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1. ÚVOD

Tato ãást Pfiíruãky je vûnována postupÛm vyhodnocení rizik v jednotliv˘ch auditních oblastech rozvahy a v˘sle-
dovky a reakcím na tato rizika prostfiednictvím dal‰ích postupÛ zahrnujících:

• testy kontrol,
• analytické testy vûcné správnosti,
• testy detailních údajÛ.

KaÏdá kapitola má zpravidla dvû pfiílohy. První obsahuje ilustrativní pfiíklady moÏn˘ch rizik v dané auditní oblas-
ti. Druhá pfiíloha nabízí pfiíklady moÏn˘ch následn˘ch auditorsk˘ch postupÛ v reakci na identifikovaná rizika. Tam,
kde je to relevantní, obsahují kapitoly také vzorové konfirmaãní dopisy.

Tato Pfiíruãka neobsahuje vzorové programy auditu pro jednotlivé oblasti rozvahy a v˘sledovky, protoÏe konkrét-
ní vhodné postupy musí urãit auditor individuálnû na základû posouzení rizik u konkrétní úãetní jednotky. Proto
není moÏné sestavit napfiíklad „program testu pohledávek“, a to ani v rámci této Pfiíruãky, ale dokonce ani v rámci
jedné auditorské firmy, protoÏe zpÛsob testování pohledávek se nutnû bude li‰it mezi rÛzn˘mi úãetními jednot-
kami (pokud budou identifikována rÛzná rizika).

Tato Pfiíruãka proto namísto hotov˘ch programÛ auditu obsahuje dokument X30 pfiedstavující univerzální základ
pro tvorbu konkrétních programÛ auditu pro jednotlivé oblasti rozvahy a v˘sledovky. Tento dokument je nutno
vÏdy „dotvofiit“ doplnûním konkrétních postupÛ pro danou oblast a daného klienta. Pfii volbû tûchto postupÛ je
samozfiejmû moÏné a vhodné inspirovat se obsahem pfiíslu‰né kapitoly této Pfiíruãky, vãetnû popisovan˘ch moÏ-
n˘ch postupÛ pro danou oblast. Je v‰ak nutno si uvûdomit, Ïe tyto postupy jsou pouze ilustrativní. Volba konkrét-
ních postupÛ je vÏdy záleÏitostí odborného úsudku auditora.
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2. VÝNOSY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK

Obecné principy 
Pfiedmûtem této kapitoly jsou v˘nosy zaúãtované v prÛbûhu bûÏného úãetního období. Primárním problémem pfii
úãtování v˘nosÛ je stanovit okamÏik, kdy v˘nos nastal.

Pro lep‰í pfiehlednost je testování nûkter˘ch v˘nosÛ popsáno v kapitolách vûnovan˘ch pfiímo souvisejícím poloÏ-
kám rozvahy, jako jsou dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek, zásoby, dlouhodob˘ nebo krátkodob˘ finanãní
majetek, pohledávky, rezervy atd.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky, které se zab˘-
vají úãtováním o v˘nosech, a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãetních
metod. Zejména se jedná o posouzení okamÏiku, ve kterém povaÏuje úãetní jednotka dle vnitfiní smûrnice v˘nos
za realizovan˘.

V oblasti v˘nosÛ je auditor povinen pfiedpokládat, Ïe úãtování o v˘nosech je spojeno s riziky v˘skytu podvodu,
a musí proto vyhodnotit, jaké druhy v˘nosÛ, v˘nosov˘ch transakci ãi tvrzení vedou ke vzniku tûchto rizik. Jin˘mi
slovy, auditor musí pfiedpokládat existenci takov˘chto rizik, pokud neprokáÏe opak. JestliÏe auditor do‰el k závû-
ru, Ïe riziko v˘skytu v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem ve spojitosti s úãtováním o v˘nosech není
v pfiípadû konkrétní zakázky relevantní, je povinen do dokumentace auditu uvést dÛvody, které ho k tomuto závû-
ru vedly.

Co vzít v úvahu 
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti v˘nosÛ je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké jsou typy v˘nosÛ, které úãetní jednotka realizuje?

• Znalost okruhu zákazníkÛ (Má úãetní jednotka stál˘ okruh nûkolika zákazníkÛ nebo fiadu drobn˘ch odbûra-
telÛ, ktefií se v prÛbûhu ãasu mûní?).

• Informace o distribuãních cestách (napfi. uskuteãÀují se prodeje z jednoho místa (skladu) a údaje o prodeji
jsou k dispozici na jednom místû a v jednom systému, vyuÏívá úãetní jednotka konsignaãních skladÛ u zákaz-
níkÛ atd.?).

• UplatÀované obchodní podmínky vãetnû cen a dodacích podmínek, zpÛsoby ocenûní zásob.

• Informace o tom, zda se jedná o kusovou/zakázkovou v˘robu nebo hromadnou standardizovanou produkci
a informace o délce v˘robního cyklu.

• VyuÏívá úãetní jednotka v oblasti v˘nosÛ automatizovan˘ informaãní systém nebo se jedná o manuální proces?

• Je úãetní jednotka ãlenûna do nûkolika divizí, pfiiãemÏ kaÏdá pouÏívá svoje vlastní pravidla pro úãtování
o v˘nosech z dÛvodu specifiãnosti jejich ãinností a typÛ v˘nosÛ? 

• Mají odbûratelé silnou vyjednávací pozici a mÛÏeme napfiíklad identifikovat retrospektivní úpravy prodej-
ních cen?

• Jaké jsou obvyklé typy slev poskytované zákazníkÛm? 

• Pot˘ká se úãetní jednotka s velkou zmetkovitostí sv˘ch v˘robkÛ? Jak˘m zpÛsobem fie‰í reklamace?

• Jaké osoby (oddûlení úãetní jednotky) jsou zapojeny do procesu na stranû v˘nosÛ úãetní jednotky a jaké
jsou jejich cíle (Jsou napfiíklad prodejní manaÏefii odmûÀováni podle v˘‰e dosaÏen˘ch trÏeb?)

• Je ãinnost úãetní jednotky spojena se sezónními v˘kyvy?

• Je hrubá marÏe úãetní jednotky stabilní a srovnatelná s marÏemi v daném odvûtví? 

• Realizuje úãetní jednotka své v˘nosy pfiedev‰ím se spfiíznûn˘mi stranami?
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Jaké pouÏít postupy
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti v˘nosÛ je vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• se zamûstnanci obchodního oddûlení,
• s pracovníky controlingového oddûlení úãetní jednotky,
• v pfiípadû v˘robních úãetních jednotek i s vedoucím v˘robního oddûlení.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti v˘nosÛ je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• hrubá marÏe – ãasov˘ v˘voj, v˘voj po produktov˘ch fiadách, srovnání s obvykl˘mi hodnotami typick˘mi pro

dané odvûtví,
• vztah mezi jednotliv˘mi druhy v˘nosÛ a nákladÛ.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti v˘nosÛ je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• popis postupÛ schvalování a úãtování v˘nosÛ pro v‰echny v˘znamné zdroje v˘nosÛ,
• podnikové plány a rozpoãty obsahující oãekávané trÏby vyjádfiené nejen v penûÏních, ale i v naturálních jed-

notkách,
• anal˘zy odchylek plánÛ a skuteãnû realizovan˘ch trÏeb,
• anal˘zy ziskovosti jednotliv˘ch v˘robkÛ ãi produktov˘ch fiad,
• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi odbûrateli,
• prodejní ceníky.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti v˘nosÛ není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednot-
ky s v˘jimkou napfiíklad pozorování ãinnosti maloobchodních jednotek (prodejen).

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti v˘nosÛ se zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím
analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika v oblasti v˘nosÛ je v‰ak také ãasto moÏné pokr˘t testy kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést vÏdy alespoÀ jeden test vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a
zvefiejnûn˘ch údajÛ, a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Auditor v‰ak není povinen
provádût testy vûcné správnosti pro v‰echna tvrzení u v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch
údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor reaguje na
v˘znamné riziko pouze provádûním testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol),
musí auditorské postupy u takového rizika zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
Pro fiadu úãetních jednotek platí, Ïe procesy v oblasti v˘nosÛ jsou automatizované a Ïe transakcí spojen˘ch s úãto-
váním v˘nosÛ je velké mnoÏství, napfi. ve srovnání s úãtováním dohadn˘ch poloÏek. Proto je pro provádûní dal‰ích
auditních procedur ãasto vhodné vyuÏít informace o vnitfiním kontrolním prostfiedí úãetní jednotky a zvolit stra-
tegii testování kontrol. Pokud má úãetní jednotka automatizovan˘ systém v oblasti v˘nosÛ, je moÏné pro testová-
ní provozní úãinnosti automatizovan˘ch kontrol otestovat pouze jednu poloÏku, coÏ mÛÏe b˘t mnohem efektiv-
nûj‰í zpÛsob testování neÏ testy detailních údajÛ. Je potfieba mít na pamûti, Ïe v tomto pfiípadû je ale nutné se uji-
stit, Ïe úãetní jednotka má úãinnû fungující obecné poãítaãové kontroly.
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Analytické testy
Stejnû tak je pro v˘nosy typické, Ïe v úãetní jednotce je k dispozici dostatek podkladÛ, na základû kter˘ch je
moÏné pfiedvídat celkov˘ objem oãekávan˘ch v˘nosÛ, protoÏe je moÏné identifikovat pfiedvídatelné vztahy mezi
rÛzn˘mi informacemi finanãního i nefinanãního charakteru. Jednoduch˘m pfiíkladem mohou b˘t informace o pro-
daném mnoÏství zboÏí a cenících. Na základû takov˘ch informací lze jednodu‰e vypoãítat oãekáváné hodnoty
v˘nosÛ z prodeje zboÏí a porovnat je se skuteãnû zaúãtovan˘mi ãástkami, jin˘mi slovy provést analytick˘ test
vûcné správnosti.

Testy detailních údajÛ
Provázanost s ostatními údaji je obvykle vy‰‰í u trÏeb z prodejÛ neÏ u ostatních v˘nosÛ. Ostatní v˘nosy mohou
zahrnovat urãité neobvyklé poloÏky a z tohoto dÛvodu mÛÏe b˘t obtíÏné pfiíslu‰né údaje získat nebo je pouÏít pfii
v˘poãtu oãekávané hodnoty v˘nosÛ. Z toho dÛvodu mÛÏe b˘t vhodné provádût u ostatních v˘nosÛ spí‰e testy
detailních údajÛ.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI V¯NOSÒ

1

2

3

4

5

6

7

Riziko

ZÁVISLOST MANAÎERSK¯CH BONUSÒ NA DOSAÎEN¯CH TRÎBÁCH
Popis situace: Bonusy obchodních manaÏerÛ jsou závislé na vykázan˘ch trÏ-

bách.

V˘nosy mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe trÏby mohly b˘t zaúãtovány na zákla-
dû uzavfien˘ch obchodních smluv, pfiestoÏe pfiíslu‰ná plnûní dosud nebyla poskyt-
nuta.

NEPLATNÉ ODESLÁNÍ V¯ROBKÒ NEBO ZBOÎÍ ZÁKAZNÍKÒM
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ nebo zboÏí mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe
faktury mohly b˘t zaúãtovány na základû odeslání vlastních v˘robkÛ nebo zboÏí ze
skladu, pfiestoÏe neexistuje objednávka. V˘robky nebo zboÏí mohou b˘t kdykoli
vráceny na sklad, tedy i po konci úãetního období.

DODACÍ PODMÍNKY U ZAHRANIâNÍCH ODBùRATELÒ
Popis situace: Úãetní jednotka má vût‰inu klientÛ v zahraniãí a nese rizika

a náklady spojené s pfiepravou v˘robkÛ nebo zboÏí do místa urãení a ke spl-

nûní smluvních povinností a pfiechodu vlastnictví v˘robkÛ nebo zboÏí dochá-

zí tedy aÏ v místû dodání v zahraniãí.

TrÏby za prodej v˘robkÛ nebo zboÏí mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe úãetní
jednotka úãtuje o v˘nosu v okamÏiku vyskladnûní v˘robkÛ nebo zboÏí ze skladu
bez ohledu na dohodnuté dodací podmínky.

RIZIKO S OHLEDEM NA SNAHU MINIMALIZOVAT DA≈OVOU POVINNOST
Popis situace: Vedení úãetní jednotky je motivováno sníÏit v˘nosy, aby v koneã-

ném dÛsledku úãetní jednotka vykázala niÏ‰í daÀovou povinnost, a fakturaã-

ní systém není integrován s finanãním úãetnictvím.

TrÏby za prodej v˘robkÛ a sluÏeb mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe nûkteré
vystavené faktury nemusely b˘t zaúãtovány.

NESPRÁVNÉ PRODEJNÍ CENY
TrÏby mohou b˘t zaúãtovány v nesprávné v˘‰i, protoÏe mohlo dojít k chybû v kal-
kulaci prodejní ceny, která je uvedena na faktufie.

POUÎITÍ NESPRÁVN¯CH CIZOMùNOVÝCH KURZÒ
Popis situace: TrÏby jsou realizovány v cizích mûnách.

V˘nosy mohou b˘t zaúãtovány v nesprávné v˘‰i, protoÏe trÏby v cizích mûnách
mohly b˘t zaúãtovány nesprávn˘m kurzem.

SLUÎBY NÁLEÎEJÍCÍ DO DVOU ÚâETNÍCH OBDOBÍ
Popis situace: âást fakturovan˘ch sluÏeb se fakturuje za období, které pfiesahu-

je konec úãetního období úãetní jednotky (ãást v˘nosÛ patfií do bûÏného úãet-

ního období, ãást do následujícího úãetního období).

V˘nosy za sluÏby mohou b˘t zaúãtovány do nesprávného období, protoÏe nemu-
selo dojít k jejich správnému ãasovému rozli‰ení. 

Tvrzení

(E) Existence
(A) Správnost 

(E) Existence

(A) Správnost 

(C) Úplnost

(A) Správnost 

(A) Správnost 

(A*) Správnost
(správné období)



81
Část 2 – Auditorské postupy

8

9

10

11

DOBROPISY
Popis situace: Úãetní jednotka ãasto vystavuje dobropisy z dÛvodu, Ïe na

pÛvodních fakturách jsou uvedeny standardní prodejní ceny dle dlouhodobû

platn˘ch ceníkÛ, aniÏ by byly zohlednûny prodejní akce (niÏ‰í ceny), které uza-

vfieli obchodníci pro vybrané obchodní transakce.

TrÏby za v˘robky mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe vystavené dobropisy nebyly
zaúãtovány, resp. nebyly zaúãtovány do správného období. 

VÍCESLOÎKOVÉ TRANSAKCE
Popis situace: Úãetní jednotka prodává své v˘robky spolu se zaji‰tûním pravi-

deln˘ch servisních prohlídek po dobu tfií let.

TrÏby za prodané v˘robky a sluÏby mohou b˘t nadhodnoceny a nesprávnû klasifi-
kovány, protoÏe úãetní jednotka úãtuje o celé trÏbû jednorázovû jako o trÏbû za
prodej vlastních v˘robkÛ, aniÏ by oddûlila a ãasovû rozli‰ila ãást trÏeb související
s doprovodnou sluÏbou (servisní prohlídky).

PERMANENTNÍ VSTUPENKY
Popis situace: Úãetní jednotka poskytuje sportovní sluÏby a zákazník je opráv-

nûn˘ ãerpat tyto sluÏby na základû úhrady a získání ãlenství ve sportovním

klubu (permanentní vstupenky). âlenství (permanentní vstupenka) je platná

po dobu 12 mûsícÛ od jejího zakoupení.

TrÏby za sluÏby mohou b˘t nadhodnoceny, pokud úãetní jednotka úãtuje o trÏbû
jednorázovû, nikoliv postupnû v prÛbûhu doby ãlenství ve sportovním klubu (plat-
nosti permanentní vstupenky).

BRUTTO VERSUS NETTO PRINCIP ÚâTOVÁNÍ TRÎEB
Popis situace: Distributor zafiizuje dodávky v˘robkÛ od v˘robce zákazníkÛm

a jedná se o princip mandanta (“agenta”), protoÏe úãetní jednotka není vysta-

vena v˘znamn˘m rizikÛm spojen˘m s prodejní transakcí a ãástka za poskyt-

nutou sluÏbu se vypoãítává jako procento z fakturované ãástky odbûrateli

v˘robkÛ.

TrÏby mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe úãetní jednotka vykazuje trÏby brutto
zpÛsobem, pfiestoÏe v˘nosem má b˘t jen ãástka provize.

(A*) Správnost
(správné období)

(A*) Správnost
(správné období)

(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost 
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI V¯NOSÒ

Testy kontrol

1

2

Procedura

PÁROVÁNÍ: OBJEDNÁVKA – FAKTURA – DODACÍ LIST
Vybrat X vystaven˘ch faktur a ovûfiit, Ïe faktury byly schváleny na základû porov-
nání objednávkovou cenou a spárované s pfiepravními dokumenty potvrzujícími
realizaci transakce (potvrzen˘ dodací list)

AUTOMATICKÁ KONTROLA (CENÍK)
Popis situace: Dochází k automatickému naãtení ceny na vystavené faktufie

z ceníku.

Testovat provozní úãinnost automatické kontroly tím, Ïe si na jednom pfiípadû
pokusem ovûfiíme, Ïe pfii vystavení faktury a zadání produktu se na fakturu auto-
maticky naãte cena z platného prodejního ceníku pro dan˘ produkt a není moÏné
tuto cenu na faktufie upravit. ZároveÀ ovûfiit, Ïe existují pfiimûfiené postupy zaji‰-
Èující správnost a spolehlivost ceníku v poãítaãovém systému.

Tvrzení

EA

AV

3

4

Procedura

TEST S VYUÎITÍM SEZNAMU PRODEJÒ V NATURÁLNÍCH JEDNOTKÁCH
TrÏby za prodané v˘robky:
Na základû nezávisl˘ch údajÛ provést odhad oãekávané ãástky v˘nosÛ, která by
mûla b˘t zaúãtována. Získat a ovûfiit seznam prodejÛ v naturálních jednotkách
podle jednotliv˘ch produktÛ úãetní jednotky a vynásobit tato mnoÏství prodejní-
mi cenami, které jsou podle ceníkÛ platné v daném roce pro jednotlivé v˘robky.

TESTOVÁNÍ PROST¤EDNICTVÍM MARÎE
Popis situace: Úãetní jednotka na základû smluvních podmínek se sv˘mi odbû-

rateli odvíjí prodejní cenu od nákladové (nákupní) ceny, kterou nav˘‰í o fixní

procento z nákladové ceny:

Na základû jiÏ auditovan˘ch nákladÛ na prodané zboÏí provést odhad oãekáváné
ãástky trÏeb za prodané zboÏí, tzn. hodnota oãekávan˘ch trÏeb za zboÏí = hodno-
ta nákladÛ na prodané zboÏí * (100 + x %), kde x pfiedstavuje fixní procento
obchodní pfiiráÏky (mark-up) získané ze spolehlivého zdroje nezávislého na úãet-
nictví.

Tvrzení

AV

V

Analytické testy vûcné správnosti
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Procedura

P¤EPRAVNÍ DOKUMENTY A SMLOUVY JAKO PODPÒRNÁ DOKUMENTACE
Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ (zaúãtovan˘ch trÏeb za zboÏí/v˘robky) a porov-
nat s pfiíslu‰nou podpÛrnou dokumentací (dodací listy, smlouvy atd.).

DOBROPISY
Vybrat poloÏky z nezávislé dokumentace (napfiíklad záznamy o reklamacích a vrat-
kách vystaven˘ch po konci úãetního období), odsouhlasit na vystaven˘ dobropis,
a ujistit se, Ïe byl ve správné ãástce zaúãtován do správného období dle v˘nosÛ,
ke kter˘m se vztahuje.

PROVÁZÁNÍ NÁKLADÒ A V¯NOSÒ NA PRODANÉ ZBOÎÍ
Vybrat poloÏky z nákladÛ vynaloÏen˘ch na prodané zboÏí a ujistit se, Ïe ke kaÏdé
vybrané poloÏce nákladÛ vynaloÏen˘ch na prodané zboÏí existuje pfiíslu‰ná poloÏ-
ka zaúãtovaná ve v˘nosech.

CENÍKY JAKO PODPÒRNÁ DOKUMENTACE
Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ trÏeb a urãit, zda fakturovaná ãástka byla správ-
nû vypoãtena a zaúãtována na základû platn˘ch ceníkÛ, dohodnut˘ch smluvních
cen vãetnû pfiíslu‰n˘ch slev uveden˘ch v obchodních smlouvách nebo potvrze-
n˘ch objednávkách.

VYSTAVENÉ FAKTURY A VAZBA NA DPH
Vybrat poloÏky v˘nosÛ ze seznamu vystaven˘ch faktur a zkontrolovat, Ïe v˘nos
a daÀ z pfiidané hodnoty byly správnû vypoãteny a zaúãtovány na správn˘ úãet
a ve správném období.

V¯NOSY V CIZÍCH MùNÁCH
Posoudit pfiimûfienost pouÏívané metody pro úãtování v˘nosÛ realizovan˘ch
v cizích mûnách a na vybran˘ch poloÏkách v˘nosÛ v cizích mûnách zkontrolovat
uÏití správného kurzu dle vnitfiních postupÛ úãetní jednotky.

V¯NOSY ZA SLUÎBY VE VAZBù NA UZAV¤ENÉ SMLOUVY A OBJEDNÁVKY
Vybrat poloÏky ze zaúãtovan˘ch v˘nosÛ za sluÏby a zkontrolovat, zda zaúãtovan˘
v˘nos odpovídá smluvním podmínkám dle uzavfien˘ch smluv nebo potvrzen˘ch
objednávek a postupÛm pro úãtování v˘nosÛ v souladu s pfiíslu‰n˘m úãetním
rámcem.

OSTATNÍ TRÎBY
Vybrat poloÏky ze zaúãtovan˘ch ostatních trÏeb a porovnat s pfiíslu‰nou podpÛr-
nou dokumentací (dodací listy, smlouvy atd.).

UZNÁNÍ V¯NOSÒ S OHLEDEM NA DODACÍ PODMÍNKY (INCOTERMS)
Popis situace: Úãetní jednotka má vût‰inu klientÛ v zahraniãí a nese rizika

a náklady spojená s pfiepravou v˘robkÛ do místa urãení a ke splnûní smluv-

ních povinností a zmûnû vlastnictví v˘robkÛ dochází tedy aÏ v místû dodání

v zahraniãí, pfiiãemÏ doba dodání se pohybuje napfiíklad od 3 do 10 dnÛ ode

dne vyskladnûní.

Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ zaúãtovan˘ch v posledních 10 dnech bûÏného
úãetního období a získat k tûmto úãetním zápisÛm podpÛrnou dokumentaci
v podobû potvrzen˘ch dodacích listÛ nebo jin˘ch pfiepravních dokumentÛ (napfi.
CMR) a pfiíslu‰n˘ch obchodních smluv s odbûrateli, které obsahují dodací pod-
mínky, pro ovûfiení okamÏiku, ve kterém úãetní jednotka realizovala v˘nos. 

Tvrzení

E

A*

C

V

AV

V

CA

C

A*

Testy detailních údajÛ



3. NÁKLADY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou náklady zahrnující ve‰keré náklady zaúãtované v bûÏném úãetním období, vãetnû
zmûny stavu zásob nedokonãené v˘roby a v˘robkÛ. MÛÏe se tedy jednat o provozní náklady, finanãní náklady nebo
mimofiádné náklady.

Pro lep‰í pfiehlednost je testování nûkter˘ch nákladÛ popsáno v kapitolách vûnovan˘ch souvisejícím poloÏkám
rozvahy, jako jsou dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek, zásoby, bankovní úvûry a v˘pomoci, pohledávky,
rezervy atd.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky, které se zab˘-
vají úãtováním o nákladech, a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãetních
metod jako je okamÏik uznání nákladÛ a jejich klasifikace.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti nákladÛ je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké druhy nákladÛ úãetní jednotka vynakládá?
• Jak se kalkulují odmûny vedení úãetní jednotky?
• Nastala v úãetním období událost, která má b˘t vykázaná jako mimofiádn˘ náklad v souladu s pfiíslu‰n˘m

úãetním rámcem?
• Realizuje se v˘znamná ãást nákupÛ nebo nákladÛ s propojen˘mi osobami? Jakou dokumentaci má úãetní

jednotka k tûmto poloÏkám k dispozici, je v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy?
• Jak˘m zpÛsobem alokuje úãetní jednotka v˘robní náklady vãetnû reÏijních nákladÛ do ocenûní zásob?
• Jak je zaji‰tûna ãasová souslednost nákladÛ se souvisejícími v˘nosy?
• Podmínky v˘znamn˘ch smluv na dodávky sluÏeb?
• Je provoz úãetní jednotky spojen s ãast˘mi opravami v˘robních zafiízení nebo nahrazováním pÛvodního zafií-

zení nov˘m majetkem? Jak úãetní jednotka rozli‰uje mezi opravami a poloÏkami, které by mûly b˘t kapitali-
zovány?

• Jaké jsou v úãetní jednotce zavedeny kontrolní postupy v oblasti schvalování nákladÛ na reprezentaci?

Jaké pouÏít postupy
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti nákladÛ je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s odpovûdn˘mi pracovníky v provozu,
• s osobami zodpovûdn˘mi za nájemní smlouvy, údrÏbu, reÏijní náklady atd.,
• s osobami zodpovûdn˘mi za mzdové úãetnictví a s vedením personálního oddûlení,
• s osobami zodpovûdn˘mi za nákup materiálu,
• se zamûstnanci, ktefií mají na starosti oceÀování zásob.
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Pfii vyhodnocování rizik v oblasti nákladÛ je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• hrubá marÏe – ãasov˘ v˘voj, v˘voj po produktov˘ch fiadách ãi druzích nákladÛ, srovnání s obvykl˘mi hod-

notami tohoto ukazatele typick˘mi pro dané odvûtví,
• vztah mezi jednotliv˘mi druhy v˘nosÛ a nákladÛ,
• podíl nákladÛ na sociální a zdravotní poji‰tûní na celkov˘ch osobních nákladech, meziroãní srovnání toho-

to pomûru,
• podíl mzdov˘ch a celkov˘ch osobních nákladÛ na celkov˘ch provozních nákladech úãetní jednotky, mezi-

roãní srovnání tohoto pomûru.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti nákladÛ je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• smûrnice popisující postupy schvalování a úãtování nákladÛ pro v‰echny v˘znamné druhy nákladÛ,
• podnikové plány a rozpoãty obsahující oãekávané náklady na prodané zboÏí, v˘robky a ostatní provozní

náklady,
• anal˘zy odchylek plánÛ a skuteãn˘ch nákladÛ,
• v˘znamné smlouvy s dodavateli,
• smlouvy se spfiíznûn˘mi stranami (napfi. manaÏerské sluÏby a licenãní ujednání),
• kolektivní smlouva.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti nákladÛ není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky. 

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti nákladÛ se zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím
analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika v oblasti nákladÛ je v‰ak také ãasto moÏné pokr˘t testy kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést nûjaké testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch
údajÛ, a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Auditor v‰ak není povinen provádût testy
vûcné správnosti pro v‰echna tvrzení u v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor reaguje na
v˘znamné riziko pouze provádûním testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol),
musí auditorské postupy u takového rizika zahrnovat testy detailních údajÛ.
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Testy kontrol
Pro fiadu úãetních jednotek platí, Ïe procesy v oblasti nákladÛ jsou automatizované (napfi. náklady na prodané
zboÏí) a Ïe transakcí spojen˘ch s úãtováním tûchto nákladÛ je velké mnoÏství. Proto je pro provádûní dal‰ích audit-
ních procedur ãasto vhodné vyuÏít informace o vnitfiním kontrolním prostfiedí úãetní jednotky a zvolit pro vybra-
ná rizika strategii testování provozní úãinnosti kontrol. Pokud má úãetní jednotka automatizovan˘ systém v oblas-
ti nákladÛ, je moÏné pro testování provozní úãinnosti automatizovan˘ch kontrol otestovat pouze jednu poloÏku,
coÏ mÛÏe b˘t mnohem efektivnûj‰í zpÛsob testování, neÏ testy detailních údajÛ. Je potfieba mít na pamûti, Ïe
v tomto pfiípadû je ale nutné se ujistit, Ïe úãetní jednotka má úãinnû fungující obecné poãítaãové kontroly.

Analytické testy
Náklady jsou obvykle v˘znamn˘m zpÛsobem svázány s ostatními úãetními zÛstatky a také ãasto korespondují
s ostatními úãetními i neúãetními údaji. Z tohoto dÛvodu jsou analytické testy vûcné správnosti spolehliv˘m
a úãinn˘m zpÛsobem testování nákladÛ, protoÏe je moÏné identifikovat pfiedvídatelné vztahy mezi rÛzn˘mi infor-
macemi finanãního i nefinanãního charakteru. 

Provázanost s ostatními údaji je obvykle vût‰í u nákladÛ vynaloÏen˘ch na prodané zboÏí a zmûnu stavu zásob
nedokonãené v˘roby neÏ u ostatních nákladÛ. Analytické testy mohou b˘t také vhodné pro testování spotfiebova-
né energie. Na základû vûrohodn˘ch a nezávisl˘ch informací o spotfiebovaném mnoÏství energií (kWh pro elek-
trickou energii, m3 pro vodu nebo GJ pro plyn) a jednotkové cenû za energie lze snadno vypoãítat oãekávánou
hodnotu nákladÛ na spotfiebované energie a porovnat oãekávanou hodnotu se skuteãnû zaúãtovan˘mi ãástkami.
Jin˘m typem nákladÛ, kter˘ lze ãasto testovat analyticky, jsou nájemné ãi jiné sluÏby, u kter˘ch lze vytvofiit odhad
jejich v˘‰e odvozen˘ z dostupn˘ch kvantitativních údajÛ.

Testy detailních údajÛ
Provázanost s ostatními údaji se podle jednotliv˘ch nákladov˘ch poloÏek samozfiejmû li‰í. Jako pfiíklad lze uvést
náklady na reprezentaci nebo náklady na opravy a údrÏbu. U nich by se hledala souvislost s jin˘mi dostupn˘mi
daty obtíÏnû a nebylo by moÏné sestavit adekvátní analytick˘ test. Z toho dÛvodu mÛÏe b˘t vhodné provádût
u takov˘ch nákladÛ testy detailních údajÛ.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI NÁKLADÒ

1

2

3

4

5

6

7

Riziko

DOHADNÉ NÁKLADY
Popis situace: V úãetní jednotce není zaveden formální proces identifikace pfii-

jat˘ch sluÏeb, které zatím nebyly fakturovány.

Náklady za pfiijaté sluÏby mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe úãetní jednotka ne-
úãtuje fiádnû dohadné poloÏky a související náklady do správného úãetního období.

ODDùLENÍ PRAVOMOCÍ A ZODPOVùDNOSTÍ
Popis situace: V úãetní jednotce dochází ke schvalování a úãtování nákupÛ stej-

n˘mi osobami, které zadávaly poÏadavky na nákupy zboÏí nebo sluÏeb (nedo-

stateãné oddûlení pravomocí a zodpovûdností).

Provozní náklady mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe transakce zaúãtované jako
provozní náklady ve skuteãnosti nemusely nastat. Zaúãtované ãástky mohou pfied-
stavovat fiktivní nebo neautorizované transakce.

MZDOVÉ NÁKLADY
Mzdové náklady mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe mohlo dojít k zaúãtování
mzdov˘ch nákladÛ za osoby, které nejsou v úãetní jednotce zamûstnané.

MZDOVÁ EVIDENCE VEDENA MIMO HLAVNÍ ÚâETNÍ SOFTWARE 
Popis situace: Údaje o zamûstnancích vãetnû kalkulace mezd jsou spravovány

v oddûlené mzdové evidenci.

Mzdové náklady mohou b˘t zkresleny, protoÏe mÛÏe dojít k nesprávnému pfiene-
sení a zaúãtování údajÛ z oddûlené mzdové evidence do hlavní knihy úãetní jed-
notky.

OPOÎDùNÉ KALKULOVÁNÍ MZDOV¯CH BONUSÒ A ODMùN
Mzdové náklady mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe v úãetní jednotce dochází
k opoÏdûn˘m kalkulacím bonusÛ a pfiiznávání odmûn zamûstnancÛm na základû
v˘sledkÛ úãetní jednotky, které jsou analyzovány aÏ dlouho po skonãení bûÏného
úãetního období. 

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY
Popis situace: Úãetní jednotka pfieceÀuje evidovaná cizomûnová aktiva a

závazky na Kã.

Finanãní náklady (a v˘nosy) mohou b˘t zkresleny, pokud by úãetní jednotka pou-
Ïila pro pfiepoãet nesprávn˘ kurz nebo pokud by pfieceÀovala poloÏky, které se
nemají na konci úãetního období pfieceÀovat (nepenûÏní poloÏky).

KAPITALIZOVANÉ NÁKLADY
Popis situace: V úãetní jednotce není jasnû definovan˘ postup pro rozli‰ení

nákladÛ, které mají b˘t kapitalizovány do majetku úãetní jednotky, napfi.

pokud úãetní jednotka vynakládá prostfiedky do modernizace vybavení nebo

do v˘voje, kter˘ splÀuje podmínky pro vykázání v rozvaze.

Náklady, které mûly b˘t kapitalizovány, mohly b˘t nesprávnû zaúãtovány jako pro-
vozní náklady.

Tvrzení

(A*) Správnost
(správné období)

(E) Existence

(E) Existence

(A) Správnost 

(C) Úplnost

(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost 
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8

9

10

11

12

13

POUÎÍVÁNÍ STANDARDNÍCH CEN
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje o spotfiebovaném materiálu v pfiedem sta-

noven˘ch (standardních) cenách.

Spotfieba materiálu mÛÏe b˘t zaúãtována v nesprávné v˘‰i, pokud by úãetní jed-
notka úãtovala o spotfiebû materiálu na základû pevn˘ch jednotkov˘ch cen mate-
riálu, které jiÏ nejsou platné, aniÏ by zohledÀovala odchylky mezi pevn˘mi (stan-
dardními) cenami a skuteãnou cenou spotfiebovaného materiálu.

ALOKACE REÎIJNÍCH NÁKLADÒ
Popis situace: Úãetní jednotka alokuje reÏijní náklady do ocenûní zásob vlast-

ní ãinnosti na základû fixních roãních plánÛ.

Náklady na prodané v˘robky (resp. zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti) mohou b˘t
zkresleny, pokud by úãetní jednotka nesprávnû alokovala reÏijní náklady do oce-
nûní zásob vlastní ãinnosti a nezohledÀovala pfiípadné v˘znamné odchylky sku-
teãn˘ch nákladÛ od plánu. 

BONUSY OD DODAVATELÒ
Popis situace: Úãetní jednotka získává v˘znamné obratové bonusy od dodava-

telÛ za nákup materiálu pfii pfiekroãení urãité v˘‰e nákupu za rok.

Náklady (spotfieba materiálu) mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe úãetní jednotka
úãtuje o obratov˘ch bonusech aÏ v následujícím úãetním období, kdy je pfiesná
v˘‰e obratového bonusu potvrzena protistranou (dodavatelem) nebo sníÏí hodno-
tu zásob, ke kter˘m se roãní obratov˘ bonus vztahuje, aniÏ by zohlednila, Ïe ãást
tûchto zásob jiÏ byla spotfiebována a prodána v bûÏném období.

DLOUHODOBÉ KONTRAKTY
Popis situace: Úãetní jednotka sestavuje závûrku v souladu s IFRS.

Náklady u dlouhodob˘ch kontraktÛ mohou b˘t zaúãtovány bez ohledu na stupeÀ
rozpracovanosti ãinnosti k datu sestavení rozvahy (metoda procenta rozpracova-
nosti).

NÁKLADY NA PRODANÉ ZBOÎÍ
Popis situace: Maloobchodní firma, která neúãtuje náklady na prodané zboÏí

poloÏkovû, n˘brÏ “hromadnû” za urãité období, ãasto pomocí urãitého vzorce.

Vyãíslené a zaúãtované náklady na prodané zboÏí mohou b˘t zaloÏeny na nevhod-
ném vzorci, pfiedpokladech ãi datech, coÏ mÛÏe vést k systematicky podhodnoce-
n˘m nebo naopak nadhodnocen˘m nákladÛm vzhledem k realizovan˘m trÏbám.

FIKTIVNÍ NÁKLADY
Úãetní jednotka mohla zaúãtovat fiktivní náklady, které ve skuteãnosti nevznikly
a nejsou potvrzeny Ïádnou dokumentací.

(A) Správnost 

(A*) Správnost
(správné období)

(A*) Správnost
(správné období)

(V) Ocenûní

(A) Správnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI NÁKLADÒ

Testy kontrol

1

2

3

Procedura

AUTOMATIZOVANÁ KONTROLA PÁROVÁNÍ FAKTUR A P¤ÍJEMEK
Popis situace: Dochází k automatickému párování pfiijat˘ch faktur s pfiíjemkami.

Otestovat na jedné poloÏce provozní úãinnost aplikaãní kontroly, která zaji‰Èuje
párování faktur s pfiíjemkami. Ovûfiit úãinnost obecn˘ch poãítaãov˘ch kontrol. 
Získat X poloÏek t˘denních reportÛ nespárovan˘ch faktur s pfiíjemkami. Ovûfiit, Ïe
tyto t˘denní reporty byly revidovány finanãním manaÏerem a pfiíslu‰né úpravy
byly proúãtovány. 

POUÎÍVÁNÍ STANDARDNÍCH CEN
Popis situace: Pfiímé i nepfiímé v˘robní náklady jsou stanoveny ve standard-

ních cenách.

Získat X poloÏek ãtvrtletních v˘robních plánÛ a ovûfiit, Ïe vedení úãetní jednotky
schválilo standardní ceny, zrevidovalo a vyhodnotilo odchylky mezi standardními
cenami a skuteãn˘mi náklady vãetnû zaúãtování odchylek do ocenûní zásob, resp.
nákladÛ na prodané v˘robky.

AUTORIZACE OBJEDNÁVEK
Popis situace: Vedení úãetní jednotky schvaluje v‰echny nákupní objednávky

tak, Ïe kaÏdá objednávka musí b˘t schválená vedoucím pfiíslu‰ného oddûlení

a v pfiípadû objednávek pfievy‰ujících hodnotu napfiíklad 10 tis. Kã musí b˘t

schváleny také finanãním fieditelem úãetní jednotky. Pokud objednávku pfii-

pravuje vedoucí oddûlení, musí b˘t vÏdy schválena finanãním fieditelem úãet-

ní jednotky bez ohledu na ãástku.

Vybrat X poloÏek objednávek a ovûfiit, Ïe objednávka byla fiádnû schválena v sou-
ladu s v˘‰e uveden˘mi pravidly.

Tvrzení

EA

A

E

4

5

Procedura

TESTOVÁNÍ SPOT¤EBY MATERIÁLU NA ZÁKLADù NEZÁVISL¯CH
STATISTICK¯CH DAT Z V¯ROBY
Popis situace: MÛÏeme se spolehnout na údaje z v˘robní statistiky úãetní jed-

notky ohlednû spotfiebovaného materiálu, napfi. na základû testování provozní

úãinnosti kontrol pro zaji‰tûní správnosti tûchto statistick˘ch dat, která zahr-

nují jak údaje o spotfiebovaném mnoÏství, tak o prÛmûrn˘ch cenách materiá-

lov˘ch poloÏek.

VyuÏít spolehlivá data z v˘robní statistiky (v˘robních hlá‰ení) a provést odhad oãe-
kávané hodnoty spotfiebovaného materiálu tak, Ïe vynásobíme spotfiebovaná
mnoÏství jednotliv˘ch materiálÛ, které vstupují do v˘roby a jejich prÛmûrnou jed-
notkovou cenu.

TESTOVÁNÍ MZDOV¯CH NÁKLADÒ NA ZÁKLADù ZNALOSTI MEZIROâNÍHO
V¯VOJE MEZD A POâTU ZAMùSTANCÒ
Provést odhad oãekávané ãástky mzdov˘ch nákladÛ, které by mûly b˘t zaúãtovány
tak, Ïe se vyjde z loÀsk˘ch auditovan˘ch mzdov˘ch nákladÛ, které se upraví
o zmûnu prÛmûrného poãtu pracovníkÛ úãetní jednotky, zmûnu prÛmûrné v˘‰e
mzdy v úãetní jednotce (napfi. na základû údajÛ v kolektivní smlouvû) a vliv mimo-
fiádn˘ch odmûn a bonusÛ.

Tvrzení

C

EA

Analytické testy vûcné správnosti



90
Část 2 – Auditorské postupy

6 TESTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO PODLE ÚDAJÒ VE SMLOUVù
Provést odhad oãekávané hodnoty nájemného za pouÏití ãástky nájemného za
metr ãtvereãní dle uzavfiené platné smlouvy s pronajímatelem prostor, která se
vynásobí aktuálnû pouÏívanou rozlohou pronajat˘ch prostor (tento údaj lze obvy-
kle nalézt také v nájemní smlouvû).

C

7

8

9

10

11

12

Procedura

TESTOVÁNÍ NADHODNOCENÍ NÁKLADÒ S VYUÎITÍM FAKTUR, DODACÍCH
LISTÒ A SMLUV
Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ zaúãtovan˘ch nákladÛ a porovnat zaúãtované
transakce s pfiíslu‰nou podpÛrnou dokumentací (faktury, dodací listy, smlouvy
atd.) a odsouhlasit cenu a mnoÏství s objednávkou (existuje-li).

TESTOVÁNÍ TOKU MATERIÁLU A V¯BùR POLOÎEK Z ÚâTÒ PO¤ÍZENÍ
MATERIÁLU
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje v prÛbûhu období o pofiizovaném mate-

riálu na úãtu pofiízení materiálu a úãtování o spotfiebû materiálu se provádí

v okamÏiku vyskladnûní, resp. pfiedání materiálu do v˘roby.

Provést navázání úãtÛ pofiízení materiálu se souvisejícími nákladov˘mi úãty (tj.
ovûfiit, Ïe poãáteãní stav materiálu + nakoupen˘ materiál v prÛbûhu období – spo-
tfiebovan˘ materiál v prÛbûhu období = koneãn˘ stav materiálu, vysvûtlit pfiípad-
né rozdíly). Vybrat poloÏky z úãtÛ pofiízení materiálu (strana MD) a porovnat zaú-
ãtované transakce s pfiíslu‰nou dokumentací, zpravidla fakturami a dodacími listy.

KAPITALIZACE NÁKLADÒ
Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ (zaúãtovan˘ch nákladÛ na opravy, údrÏbu a ostat-
ních provozních nákladÛ) a zkontrolovat, zda se nejedná o náklad související
s pofiízením dlouhodobého majetku, kter˘ by mûl b˘t aktivován. Pro kontrolu
povahy zaúãtované poloÏky vyuÏít pfiijaté faktury, popis poloÏek ve smlouvû, zápis
(zpráva) o provedené opravû/údrÏbû atd.

POLOÎKY ÚâTOVANÉ NA P¤ELOMU OBDOBÍ
Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ (zaúãtovan˘ch nákladÛ) mûsíc pfied/po konci
úãetního období a porovnat zaúãtované transakce s pfiíslu‰nou podpÛrnou doku-
mentací (faktury, dodací listy, smlouvy, pfiedávací protokoly atd.) a odsouhlasit, zda
fakturované zboÏí a sluÏby byly skuteãnû obdrÏeny a Ïe byly obdrÏeny v bûÏ-
ném/následujícím úãetním období.

NÁKLADY V CIZÍCH MùNÁCH
Posoudit pfiimûfienost pouÏívané metody pro úãtování nákladÛ v cizích mûnách
a na vybran˘ch poloÏkách nákladÛ v cizích mûnách zkontrolovat uÏití správného
kurzu dle vnitfiních postupÛ úãetní jednotky.

MZDOVÉ BONUSY, ODMùNY
Popis situace: V úãetní jednotce jsou vypláceny rÛzné druhy mzdov˘ch bonusÛ

(odmûn).

Vybrat poloÏky z úãetních zápisÛ uveden˘ch na analytick˘ch úãtech, na kter˘ch
se úãtuje o mzdov˘ch bonusech. U vybran˘ch poloÏek zkontrolovat, Ïe úãetní
zápis odpovídá schválenému bonusu (období a ãástka).

Tvrzení

AE

VC

A

EA*

A

EA

Testy detailních údajÛ
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13

14

MANAÎERSKÉ SLUÎBY POSKYTOVANÉ ÚâETNÍ JEDNOTKOU VE SKUPINù
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje o poplatcích odvádûn˘ch matefiské úãetní

jednotce za manaÏerskou podporu na základû odhadÛ vycházejících z rámco-

vé smlouvy.

Vybrat poloÏky z pfiíslu‰n˘ch úãtÛ nákladÛ a ovûfiit, Ïe dohadné mûsíãní náklady
byly v následujícím mûsíci upraveny na základû obdrÏené faktury za manaÏerské
sluÏby.

NEZAÚâTOVANÉ NÁKLADY ZA SLUÎBY
Získat seznam smluv na sluÏby z právního oddûlení úãetní jednotky. Vybrat smlou-
vy na sluÏby a ovûfiit, Ïe náklady spojené s tûmito sluÏbami byly zaúãtovány.

A

C
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4. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy

Pfiedmûtem této kapitoly je dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek, tedy pfiedev‰ím zfiizovací v˘daje, nehmotné v˘sledky
v˘zkumné a obdobné ãinnosti (v˘zkum a v˘voj), software, ocenitelná práva, úãty pofiízení tohoto majetku
a poskytnut˘ch záloh. Dále jsou pfiedmûtem této kapitoly související náklady a v˘nosy, napfi. odpisy dlouhodobé-
ho nehmotného majetku a trÏby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky, které se zab˘-
vají úãtováním dlouhodobého nehmotného majetku, a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování
zvolen˘ch úãetních metod. V rámci úãetních metod je potfieba posoudit mimo jiné okamÏik aktivace nehmotné-
ho majetku do uÏívání a metody odepisování. 

âast˘m problémem je vyhodnocení, zda poloÏky splnily v‰echny poÏadavky dle pfiíslu‰ného rámce úãetního
v˘kaznictví, aby mohly b˘t uznány jako dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek.

Dal‰ím typick˘m problémem b˘vá otázka ocenûní nehmotného majetku a jeho budoucí vyuÏitelnost (napfi. rÛzné
studie, databáze zákazníkÛ, licence, ochranné známky apod.).

Oblast nehmotného majetku b˘vá ãasto téÏ oblastí náchylnou k riziku podvodu (manipulace finanãních údajÛ pro-
stfiednictvím kapitalizace ãi oceÀováním nehmotného majetku).

Dal‰í obtíÏí pfii ovûfiování nehmotného majetku b˘vá vysoká úroveÀ subjektivity (napfiíklad odhady budoucích pfií-
nosÛ) a omezenost vhodn˘ch a dostateãn˘ch dÛkazních informací.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jak˘m zpÛsobem úãetní jednotka stanovuje dobu odepisování dlouhodobého majetku?
• Je zvolená metoda odepisování správná?
• Je snadné se pfiesvûdãit o existenci, vlastnictví a praktickém vyuÏití dlouhodobého nehmotného majetku

úãetní jednotky?
• Dochází k vytváfiení nehmotného majetku vlastní ãinností?
• Jak úãetní jednotka pfiistupuje k aktivaci nákladÛ na v˘zkum a v˘voj? Nehrozí riziko aktivace poloÏek, které

by mûly b˘t jednorázovû úãtovány do nákladÛ?
• Testuje úãetní jednotka goodwill na sníÏení hodnoty majetku v souladu s platn˘m rámcem úãetního v˘kaz-

nictví?
• Úãtuje úãetní jednotka o zafiazení a vyfiazení dlouhodobého nehmotného majetku ve správném období?
• Odepisuje úãetní jednotka dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek od okamÏiku, kdy je pfiipraven˘ k uÏívání?
• Pfiehodnocuje úãetní jednotka zÛstatkovou hodnotu majetku a zb˘vající dobu odepisování, pokud do‰lo ke

zmûnû proti pÛvodním odhadÛm Ïivotnosti?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• se zamûstnanci finanãního oddûlení, zejména s osobou zodpovûdnou za úãtování dlouhodobého nehmot-
ného majetku,

• s pracovníky IT oddûlení,
• s pracovníky oddûlení v˘zkumu a v˘voje,
• s osobami, které schválily pofiízení daného nehmotného majetku (napfi. jeho nákup),
• se zamûstnanci vyuÏívajícími ke své práci dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek úãetní jednotky.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní srovnání hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku,
• anal˘za ukazatelÛ aktivity (celkové trÏby/celková aktiva) a podíl dlouhodobého nehmotného majetku na cel-

kové hodnotû aktiv úãetní jednotky,
• podíl plnû odepsaného dlouhodobého nehmotného majetku na celkové brutto hodnotû dlouhodobého

nehmotného majetku.
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Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku je vhodné provést inspekci následující
dokumentace úãetní jednotky:

• popis postupÛ schvalování a úãtování dlouhodobého nehmotného majetku,
• odpisové plány,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky, pokud obsahují údaje o investiãních zámûrech (investicích) do dlou-

hodobého nehmotného majetku,
• údaje, které je moÏné získat v registru dlouhodobého majetku a z inventarizaãních protokolÛ,
• znalecké posudky pro ocenûní dlouhodobého nehmotného majetku.

Pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku není obvykl˘
postup (s v˘jimkou pfiípadného pozorování vyuÏívání softwaru).

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku se v oblasti dlouhodobého nehmot-
ného majetku zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika
v oblasti nehmotného majetku obvykle není efektivní pokr˘t testy kontrol, protoÏe se nejedná o rutinní transakce.

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést nûjaké testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch
údajÛ, a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Auditor v‰ak není povinen provádût testy
vûcné správnosti pro v‰echna tvrzení u v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor reaguje na
v˘znamné riziko pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy u takového rizika zahrnovat testy detailních údajÛ.

Analytické testy
Analytické testy vûcné správnosti najdou svoje uplatnûní zejména pfii testování odpisÛ dlouhodobého majetku, kde
lze pfiedvídat celkovou v˘‰i odpisÛ napfi. na základû údajÛ o celkové brutto hodnotû dlouhodobého nehmotného
majetku a prÛmûrné odpisové sazbû ãi dobû odepisování dlouhodobého nehmotného majetku.

Testy detailních údajÛ
Pro testy detailních údajÛ platí v pfiípadû dlouhodobého nehmotného majetku zejména fakt, Ïe kontrola fyzické exi-
stence dlouhodobého nehmotného majetku je díky jeho podstatû tûÏko realizovatelná. Auditor by tedy mûl zkon-
trolovat existenci majetku pomocí jin˘ch prostfiedkÛ, tj. kontrolou dokumentace potvrzující existenci majetku
a vlastnické nebo jiné právo k majetku.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

1

2

3

4

5

6

Riziko

REGISTR MAJETKU VERSUS ÚDAJE V HLAVNÍ KNIZE
Popis situace: Nedochází k automatickému pfienesení údajÛ z registru majetku

do hlavní knihy.

Hodnota majetku zaúãtovaného v hlavní knize by mohla b˘t nesprávná, pokud by
nedo‰lo k sesouhlasení údajÛ s registrem majetku nebo by sesouhlasení obsaho-
valo neplatné poloÏky vedoucí ke zkreslení dlouhodobého nehmotného majetku. 

SOULAD INTERNÍ SMùRNICE S P¤ÍSLU·N¯M ÚâETNÍM RÁMCEM
Popis situace: Úãetní jednotka nemá zavedenou interní smûrnici pro úãtování

dlouhodobého nehmotného majetku.

PoloÏky vykázané jako dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mohou b˘t neplatné nebo
vykázané v nesprávné v˘‰i, protoÏe úãetní smûrnice úãetní jednotky t˘kající se
úãtování dlouhodobého nehmotného majetku a urãení jejich úãetních hodnot
nemusí b˘t v souladu s pfiíslu‰n˘m úãetním rámcem nebo nemuselo b˘t dodrÏe-
no (kontrolováno) její správné pouÏívání.

LICENCE
Popis situace: Úãetní jednotka nakoupila licence, jejichÏ platnost je ãasovû ome-

zena.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, pokud by úãetní jednot-
ka zaúãtovala/vykázala majetek, ke kterému nemá vlastnické nebo jiné právo
k datu sestavení úãetní závûrky.

OâEKÁVANÁ ÎIVOTNOST MAJETKU
Popis situace: V úãetní jednotce nedochází k pravidelnému posouzení oãekáva-

né doby Ïivotnosti (vyuÏití) dlouhodobého nehmotného majetku.

ZÛstatková úãetní hodnota dlouhodobého nehmotného majetku mÛÏe b˘t
nesprávnû stanovena, protoÏe odpisové sazby nemusely b˘t správnû stanoveny.

PODMÍNKY KAPITALIZACE FAKTUROVANÝCH âÁSTEK DO MAJETKU
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe mohlo dojít
k zaúãtování celkové fakturované ãástky z dodavatelské faktury, pfiestoÏe nûkteré
dílãí fakturované poloÏky nesplÀují podmínky pro to, aby byly souãástí ocenûní
dlouhodobého nehmotného majetku (napfi. v oblasti fakturace za v˘zkum a v˘voj).

VY¤AZENÍ MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka nevede vyfiazovací protokoly.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe majetek mohl
b˘t prodán nebo zlikvidován, ale prodej nebo likvidace nebyly zaúãtovány. 

Tvrzení

(C) Úplnost
(E) Existence

(C) Úplnost
(E) Existence
(A) Správnost 
(V) Ocenûní

(E) Existence
(A) Správnost 

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(E) Existence
(A) Správnost 
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7

8

9

OKAMÎIK AKTIVACE MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka nesleduje okamÏik, od kterého byl majetek pfii-

praven k uÏívání.

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku mÛÏe b˘t zkreslena, pokud by ode-
pisování majetku bylo zahájeno v nesprávném období.

DOTACE
Popis situace: Úãetní jednotka získala dotaci na pofiízení dlouhodobého

nehmotného majetku.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe úãetní jednotka
nemusela poníÏit ãástku pofiízení majetku o hodnotu dotace, pokud to pfiíslu‰n˘
úãetní rámec vyÏaduje, resp. pokud zvolila úãetní jednotka tuto úãetní metodu
v souladu s platn˘m úãetním rámcem.

SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, pokud by hodnota
budoucích v˘nosÛ realizovan˘ch z tohoto majetku nebyla dostateãná pro umofie-
ní jeho hodnoty, resp. realizace budoucích v˘nosÛ z majetku mÛÏe b˘t nejistá. 

(A*) Správnost
(správné období)
(C) Úplnost
(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI DLOUHODOBÉHO
NEHMOTNÉHO MAJETKU

Testy kontrol

1

2

Procedura

AKTUALIZACE ODPISOV¯CH PLÁNÒ
Popis situace: Vedení úãetní jednotky pravidelnû reviduje odpisové plány

a posuzuje, zda se zmûnila doba vyuÏitelnosti dlouhodobého nehmotného

majetku.

Získat anal˘zu odpisov˘ch plánÛ vãetnû anal˘zy doby vyuÏitelnosti poloÏek dlou-
hodobého majetku.
Provûfiit, zda úãetní jednotka vzala v úvahu relevantní faktory (napfi. obtíÏnou vyu-
Ïitelnost nûkter˘ch nehmotn˘ch práv vzhledem k situaci na trhu atd.) a zda se
k anal˘ze vyjádfiily relevantní osoby z finanãního oddûlení, v˘roby i prodejního
oddûlení (zkontrolovat, Ïe anal˘zu podepsaly a se závûry souhlasí). 

SNÍÎENÍ HODNOTY AKTIV
Popis situace: Existuje riziko sníÏení hodnoty aktiv. Finanãní fieditel, vedoucí

v˘robního oddûlení, vedoucí prodejního oddûlení a vedoucí controllingu se

pravidelnû úãastní mûsíãních porad vedení úãetní jednotky, na kter˘ch se

mimo jiné diskutuje riziko sníÏení hodnoty majetku vãetnû zpÛsobu v˘poãtu,

kter˘ je provádûn na konci období. Tito pracovníci mají tedy dostateãné infor-

mace pro posouzení indikátorÛ sníÏení hodnoty majetku a znají pravidla, jak

vypoãítat pfiípadné sníÏení hodnoty majetku v souladu s pfiíslu‰n˘m rámcem

úãetního v˘kaznictví.

Získat X zápisÛ z mûsíãních porad vedení úãetní jednotky. Ovûfiit, Ïe v˘‰e uvedení
zamûstnanci se jich úãastnili. Projít zápisy z porad vedení úãetní jednotky a zkon-
trolovat, Ïe otázky spojené s pfiípadn˘m sníÏením hodnoty aktiv byly souãástí
agendy a Ïe diskutované zpÛsoby v˘poãtu sníÏení hodnoty byly v souladu s plat-
n˘mi úãetními pravidly.

Tvrzení

AV

V

3

Procedura

ODPISOVÁNÍ MAJETKU
Popis situace: Odpisové sazby pouÏívané úãetní jednotkou jsou pfiimûfiené

a odpovídají pfiedpokládané Ïivotnosti majetku.

Provést odhad oãekávané hodnoty odpisÛ dlouhodobého nehmotného majetku za
období.
Vypoãítat odhad odpisÛ pouÏitím odpisové sazby a prÛmûrné hodnoty dlouhodo-
bého nehmotného majetku v prÛbûhu úãetního období (poãáteãní zÛstatek + pfií-
rÛstky/2 – úbytky/2)* prÛmûrná odpisová sazba dlouhodobého nehmotného
majetku.
Upravit v˘poãet oãekávané hodnoty odpisÛ, pokud byly jiÏ nûkteré poloÏky plnû
odepsány nebo pokud nedocházelo k pfiírÛstkÛm a úbytkÛm relativnû rovnomûr-
nû v prÛbûhu celého období a tzv. konvence pofiízení, resp. vyfiazení, v polovinû
roku není správná. 

Tvrzení

A

Analytické testy vûcné správnosti
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Testy detailních údajÛ

4

5

6

7

8

9

10

11

Procedura

P¤ÍRÒSTKY MAJETKU – EXISTENCE
Vybrat ze soupisu poãáteãních zÛstatkÛ a pfiírÛstkÛ v prÛbûhu období jednotlivé
poloÏky majetku pro testování a pro vybrané poloÏky ovûfiit existenci, resp. vlast-
nické právo nebo právo uÏívání, napfi. pro ocenitelná práva (patenty, licence,
obchodní znaãky) zkontrolovat záznamy a korespondenci s pfiíslu‰n˘mi rejstfiíky. 

P¤ÍRÒSTKY MAJETKU – SPRÁVNOST A OCENùNÍ
Vybrat poloÏky ze soupisu pfiírÛstkÛ nakoupeného majetku a odsouhlasit pofiizo-
vací cenu s podpÛrnou dokumentací (smlouvy, faktury). Zkontrolovat, Ïe nákup je
správnû klasifikován jako investiãní v˘daj.

AKTIVACE VNITROPODNIKOV¯CH âINNOSTÍ
Vybrat ze soupisu pfiírÛstkÛ dlouhodobého nehmotného majetku poloÏky, které
byly vytvofieny úãetní jednotkou a aktivovány do dlouhodobého nehmotného
majetku.
Provûfiit úãetní postupy úãetní jednotky pro aktivaci a zkontrolovat, je-li v souladu
s pouÏívan˘m rámcem úãetního v˘kaznictví.
Provûfiit podpÛrnou dokumentaci pro vybrané poloÏky (napfi. soupis ãinností pro-
vádûn˘ch zamûstnanci, doba ãinnosti a údaje o mzdách tûchto zamûstnancÛ) a zís-
kat pfiimûfiené uji‰tûní, Ïe aktivované ãástky jsou platné.

REGISTR MAJETKU A ÚDAJE V HLAVNÍ KNIZE
Zkontrolovat souãty a shrnutí v registru dlouhodobého nehmotného majetku
a odsouhlasit na zÛstatky pfiíslu‰n˘ch úãtÛ v hlavní knize úãetní jednotky.

ZÁLOHY NA PO¤ÍZENÍ MAJETKU
Získat poloÏkov˘ soupis záloh na dlouhodob˘ majetek. Odsouhlasit soupis na
obratovou pfiedvahu. 
Vybrat poloÏky ze soupisu záloh a odsouhlasit na dokumentaci dokládající úãel
zálohy a pohyb finanãních prostfiedkÛ (napfiíklad smlouva, zálohová faktura a ban-
kovní v˘pis).

ÚBYTKY MAJETKU
Na vybran˘ch poloÏkách úbytkÛ dlouhodobého nehmotného majetku ze soupisu
úbytkÛ provést následující postupy:
Provûfiit podpÛrné doklady (napfi. likvidaãní protokoly, vydané faktury, záznamy
o pfiijaté hotovosti, zápisy ze zasedání vedení úãetní jednotky), posoudit dÛvody
vyfiazení a získat pfiimûfiené uji‰tûní, Ïe vyfiazení bylo schváleno, provedeno
a správnû zaúãtováno.
Na vybran˘ch poloÏkách otestovat, zda jsou v˘nosy z prodeje zaúãtovány ve správ-
né v˘‰i (vyuÏít smlouvu, fakturu, pfiedávací protokol, bankovní v˘pisy potvrzující
platbu odbûratele).

ZÒSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO MAJETKU
Na vybran˘ch poloÏkách z nákladového úãtu “zÛstatková cena pfii prodeji“ zkon-
trolovat úãetní zápis na nákladovém úãtu na registr majetku a ujistit se tak, Ïe pro-
dan˘ majetek jiÏ není v evidenci a ovûfiit, Ïe zÛstatková cena prodaného majetku
odpovídá zÛstatkové cenû dle registru majetku v okamÏiku vyfiazení prodejem.

SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU
Získat kalkulaci sníÏení hodnoty majetku pfiipravené od úãetní jednotkou a pro-
vést pfiepoãet. Detailnû ovûfiit vstupní parametry tohoto v˘poãtu (napfi. diskontní
sazby) a vhodnost pouÏité metody v˘poãtu (napfi. metoda diskontovan˘ch penûÏ-
ních tokÛ z uÏívání majetku).

Tvrzení

E

AV

AC

A

A

AC

A

V
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5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly je dlouhodob˘ hmotn˘ majetek, kter˘ zahrnuje pozemky, budovy a stavby, stroje a zafií-
zení, dopravní prostfiedky a ostatní majetek s dlouhodob˘m pouÏitím vãetnû majetku v procesu pofiízení a záloh
poskytnut˘ch na jeho pofiízení. Dále jsou pfiedmûtem této kapitoly náklady a v˘nosy související s dlouhodob˘m
hmotn˘m majetkem jako napfi. odpisy dlouhodobého hmotného majetku a trÏby z prodeje dlouhodobého hmot-
ného majetku.

V souvislosti s vyhodnocováním rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky,
které se zab˘vají úãtováním dlouhodobého hmotného majetku, a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost
dodrÏování zvolen˘ch úãetních metod. V rámci úãetních metod je potfieba posoudit mimo jiné okamÏik aktivace
hmotného majetku do uÏívání a metody odepisování (odpisov˘ plán).

MoÏn˘m problémem pfii ovûfiování dlouhodobého hmotného majetku mÛÏe b˘t neschopnost úãetní jednotky
pfiedloÏit kompletní dÛkazní informace o pofiízení majetku, pokud k jeho nabytí do‰lo pfied mnoha lety. 

V oblasti dlouhodobého hmotného majetku mÛÏe docházet k manipulaci pfii oceÀování dlouhodobého majetku,
protoÏe oblasti stanovení opravn˘ch poloÏek ãi nastavení odpisÛ jsou úãetními dohady s vysokou mírou subjek-
tivity. Potenciální dopady manipulace tohoto druhu mohou b˘t velmi v˘znamné, proto je tfieba vûnovat této oblas-
ti dostateãnou pozornost. 

Dal‰ím specifikem je moÏnost postupné kumulace chyb v prÛbûhu fiady let, kdy z dÛvodu nesprávného stanove-
ní odpisÛ majetku, ‰patného postupu pfii zafiazování a vyfiazování majetku ãi chybnému úãtování o zhodnocování
majetku mÛÏe docházet ke zkreslení vykazovaného dlouhodobého hmotného majetku. 

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého hmotného majetku je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jak˘m zpÛsobem úãetní jednotka stanovuje dobu odepisování dlouhodobého hmotného majetku?
• Je zvolená metoda odepisování správná?
• Je snadné se pfiesvûdãit o existenci, vlastnictví a praktickém vyuÏití dlouhodobého hmotného majetku úãet-

ní jednotky?
• Dochází k vytváfiení dlouhodobého hmotného majetku vlastní ãinností?
• Zab˘vá se úãetní jednotka indikátory sníÏení hodnoty aktiv?
• Dochází ãasto k nahrazování starého majetku nov˘m?
• Úãtuje úãetní jednotka o zafiazení a vyfiazení dlouhodobého hmotného majetku ve správném období?
• Odepisuje úãetní jednotka dlouhodob˘ hmotn˘ majetek od okamÏiku, kdy je pfiipraven˘ k uÏívání?
• ProdluÏuje úãetní jednotka vyuÏitelnost dlouhodobého hmotného majetku rozsáhl˘mi a opakovan˘mi opra-

vami?
• Pfiehodnocuje úãetní jednotka zÛstatkovou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku a zb˘vající dobu

Ïivotnosti, pokud do‰lo ke zmûnû proti pÛvodním odhadÛm?
• Disponuje úãetní jednotka dostateãn˘mi zdroji na obnovu nebo roz‰ífiení dlouhodobého hmotného majet-

ku? Je dlouhodob˘ majetek financován pfiedev‰ím z vlastních zdrojÛ úãetní jednotky?
• Dochází k prodejÛm a nákupÛm dlouhodobého hmotného majetku se spfiíznûn˘mi stranami?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• se zamûstnanci finanãního oddûlení, zejména s osobou zodpovûdnou za úãtování dlouhodobého majetku,
• s vedoucím v˘roby, techniky ãi pracovníky provozu,
• s osobou zodpovûdnou za vozov˘ park úãetní jednotky,
• se zamûstnanci spravujícími majetek,
• s vedoucím údrÏby,
• s osobami, které se podílejí na vytváfiení investiãních plánÛ a jejich schvalování.
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V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní srovnání v˘‰e dlouhodobého hmotného majetku,
• anal˘za ukazatelÛ aktivity (celkové trÏby/celková aktiva) a podíl dlouhodobého hmotného majetku na cel-

kové v˘‰i aktiv úãetní jednotky,
• podíl plnû odepsaného dlouhodobého hmotného majetku na celkové brutto hodnotû dlouhodobého hmot-

ného majetku,
• vztahy mezi náklady na prodan˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek a v˘nosy z prodeje tohoto majetku (napfi.

pokud prodává úãetní jednotka majetek vÏdy se ztrátou, mÛÏe to b˘t indikátor nadhodnocení majetku v akti-
vech úãetní jednotky).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého hmotného majetku je vhodné provést inspekci dokumentace
úãetní jednotky:

• popis postupÛ schvalování a úãtování dlouhodobého hmotného majetku,
• odpisové plány,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky, pokud obsahují údaje o zámûrech investovat do dlouhodobého hmot-

ného majetku,
• schválené plány dlouhodob˘ch investic,
• postup inventarizace dlouhodobého hmotného majetku,
• údaje, které je moÏné získat v registru dlouhodobého hmotného majetku a z inventarizaãních protokolÛ.

VyuÏití pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky mÛÏe b˘t téÏ ãasto velmi úãinn˘ zpÛsob identifikace
rizik v oblasti dlouhodobého majetku, napfiíklad: 

• riziko existence nepouÏívaného nebo po‰kozeného majetku (napfi. úãetní jednotka vyuÏívá jen jednu ze
sv˘ch dvou v˘robních linek),

• riziko vypl˘vající z nesprávné identifikace majetku (napfi. moÏnost zámûny nûkolika stejn˘ch v˘robních zafií-
zení, nutnost identifikace majetku pouze jeho popisem),

• riziko vypl˘vající z nemoÏnosti pfiesvûdãit se pfiímo o fyzické existenci majetku (napfi. podzemní sítû apod.).

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1. 
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PROVÁDùNÍ DAL·ÍCH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditních procedur na základû posouzení a vyhodnocení rizik se v oblasti dlouhodobého
hmotného majetku zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím analytick˘ch i detailních testÛ.
Nûkterá rizika v oblasti dlouhodobého hmotného majetku je také efektivní pokr˘t testy kontrol.

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
V oblasti dlouhodobého hmotného majetku se testy kontrol obvykle vyuÏívají pfii testování správnosti nastavení
a úãtování odpisÛ, inventarizaci a pfii rozsáhlém zafiazování a vyfiazování dlouhodobého hmotného majetku.

Analytické testy
Analytické testy vûcné správnosti najdou svoje uplatnûní zejména pfii testování odpisÛ dlouhodobého majetku,
kde lze pfiedvídat celkovou v˘‰i odpisÛ napfi. na základû údajÛ o celkové brutto v˘‰i dlouhodobého hmotného
majetku a prÛmûrné odpisové sazbû ãi dobû odepisování dlouhodobého hmotného majetku.

Testy detailních údajÛ
Rizika spojená s existencí majetku, pfiírÛstky a úbytky majetku a jejich ocenûním se obvykle testují prostfiednic-
tvím testÛ detailních údajÛ. Provedení testování v oblasti dlouhodobého hmotného majetku zpravidla vyÏaduje
pouÏití základních poãítaãov˘ch nástrojÛ (Excel) kvÛli velkému objemu údajÛ. Poãítaãové nástroje umoÏní napfi.
sesouhlasení registru majetku s hlavní knihou, odsouhlasení pfiírÛstkÛ a úbytkÛ majetku nebo pfiepoãet odpisÛ. 

Jedním ze znakÛ dlouhodobého hmotného majetku b˘vá vysoká variabilita dÛkazních informací. K ovûfiení exi-
stence majetku nemusí b˘t vÏdy pouÏito pfiímé pozorování auditorem, ale je moÏné vyuÏít nepfiímé dÛkazní infor-
mace, jako jsou rÛzné provozní databáze apod. DÛleÏité je pak velmi dobfie zváÏit, zda jsou tyto informace vûro-
hodné a lze se na nû spoléhat.

Pozornost je potfieba vûnovat také zpÛsobu úãtování a vykazování majetku v závislosti na pfiíslu‰ném úãetním
rámci. Majetek je nûkdy vykazován v rámci dlouhodobého majetku, jindy kritéria pro vykazování v dlouhodobém
majetku v rozvaze úãetní jednotky nesplní (napfi. v oblasti leasingu).

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

1

2

3

4

5

6

7

Procedura

REGISTR MAJETKU VERSUS ÚDAJE V HLAVNÍ KNIZE 
Popis situace: Nedochází k automatickému pfienesení údajÛ z registru majetku

do hlavní knihy.

Majetek zaúãtovan˘ v obratové pfiedvaze nemusí b˘t sesouhlasen s registrem
majetku nebo sesouhlasení mÛÏe obsahovat neplatné poloÏky vedoucí ke zkresle-
ní dlouhodobého hmotného majetku. 

ÚBYTKY MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka formálnû neeviduje vyfiazovan˘ majetek, a tak

se zpravidla vyfiazení pozná jen na základû faktury za prodan˘ majetek.

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek mohl b˘t vyfiazen, ale nemusí b˘t správnû vyfiazen
z registru dlouhodobého majetku 

KOMUNIKACE MEZI JEDNOTLIV¯MI ODDùLENÍMI ÚâETNÍ JEDNOTKY
Popis situace: V úãetní jednotce není zaji‰tûna efektivní komunikace mezi pra-

covníky zodpovûdn˘mi za nákup majetku a finanãní úãtárnou napfi. ohlednû

okamÏiku pofiízení a pfiipravenosti majetku k vyuÏití nebo ohlednû evidování

vedlej‰ích pofiizovacích nákladÛ.

Hodnota majetku mÛÏe b˘t zkreslena z dÛvodu chybn˘ch vstupních údajÛ nebo
chybnû zvoleného postupu pfii pofiízení majetku. 

ODPISOVÁNÍ MAJETKU
Odpisy mohou b˘t zaúãtovány do nesprávného období, pokud by úãetní jednotka
nesledovala, od kdy je nakoupen˘ majetek pfiipraven˘ k vyuÏití. 

DOBA ODEPISOVÁNÍ MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka odepisuje speciální zafiízení po dobu ãtyfi let, pfie-

stoÏe projekt, na kter˘ se zafiízení pouÏívá, je ‰estilet˘ a zafiízení by mûlo b˘t

schopno vzhledem ke sv˘m technick˘m parametrÛm ‰est let bez problémÛ fun-

govat.

Odpisy mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by zvolené doby odepisování byly krat-
‰í neÏ oãekávaná doba Ïivotnosti majetku. 

NEEXISTENCE VY¤AZOVACÍCH PROTOKOLÒ
Popis situace: Úãetní jednotka nevede vyfiazovací protokoly.

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe majetek mohl b˘t
prodán nebo zlikvidován, ale prodej nebo likvidace nebyly zaúãtovány. 

OKAMÎIK AKTIVACE MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka nesleduje okamÏik, od kterého byl majetek pfii-

praven k uÏívání.

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku mÛÏe b˘t zkreslena, pokud by odepi-
sování majetku bylo zahájeno v nesprávném období.

Tvrzení

(E) Existence 
(C) Úplnost

(V) Ocenûní
(A) Správnost 

(A*) Správnost
(správné období)

(V) Ocenûní

(E) Existence
(A) Správnost 

(V) Ocenûní
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8

9

SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU 
Popis situace: Majetek je po‰kozen˘, nedostateãnû vyuÏívan˘ nebo nepfiiná‰í

dostateãné v˘nosy.

Ocenûní dlouhodobého hmotného majetku mÛÏe b˘t nadhodnoceno vzhledem
k existenci nevyuÏívaného majetku, resp. majetku, kter˘ nepfiiná‰í dostateãné
v˘nosy.

LEASING
Popis situace: Úãetní jednotka pfiipravuje úãetní závûrku v souladu s platnou

ãeskou úãetní legislativou.

Majetek ve finanãním leasingu mohl b˘t nesprávnû zaúãtován do dlouhodobého
hmotného majetku. 

(V) Ocenûní

(E) Existence
(V) Ocenûní
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI DLOUHODOBÉHO
HMOTNÉHO MAJETKU

Testy kontrol

1

2

3

Procedura

FYZICKÁ INVENTURA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka provádí fyzickou inventuru dlouhodobého hmot-

ného majetku ve sv˘ch dvou závodech na konci úãetního období.

Získat pfiíkaz k provedení inventarizace dlouhodobého majetku, ovûfiit, Ïe postup
inventarizace je pfiimûfienû spolehliv˘ a sloÏení inventarizaãních komisí je ade-
kvátní s ohledem na oddûlení pravomocí. Získat inventarizaãní protokoly z obou
lokací a ovûfiit, Ïe byly podepsány pfiíslu‰n˘mi osobami a do‰lo k proúãtování
inventarizaãních rozdílÛ, pokud byly identifikovány. U úãtování inventarizaãních
rozdílÛ zkontrolovat, Ïe úãetní zápisy byly autorizovány oprávnûnou osobou.

AUTOMATIZOVAN¯ V¯POâET ODPISÒ
Popis situace: Úãetní jednotka provádí automatizovanou kontrolu v˘poãtu/úãto-

vání odpisÛ.

Otestovat na jedné poloÏce automatizovanou kontrolu s ohledem na nastavení
odpisÛ v systému (algoritmus odepisování), zda jsou odpisové skupiny pfiifiazová-
ny k jednotliv˘m druhÛm majetku podle správného klíãe.

AKTUALIZACE ODPISOV¯CH PLÁNÒ
Popis situace: Vedení úãetní jednotky pravidelnû reviduje odpisové plány a posu-

zuje, zda se zmûnila doba vyuÏitelnosti dlouhodobého hmotného majetku.

Získat anal˘zu odpisov˘ch plánÛ vãetnû anal˘zy doby vyuÏitelnosti poloÏek dlou-
hodobého majetku.
Provûfiit, zda úãetní jednotka vzala v úvahu relevantní faktory (napfi. zkrácení nebo
prodlouÏení vyuÏitelnosti v˘robních linek s ohledem na uzavfiené rámcové smlou-
vy s odbûrateli) a zda se k anal˘ze vyjádfiily relevantní osoby z finanãního oddûle-
ní, v˘roby i prodejního oddûlení (zkontrolovat, Ïe anal˘zu podepsaly a se závûry
souhlasí).

Tvrzení

VEC

A

AC
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Testy kontrol

4

Procedura

ODPISOVÁNÍ MAJETKU
Popis situace: Odpisové sazby pouÏívané úãetní jednotkou jsou pfiimûfiené

a odpovídají pfiedpokládané Ïivotnosti majetku.

Provést odhad oãekávané hodnoty odpisÛ dlouhodobého hmotného majetku za
období.
Vypoãítat odhad odpisÛ pouÏitím odpisové sazby a prÛmûrné hodnoty dlouho-
dobého hmotného majetku v prÛbûhu úãetního období (poãáteãní zÛstatek +
pfiírÛstky/2 – úbytky/2)* prÛmûrná odpisová sazba dlouhodobého hmotného
majetku.
Upravit v˘poãet oãekávané hodnoty odpisÛ, pokud byly jiÏ nûkteré poloÏky plnû
odepsány nebo pokud nedocházelo k pfiírÛstkÛm a úbytkÛm relativnû rovnomûr-
nû v prÛbûhu celého období a tzv. konvence pofiízení, resp. vyfiazení, v polovinû
roku není správná. 

Tvrzení

AV

5

6

7

Procedura

EXISTENCE MAJETKU
Vybrat poloÏky pro testování z registru majetku k poãátku úãetního období.
Zkontrolovat fyzicky vybran˘ majetek, aby do‰lo k uji‰tûní o jeho existenci.
Zkontrolovat také skuteãn˘ stav tohoto majetku, protoÏe v˘sledek této provûrky
by mûl b˘t pouÏit pfii posuzování potenciálního poklesu hodnoty tohoto majetku
a pfii odhadu v˘‰e potfiebné úpravy formou odpisu (v pfiípadû trvalého poklesu
hodnoty) nebo opravné poloÏky (v pfiípadû pfiechodného poklesu hodnoty).

P¤ÍRÒSTKY MAJETKU 
Vybrat poloÏky pfiírÛstkÛ, získat pfiíslu‰né faktury, smlouvy o jejich pofiízení nebo
jinou podpÛrnou dokumentaci, získat pfiimûfienou jistotu o platnosti pofiízení
a odsouhlasit cenu nákupu na fakturu, smlouvu nebo platbu (kde je to moÏné) na
bankovní v˘pisy. 
U vybran˘ch poloÏek zkontrolovat, Ïe v‰echny kapitalizované náklady (napfi. ved-
lej‰í náklady související s pofiízením) splÀují podmínky pro vykázání v dlouhodo-
bém majetku v souladu s pfiíslu‰n˘m úãetním rámcem.
Zkontrolovat, zda je pofiízení správnû klasifikováno jako investiãní v˘daj (oãekává
se ekonomick˘ pfiínos po dobu del‰í neÏ 12 mûsícÛ) a zda je zafiazen do správné
úãetní kategorie (napfi. Ïe budovy koupené za úãelem prodeje nejsou zaúãtovány
jako dlouhodob˘ hmotn˘ majetek).

AKTIVACE VNITROPODNIKOV¯CH âINNOSTÍ
Popis situace: Majetek byl vyroben úãetní jednotkou.

Ujistit se o úãetních postupech pfii aktivaci v˘dajÛ a jejich souladu s pfiíslu‰n˘mi
úãetními principy a na vybran˘ch poloÏkách zkontrolovat správnost období akti-
vace, strukturu aktivovan˘ch nákladÛ, tzn. v rozpisu poloÏek tvofiících ocenûní
internû aktivovaného hmotného majetku ovûfiit, Ïe splÀují kritéria kapitalizace dle
pfiíslu‰ného úãetního rámce. U vybran˘ch poloÏek dále ovûfiit hodnotu aktivova-
n˘ch poloÏek. Pro ovûfiení hodnoty vyuÏít podpÛrnou evidenci v podobû nákup-
ních faktur pouÏit˘ch pro v˘robu, informace ze mzdového systému ohlednû ãasu
stráveném zamûstnanci na dané v˘robû, jejich mzdov˘ch sazbách atd. 

Tvrzení

E

EVA

VA

Testy detailních údajÛ
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8

9

10

11

12

13

Procedura

ÚBYTKY MAJETKU
Na vybran˘ch poloÏkách úbytkÛ dlouhodobého hmotného majetku ze soupisu
úbytkÛ provést následující postupy:
Provûfiit podpÛrné doklady (napfi. likvidaãní protokoly, vydané faktury, záznamy
o pfiijaté hotovosti, zápisy ze zasedání vedení úãetní jednotky), posoudit dÛvody
vyfiazení a získat pfiimûfiené uji‰tûní, Ïe vyfiazení bylo schváleno, provedeno
a správnû zaúãtováno.
Na vybran˘ch poloÏkách otestovat, zda jsou v˘nosy z prodeje zaúãtované ve správ-
né v˘‰i (smlouva, faktura, pfiedávací protokol, bankovní v˘pisy potvrzující platbu
odbûratele).

OKAMÎIK AKTIVACE MAJETKU
Popis situace:  Úãetní jednotka nevûnuje dostateãnou pozornost okamÏiku akti-

vace pofiizovaného majetku.

Ze získaného poloÏkového soupisu majetku v pofiízení odsouhlaseného na zÛsta-
tek pfiíslu‰ného úãtu v hlavní knize vybrat poloÏky majetku a posoudit, zda testo-
van˘ majetek není jiÏ pouÏíván, a tedy nemûl b˘t jiÏ zafiazen do uÏívání a odpiso-
ván.

ZÁLOHY NA MAJETEK
Získat poloÏkov˘ soupis záloh na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek. Odsouhlasit sou-
pis na obratovou pfiedvahu. 
Vybrat poloÏky záloh a odsouhlasit na dokumentaci dokládající úãel a pohyb
finanãních prostfiedkÛ (napfiíklad smlouva, zálohová faktura a bankovní v˘pis).

LEASING
Popis situace: Úãetní jednotka vyuÏívá finanãní leasing.

Identifikovat majetek pofiizovan˘ formou finanãního leasingu napfi. prostfiednic-
tvím diskuze s vedením úãetní jednotky, zrevidováním zápisÛ z porad vedení úãet-
ní jednotky a plánÛ úãetní jednotky (investiãní plán). 
Získat seznam poloÏek, které jsou pfiedmûtem finanãního leasingu a u vybran˘ch
poloÏek získat kopie pfiíslu‰n˘ch leasingov˘ch smluv. Na základû údajÛ ve smlou-
vách ovûfiit, Ïe údaje, které jsou zvefiejnûny v pfiíloze k úãetní závûrce, jsou uvede-
ny správnû v souladu s poÏadavky ãeské úãetní legislativy (napfi. budoucí leasin-
gové splátky a jejich vûková struktura).

ZÒSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO MAJETKU
Na vybran˘ch poloÏkách z nákladového úãtu “zÛstatková cena pfii prodeji“ zkon-
trolovat úãetní zápis na nákladovém úãtu s registrem majetku a ujistit se tak, Ïe
prodan˘ majetek jiÏ není v evidenci a ovûfiit, Ïe zÛstatkovou cena prodaného
majetku odpovídá zÛstatkové cenû dle registru majetku v okamÏiku vyfiazení pro-
dejem.

SNÍÎENÍ HODNOTY MAJETKU
Popis situace: Úãetní jednotka vyhodnotila indikátory sníÏení hodnoty aktiv

a uãinila závûr, Ïe do‰lo ke sníÏení jejich hodnoty v závodû 01, kde vyrábí

v˘robky, které jsou stále obtíÏnûji uplatnitelné na trhu, a pfiitom úãetní jedno-

tka v souãasné dobû nemá plán, jak vyuÏít stávající majetek v závodû 01.

Získat kalkulaci sníÏení hodnoty majetku umístûného v závodû 01 od úãetní jed-
notky a provést pfiepoãet. Detailnû ovûfiit vstupní parametry tohoto v˘poãtu (napfi.
diskontní sazby) a vhodnost pouÏité metody v˘poãtu (napfi. metoda diskontova-
n˘ch penûÏních tokÛ z uÏívání majetku).

Tvrzení

EA

A*

A

CV

EA

V
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6. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly je dlouhodob˘ finanãní majetek, tedy akcie a kapitálové úãasti, dluhopisy, dlouhodobé
vklady, pÛjãky propojen˘m osobám a dal‰í finanãní majetek, kter˘ úãetní jednotka hodlá mít v drÏení po dobu
del‰í neÏ 12 mûsícÛ. Jsou zde zahrnuty rovnûÏ v˘nosy a náklady související s drÏením a prodejem tohoto majetku.

V souvislosti s vyhodnocováním rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky
zab˘vající se úãtováním dlouhodobého finanãního majetku a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodr-
Ïování zvolen˘ch úãetních metod (napfi. vhodnost pfiecenûní finanãních investic ekvivalenãní metodou).

V oblasti finanãního majetku se ãasto pouÏívají úãetní odhady, coÏ zvy‰uje riziko manipulace ze strany úãetní jed-
notky. Ke stanovení reálné hodnoty finanãních instrumentÛ je nutná znaãná odbornost s dostatkem relevantních
informací, coÏ ãasto vyÏaduje zapojení specialistÛ.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého finanãního majetku je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké druhy cenn˘ch papírÛ úãetní jednotka drÏí a za jak˘m úãelem?
• Má úãetní jednotka majetkové úãasti v jin˘ch spoleãnostech a jak˘ vliv v nich vykonává?
• Jsou souãástí finanãních investic dlouhodobé pÛjãky podnikÛm ve skupinû a byly poskytnuty za trÏních

podmínek?
• Jak nejlépe stanovit reálnou hodnotu, má-li b˘t finanãní majetek ocenûn touto hodnotou?
• Jaká je aktuální situace kapitálového trhu?
•  VyuÏití expertÛ pro specifické oblasti?

Jaké pouÏít postupy
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého finanãního majetku je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené
záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem,
• s vlastníky úãetní jednotky, je-li to moÏné.

V rámci vyhodnocení rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytickou proceduru:
• meziroãní srovnání hodnoty jednotliv˘ch investic do dlouhodobého finanãního majetku.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého finanãního majetku je vhodné provést inspekci dokumentace
úãetní jednotky:

• popis postupÛ schvalování a úãtování dlouhodobého finanãního majetku,
• v˘pisy z obchodního rejstfiíku pro spoleãnosti, v nichÏ úãetní jednotka drÏí nûjaké akcie ãi podíly,
• auditované úãetní závûrky dcefiin˘ch spoleãností,
• vefiejnû dostupné informace z burz (napfi. ãasov˘ v˘voj hodnoty akcií pfiíslu‰n˘ch spoleãností),
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky,
• zápisy z konan˘ch valn˘ch hromad spoleãností, v nichÏ úãetní jednotka drÏí akcie (podíly),
• úãetní závûrky spoleãností, v nichÏ úãetní jednotka drÏí akcie (podíly),
• smlouvy o pÛjãkách, resp. o poskytnut˘ch úvûrech.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti dlouhodobého finanãního majetku není obvyklé provádût pozorování podniko-
v˘ch ãinností úãetní jednotky. 

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.



107
Část 2 – Auditorské postupy

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti dlouhodobého finanãního majetku se zpravidla provádí testování vûcné
správnosti prostfiednictvím detailních testÛ, v˘jimeãnû je moÏné pfiipravit vhodn˘ analytick˘ test. Zpravidla jen
v omezené mífie je moÏno vyuÏít testy kontrol pro pokrytí rizik. 

Testy detailních údajÛ
ProtoÏe dlouhodob˘ finanãní majetek je vût‰inou poãetnû omezen˘ a hodnota poloÏek nesnadno predikovatelná,
je obvykle úãinné provádût 100% audit zaúãtovan˘ch ãástek. Vzhledem k moÏnosti zmûny hodnoty v prÛbûhu
úãetního období je doporuãeno provádût test existence a ocenûní dlouhodobého finanãního majetku na konci
úãetního období a nikoli v jeho prÛbûhu. Z tohoto dÛvodu je také pravdûpodobné, Ïe riziko zaúãtování do
nesprávného období bude pokryto pfii testování existence v‰ech v˘znamn˘ch poloÏek dlouhodobého finanãního
majetku na konci úãetního období a není proto tfieba provádût dal‰í specifické testy zaúãtování do správného
období.

Hodnota dlouhodobého finanãního majetku mÛÏe záviset na vlastních zámûrech vedení úãetní jednotky (napfi. na
plánované délce drÏby finanãního aktiva). Pouhé prohlá‰ení vedení spoleãnosti pfiitom nemusí b˘t v tomto ohle-
du postaãujícím dÛkazním materiálem. V pfiípadû, Ïe existují napfi. zápisy z jednání vedení úãetní jednotky, je
nezbytné tyto podklady získat a posoudit.

V pfiípadû, Ïe má úãetní jednotka podstatn˘ nebo rozhodující vliv v jin˘ch úãetních jednotkách, mÛÏe vzniknout
povinnost sestavit konsolidovanou úãetní závûrku a z toho vypl˘vající dal‰í auditorské postupy.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI DLOUHODOBÉHO FINANâNÍHO MAJETKU

1

2

3

4

5

Riziko

ÚVùR POSKYTNUT¯ PROPOJENÉ OSOBù
Popis situace: Úãetní jednotka poskytla úvûr propojené osobû.

Úvûr mÛÏe b˘t nesprávnû klasifikován, pokud by úãetní jednotka nesledovala jaká
ãást úvûru je splatná v období del‰ím neÏ 12 mûsícÛ a jaká ãást úvûru je krátko-
dobá.

POSTUPNÉ NAV¯·ENÍ NEBO SNÍÎENÍ PODÍLU V JINÉ ÚâETNÍ JEDNOTCE
Popis situace: Úãetní jednotka bûhem úãetního období dokupuje ãi prodává

akcie a tím se mûní podíl, kter˘ drÏí v nûkter˘ch úãetních jednotkách.

Dlouhodob˘ finanãní majetek mÛÏe b˘t nesprávnû klasifikován (napfi. zmûna
z podílÛ vykázan˘ch jako podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem na
podíly v ovládan˘ch osobách).

OKAMÎIK VY¤AZENÍ PODÍLU
Popis situace: Úãetní jednotka nesleduje okamÏik, ke kterému do‰lo k vyfiazení

(prodeji) akcií ãi podílÛ.

Cenné papíry a ostatní finanãní majetek mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by
úãetní jednotka nedrÏela kontrolu a práva nad tûmito cenn˘mi papíry na konci
období.

ZMùNY EKONOMICKÉ SITUACE S DOPADEM NA OCENùNÍ
FINANâNÍHO MAJETKU
Popis situace:  TrÏní cena cenn˘ch papírÛ je niÏ‰í neÏ úãetní, pÛjãka má ohro-

Ïenou návratnost nebo úãetní jednotka má majetkovou úãast ve firmû, která

hospodafií se ztrátou.

Hodnota cenn˘ch papírÛ a ostatního finanãního majetku mÛÏe b˘t zkreslena, pro-
toÏe ceny, smûnné kurzy ãi oceÀovací metody pouÏité pro ocenûní mohou b˘t
chybné z dÛvodu, Ïe úãetní jednotka nemá dostateãné zku‰enosti s úãtováním
dlouhodobého finanãního majetku a nezohlednila v‰echny potfiebné informace
pro ocenûní.

KAPITALIZACE NÁKLADÒ DO OCENùNÍ CENN¯CH PAPÍRÒ
Cenné papíry a ostatní finanãní majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe souvise-
jící poplatky mohly b˘t chybnû kapitalizovány namísto zaúãtování do nákladÛ. 

Tvrzení

(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost 

(E) Existence

(V) Ocenûní

(A) Správnost 
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI DLOUHODOBÉHO
FINANâNÍHO MAJETKU

Analytické testy vûcné správnosti

1

2

Procedura

V¯NOSOVÉ ÚROKY
Popis situace: Úãetní jednotka vloÏila 20 mil. Kã na termínovan˘ vklad na

dobu 10 let na zaãátku ãervence bûÏného úãetního období s tím, Ïe roãní úro-

ková míra je v rozmezí 3,5 – 4,5 %.

Provést odhad oãekávan˘ch v˘nosov˘ch úrokÛ. 
Oãekávaná ãástka = 20 000 000 * 4 % *1/2. Ovûfiit, Ïe ãástka je zaúãtována ve pro-
spûch v˘nosov˘ch úrokÛ ve v˘sledovce.

OCENùNÍ INVESTICE METODOU EKVIVALENCE
Popis situace: Úãetní jednotka vykazuje podíl v jiné spoleãnosti (pod podstat-

n˘m nebo rozhodujícím vlivem) metodou ekvivalence.

Získáme úãetní závûrku spoleãnosti, v níÏ úãetní jednotka drÏí podíl a posoudíme
spolehlivost úãetní závûrky (napfi. zda je auditovaná).
Na základû informace o hodnotû vlastního kapitálu spoleãnosti, v níÏ má úãetní
jednotka podíl a informace o procentní v˘‰i podílu na vlastním kapitále této spo-
leãnosti (napfi. na základû informací v obchodním rejstfiíku) vypoãítáme oãekáva-
nou hodnotu ocenûní podílu v dané spoleãnosti.
Zkontrolovat, Ïe meziroãní zmûna v ocenûní je vykázána na pfiíslu‰ném úãtu v akti-
vech úãetní jednotky a v oceÀovacích rozdílech z pfiecenûní majetku ve vlastním
kapitálu úãetní jednotky.

Tvrzení

AC

V

3

4

5

Procedura

CENNÉ PAPÍRY V MATERIALIZOVANÉ PODOBù
Popis situace: Úãetní jednotka drÏí cenné papíry v materializované podobû.

Provést fyzickou kontrolu originálÛ cenn˘ch papírÛ v drÏení úãetní jednotky.

TRÎNÍ HODNOTA CENN¯CH PAPÍRÒ
Popis situace: Úãetní jednotka má obchodované cenné papíry.

Provûfiit hodnotu na konci úãetního období a poslední trÏní hodnotu (napfi.
z údajÛ na burze cenn˘ch papírÛ). V pfiípadû, Ïe trÏní hodnota cenného papíru je
niÏ‰í neÏ pofiizovací cena cenného papíru, se ujistit, Ïe hodnota cenn˘ch papírÛ
byla opravnou poloÏkou sníÏena na trÏní hodnotu na konci úãetního období nebo
sníÏena odpisem v pfiípadû trvalého poklesu hodnoty.

KONFIRMACE DLOUHODOBÉHO ÚVùRU
Popis situace: Úãetní jednotka poskytla dlouhodob˘ úvûr.

Pfiipravit a odeslat konfirmaãní dopis spoleãnosti, které byl úvûr poskytnut.
ObdrÏenou odpovûì porovnat co do v˘‰e nesplaceného zÛstatku a doby splat-
nosti s údaji v hlavní knize úãetní jednotky a vyfie‰it pfiípadné nesrovnalosti.

Tvrzení

CE

V

EA

Testy detailních údajÛ
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6

7

OCENùNÍ FINANâNÍHO MAJETKU REÁLNOU HODNOTOU
Popis situace: Úãetní jednotka má dlouhodob˘ finanãní majetek, kter˘ se oce-

Àuje k datu úãetní závûrky reálnou hodnotou.

Zkontrolovat ocenûní na reálnou hodnotu s vyuÏitím moÏností následujících
metod:

i) ovûfiování v˘znamn˘ch pfiedpokladÛ vedení úãetní jednotky, modelu oce-
nûní a údajÛ, na kter˘ch je model zaloÏen˘,

ii) zpracování nezávisl˘ch odhadÛ reálné hodnoty pro potvrzení vhodnosti
ocenûní reálnou hodnotou,

iii) posouzení vlivu událostí po datu úãetní závûrky na ocenûní reálnou hod-
notou a její vykázání nebo

iv) vyuÏití práce experta.
Zkontrolovat úãtování rozdílu z pfiecenûní do v˘kazu zisku a ztráty, nebo vlastního
kapitálu dle platn˘ch úãetních pfiedpisÛ.

PRODEJ PODÍLU V DCE¤INÉ SPOLEâNOSTI
Popis situace: Úãetní jednotka prodala svÛj podíl v dcefiiné spoleãnosti.

Stanovit ãástku v˘nosÛ, které by na základû pfiíslu‰n˘ch dokladÛ (zpravidla smlou-
vy), mûly b˘t získány, a zkontrolovat, zda tato ãástka byla zaúãtována do v˘nosÛ
úãetní jednotky.
Ovûfiit, Ïe pfiíslu‰ná ãástka hodnoty podílu v dcefiiné spoleãnosti byla k okamÏi-
ku realizace prodeje zaúãtována na vrub pfiíslu‰ného úãtu nákladÛ a ve prospûch
pfiíslu‰ného úãtu dlouhodobého finanãního majetku, s odpovídajícím odúãtová-
ním hodnoty pfiecenûní, které bylo vykázáno v rámci vlastního kapitálu úãetní
jednotky.

V

A
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7. ZÁSOBY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou zásoby pfiedstavované zpravidla zboÏím, hotov˘mi v˘robky, polotovary vlastní v˘ro-
by, nedokonãenou v˘robou, materiálem a poskytnut˘mi zálohami na zásoby. Dále jsou v této kapitole popsány také
testy nûkter˘ch nákladÛ a v˘nosÛ se zásobami související (napfi. trÏby z prodeje materiálu), nikoliv v‰ak testy nákla-
dÛ a v˘nosÛ vztahujících se ke spotfiebû materiálu do v˘roby a v˘nosÛm z prodeje v˘robkÛ.

Nejãastûj‰ím problémem b˘vá ovûfiení ocenûní zásob vytvofien˘ch vlastní ãinností a testování pfiimûfienosti oprav-
n˘ch poloÏek, protoÏe mají povahu v˘znamn˘ch úãetních odhadÛ.

V rámci kapitoly zásob jsou popisovány pouze ty v˘sledkové operace, které se nevztahují ke spotfiebû materiá-
lu/zboÏí do v˘roby a v˘nosÛm z prodeje v˘robkÛ/zboÏí. 

Oblast zásob má celou fiadu specifik jako je napfi. ‰iroká fiada fyzicky existujících poloÏek na skladû, nebo vysoká
obrátkovost ve srovnání s jin˘mi druhy majetku úãetní jednotky. 

V˘znamnou roli u zásob hraje jejich inventarizace a obvykle i nutnost úãasti auditora na fyzické inventufie zásob.
Na rozdíl od jin˘ch aktiv totiÏ u zásob obvykle nelze ovûfiit fyzick˘ stav zásob se zpûtnou platností. Pfii neúãasti na
inventufie a souãasné neexistenci alternativních postupÛ tak mÛÏe hrozit nemoÏnost získat dodateãnû dostateãné
dÛkazní informace, coÏ by mûlo mít dopad do závûrÛ auditu.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti zásob je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké jsou zpÛsoby skladování – zboÏí v drÏení tfietích osob, vyuÏívání konsignaãních skladÛ?
• Jak dlouh˘ je v˘robní cyklus?
• Inventura a pouÏité postupy inventarizace – prÛbûÏná nebo jednorázová? Koná se ke konci úãetního období?
• PouÏívá úãetní jednotka systém prÛbûÏné evidence zásob anebo spoléhá na inventury?
• Jak velkou ãást pfiedstavuje nákup zásob v rámci skupiny?
• Jakou metodu oceÀování zásob úãetní jednotka pouÏívá? Jak˘m zpÛsobem úãtuje o nákladech souvisejících

s pofiízením zásob?
• Jaké zásoby úãetní jednotka skladuje? Jedná se o poloÏky, které jsou svoji povahou snadno zcizitelné? Jaké

je jejich zabezpeãení?
• Jaká je politika vytváfiení opravn˘ch poloÏek k zásobám? 
• Nedochází u urãit˘ch v˘robkÛ k jejich expiraci ãi nemoÏnosti pouÏití po urãité dobû (léky, barvy, lepidla,

jiné materiály)?
• Jaká je aktuální situace na trhu? Neprodává úãetní jednotka ãást sv˘ch zásob za cenu niÏ‰í, neÏ je aktuální

skladová cena v dÛsledku nepfiíznivé ekonomické situace?
• Jaká je slevová politika úãetní jednotky? Nedochází k pravideln˘m slevám ãi v˘prodejÛm (napfi. po sezónû,

po Vánocích apod.)?
• Jak jsou nastaveny kalkulaãní vzorce? Kdo kalkulace pfiipravuje? Kdo schvaluje? Jak ãasto jsou aktualizovány?

Jak úãetní jednotka úãtuje o odchylkách mezi standardními (kalkulovan˘mi) náklady a skuteãn˘mi náklady? 
• Jsou souãástí nákladÛ související reÏijní náklady v souladu s pfiíslu‰n˘m rámcem úãetního v˘kaznictví?
• Jak úãetní jednotka fie‰í situaci s ocenûním zásob, kdy je znaãná ãást v˘robních kapacit doãasnû nevyuÏitá? 
• Jaké dodací podmínky se uplatÀují pfii nakupování zásob a pfii vyskladÀování (prodeji) zásob?
• Jak˘m zpÛsobem se mÛÏe auditor pfiesvûdãit o existenci zásob?
• Odli‰uje úãetní jednotka dÛslednû zásoby od dlouhodobého hmotného majetku? 
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Jaké pouÏít postupy
Pfii vyhodnocování rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• s vedoucím skladu,
• s vedoucími pracovníky nákupního oddûlení (logistiky),
• s pracovníky controllingového oddûlení úãetní jednotky,
• s pracovníky expedice a prodejního oddûlení,
• s vedoucím v˘robního oddûlení,
• se ãleny inventarizaãní komise.

V rámci vyhodnocení rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• posoudit základní pomûrové ukazatele finanãní anal˘zy, napfi. obrátkovost zásob a porovnat s obvykl˘mi hod-

notami v daném odvûtví a zanalyzovat v˘voj obrátkovosti zásob v ãase,
• provést meziroãní porovnání v˘‰e zásob,
• analyzovat podíl jednotliv˘ch druhÛ zásob na celkové v˘‰i zásob a provést meziroãní srovnání tûchto podílÛ,
• provést meziroãní srovnání podílu opravn˘ch poloÏek na celkové v˘‰i jednotliv˘ch druhÛ zásob,
• analyzovat ziskovou marÏi jednotliv˘ch druhÛ zboÏí a v˘robkÛ (podíl pofiizovací hodnoty zásob a jejich pro-

dejních cen).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti zásob je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• popis postupÛ úãtování a metod oceÀování zásob, které jsou souãástí vnitropodnikov˘ch smûrnic,
• dokumentace inventarizace zásob,
• kalkulace pro ocenûní zásob,
• rozpoãty,
• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi dodavateli materiálu a zboÏí,
• protokoly o proveden˘ch auditech kvality, ISO certifikace.

VyuÏití pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky v oblasti zásob je pfiínosné zejména pro:
• porozumûní charakteru zásob a moÏn˘ch zpÛsobÛ získávání dÛkazních informací k nim,
• identifikaci rizik nepouÏívan˘ch (ãi nepouÏiteln˘ch) zásob.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je moÏné vyhodnotit rizika, na která je potfieba reagovat provedením dal-
‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

PROVÁDùNÍ DAL·ÍCH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ na základû posouzení a vyhodnocení rizik se zpravidla provádí testo-
vání vûcné správnosti prostfiednictvím analytick˘ch i detailních testÛ. Nûkterá rizika je také efektivní pokr˘t testy
kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.
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Testy kontrol
Pro provádûní testÛ kontrol je vhodné vyuÏít informace o vnitfiním kontrolním prostfiedí úãetní jednotky. Za zcela
klíãovou kontrolu v oblasti zásob se obvykle povaÏují kontrolní aktivity spojené s provádûním inventarizace zásob
a kalkulaãními vzorci.

Pokud má úãetní jednotka automatizovan˘ systém v oblasti zásob (napfi. vyuÏívání ãárov˘ch kódÛ pro pfiipisování
a odepisování zásob ze skladu), je moÏné pro vyhodnocení provozní úãinnosti automatizovan˘ch kontrol otesto-
vat pouze jednu poloÏku, coÏ mÛÏe b˘t velice efektivní zpÛsob testování. Je potfieba mít na pamûti, Ïe v tomto pfií-
padû je ale nutné se ujistit, Ïe úãetní jednotka má úãinnû fungující obecné poãítaãové kontroly.

Inventury
Hlavním zdrojem auditorova pfiimûfieného uji‰tûní, Ïe stav na úãtu zásob není v˘znamnû zkreslen, je úãast na
inventurách a s tím spojené postupy. Úãast na inventurách mÛÏe auditorovi poskytnout vhodnou pfiíleÏitost k pro-
hlídce v˘robních prostor, pfiesvûdãit se o dostateãné fyzické ochranû zásob a moÏnost prodiskutovat ãinnost úãet-
ní jednotky v oblasti zásob s pracovníky, ktefií tyto zásoby a zafiízení znají a jsou nezávislí na úãetním oddûlení.

V nûkter˘ch pfiípadech, kdy není moÏné úãastnit se provádûní inventur, protoÏe zásoby jsou ve vefiejn˘ch skladech
nebo v drÏení tfietích osob, není pro auditora nezbytné ovûfiovat fyzickou existenci zásob za pfiedpokladu, Ïe mÛÏe
získat pfiímé ovûfiení od tfietích osob napfiíklad formou konfirmace, pokud nejsou zásoby rozhodující sloÏkou aktiv.

V nûkter˘ch pfiípadech charakter zásob (zlato, ‰perky, písek atd.) nebo dal‰í okolnosti (skladování v cisternách)
vyÏadují speciální znalosti k získání dostateãného uji‰tûní o v˘sledcích inventury. V tomto pfiípadû by mûl auditor
uváÏit vhodnost vyuÏití práce odborníkÛ.

V pfiípadû, Ïe je vedena pfiimûfiená prÛbûÏná skladová evidence, mÛÏe úãetní jednotka provést inventarizaci stavu
zásob v nûkolika cyklech v prÛbûhu roku spí‰e neÏ ke konci úãetního období. KaÏd˘ druh zásob musí b˘t inven-
tarizován minimálnû jednou v prÛbûhu úãetního období. Postupy provádûné auditorem bûhem inventur jsou
prvotnû zamûfieny na ovûfiení existence zásob. Aãkoli poskytují cenné informace i pro ovûfiení ocenûní zásob, musí
b˘t doplnûny i ostatními postupy.

OceÀování
Úãetní jednotka mÛÏe pouÏívat rÛzné metody oceÀování zásob a auditor by se mûl pfiesvûdãit o jejich pfiimûfie-
nosti, vhodnosti a dÛsledném uplatÀování. Auditor by mûl zjistit metodu oceÀování (napfi. FIFO, váÏen˘ aritmetic-
k˘ prÛmûr, standardní ceny) a porozumût postupÛm oceÀování. Mûl by také posoudit pfiimûfienost a vhodnost
pouÏívan˘ch metod oceÀování.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI ZÁSOB

1

2

3

4

5

6

7

Riziko

KOSNIGNAâNÍ SKLADY
Popis situace: Úãetní jednotka vyuÏívá konsignaãních skladÛ nebo má zásoby

u zákazníkÛ.

Zásoby mohou b˘t podhodnoceny, pokud registr zásob neobsahuje zásoby u tfie-
tích stran, zákazníkÛ, v konsignaãních skladech, a pfiitom jsou tyto zásoby majet-
kem úãetní jednotky.

SNÍÎENÍ HODNOTY ZÁSOB – ZASTARALÉ, PO·KOZENÉ, NEPOUÎITLNÉ ZÁSOBY
Zásoby mohou b˘t nadhodnoceny z dÛvodu, Ïe zásoby jsou jiÏ zastaralé, po‰koze-
né nebo nepouÏitelné.

SNÍÎENÍ HODNOTY ZÁSOB V DÒSLEDKU POKLESU PRODEJNÍCH CEN
Popis situace: Na trhu dochází k poklesu prodejních cen v dÛsledku zhor‰ené

ekonomické situace.

Zásoby mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by byly prodejné za ãástku men‰í, neÏ je
jejich úãetní (skladová) hodnota.

ALOKACE REÎIJNÍCH NÁKLADÒ DO OCENùNÍ ZÁSOB
Ocenûní zásob mÛÏe b˘t zkresleno, pokud reÏijní náklady nebyly alokovány
k nedokonãené v˘robû na základû opodstatnûného principu a/nebo fixní náklady
alokované k zásobám nebyly zaloÏeny na standardní kapacitû v˘robního zafiízení.

OCENùNÍ ZÁSOB VE STANDARDNÍCH CENÁCH
Popis situace: Úãetní jednotka pouÏívá ocenûní zásob standardními náklady,

které jsou nemûnné po celé úãetní období.

Ocenûní zásob mÛÏe b˘t zkresleno, protoÏe standardní náklady nemusely b˘t aktu-
alizovány na opodstatnûném základû, resp. úãetní jednotka nemusela správnû
zohlednit v˘znamné odchylky skuteãn˘ch nákladÛ oproti standardním nákladÛm
pfii aktualizaci ocenûní zásob na konci úãetního období.

INVENTARIZACE ZÁSOB
Popis situace: Úãetní jednotka provedla fyzickou inventuru zásob, jejímÏ

v˘sledkem byla identifikace v˘znamn˘ch rozdílÛ mezi skuteãn˘m stavem

zásob a stavem zásob v úãetní evidenci.

Zásoby mohou b˘t zkresleny, protoÏe úpravy vypl˘vající z inventury zásob nemu-
sely b˘t správnû proúãtovány.

INVENTARIZACE ZÁSOB
Popis situace: Úãetní jednotka provádí fyzickou inventuru zásob spí‰e formál-

nû a navíc se jí úãastní jen osoby, které jsou hmotnû zodpovûdné za zásoby na

skladû.

Hodnota zásob mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe fyzická inventura zásob nemusela b˘t
provedena adekvátnû (napfi. ãlenové inventarizaãní komise pouze formálnû zkon-
trolovali mnoÏství zásob, aniÏ by do‰lo ke skuteãnému pfiepoãítání skuteãného
mnoÏství poloÏek) nebo do inventarizace zásob nebyly zapojeny osoby nezávislé
na vedení skladu. 

Tvrzení

(C) Úplnost

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(E) Existence
(V) Ocenûní

(E) Existence
(V) Ocenûní 
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8

9

10

ALOKACE NÁKLADÒ, KTERÉ NESOUVISEJÍ S V¯ROBOU
Zásoby mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe úãetní jednotka alokuje do ocenûní
zásob i nepfiímé náklady, které nesouvisí s v˘robou (napfi. správní reÏie).

LIKVIDACE ZÁSOB
Popis situace: Úãetní jednotka likviduje po‰kozené v˘robky, ale neeviduje

k tomu detailní rozpis likvidovan˘ch poloÏek.

Hodnota zásob mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe po‰kozené v˘robky a se‰rotované
v˘robky nemusely b˘t zaúãtovány jako náklad a hodnota zásob nemusela b˘t
správnû sníÏena.

NÁKUP ZÁSOB S RÒZN¯MI DODACÍMI PODMÍNKAMI
Popis situace: Úãetní jednotka nakupuje suroviny v zámofií s rÛzn˘mi dodací-

mi podmínkami.

Zásoby mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by úãetní jednotka úãtovala o zásobách
na cestû v pfiípadû, kdy nebyly je‰tû splnûny dodací podmínky protistranou a tím
pádem úãetní jednotka nemûla zásoby pod svoji kontrolou (nebyla vlastníkem
zásob, na úãetní jednotku nebyla pfievedena v˘znamná rizika a odmûny z vlastnic-
tví surovin).

(V) Ocenûní

(E) Existence
(V) Ocenûní
(A) Správnost 

(E) Existence
(A*) Správné
období 
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI ZÁSOB

Testy kontrol

1

2

Procedura

AUTOMATICKÉ ÚâTOVÁNÍ NÁKLADÒ P¤I VYSKLADNùNÍ ZÁSOB
Popis situace: V úãetním systému dochází k automatickému pfienosu dat

o vyskladnûném zboÏí/v˘robcích k prodeji a zaúãtování nákladÛ na prodané

zboÏí/zmûna stavu zásob vlastní v˘roby v okamÏiku vyskladnûní.

V úãetním systému ovûfiit, Ïe dochází k automatickému zaúãtování nákladÛ, kdyÏ
dojde k vyskladnûní hotov˘ch v˘robkÛ nebo zboÏí v modulu zásob.
V systému zkontrolovat, Ïe toto úãtování je nadefinováno a není ho moÏno zmû-
nit, ledaÏe by bylo oznaãeno jako jin˘ typ transakce, kter˘ je v‰ak identifikovatel-
n˘ jin˘m oznaãením (pfiíznakem) v hlavní knize.
Ovûfiit fungování této automatické kontroly pokusem, kdy si zámûrnû na jedné
vyskladÀované poloÏce vyzkou‰íme, zda systém umoÏní jin˘ neÏ automatick˘ zpÛ-
sob zaúãtování, aniÏ by tato zmûna byla v systému oznaãena.

PRÒBùÎNÁ INVENTARIZACE
Popis situace: Fyzická inventura je provádûna prÛbûÏnû po jednotliv˘ch skla-

dech (lokacích).

Zúãastnit se jedné prÛbûÏné inventury zásob a ovûfiit spolehlivost provádûné
inventury.
Pozorováním ovûfiit, zda jsou poloÏky skuteãnû poãítány a zda je zaveden vhodn˘
postup, kter˘ zajistí, aby byly poãítány v‰echny poloÏky jen jednou a zároveÀ neby-
la Ïádná poloÏka vynechána.
Ovûfiit adekvátnost sloÏení inventarizaãní komise tak, Ïe zjistíme, ktefií zamûstnan-
ci jsou ãleny komise a zda se skuteãnû inventarizace úãastnili.
Zkontrolovat, Ïe po skonãení inventury byl proveden a schválen inventarizaãní
protokol a identifikované rozdíly mezi skuteãn˘m a úãetním stavem zásob byly
fiádnû proúãtovány.

Tvrzení

CA

EV

3

Procedura

TESTOVÁNÍ ODCHYLEK OD STANDARDNÍCH CEN
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje o zásobách ve standardních cenách a

v prÛbûhu období úãtuje odchylky od standardních cen rovnou do nákladÛ a

na konci úãetního období pfieúãtuje odpovídající ãást hodnoty odchylek do

zásob.

Vypoãítat dobu obratu zásob.
Oãekávaná hodnota odchylek, která by mûla b˘t souãástí ocenûní zásob v aktivech
úãetní jednotky na konci období = celková hodnota odchylek za úãetní období *
doba obratu zásob ve dnech / 365.

Tvrzení

V

Analytické testy vûcné správnosti
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Testy detailních údajÛ

4

5

Procedura

INVENTARIZACE ZÁSOB NA KONCI ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Popis situace: Jednorázová fyzická inventura zásob se provádí na konci úãet-

ního období.

Zúãastnit se fyzické inventury a vybrat poloÏky (se zamûfiením na v˘znamné
poloÏky) ze záznamÛ (skladové evidence) zásob nebo z inventurních soupisÛ.
Identifikovat a pfiepoãítat vybrané poloÏky. Vyfie‰it identifikované rozdíly.
Zdokumentovat nevysvûtlené rozdíly a oznaãit ty, které musí b˘t vysvûtleny.
Vybrat poloÏky (se zamûfiením na v˘znamné poloÏky) ze skuteãnosti (fyzicky skla-
dované poloÏky) a provést pfiepoãty (tyto poloÏky musí b˘t rozdílné s poloÏkami
testovan˘mi ze záznamÛ do skuteãnosti). Pfiepoãítat poloÏky. Pfiepoãty odsouhlasit
s mnoÏstvím uveden˘m v inventurních soupisech. Vysvûtlit zji‰tûné rozdíly.
Zaznamenat v‰echny zji‰tûné rozdíly, pro nûÏ neexistuje vysvûtlení a u nichÏ musí
b˘t poskytnuté vysvûtlení ovûfieno.
Prohlídkou v‰ech skladov˘ch prostor a ovûfiením v˘znamn˘ch poloÏek zkontrolo-
vat, Ïe v‰echny poloÏky byly zahrnuty do inventarizace.
Zkontrolovat, Ïe jsou ve‰keré pohyby zásob na skladû v prÛbûhu inventur vhodnû
omezeny. Zdokumentovat podklady, aby mohla b˘t provedena kontrola zaúãtová-
ní do správného období (poslední a první pfiíjemky a dodací listy).
Po zpracování finálních inventarizaãních protokolÛ:
Odsouhlasit v‰echny poloÏky, které byly pfiepoãítávány pfii úãasti auditora na
inventufie s koneãn˘m rozpisem zásob.
Testovat na vybran˘ch poloÏkách zásob poãítan˘ch auditorem pfii úãasti na fyzic-
ké inventufie, Ïe rozdíly identifikované bûhem inventarizace byly zaúãtovány, jak
do skladové evidence, tak do úãetnictví.

PRÒBùÎNÁ INVENTARIZACE ZÁSOB
Popis situace: Provádí se prÛbûÏná inventarizace zásob.

Získat podklady t˘kající se pfiedchozích inventarizací proveden˘ch bûhem úãetní-
ho období a ovûfiit, zda v˘znamné druhy zásob byly inventarizovány minimálnû
jednou v prÛbûhu úãetního období. Provést kontrolu vybran˘ch poloÏek z prÛ-
bûÏné skladové evidence s inventarizaãními soupisy.
Provûfiit v˘sledky inventarizace a získat dostateãné vysvûtlení pro v‰echny zji‰tû-
né v˘znamné rozdíly. ZváÏit dopad na koneãn˘ stav zásob.
Provést kontrolu vybran˘ch poloÏek, u nichÏ byly úãetní jednotkou zji‰tûny rozdí-
ly mezi skladovou evidencí a skuteãností, a ovûfiit, Ïe tyto rozdíly byly správnû
opraveny ve skladové evidenci.
Ve vybran˘ den (pokud moÏno co nejblíÏe ke konci úãetního období) se zúãastnit
prÛbûÏné inventury provádûné úãetní jednotkou a sledovat poãítání a zazname-
návání evidovan˘ch zásob a urãit, zda je inventarizace provádûna v souladu se
smûrnicí o postupu provádûní inventarizace. Po dokonãení inventur urãit, zda
identifikované rozdíly byly správnû opraveny ve skladové evidenci a v hlavní
knize.
Provést ovûfiovací testy na vybran˘ch poloÏkách zásob - kontrolní pfiepoãty ze sku-
teãnosti do záznamÛ a ze záznamÛ do skuteãnosti. Zaznamenat dostateãnû
podrobné informace o proveden˘ch testech a údajích ve skladové evidenci, aby
bylo moÏno zjistit, zda jsou rozdíly zaúãtovány do správného období a v‰echny
rozdíly zaznamenány ve skladové evidenci.

Tvrzení

EVC

EVC
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6

7

8

9

POHYBY ZÁSOB MEZI OKAMÎIKEM FYZICKÉ INVENTURY A KONCEM
ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Popis situace: Fyzická inventura se nekoná na konci úãetního období.

Získat pfiehled pohybÛ zásob zaznamenan˘ch ve skladové evidenci v období mezi
provádûnou inventarizací a koncem úãetního období. Na vybran˘ch poloÏkách
pfiírÛstkÛ a úbytkÛ zásob v daném období otestovat, Ïe k pohybÛm existuje pfií-
slu‰ná podpÛrná dokumentace (zpravidla v podobû schválen˘ch pfiíjemek, v˘de-
jek, dodacích listÛ, pfiedávacích protokolÛ nebo faktur).

REGISTR ZÁSOB VERSUS ÚDAJE V HLAVNÍ KNIZE A TESTOVÁNÍ OCENùNÍ
MATERIÁLU A ZBOÎÍ
Získat koneãn˘ poloÏkov˘ soupis materiálu a zboÏí s uveden˘mi cenami pro jed-
notlivé poloÏky, odsouhlasit souãet na zÛstatek pfiíslu‰n˘ch úãtÛ v hlavní knize,
vybrat poloÏky k testování ocenûní (zváÏit moÏnost pouÏití stejn˘ch poloÏek jako
pro inventarizaci), porovnat jednotkovou cenu tûchto poloÏek s poslední nákupní
fakturou (pfied koncem roku) a ovûfiit, zda jsou jednotkové ceny pfiibliÏnû shodné.
Pro‰etfiit jakékoli v˘znamné rozdíly (napfi. vût‰í neÏ 5%).

TESTOVÁNÍ OCENùNÍ ZÁSOB VLASTNÍ V¯ROBY VE STANDARDNÍCH CENÁCH
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje o zásobách vlastní v˘roby v pfiedem sta-

noven˘ch (standardních) cenách.

Získat koneãn˘ poloÏkov˘ soupis zásob vytvofien˘ch vlastní ãinností (nedokonãe-
ná v˘roba, polotovary, hotové v˘robky) s uveden˘mi cenami pro jednotlivé poloÏ-
ky, odsouhlasit souãet na zÛstatek pfiíslu‰n˘ch úãtÛ v hlavní knize a vybrat poloÏ-
ky k testování ocenûní.
Pfiepoãítat v˘poãty a souãty v kalkulaci pfiedem stanoven˘ch nákladÛ a odsouhla-
sit celkové pfiedem stanovené náklady dle kalkulace s pfiedem stanoven˘mi nákla-
dy, které jsou pouÏity k ocenûní zásob na konci období.
Pro pfiím˘ materiál:
Cena - porovnat pfiedem stanovené ceny materiálu s posledními nákupními faktu-
rami, fakturami za pfiepravu atd.
MnoÏství - porovnat mnoÏství materiálu pouÏívané k sestavení pfiedem stanove-
n˘ch nákladÛ se skuteãnou spotfiebou a posoudit pfiimûfienost.
Pro pfiímé mzdy:
âas - provést kontrolu normohodin pro kaÏdou v˘robní operaci (je-li moÏné,
odsouhlasit normohodiny se skuteãnou spotfiebou ãasu).
Sazby - porovnat pfiedem stanovené sazby se sazbami skuteãnû placen˘mi v˘rob-
ním pracovníkÛm.
Pro reÏijní náklady:
Zahrnutí - provést kontrolu zahrnutí v˘robní reÏie do ocenûní zásob a ujistit se, Ïe
je zahrnuta pouze ta, která pfiíslu‰í k zásobám v dané fázi cyklu ãinnosti.
Alokace - provést kontrolu celkov˘ch reÏijních nákladÛ alokovan˘ch do pfiedem
stanoven˘ch nákladÛ a zhodnotit pfiimûfienost.

OPRAVNÁ POLOÎKA K ZÁSOBÁM
Popis situace: Úãetní jednotka má zastaralé, po‰kozené ãi pomalu obrátkové

zásoby.

Získat v˘poãet opravné poloÏky k zásobám a ovûfiit v‰echny v˘znamné pfiedpo-
klady v kalkulaci, provést kontrolní pfiepoãet v˘poãtu opravné poloÏky.

EA

V

VC

V
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10

11

12

13

OPRAVNÁ POLOÎKA K ZÁSOBÁM Z DÒVODU POKLESU PRODEJNÍCH CEN
Popis situace: Úãetní jednotka prodává svoje zásoby za prodejní ceny niÏ‰í, neÏ

jsou ceny skladové v dÛsledku nepfiíznivé ekonomické situace na trhu.

Zhodnotit procedury provádûné úãetní jednotkou slouÏící ke sníÏení hodnoty
zásob na prodejní cenu sníÏenou o náklady spojené s prodejem.
Vybrat poloÏky k testování (zahrnout v˘znamné poloÏky oznaãené jako pomalu
obrátkové) a porovnat s prodejními fakturami po konci úãetního období.
Testovat, Ïe prodejní cena sníÏená o náklady spojené s prodejem je vût‰í neÏ skla-
dová cena a zváÏit odhady budoucích prodejních cen (napfi. na základû ovûfiení
smluv, které obsahují dohodnuté ceny na nové období s v˘znamn˘mi odbûrateli,
plánu prodejních cen získaného z prodejního oddûlení nebo ze schválen˘ch plánÛ
prodejÛ na následující období).
Pfiesvûdãit se, Ïe do‰lo k zaúãtování pfiíslu‰n˘ch opravn˘ch poloÏek na základû
identifikace sníÏení hodnoty zásob v pfiedchozím kroku.

ZÁSOBY NA CESTù
Popis situace: Úãetní jednotka eviduje zásoby na cestû.

Z rozpisu poloÏek odsouhlaseného na hlavní knihu vybrat poloÏky zásob na cestû
a ovûfiit, Ïe zásoba byla objednána, provést kontrolu se záznamy o pfiijat˘ch záso-
bách po konci roku (pfiíjemky, podepsané dodací listy) a ovûfiit, Ïe zásoba patfiila
ke konci období úãetní jednotce (zkontrolovat údaje o dodacích podmínkách ve
smlouvû nebo na objednávce a ovûfiit stav na konci úãetní období na základû pfie-
pravních dokumentÛ, napfi. CMR, dodací list).

ZÁLOHY NA PO¤ÍZENÍ ZÁSOB
Popis situace: Úãetní jednotka poskytuje zálohy na zásoby.

Z rozpisu poloÏek odsouhlaseného na hlavní knihu vybrat poloÏky poskytnut˘ch
záloh na zásoby a ovûfiit, Ïe záloha byla skuteãnû zaplacena (napfi. na bankovním
v˘pisu), Ïe záloha nebyla dosud dodavatelem vyúãtována (napfi. podle dohodnu-
t˘ch podmínek ve smlouvû nebo na základû zkontrolování faktury obsahující
vypofiádání zálohy) a Ïe se jedná o zálohu související s pofiízením zásob.

NÁKLADY NA PRODANÝ MATERIÁL
Na vybran˘ch poloÏkách zaúãtovan˘ch do nákladÛ na prodan˘ materiál ovûfiit
následující:
Zkontrolovat úãetní zápis na podklad dokumentující skladov˘ pohyb (v˘dejku).
Ovûfiit správné ocenûní jednotky prodaného materiálu v nákladech na skladovou
cenu.
K vybran˘m poloÏkám z nákladÛ vyhledat pfiíslu‰nou vystavenou fakturu.
Vystavenou fakturu odsouhlasit na zápis na úãty v˘nosÛ a platbu prodejní ceny na
bankovní v˘pis.
Porovnat jednotkovou cenu zaúãtovanou v nákladech na jednotkovou cenu ve
v˘nosech.

V

EAV

EA

A
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8. POHLEDÁVKY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou pohledávky z obchodních vztahÛ, poskytnuté zálohy, pohledávky za propojen˘mi
osobami, dohadné úãty aktivní a ostatní pohledávky. Dále jsou pfiedmûtem této kapitoly náklady a v˘nosy souvi-
sející s prodejem ãi odpisem pohledávek a zmûnou stavu opravn˘ch poloÏek a pfiípadné dopady derivátov˘ch
obchodÛ do úãetní závûrky.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky, které se zab˘-
vají úãtováním o pohledávkách, a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãetních
metod. Mimo jiné se jedná o posouzení, zda jsou pohledávky správnû klasifikovány na krátkodobé (doba splatnosti
do jednoho roku) a dlouhodobé (doba splatnosti je del‰í neÏ 1 rok) a jaké metody úãetní jednotka uplatÀuje pro
úãtování o opravn˘ch poloÏkách k pohledávkám.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti pohledávek je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké druhy pohledávek vznikají pfii ãinnosti úãetní jednotky? Úãetní jednotka mÛÏe mít napfiíklad kromû
obvykl˘ch pohledávek z obchodního styku také pohledávky z derivátov˘ch transakcí, z poskytnut˘ch záloh
atd.

• Kdo jsou zákazníci úãetní jednotky? Úãetní jednotka mÛÏe mít stál˘ okruh nûkolika zákazníkÛ nebo naopak
fiadu drobn˘ch odbûratelÛ, ktefií se v prÛbûhu ãasu mûní.

• Jaké jsou bûÏné obchodní podmínky úãetní jednotky? Zde je tfieba vzít v úvahu zejména okamÏik uznání
v˘nosu a pohledávky pfii prodeji v˘robkÛ ãi zboÏí. Ten se mÛÏe znaãnû li‰it v závislosti na dohodnut˘ch pod-
mínkách dodání. V praxi jsou ãasto vyuÏívané rÛzné INCOTERMS podmínky.

• Jak˘m zpÛsobem úãetní jednotka vyhodnocuje rizika spojená s platební morálkou odbûratelÛ?
• Jsou obchodní pohledávky zcela nebo z ãásti kryty nûjakou formou zaji‰tûní?
• Má úãetní jednotka v˘znamné pohledávky za spfiíznûn˘mi stranami?

Jaké pouÏít postupy
Pfií vyhodnocování rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• se zamûstnanci obchodního oddûlení,
• s pracovníky controllingového oddûlení úãetní jednotky,
• s osobami, které mají na starosti sledování platební morálky odbûratelÛ, resp. vymáhaní nezaplacen˘ch

pohledávek vãetnû soudních fiízení v této oblasti.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• posoudit základní pomûrové ukazatele finanãní anal˘zy, napfi. dobu obratu pohledávek a porovnat je s obvy-

kl˘mi hodnotami tohoto ukazatele typick˘mi pro dané odvûtví a v˘voj doby obratu pohledávek v ãase,
• provést porovnání pohledávek z hlediska v˘‰e a struktury (meziroãní srovnání, sezónní trendy),
• analyzovat zmûny v hodnotû pohledávek evidovan˘ch vÛãi v˘znamn˘m odbûratelÛm,
• porovnat podíl pohledávek po splatnosti na celkovém objemu pohledávek, analyzovat v˘voj tohoto ukaza-

tele v ãase,
• porovnat opravné poloÏky vytvofiené v minulosti a následnou skuteãnost (objemy skuteãnû zaplacen˘ch,

resp. odepsan˘ch pohledávek).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti pohledávek je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• popis postupÛ vyhodnocování a úãtování opravn˘ch poloÏek k pohledávkám,
• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi odbûrateli, 
• anal˘zy kreditního rizika odbûratelÛ, vûková struktura pohledávek,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky obsahující popis soudních sporÛ, ve kter˘ch je úãetní jednotka na

stranû Ïalobce a anal˘zu pfiedpokladu úspûchu v tûchto sporech, pokud jsou k dispozici.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti pohledávek naopak není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností
úãetní jednotky. 
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* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti pohledávek se zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfied-
nictvím analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika je také ãasto efektivní pokr˘t testy kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
V oblasti testování kontrol mÛÏe mít úãetní jednotka dobfie fungující kontrolní postupy, které se vztahují k analy-
zování a vyhodnocování pochybn˘ch pohledávek a následnému úãtování opravn˘ch poloÏek k pohledávkám.
Pokud bychom se chtûli v rámci auditních procedur spoléhat na takovou kontrolu, je samozfiejmû nutné ovûfiit
nejen její fungování (provozní úãinnost), ale také soulad uplatÀované úãetní politiky pro úãtování opravn˘ch polo-
Ïek s pfiíslu‰n˘m rámcem úãetního v˘kaznictví.

Analytické testy
VyuÏití analytick˘ch testÛ vûcné správnosti pro tvrzení o existenci, úplnosti ãi správnosti pohledávek je vût‰inou
velice omezené. Tvrzení o ocenûní pohledávek (dostateãnost opravn˘ch poloÏek, pfiípadnû pfiepoãet cizomûno-
v˘ch pohledávek) je v‰ak obvykle testováno formou analytického testu.

Pfii testování dostateãnosti opravn˘ch poloÏek by auditor mûl provûfiit postupy pouÏívané úãetní jednotkou
k identifikaci pochybn˘ch nebo nedobytn˘ch pohledávek. DÛleÏité je téÏ ovûfiit správnost vûkové struktury pohle-
dávek a v˘poãtu opravné poloÏky a posoudit, zda je tato opravná poloÏka pfiimûfiená.

S ohledem na stanovení v˘‰e opravn˘ch poloÏek k pohledávkám nûkteré úãetní jednotky vycházejí z pfiifiazení
konkrétní procentní v˘‰e opravn˘ch poloÏek podle anal˘zy vûkové struktury pohledávek. Tento zpÛsob mÛÏe b˘t
nevhodn˘, jestliÏe takto sestaven˘ v˘poãet nemá racionální základ, resp. není podloÏen historickou zku‰eností.
S ohledem na zmûny v ekonomické situaci a na konkrétní situaci jednotliv˘ch odbûratelÛ (dluÏníkÛ) pak takové
zobecnûní mÛÏe postrádat smysl. 

Tak jako u jin˘ch úãetních odhadÛ je i u opravn˘ch poloÏek k pohledávkám tfieba zváÏit riziko manipulace, a je
proto dÛleÏité provést retrospektivní provûrku pfiedchozích úãetních odhadÛ. To mÛÏe auditorovi pomoci
pfii posouzení úãetních politik úãetní jednotka. 

Testování prostfiednictvím konfirmací
Testování prostfiednictvím konfirmací je jedním z nejobvyklej‰ích testÛ pohledávek z obchodních vztahÛ, neboÈ
vyÏadují od odbûratelÛ potvrzení, Ïe ãástka zachycená v úãetnictví úãetní jednotky jako pohledávka za odbûrate-
li pfiedstavuje skuteãnou dluÏnou ãástku. Externí konfirmace rovnûÏ pfiedstavují materiál s velmi vysokou dÛkaz-
ní hodnotou.
Konfirmace by mûly obsahovat detailní strukturu pohledávek, která usnadní poloÏkové odsouhlasení odbûratelem
a pfiípadnou identifikaci rozdílÛ.
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Auditor je pfii pouÏiti postupÛ souvisejících s externími konfirmacemi povinen podrÏet si kontrolu nad externími
konfirmaãními Ïádostmi.

Je dÛleÏité, aby v konfirmaci bylo zfietelnû napsáno, Ïe odpovûì má b˘t zaslána pfiímo auditorovi. V pfiípadû, Ïe
odpovûì byla zaslána úãetní jednotce, existuje zde urãité riziko, Ïe by úãetní jednotka mohla provést zásahy do
tohoto dopisu.

V kaÏdém jednotlivém pfiípadû neobdrÏení odpovûdi je auditor povinen provést alternativní postupy k získání
relevantních a spolehliv˘ch dÛkazních informací.

Jiné testy detailních údajÛ
Existují urãité situace, kdy konfirmace nejsou nejefektivnûj‰ím zpÛsobem testování. Napfiíklad, kdyÏ audit probíhá
dlouho po konci pfiíslu‰ného úãetního období a pohledávky jiÏ byly vyrovnány, mÛÏe auditor zkontrolovat pohle-
dávky z konce pfiíslu‰ného období jejich porovnáním s následn˘mi úhradami. Pfiesto se auditor musí ujistit, Ïe
úhrady se t˘kají pfiíslu‰n˘ch pohledávek nesplacen˘ch na konci pfiíslu‰ného úãetního období.

Konfirmace nejsou vhodn˘m prostfiedkem ani v podmínkách, kdy se obáváme nízké kvality odpovûdí nebo kde je
vysoké procento odbûratelÛ, které obvykle neodpovídá. V tûchto pfiípadech hrozí zdlouhavé vysvûtlování rozdílÛ,
které se nakonec projeví jako chyba na stranû toho, kdo potvrzoval (tj. na stranû odbûratele úãetní jednotky).

Alternativní testy mají svá vlastní specifika ãi komplikace. V pfiípadû detailního testování je nutné získat dÛkazní
informace jak o vzniku pohledávky pfied koncem roku (napfi. faktury, dodací listy ãi smlouvy), tak dÛkazní infor-
mace o platbû po konci roku. Zatímco konfirmovat lze pohledávky po skupinách dle zÛstatkÛ za jednotliv˘mi
zákazníky, u detailních testÛ je nutné fie‰it jednotlivé faktury nebo dílãí dodací listy v pfiípadû hromadn˘ch faktur.
Tento postup je obvykle pracnûj‰í a poskytuje men‰í pokrytí. Komplikované mÛÏe b˘t i pfiifiazování plateb ke kon-
krétním vybran˘m fakturám v pfiípadû, Ïe jsou uskuteãÀovány hromadné platby.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.

Pfiíklad konfirmaãního dopisu pro ovûfiení existence pohledávek je uveden v Pfiíloze ã. 3.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI POHLEDÁVEK:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Riziko

DOBROPISY NA ZBOÎÍ VRÁCENÉ PO KONCI ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Pohledávky z obchodních vztahÛ mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by nebyly
vystaveny a zaúãtovány dobropisy na vrácené zboÏí.

POHLEDÁVKY ZA SLUÎBY, KTERÉ NÁLEÎÍ DO BùÎNÉHO I NÁSLEDUJÍCÍHO
ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Pohledávky z obchodních vztahÛ mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe faktury byly
vystaveny a v˘nosy zaúãtovány pro sluÏby, které se budou zcela nebo zãásti reali-
zovat aÏ v následujícím úãetním období.

ÚâTOVÁNÍ POHLEDÁVEK V ZÁVISLOSTI NA RÒZN¯CH DODACÍCH
PODMÍNKÁCH
Pohledávky z obchodních vztahÛ mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe faktury byly
vystaveny a v˘nosy zaúãtovány pro v˘robky nebo zboÏí, u nichÏ budou dodací
podmínky splnûny aÏ v následujícím úãetním období.

CHYBùJÍCÍ DOBROPISY
Pohledávky jsou nadhodnoceny, protoÏe vystavené dobropisy nebyly zaúãtovány
do salda pohledávek.

OPOÎDùNÁ FAKTURACE 
Popis situace: Vyskladnûní a dodaní v˘robkÛ a sluÏeb odbûratelÛm není úzce

spojeno s fakturací.

Pohledávky z obchodních vztahÛ mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe
v˘robky/zboÏí mohly b˘t odeslány a dodány, ale nebyla k nim dosud vystavena
a zaúãtována faktura.

KONSIGNAâNÍ SKLAD
Popis situace: Úãetní jednotka vyuÏívá konsignaãní sklad a dodává zboÏí

distributorovi, kter˘ nenese rizika spojená s tûmito zásobami. ZboÏí je tedy ve

vlastnictví úãetní jednotky aÏ do okamÏiku prodeje finálnímu odbûrateli.

Pohledávky z obchodních vztahÛ mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe byl v˘nos
uznán v okamÏiku dodání v˘robku/zboÏí distributorovi, tedy v okamÏiku dodání
do konsignaãního skladu.

ÚâTOVÁNÍ O P¤IJAT¯CH PLATBÁCH
Pohledávky mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe platba byla pfiijata v bûÏném úãet-
ním období, ale zaúãtována aÏ v následujícím úãetním období.

DOPAD ZHOR·ENÉ EKONOMICKÉ SITUACE NA OPRAVNÉ POLOÎKY
Opravné poloÏky k pohledávkám mohou b˘t podhodnoceny v dÛsledku zhor-
‰ující se ekonomické situace, která ovlivÀuje schopnost odbûratelÛ hradit své
závazky.

PROVOZNÍ ZÁLOHY
V˘‰e záloh mÛÏe b˘t stanovena nesprávnû, protoÏe úãetní jednotka nemusela spá-
rovat poskytnutou zálohu s následnû pfiijatou fakturou.

POHLEDÁVKY V CIZÍCH MùNÁCH
Popis situace: Úãetní jednotka eviduje cizomûnové pohledávky.

Pohledávky mohou b˘t zkresleny, pokud by nedo‰lo k pfiecenûní pohledávek
na Kã kurzem platn˘m ke dni sestavení úãetní závûrky.

Tvrzení

(E) Existence

(A*) Správnost
(správné období)

(A*) Správnost
(správné období)

(E) Existence

(C) Úplnost

(E) Existence

(A*) Správnost
(správné období)

(V) Ocenûní

(A) Správnost

(V) Ocenûní
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11 DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
Pohledávky mohou b˘t nesprávnû klasifikovány, pokud by úãetní jednotka neevi-
dovala splatnost dlouhodob˘ch pohledávek (napfi. dlouhodobû poskytnut˘ch pro-
vozních záloh).

(A) Správnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI POHLEDÁVEK

Testy kontrol

1

Procedura

KONFIRMACE
Popis situace: Úãetní jednotka konfirmuje otevfiené zÛstatky se sv˘mi odbûra-

teli na ãtvrtletní bázi.

Získat pfiehled konfirmací za pfiedchozí ãtvrtletí. Vybrat X poloÏek (konfirmace)
a zkontrolovat, Ïe konfirmovaná ãástka byla odsouhlasena na hodnotu v saldo-
kontu pohledávek, nebo Ïe byly vyfie‰eny a proúãtovány pfiípadné rozdíly.

Tvrzení

ECA

2

3

Procedura

OPRAVNÉ POLOÎKY
Popis situace: Úãetní jednotka posoudila zpÛsob tvorby opravn˘ch poloÏek

k pohledávkám na základû pfiedchozích zku‰eností s nesplácením pohledá-

vek, anal˘zy aktuální finanãní situace odbûratelÛ a na základû zku‰enosti

s dobytností obchodních pohledávek z minul˘ch tfií let stanovila v˘‰i oprav-

n˘ch poloÏek k pohledávkám ve v˘‰i 20 % pro pohledávky po splatnosti více

neÏ 90 dnÛ, 60 % pro pohledávky po splatnosti více neÏ 180 dnÛ a 90 % pro

pohledávky po splatnosti více neÏ jeden rok a auditor se pfiesvûdãil o ade-

kvátnosti této metody.

Na základû ovûfiené vûkové struktury pohledávek (správnost a úplnost) provést
odhad oãekávané hodnoty opravn˘ch poloÏek k pohledávkám z obchodních vzta-
hÛ. Oãekávaná hodnota opravn˘ch poloÏek = suma hodnot pohledávek po splat-
nosti v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích násobená pfiíslu‰n˘m procentem oprav-
né poloÏky.

P¤EPOâET ZÒSTAKÒ V CIZÍCH MùNÁCH
Zkontrolovat pfiepoãet zÛstatkÛ v cizích mûnách na Kã k datu úãetní závûrky
a proúãtování kurzov˘ch rozdílÛ.

Tvrzení

V

V

Analytické testy vûcné správnosti

4

Procedura

TEST NÁSLEDN¯CH PLATEB
Vybrat poloÏky z rozpisu nesplacen˘ch obchodních pohledávek k poslednímu dni
úãetního období a zkontrolovat, Ïe pohledávka vznikla pfied koncem úãetního
období (napfi. ovûfiit dodací listy, pfiedávací protokoly atd.) a zdali byla zaplacena
po konci úãetního období (následná platba vybran˘ch pohledávek na bankovním
v˘pise). Ujistit se, Ïe platba se vztahuje k pohledávce uvedené v saldokontu odbû-
ratelÛ ke konci úãetního období.

Tvrzení

ECA*
C

Testy detailních údajÛ



126
Část 2 – Auditorské postupy

5

6

7

8

KONFIRMACE
Vybrat a zdokumentovat metodu pouÏitou k v˘bûru jednotliv˘ch odbûratelÛ. Urãit
poãet poloÏek a provést jejich v˘bûr se zamûfiením na jejich v˘znamnost. ZváÏit
moÏnost pouÏití metody segregace. DoloÏit vybrané poloÏky.
Pfiipravit konfirmace se v‰emi náleÏitostmi a instrukcemi a odeslat konfirmaãní
dopisy. (Konfirmaãní dopisy odesílá auditor, aby se zabránilo moÏné manipulaci ze
strany úãetní jednotky.)
V pfiípadû, Ïe konfirmace nebyla obdrÏena, zaslat druhou Ïádost nebo se (po doho-
dû s úãetní jednotkou) spojit telefonicky s odbûratelem.
Informovat úãetní jednotku o rozdílech oznámen˘ch odbûrateli. Pfiipravit nebo
nechat pfiipravit úãetní jednotkou vysvûtlení rozdílÛ. Zkontrolovat rozdílné poloÏ-
ky s podpÛrnou dokumentací.
V pfiípadech, kdy od odbûratele není obdrÏena konfirmace nebo nejsou pohle-
dávky pomocí nich testovány, provést alternativní ovûfiení, tj.:
(i) zkontrolovat následnou platbu pohledávky a ujistit se, Ïe platba se vztahuje

k pohledávce uvedené v saldokontu odbûratelÛ k datu srovnání,
(ii) odsouhlasit nezaplacené pohledávky s podpÛrnou dokumentací (dodací listy,

prodejní faktury, korespondence s odbûratelem).

POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY
Získat soupis poskytnut˘ch provozních záloh a odsouhlasit tento rozklad na cel-
kovou ãástku zaznamenanou v hlavní knize. Vybrat poloÏky poskytnut˘ch provoz-
ních záloh ze soupisu a získat v˘pis z bankovního úãtu potvrzující platbu vybrané
zálohy. Ovûfiit, zda vybraná záloha nemûla jiÏ b˘t spárována s finální fakturou a plat-
bou, jako podpÛrnou dokumentaci lze vyuÏít smlouvu s pfiíslu‰n˘m obchodním
partnerem.

POSTOUPENÉ A ODEPSANÉ POHLEDÁVKY
Vybrat poloÏky zaúãtované jako náklad na postoupené/odepsané pohledávky.
Pro vybrané poloÏky získat pfiíslu‰né smlouvy o postoupení pohledávek nebo
jinou podpÛrnou dokumentaci.
U kaÏdého vybraného dokladu:
(i) odsouhlasit nominální hodnotu postoupené pohledávky a cenu,
(ii) v pfiípadû postoupení pohledávek zkontrolovat zaúãtování do v˘nosÛ,
(iii) zkontrolovat, zda byly operace zaúãtovány na správn˘ úãet a ve správném

období.

FAKTURY VYSTAVENÉ PO KONCI ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Popis situace: Finanãní úãtárna nepracuje a nevystavuje faktury na konci úãetního
období v dobû období vánoãních svátkÛ (v pfiípadû, Ïe úãetní období je shodné
s kalendáfiním rokem), zatímco k expedici v˘robkÛ dochází aÏ do konce úãetního
období. Pracovníci úãetní jednotky vystavují faktury k tûmto zásilkám aÏ na zaãát-
ku dal‰ího úãetního období.
Vybrat poloÏky prodejních faktur zaúãtovan˘ch napfiíklad t˘den po konci období,
ovûfiit podpÛrnou dokumentaci (potvrzené dodací listy) a ujistit se, Ïe v˘nosy
a pohledávky byly zaúãtovány do správného úãetního období.

ECA

AE

A

A*
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9

10

DERIVÁTOVÉ TRANSAKCE
Popis situace: Úãetní jednotka uzavírá derivátové obchody (mûnové forwardy).

Na základû diskuse s vedením, prostudování dokumentace t˘kající se strategie fiíze-
ní kurzov˘ch rizik a na základû informací potvrzen˘ch na bankovních konfirma-
cích vybrat poloÏky nevypofiádan˘ch derivátov˘ch obchodÛ k datu úãetní závûrky
a posoudit v˘‰i ocenûní zaúãtované reálné hodnoty derivátu (zváÏit vyuÏití práce
odborníka pro posouzení ocenûní).
Posoudit, zda klasifikace derivátu jako derivátu k obchodování, ãi jako derivátu
zaji‰Èovacího, a s tím související zpÛsob úãtování, je odpovídající. Pokud úãetní
jednotka úãtuje o derivátu jako o zaji‰Èovacím derivátu, provûfiit, zda dokumenta-
ce zaji‰tûní splÀuje v‰echny náleÏitosti podle pfiíslu‰ného rámce úãetního v˘kaz-
nictví.
Posoudit vliv tûchto derivátov˘ch obchodÛ na splatnou a odloÏenou daÀ.

POHLEDÁVKY VÒâI ZÁKAZNÍKOVI, KTER¯ JE VE ·PATNÉ PLATEBNÍ SITUACI
Popis situace: Zákazník úãetní jednotky nesplácí své závazky. 

Prostudovat korespondenci úãetní jednotky se zákazníkem, získat odsouhlasen˘
splátkov˘ kalendáfi, ovûfiit dílãí platby provedené po konci roku a zaji‰tûní pohle-
dávek (napfi. bankovní záruky, poji‰tûní pohledávek). Na základû provedeného ‰et-
fiení posoudit dostateãnost v˘‰e pfiípadné opravné poloÏky k pohledávkám.

AV

V
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Pfiíloha ã. 3: 

ILUSTRATIVNÍ KONFIRMAâNÍ DOPIS PRO POTVRZENÍ POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍCH VZTAHÒ

Hlaviãkov˘ papír auditované spoleãnosti)

(Adresa spoleãnosti)

K rukám:   osoba nebo oddûlení

(Místo, datum)

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a/nebo v souladu s mezinárodními
auditorsk˘mi standardy provádûjí auditofii firmy XYZ s.r.o. ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o. (dále jen
"na‰e spoleãnost") k 31. 12. 20XY. Souãástí auditu je téÏ ovûfiení pohledávek na‰í spoleãnosti. V souvislosti s tímto
auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací auditorÛm XYZ s.r.o.

V úãetnictví na‰í spoleãnosti jsou k 31. 12. 20XY evidovány pohledávky za Va‰í spoleãností ve v˘‰i

{âástka} Kã,

a to na základû seznamu na‰ich faktur uveden˘ch v pfiíloze k tomuto dopisu.
Pozn.: ZÛstatek uvádûn˘ v tomto ovûfiovacím dopise nemusí b˘t úpln˘.

Prosíme Vás o odsouhlasení této skuteãnosti a v pfiípadû zji‰tûní rozdílu o upfiesnûní v˘‰e Vámi evidovaného závaz-
ku k 31. 12. 20XY. Jakékoli rozdíly mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetnictví na‰í spoleãnosti budou pfiedmû-
tem okamÏitého provûfiení.

Prosíme o zaslání  odpovûdi do XX.XX.20XY nebo v nejkrat‰ím moÏném termínu pfiímo auditorÛm XYZ s.r.o.
na níÏe uvedenou adresu:

K rukám (Jméno a pfiíjmení)
XYZ s.r.o.
Ulice
PSC Mûsto

Pfiedem dûkujeme za vãasné zaslání poÏadovan˘ch informací.

S pozdravem

(Podpis odpovûdné osoby)

_______________________
(Jméno)
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strana 2

P¤ÍLOHA: FAKTURY VYDANÉ SPOLEâNOSTÍ (jméno auditované spoleãnosti) NEZAPLACENÉ 
k 31. 12. 20XY

Spoleãnost: Jméno odbûratele

Adresa: Adresa odbûratele

âíslo faktury: âástka (Kã): Datum splatnosti: 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CELKEM

Uveden˘ zÛstatek závazkÛ na‰í spoleãnosti vÛãi jméno auditované spoleãnosti je úpln˘ a odpovídá stavu
k 31. 12. 20XY.

Dne:
Spoleãnost

Podpis

Funkce
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9. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly je krátkodob˘ finanãní majetek, kter˘ zahrnuje peníze v hotovosti, ceniny, zÛstatky ban-
kovních úãtÛ a související úrokové v˘nosy vãetnû ãasového rozli‰ení.

V souvislosti s posouzením rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘-
vající se úãtováním krátkodobého finanãního majetku a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏová-
ní zvolen˘ch úãetních metod, napfiíklad pfiepoãet cizomûnov˘ch zÛstatkÛ, úãtování o úrocích nebo prezentace
cash-poolingu.

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik v oblasti krátkodobého finanãního majetku je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Kolik úãtÛ úãetní jednotka má a u kolika finanãních institucí? Je to pfiimûfiené vzhledem k pfiedmûtu ãin-
nosti úãetní jednotky?

• Nejsou mezi nimi neobvyklé instituce (napfi. banky v daÀov˘ch rájích apod.)?
• Kdo má v úãetní jednotce autorizaãní práva k bankovním transakcím, jaké jsou limity plateb a pfiíslu‰ná

práva k nim?
• Jak probíhá proces schvalování plateb? Jaké je v úãetní jednotce rozdûlení pravomocí?
• Jaké je vybavení pokladny ãi trezorÛ (jsou-li hotovostní transakce ãi zÛstatky v˘znamné)?
• Jak˘m zpÛsobem dochází k inventarizaci penûÏních prostfiedku v hotovosti a cenin?
• VyuÏívá úãetních jednotka tzv. cash-poolingu?
• Jaké je úroãení bankovních úãtÛ?

Jaké pouÏít postupy
Pfii vyhodnocování rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s osobou zodpovûdnou za vedení pokladny a evidenci cenin,
• s osobami s autorizaãní pravomocí k bankovním transakcím,
• s finanãním fieditelem,
• s vedoucím treasury oddûlení, pokud je tato funkce v úãetní jednotce zfiízena.

V rámci vyhodnocení rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• pomûrov˘ ukazatel bûÏné likvidity (likvidní aktiva/krátkodobé závazky) a ukazatelé na bázi cash-flow (napfi.

rentabilita vlastního kapitálu z cash flow = penûÏní tok z provozní ãinnosti/vlastní kapitál),
• faktory meziroãního pohybu penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ, neboli jak jednotlivé ãinnosti

(provozní, investiãní, finanãní) pfiispûly ke zv˘‰ení nebo sníÏení hodnoty penûÏních prostfiedkÛ a ekviva-
lentÛ,

• posouzení v˘voje zÛstatku penûÏních prostfiedkÛ v prÛbûhu roku (napfi. zÛstatky v jednotliv˘ch mûsících)
a identifikace neobvykl˘ch v˘kyvÛ.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti krátkodobého finanãního majetku je vhodné provést inspekci následující doku-
mentace úãetní jednotky:

• popis postupÛ schvalování a úãtování krátkodobého finanãního majetku,
• smlouvy s finanãními institucemi,
• protokoly inventarizace pokladny a cenin.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti krátkodobého finanãního majetku naopak není obvyklé provádût pozorování
podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky s v˘jimkou pozorování zabezpeãení pokladní hotovosti a cenin.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.
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PROVÁDùNÍ DAL·ÍCH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti krátkodobého finanãního majetku se zpravidla provádí testování vûcné
správnosti v podobû testování detailních údajÛ. Rizika v oblasti krátkodobého finanãního majetku je v‰ak také
moÏné ãásteãnû pokr˘t testy kontrol.

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést nûjaké testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch
údajÛ, a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Auditor v‰ak není povinen provádût testy
vûcné správnosti pro v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor reaguje na
v˘znamné riziko pouze provádûním testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol),
musí auditorské postupy u takového rizika zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
Pokud jde o testy kontrol, auditor se obvykle setká i v mal˘ch úãetních jednotkách se zaveden˘mi kontrolními akti-
vitami, jako je odsouhlasení zÛstatkÛ úãtÛ v obratové pfiedvaze na zÛstatky dle bankovních v˘pisÛ. Pfiesné postu-
py jsou také uplatÀovány pfii autorizaci uskuteãÀovan˘ch odchozích plateb. Strategie testování provozních kon-
trol zaveden˘ch v úãetní jednotce by mûla b˘t zvolena dle vybran˘ch rizik.

I pfies pfiípadné testování kontrol by mûlo b˘t tûÏi‰tûm auditorsk˘ch postupÛ testování detailních údajÛ.

Analytické testy
Analytické testy lze vyuÏít zpravidla pfii testování souvisejících v˘nosov˘ch úrokÛ z finanãního majetku.

Testy detailních údajÛ
V rámci testování detailních údajÛ by mûl auditor odsouhlasit v‰echny zÛstatky bankovních úãtÛ s bankovními
v˘pisy ke konci úãetního období. V‰echny rozdíly by mûly b˘t provûfieny.

Testování prostfiednictvím konfirmací
Auditor by mûl téÏ provést testování prostfiednictvím konfirmací t˘kajících se zÛstatkÛ ke konci úãetního obdo-
bí, aby se ujistil, Ïe mu jsou známy v‰echny relevantní informace t˘kající se vztahu úãetní jednotky s bankou (napfi.
majetek zastaven˘ bance). Toto srovnání navíc pfiedstavuje nezávisl˘ zdroj dÛkazních informací.

Pfii testování pomocí konfirmací je banka poÏádána o potvrzení, Ïe zÛstatky na úãtech uvedené v úãetnictví úãet-
ní jednotky jsou skuteãn˘mi zÛstatky na bankovních úãtech, jakoÏ i o dal‰í informace. Lze pfiedpokládat, Ïe banka
nepotvrdí zÛstatek, kter˘ je nesprávn˘. Proto by mûl tento krok odhalit potenciální chyby v zÛstatcích na úãtech,
a to jak v pfiípadû nadhodnocení, tak i v pfiípadû podhodnocení.

Mimo potvrzení zÛstatku by srovnání mûlo poskytnout dÛkazní informace t˘kající se:
• závazkÛ a podmínûn˘ch závazkÛ (napfiíklad zastaven˘ dlouhodob˘ majetek ãi pohledávky),
• dohod o vzájemném zapoãítávání zÛstatkÛ,
• ostatních závazkÛ k bance,
• úrokov˘ch v˘nosÛ,
• derivátov˘ch obchodÛ,
• omezení disponibility s úãty,
• osob oprávnûn˘ch disponovat s úãty,
• záruk, akreditivÛ atd.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.

Vzorov˘ konfirmaãní dopis je uveden v Pfiíloze ã. 3.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI KRÁTKODOBÉHO FINANâNÍHO MAJETKU

1

2

3

4

5

6

Riziko

NEZAÚâTOVANÉ ODCHOZÍ PLATBY
Krátkodob˘ finanãní majetek mÛÏe b˘t nadhodnocen, protoÏe nemusely b˘t
zaúãtovány odchozí platby pfied koncem roku. 

NESOULAD MEZI USKUTEâNùN¯MI TRANSAKCEMI ELEKTRONICKÉHO
BANKOVNICTVÍ A ÚâETNÍMI ZÁPISY V HLAVNÍ KNIZE
Hodnota krátkodobého finanãního majetku mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe transakce
elektronického bankovnictví, bankovní poplatky a nákladové úroky strhnuté ban-
kou nebyly proúãtovány v hlavní knize.

NEZACHYCENÍ BANKOVNÍHO ÚâTU V HLAVNÍ KNIZE
Krátkodob˘ finanãní majetek mÛÏe b˘t podhodnocen v pfiípadû existence ban-
kovních úãtÛ, které nejsou vedeny v hlavní knize. 

P¤EPOâET ZÒSTATKÒ V CIZÍCH MùNÁCH
Krátkodob˘ finanãní majetek mÛÏe b˘t zkreslen, protoÏe bankovní úãty v cizích
mûnách mohly b˘t pfiepoãítány na Kã chybn˘m kurzem.

ZABEZPEâENÍ POKLADNY
Popis situace: Pokladna není dostateãnû zabezpeãena.
ZÛstatky v pokladnû mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by do‰lo k pfiípadÛm zpro-
nevûry/odcizení penûz v hotovosti.

ZVE¤EJNùNÍ INFORMACÍ
Informace v pfiíloze k úãetní závûrce mohou b˘t neúplné, pokud úãetní jednotka
nevûnovala pozornost zvefiejÀování dodateãn˘ch informací, napfi. bankovních
záruk.

Tvrzení

(E) Existence
(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost
(C) Úplnost

(C) Úplnost

(V) Ocenûní 

(E) Existence

(C) Úplnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI KRÁTKODOBÉHO
FINANâNÍHO MAJETKU

Testy kontrol

1

2

Procedura

INVENTARIZACE POKLADNY
Popis situace: Úãetní jednotka provádí mûsíãnû inventarizaci hotovosti uloÏené

v pokladnû.

Získat X inventarizaãních protokolÛ vãetnû zápisu inventarizaãních rozdílÛ
(pokud se rozdíl vyskytl). 
Zkontrolovat, Ïe inventarizaãní protokol byl podepsán autorizovanou osobou
podle vnitfiních pravidel úãetní jednotky a Ïe tato osoba neodpovídá za spravová-
ní hotovosti evidované v pokladnû. 
U zápisÛ inventarizaãních rozdílÛ ovûfiit, Ïe osoba zodpovûdná za úãtování pro-
vedla kontrolu, Ïe na inventarizaãních protokolech a úãetním dokladu se vyskytu-
jí stejné ãástky inventarizaãních rozdílÛ a Ïe tento interní doklad byl fiádnû schvá-
len (podepsán) oprávnûnou osobou.

ODSOUHLASENÍ BANKOVNÍCH ZÒSTATKÒ S ÚDAJI V HLAVNÍ KNIZE
Popis situace: Dochází k mûsíãnímu odsouhlasení zÛstatkÛ bankovních úãtÛ se

zÛstatky pfiíslu‰n˘ch úãtÛ v hlavní knize.

Získat X mûsíãních odsouhlasení a zkontrolovat, Ïe odsouhlasení byla podepsána
a pfiípadné rozdíly proúãtovány.

Tvrzení

VAE

AE

3

4

Procedura

ÚROKOVÉ V¯NOSY
Na základû zÛstatkÛ bankovních úãtÛ na poãátku, v prÛbûhu a na konci úãetního
období a na základû prÛmûrné úrokové míry (z konfirmace ãi jin˘ch zdrojÛ, napfi.
z úrokové sazby dle smlouvy s bankou, prÛmûrné úrokové sazbû banky úãetní jed-
notky nebo prÛmûrné sazby zvefiejnûné centrální bankou) pfiepoãítat celkov˘ úro-
kov˘ v˘nos a porovnat jej se zaúãtovan˘m úrokov˘m v˘nosem. Získat pfiimûfiené
vysvûtlení pro v‰echny v˘znamné rozdíly.

V¯NOSY Z TERMÍNOVANÉHO VKLADU
Popis situace: Úãetní jednotka vloÏila 10 dní pfied koncem úãetního období

10 mil. Kã na termínovan˘ vklad s tím, Ïe mûsíãní úroková míra je 0,5 %.

Úrok bude pfiipsán a vyplacen aÏ spolu s jistinou. Termín splatnosti je 20 dnÛ

po konci úãetního období.

Provést odhad oãekávaného ãasového rozli‰ení v˘nosov˘ch úrokÛ. Oãekávaná
ãástka = 10 000 000 * 0,5 % *10 / 30. Ovûfiit, Ïe tato ãástka byla zaúãtována na vrub
ãasového rozli‰ení aktivního v rozvaze a ve prospûch v˘nosov˘ch úrokÛ ve v˘sle-
dovce.

Tvrzení

AC

AC

Analytické testy vûcné správnosti
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5

6

7

8

Procedura

BANKOVNÍ KONFIRMACE
Získat rozpis bankovních úãtÛ s odsouhlasením na zÛstatky v hlavní knize.
Pfiipravit a odeslat konfirmaci kaÏdé bance, u které má úãetní jednotka otevfien˘
úãet ke konci roku a také bankám, u kter˘ch mûla úãetní jednotka otevfien˘ úãet
bûhem roku (vãetnû úãtÛ, na kter˘ch nebyly provedeny Ïádné operace).
Bankou potvrzené zÛstatky odsouhlasit na hlavní knihu. Vyfie‰it pfiípadné rozdíly.

DODATEâNÉ INFORMACE V BANKOVNÍCH KONFIRMACÍCH
Pokud banka potvrdila dal‰í poloÏky nebo informace, jako jsou napfi. úroky za
bûÏné období, záruky atd., odsouhlasit dané zÛstatky s pfiíslu‰nou ãástí auditní
dokumentace a úãetními v˘kazy úãetní jednotky, resp. údaji v pfiíloze k úãetní
závûrce úãetní jednotky.

P¤EPOâET ZÒSTATKÒ V CIZÍCH MùNÁCH
Zkontrolovat pfiepoãet zÛstatkÛ v cizích mûnách na Kã k datu úãetní závûrky
a proúãtování kurzov˘ch rozdílÛ.

INVENTARIZACE POKLADNY
Zkontrolovat, zda byla provedena inventura hotovosti a pfiesvûdãit se, Ïe v‰echny
zji‰tûné rozdíly byly dostateãnû provûfieny a správnû zaúãtovány. V pfiípadû
v˘znamného zÛstatku odsouhlasit koneãn˘ zÛstatek s inventarizaãním protoko-
lem, pfiípadnû pfiepoãítat aktuální hotovost a ujistit se, Ïe zÛstatek zaúãtovan˘ ke
konci úãetního období je pfiimûfien˘.

Tvrzení

ACE

AC

V

A

Testy detailních údajÛ
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Pfiíloha ã. 3: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLAD KONFIRMAâNÍHO DOPISU PRO BANKY 

Hlaviãkov˘ papír auditované spoleãnosti)

(Adresa spoleãnosti)

K rukám:   osoba nebo oddûlení

(Místo, datum)

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a/nebo v souladu s mezinárodními
auditorsk˘mi standardy provádûjí auditofii firmy XYZ s.r.o. ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o. (dále jen
"na‰e spoleãnost") k 31.12.20XY. Souãástí auditu je téÏ ovûfiení zÛstatkÛ finanãních prostfiedkÛ, úvûrÛ, jakoÏ
i nûkter˘ch dal‰ích skuteãností. V souvislosti s tímto auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uve-
den˘ch informací auditorÛm XYZ s.r.o.

Uveìte, prosím, informace t˘kající se zÛstatkÛ na v‰ech úãtech na‰í spoleãnosti veden˘ch u Va‰í banky, informace
o stavu v‰ech úvûrÛ poskytnut˘ch Va‰í bankou na‰í spoleãnosti, jakoÏ i nûkteré dal‰í skuteãnosti k 31.12.20XY,
a to minimálnû v rozsahu dle pfiílohy k tomuto dopisu.

Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetnictví na‰í spoleãnosti budou pfiedmûtem okamÏi-
tého provûfiení.

Prosíme o zaslání Va‰í odpovûdi do XX.XX.20XY nebo v nejkrat‰ím moÏném termínu pfiímo auditorÛm XYZ s.r.o.
na níÏe uvedenou adresu:

K rukám (Jméno a pfiíjmení)
XYZ s.r.o.
Ulice
PSC Mûsto

Pfiedem dûkujeme za vãasné zaslání poÏadovan˘ch informací.

S pozdravem

(Podpis odpovûdné osoby)

_______________________
(Jméno)
(POZOR: je nutné, aby dopis podepsala osoba (resp. osoby), které mají právo disponovat úãty v dané
bance!)
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OVù¤OVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ

Spoleãnost: (Jméno auditované spoleãnosti)
Banka: (Název banky)

1. ÚâTY

Prosíme o potvrzení a doplnûní údajÛ t˘kajících se úãtÛ, které byly bûhem roku 20XY vedeny na‰í spoleãnosti.
V pfiípadû existence dal‰ích úãtÛ neuveden˘ch v tabulce, prosíme, doplÀte také údaje o tûchto úãtech.

(X – údaje vyplní spoleãnost, sloupec “úrok pfiipsan˘ za rok 20XY“ vyplní banka)

K v˘‰e uveden˘m úãtÛm prosím specifikujte v‰echna omezení disponovat s úãtem, zda se jedná o úãelovû váza-
né vklady, osoby oprávnûné nakládat s úãty, popfiípadû dal‰í podmínky.

2. ÚVùRY

Prosíme, doplÀte do níÏe uvedené tabulky základní údaje o v‰ech úvûrech poskytnut˘ch bankou na‰í spoleãnosti
ke dni 31.12.20XY. 

* V pfiípadû, Ïe se jedná o úrok po splatnosti, prosíme o uvedení této skuteãnosti

âíslo úãtu

X

âíslo úãtu
Typ úãtu (napfi.

bûÏn˘ / depozitní)

X

Mûna

X

ZÛstatek v mûnû

k 31.12.20XY

X

Úrok pfiipsan˘

za rok 20XY

X1
2
3

Popis

úvûru

Popis
zaji‰tûní úvûru

Mûna ZÛstatek

v mûnû

k 31.12.20XY

Úrok vyúãtovan˘

za rok

20XY

Úrok *

nezaplacen˘

k 31.12.20XY

âíslo

smlouvy
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3. DAL·Í INFORMACE

Prosíme, odpovûzte „Ano/Ne“ na níÏe uvedené otázky:

V pfiípadû, Ïe jste na nûkterou z v˘‰e uveden˘ch otázek odpovûdûli “Ano”, prosíme o struãn˘ popis tûchto trans-
akcí (napfi. pfiiloÏte seznam vydan˘ch záruk, ke kaÏdé záruce uveìte minimálnû datum, jméno pfiíjemce, ãástku
a struãn˘ popis).

(V pfiípadû potfieby pfiiloÏte dal‰í listy).

Razítko:
Jméno a podpis:
Funkce:
Telefon:
E-mail:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka

Akceptovala banka v prÛbûhu roku 20XY smûnky vystave-
né spoleãností?

Existují eskontované smûnky proplacené bance smûneã-
n˘m dluÏníkem, které dosud banka neodúãtovala? 

Existují nûjaké záruky vydané bankou za spoleãnost ve
prospûch tfietích stran?

Existují nûjaké záruky obdrÏené bankou od tfietích stran ve
prospûch spoleãnosti?

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 20XY
v˘znamné transakce na akciovém trhu? (obrat pfies
XXX mil. Kã)

Provádûla spoleãnost prostfiednictvím banky v roce 20XY
v˘znamné transakce s finanãními deriváty? (obrat pfies
XXX mil. Kã)

Existuje nûjak˘ v˘‰e neuveden˘ majetek spoleãnosti, ke
kterému má banka zástavní právo (napfi. z titulu úvûrov˘ch
pfiíslibÛ apod.)? 

Je ve správû banky nûjak˘ dal‰í majetek spoleãnosti vãetnû
akcií, podílov˘ch listÛ, vlastnick˘ch dokumentÛ atd.?

Existují nûjaká dal‰í aktiva spoleãnosti vedená u banky, na
která byl uplatnûn v˘kon rozhodnutí (exekuce) na základû
rozhodnutí soudu nebo Finanãního úfiadu? 

Existují nûjaké dosud neuvedené bankovní instrumenty
a sluÏby, které banka poskytuje spoleãnosti?

Ano Ne
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10. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V AKTIVECH A DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly je ãasové rozli‰ení v aktivech, tedy náklady pfií‰tích období (vãetnû komplexních nákla-
dÛ pfií‰tích období) a pfiíjmy pfií‰tích období. Hlediskem pro úãtování a vykazování úãetních pfiípadÛ ãasového
rozli‰ení v souladu s ãeskou úãetní legislativou je skuteãnost, Ïe jsou v okamÏiku jejich úãtování souãasnû známy
jejich úãel (vûcné vymezení), ãástka a období, kter˘ch se t˘kají.

V souvislosti s vyhodnocováním rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky
zab˘vající se úãtováním o ãasovém rozli‰ení a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvole-
n˘ch úãetních metod, zejména rozpoznání, kdy má b˘t poloÏka zahrnuta v rozvaze úãetní jednotky a kdy má b˘t
naopak jednorázovû zaúãtována do v˘sledovky. Stejnû tak je potfieba provûfiit, zda úãetní metody zahrnují ade-
kvátní posouzení ocenûní ãasového rozli‰ení na konci úãetního období po vûcné stránce, tedy zda jsou budoucí
ekonomické pfiínosy dostateãné vzhledem k zÛstatku nákladÛ pfií‰tích období a zda jsou pfiíjmy pfií‰tích období
dostateãnû jisté a odhadnuté s pfiimûfienou opatrností. 

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti ãasového rozli‰ení aktivního je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké druhy úãtÛ ãasového rozli‰ení lze v úãetní jednotce oãekávat vzhledem k pfiedmûtu ãinnosti úãetní jed-
notky? Je moÏné pfiedpokládat zápisy na úãty nákladÛ pfií‰tích období a pfiíjmÛ pfií‰tích období?

• Jak úãetní jednotka identifikuje poloÏky, které mají b˘t ãasovû rozli‰eny?
• Po jaké období úãetní jednotka rozpou‰tí náklady pfií‰tích období a jak˘m zpÛsobem (lineárnû v ãase ãi ve

vazbû na jiné faktory)?
• Jaká je míra subjektivity pfii stanovení délky ãasového rozli‰ení?
• U ãasov˘ch rozli‰ení z minul˘ch let, nedo‰lo v prÛbûhu doby ke zmûnû situace a pfiedpokladÛ, které by vyÏa-

dovaly pfiehodnotit realizovatelnost zb˘vající ãástky vykazované v aktivech?
• Vyskytují se v úãetní jednotce pfiípady, kdy je potfieba vykázat komplexní náklady pfií‰tích období?
• Pokud úãetní jednotka pfiipravuje v˘kazy v souladu s Mezinárodními standardy úãetního v˘kaznictví, kde

úãetní jednotka vykazuje v˘‰e zmínûné poloÏky? Je si vûdoma toho, Ïe napfi. poloÏky v˘zkumu a v˘voje musí
b˘t vykázány jako nehmotná aktiva nebo rozpu‰tûny jednorázovû do nákladÛ, pokud nesplní kritéria podle
standardu IAS 38?

• Jaké nejistoty ãi subjektivní odhady existují u pfiíjmÛ pfií‰tích období?
• Existuje dostateãn˘ ãasov˘ odstup mezi koncem úãetního období a termínem provádûní auditu? Lze vyuÏít

následn˘ch událostí pro potvrzení pfiimûfienosti úãetních odhadÛ úãetní jednotky?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem a s hlavní úãetní,
• s pracovníky controllingového oddûlení úãetní jednotky,
• se zamûstnanci obchodního a nákupního oddûlení.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní porovnání hodnoty nákladÛ pfií‰tích období, komplexních nákladÛ pfií‰tích období a pfiíjmÛ pfií‰-

tích období.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti ãasového rozli‰ení v aktivech je vhodné provést inspekci následující dokumentace
úãetní jednotky:

• popis postupÛ schvalování a úãtování ãasového rozli‰ení,
• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi dodavateli (napfi. leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, pojist-

né smlouvy).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti ãasového rozli‰ení v aktivech není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch
ãinností úãetní jednotky.
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* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch (materiálních) nesprávností, na
která bude potfieba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m (materiálním) nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti ãasového rozli‰ení v aktivech se zpravidla provádí testování vûcné správ-
nosti prostfiednictvím analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika v oblasti ãasového rozli‰eni v aktivech je v‰ak také
moÏné pokr˘t testy kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést nûjaké testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch
údajÛ, a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Auditor v‰ak není povinen provádût testy
vûcné správnosti pro v‰echna tvrzení u v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
Pfii testování kontrol by se auditor mohl zamûfiit hlavnû na kontrolní aktivity, které se vztahují k pfiíjmÛm pfií‰tích
období, kde lze ovûfiit aktivitu úãetní jednotky, která spoãívá ve sbûru informací o v‰ech poloÏkách pfiíjmÛ pfií‰-
tích období.

Testy detailních údajÛ a analytické testy
U nákladÛ pfií‰tích období se pfii jejich prvotním zachycení vyuÏívají testy detailních údajÛ. V následujících obdo-
bích je moÏné pouÏít analytické testy vûcné správnosti s tím, Ïe se ovûfií rozpou‰tûní prvotnû zachycené ãástky
do nákladÛ a tím zároveÀ i ovûfiení zÛstatkÛ nákladÛ pfií‰tích období v následujících letech. Tento postup je moÏn˘
zejména v pfiípadû pravidelnû se opakujících plateb (nájemné, pojistné).

Analytické testy vûcné správnosti mohou b˘t uplatnûny také v pfiípadû pfiíjmÛ pfií‰tích období, zejména pokud se
jedná o mnoÏstevní slevy ãi provize, které budou vyúãtovány aÏ po konci úãetního období. 

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2..

Vzorov˘ konfirmaãní dopis je uveden v Pfiíloze ã. 3.



140
Část 2 – Auditorské postupy

Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI âASOVÉHO ROZLI·ENÍ V AKTIVECH

1

2

3

4

5

6

Riziko

NEÚPLN¯ SEZNAM POLOÎEK, KTERÉ MAJÍ B¯T âASOVù ROZLI·ENY
Úãty ãasového rozli‰ení v aktivech mohou b˘t podhodnoceny, pokud úãetní jed-
notka nereviduje seznam v‰ech poloÏek, které je nutno ãasovû rozli‰it.

ZAÚâTOVÁNÍ NÁKLADÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ, I KDYÎ NEDO·LO K V¯DAJÒM
Náklady pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by do‰lo k úãtování
nákladÛ pfií‰tích období, aniÏ by úãetní jednotka vynaloÏila v˘daje, které je potfie-
ba ãasovû rozli‰it.

KOMPLEXNÍ NÁKLADY P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Komplexní náklady pfií‰tích období mohou b˘t zkresleny, jestliÏe úãetní jednotka
nemá pfiijaty pfiimûfiené postupy pro identifikování poloÏek, které se t˘kají nákla-
dÛ pfií‰tích úãetních období a které se souhrnnû vztahují k danému úãelu.

NESPRÁVNÉ ROZPOU·TùNÍ âASOVÉHO ROZLI·ENÍ DO NÁKLADÒ
Náklady pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, jestliÏe mohlo dojít k opome-
nutí odúãtování pfiíslu‰né ãástky do nákladÛ bûÏného úãetního období.

MOÎNÉ SNÍÎENÍ HODNOTY NÁKLADÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Náklady pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by úãetní jednotka ne-
uvaÏovala, zda dosáhne dostateãn˘ch budoucích ekonomick˘ch pfiínosÛ vzhledem
k zÛstatku nákladÛ pfií‰tích období.

BUDOUCÍ P¤ÍJMY
Pfiíjmy pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by budoucí pfiíjmy neby-
ly dostateãnû jisté a odhadnuté s pfiimûfienou opatrností.

Tvrzení

(C) Úplnost

(A*) Správnost
(správné období)

(E) Existence
(A*) Správnost
(správné období)

(V) Ocenûní
(A*) Správnost
(správné období)
(V) Ocenûní

(A) Správnost

(A) Správnost



4

5

6

Procedura

PRVOTNÍ ÚâTOVÁNÍ NÁKLADÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Vybrat poloÏky z nákladÛ pfií‰tích období, získat podpÛrné doklady (smlouvy), uji-
stit se, Ïe zaúãtovaná ãástka je platná a zkontrolovat provedené platby. 

V¯ZKUM A V¯VOJ
Popis situace: Úãetní jednotka vynakládá prostfiedky na v˘zkum a v˘voj. 

Vybrat poloÏky z komplexních nákladÛ pfií‰tích období, získat podpÛrné doklady
(smlouvy, v˘kazy odpracovan˘ch hodin, projektové plány a rozpoãty atd.). Ujistit
se, Ïe zaúãtovaná ãástka je platná a zkontrolovat provedené platby.

P¤ÍJMY P¤Í·TÍCH OBDOBÍ TESTOVANÉ 
Vybrat poloÏky z pfiíjmÛ pfií‰tích období a ovûfiit podpÛrné doklady (napfi. smlou-
vy) a urãit, zda byl v˘nos realizován v bûÏném úãetním období. Zkontrolovat v˘‰i
ãasového rozli‰ení v˘nosÛ a pfiimûfienost pfiíjmÛ pfií‰tích období a zaúãtování do
správného období. Ovûfiit pfiíjem v následujícím období (na bankovní v˘pis),
pokud uÏ k platbû do‰lo.

Tvrzení

CA

CA

A*

Testy detailních údajÛ

2

3

Procedura

âASOVù ROZLI·ENÁ SLUÎBA
Popis situace: Úãetní jednotka uzavfiela nájemní smlouvu na 12 mûsícÛ v ãást-

ce 1 200 000 Kã za období od fiíjna bûÏného období do záfií následujícího

období. Úãetní jednotka má úãetní období shodné s kalendáfiním rokem.

Vypoãítat oãekávanou hodnotu nákladÛ pfií‰tích období z titulu nájemného na
konci úãetního období  na základû ovûfiené ãástky za sluÏbu za cel˘ rok a zohled-
nûní poãtu mûsícÛ, které náleÏí do bûÏného a do následujícího úãetního období 
dle smluvního ujednání.

OâEKÁVANÉ PROVIZE
Popis situace: Úãetní jednotka získává provize na základû realizovan˘ch

obchodÛ. Provize jsou vypláceny zpûtnû za pfiedchozí ãtvrtletí.

Získat seznam realizovan˘ch obchodÛ v pfiedchozím ãtvrtletí, ovûfiit správnost
a úplnost seznamu, ovûfiit v˘‰i provize dle smlouvy a podle toho vypoãítat oãeká-
vanou v˘‰i pfiíjmÛ pfií‰tích období.

Tvrzení

AV

AC

Analytické testy vûcné správnosti
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI âASOVÉHO ROZLI·ENÍ V
AKTIVECH

Testy kontrol

1

Procedura

Popis situace: Finanãní fieditel reviduje na konci úãetního období seznam polo-

Ïek nákladÛ pfií‰tích období vãetnû v˘poãtu ãástek, které mají b˘t ãasovû rozli-

‰ené a odsouhlasuje ãástky na pfiíslu‰nou podpÛrnou dokumentaci (napfi.

smlouvy). Jednotlivé kontrolované poloÏky na seznamu nákladÛ pfií‰tích obdo-

bí jsou oznaãeny a podepsány hlavní úãetní a k tomuto seznamu se pfiipojují

pfiíslu‰né podpÛrné dokumenty nebo alespoÀ odkazy na tyto dokumenty.

Získat seznam nákladÛ pfií‰tích období k datu úãetní závûrky, ovûfiit, Ïe poloÏky na
rozpisu byly oznaãeny a podepsány hlavní úãetní a byla k nim pfiipojena pfiíslu‰ná
dokumentace nebo odkaz na dokumentaci.

Tvrzení

C
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11. VLASTNÍ KAPITÁL

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou jednotlivé poloÏky vlastního kapitálu, to znamená obvykle základní kapitál, emisní
áÏio, ostatní kapitálové fondy, oceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ, zákonn˘ rezervní/nedûliteln˘ fond,
statutární a ostatní fondy a v˘sledky hospodafiení minul˘ch let. 

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘vající se
úãtováním v oblasti vlastního kapitálu a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãet-
ních metod.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti vlastního kapitálu je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Zda a kdy dochází k v˘platû dividend?
• Jak˘m zpÛsobem bylo kalkulováno emisní áÏio?
• Vyskytují se v úãetní jednotce rozvahové poloÏky, u kter˘ch se oceÀovací rozdíly z pfiecenûní úãtují na vrub

nebo ve prospûch vlastního kapitálu?
• Do‰lo v bûÏném úãetním období nebo v nûkterém z minul˘ch úãetních období ke zv˘‰ení vlastního kapi-

tálu nepenûÏním vkladem?
• Jsou evidovány vklady mimo základní kapitál?
• Do‰lo k pfiecenûní vlastního kapitálu (napfiíklad pfii podnikové kombinaci)?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocování rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s dozorãím orgánem úãetní jednotky,
• s vedením úãetní jednotky.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• v˘voj ukazatele podílu vlastního kapitálu na celkové v˘‰i aktiv,
• meziroãní porovnání jednotliv˘ch poloÏek vlastního kapitálu (Do‰lo v úãetním období k jin˘m pohybÛm,

neÏ je úãtování o rozdûlení zisku/ztráty úãetní jednotky?).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti vlastního kapitálu je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jed-
notky:

• zápisy z porad nejvy‰‰ího orgánu úãetní jednotky (napfi. rozhodnutí valné hromady o rozdûlení zisku),
• zápisy z jednání pfiedstavenstva,
• zápisy z jednání dozorãích orgánÛ,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky,
• v˘pis z obchodního rejstfiíku,
• zakladatelské dokumenty v aktuálním znûní vãetnû stanov, pokud je úãetní jednotka má.

Pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky se nejeví v oblasti vlastního kapitálu vyuÏitelné.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.
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POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ na základû posouzení a vyhodnocení rizik se zpravidla provádí testo-
vání vûcné správnosti prostfiednictvím testÛ detailních údajÛ. Vzhledem k omezenému poãtu úãetních pfiípadÛ a
povaze transakcí zaúãtovan˘ch do vlastního kapitálu nelze pfiedpokládat vhodnost pouÏití analytick˘ch testÛ
vûcné správnosti, nebo testÛ provozní úãinnosti kontrol. 

Klíãovou roli hrají u vlastního kapitálu právní aspekty a s nimi související nutnost poradit se o specifick˘ch trans-
akcích s právním poradcem. 

Pfiedpoklad nepfietrÏitého trvání
Pfii zji‰tûní ohroÏení pfiedpokladu trvání úãetní jednotky, resp. záporného vlastního kapitálu, je nutné provést spe-
cifické procedury, Zejména je nutné zjistit, jak˘m zpÛsobem se úãetní jednotka s touto situací chce vypofiádat.
Pokud je úãetní závûrka sestavena za pfiedpokladu ãasovû neomezeného trvání úãetní jednotky, je potfieba získat
uji‰tûní, Ïe tento pfiedpoklad je správn˘ (napfi. existuje-li dokumentace, Ïe dojde k nav˘‰ení vlastního kapitálu
dodateãn˘mi vklady nebo kapitalizací závazkÛ úãetní jednotky a Ïe má úãetní jednotka dostateãnou podporu v
rámci skupiny a má zaji‰tûn˘ provoz pro následující úãetní období). 

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI VLASTNÍHO KAPITÁLU

1

2

3

4

Riziko

ÚPIS AKCIÍ
Popis situace: Úãetní jednotka vydává akcie.

Vlastní kapitál mÛÏe b˘t podhodnocen, protoÏe akcie vydané bûhem úãetního
období nemusely b˘t zaúãtovány do hlavní knihy.

DIVIDENDY
Popis situace: Úãetní jednotka vyplácí dividendy.

Vlastní kapitál mÛÏe b˘t podhodnocen, protoÏe dividenda mohla b˘t chybnû zaú-
ãtována na konci období, kdy ov‰em nebylo je‰tû rozhodnuto o vyplacení divi-
dendy a nevznikla povinnost platby.

EMISNÍ ÁÎIO
Popis situace: Úãetní jednotka vydává akcie s emisním áÏiem.

Vlastní kapitál mÛÏe b˘t zkreslen, protoÏe emisní áÏio mohlo b˘t chybnû vypo-
ãteno a zaúãtováno.

DOPAD DERIVÁTOV¯CH TRANSAKCÍ DO VLASTNÍHO KAPITÁLU
Popis situace: Úãetní jednotka úãtuje o pfiecenûní otevfien˘ch derivátov˘ch

pozic pro zaji‰tûní penûÏních tokÛ a dokumentuje efektivitu a dal‰í náleÏitos-

ti v souladu s platnou úãetní legislativou.

Vlastní kapitál mÛÏe b˘t zkreslen, pokud úãetní jednotka vyhodnotila derivátové
nástroje pro zaji‰tûní penûÏních tokÛ jako plnû efektivní a úãtovala o pfiecenûní
tûchto derivátÛ na konci úãetního období do v˘sledovky.

Tvrzení

(C) Úplnost
(A) Správnost 

(C) Úplnost
(A*) Správnost
(správné období)

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI VLASTNÍHO KAPITÁLU

Testy detailních údajÛ

1

2

3

4

5

Procedura

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Ovûfiit ãástku zapsaného základního kapitálu záznamy úãetní jednotky o zaloÏení
nebo registraci a zápisy z valn˘ch hromad a odsouhlasit s aktuálním v˘pisem
z obchodního rejstfiíku.

ZMùNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Popis situace: Do‰lo ke zmûnû základního kapitálu.

Provûfiit v˘pis z obchodního rejstfiíku, zápisy z jednání pfiedstavenstva a valn˘ch
hromad.
Ovûfiit, Ïe zmûny uvedené v zápisech z jednání a ve v˘pisu z obchodního rejstfiíku
souhlasí, popfiípadû provûfiit rozdíly. Získat podrobnosti o mnoÏství a nominální
hodnotû emitovan˘ch akcií.
Ovûfiit, zda zápisy obsahují schválení zmûn (nav˘‰ení ãi sníÏení).
Ujistit se, Ïe nepenûÏit˘ vklad je moÏné doloÏit náleÏit˘m odborn˘m odhadem pro-
veden˘m nezávisl˘m znalcem.
Nejsou-li akcie plnû splaceny, ovûfiit podmínky emise a ujistit se, Ïe jsou údaje
správnû uvedeny v pfiíloze k úãetní závûrce.
Získat podrobnosti o tom, kdo nabyl akcie (zatímní listy) úãetní jednotky a ujistit
se, Ïe operace, pfiípadnû zÛstatky t˘kající se této osoby byly zahrnuty do provûfie-
ní úãtÛ a operací na úãtech s propojen˘mi osobami.

ZÍSKY A ZTRÁTY VYKÁZANÉ VE VLASTNÍM KAPITÁLU
Jsou-li zisky ãi ztráty vzniklé pfiecenûním majetku a závazkÛ v˘znamné, získat sou-
visející podrobnosti, zkontrolovat podpÛrnou dokumentaci a ujistit se o pfiimûfie-
nosti zaúãtovaného zÛstatku.

ZÁKONN¯ REZERVNÍ FOND
Popis situace: Úãetní jednotka doplÀuje rezervní fond úãetní jednotky.

Ujistit se, Ïe úãetní jednotka doplnila zákonn˘ rezervní fond v souladu se záko-
nem, spoleãenskou smlouvou nebo stanovami.

NEUHRAZENÁ ZTRÁTA
Popis situace: Úãetní jednotka v minulém období vykázala úãetní ztrátu.

Provûfiit zápisy z valn˘ch hromad, pfiípadnû dal‰í podpÛrnou dokumentaci a pro-
vûfiit zv˘‰ení neuhrazené ztráty a zjistit, zda je v souladu s rozhodnutím o vypofiá-
dání ztráty.

Tvrzení

A

CA

V

A

A
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12. REZERVY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou rezervy, které pfiicházejí v úvahu podle pouÏitého rámce úãetního v˘kaznictví.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘vající se
úãtováním o rezervách a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãetních metod,
zejména mÛÏe jít o uplatnûní rÛzn˘ch matematick˘ch modelÛ pro v˘poãet v˘‰e rezervy, vstupních dat pouÏit˘ch
pro v˘poãet rezervy a úãetní metody pro odli‰ení rezerv od podmínûn˘ch závazkÛ.

Tvorba a rozpou‰tûní rezerv jsou spojeny s vysokou mírou subjektivity. âasto se jedná o hodnotovû v˘znamné
úãetní odhady, u kter˘ch hrozí riziko zámûrné manipulace. Proto se ãasto povaÏují rezervy za rizikovou oblast.

Co vzít v úvahu
Pfii vyhodnocování rizik v oblasti rezerv je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké jsou tituly úãtovan˘ch rezerv?
• Mohou z ãinnosti úãetní jednotky vyplynout dal‰í typy závazkÛ ãi ztrát, jeÏ mohou vyÏadovat tvorbu rezervy?
• Jaké metody v˘poãtu velikosti rezerv úãetní jednotka pouÏívá? Jsou tyto metody jednoduché ãi komplexní?
• VyÏadují speciální odborné znalosti?
• Jaké zdroje dat úãetní jednotka pouÏívá pfii v˘poãtu rezerv? Jsou tyto zdroje spolehlivé ãi ovûfiitelné?
• Jaká je míra subjektivity pfii stanovování v˘‰e rezerv?
• Je vedení úãetní jednotky motivováno k stanovení rezerv v co nejvy‰‰í ãi naopak co nejniÏ‰í v˘‰i?
• VyuÏívá úãetní jednotka pfii stanovení v˘‰e rezerv nûjaké experty?
• Jsou proti úãetní jednotce vedeny nûjaké soudní spory?
• Poskytuje úãetní jednotka záruky odbûratelÛm (reklamaãní lhÛty apod.)?
• Jak úãetní jednotka sleduje, zda nûkter˘ projekt nepfiinese ztrátu?
• Jsou pro zamûstnance úãetní jednotky dohodnuty nûjaké zamûstnanecké poÏitky (napfi. dÛchodové poÏitky

po skonãení pracovního pomûru)?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• s právníkem úãetní jednotky,
• s osobami zodpovûdn˘mi za vyfiizování reklamací,
• se zamûstnanci controllingového oddûlení,
• s vedoucím personálního oddûlení.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní porovnání v˘‰e rezerv pro jednotlivé druhy rezerv,
• vazbu mezi náklady na reklamace a v˘‰i rezerv z titulu reklamací.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti rezerv je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• popis postupÛ schvalování a úãtování rezerv pro v‰echny relevantní tituly rezerv,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky,
• anal˘zy soudních sporÛ vypracované právním oddûlením nebo advokátní kanceláfií, jejíÏ sluÏby úãetní jed-

notka vyuÏívá,
• anal˘zy dopadÛ reklamaãních fiízení vypracovan˘ch controllingov˘m oddûlením,
• smlouvy s v˘znamn˘mi odbûrateli, obsahující údaje o záruãní dobû a fie‰ení pfiípadn˘ch reklamací,
• plány (rozpoãty) ziskovosti jednotliv˘ch projektÛ nebo v˘robkÛ,
• kolektivní smlouva,
• rozbor nákladov˘ch úãtÛ souvisejících s existujícími (ãi potenciálními) tituly pro tvorbu rezerv.

Pro vyhodnocování rizik v oblasti rezerv naopak není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní
jednotky. 
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* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch (materiálních nesprávností, na která
bude potfieba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti rezerv se zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím
analytick˘ch i detailních testÛ. Rizika v oblasti rezerv je také moÏné ãásteãnû pokr˘t testy kontrol.

JelikoÏ úãel rezerv má nejistou povahu a nelze ho pfiesnû kvantifikovat, pouÏívají úãetní jednotky úãetní odhady.
Dle ISA 540 „Audit úãetních odhadÛ vãetnû odhadÛ reálné hodnoty a souvisejících zvefiejnûn˘ch údajÛ“ má audi-
tor k dispozici 4 moÏné typy postupÛ:

• provûfiit následné události,
• pfiezkoumat odhad stanoven˘ vedením,
• vytvofiit svÛj vlastní nezávisl˘ odhad,
• provést testy kontrol.

Rezervy slouÏí k zahrnování nákladÛ do období, se kter˘m vûcnû a ãasovû souvisí, a jsou nástrojem pro dodrÏo-
vání zásady opatrnosti v úãetnictví. U rezerv je vût‰inou znám pouze úãel, zatímco v˘‰e nákladÛ nebo období,
jehoÏ se rezerva t˘ká, se pouze odhadují. Auditor by mûl posoudit, zda úãetní jednotka reflektuje v úãetnictví
v‰echny potenciální závazky vÛãi tfietím osobám (napfi. na pokrytí záruãních oprav odbûratelÛm) a ve‰kerá pfied-
pokládaná vynaloÏení v˘dajÛ v budoucích obdobích (napfiíklad plánovaná restrukturalizace).

ProtoÏe rezervy jsou úãetním odhadem, mûl by auditor vûnovat zv˘‰enou pozornost okolním souvislostem, aby
získal pfiimûfiené uji‰tûní, Ïe úãetní jednotka úãelovû nemanipuluje s tûmito odhady, a tedy s vykazovanou v˘‰í hos-
podáfiského v˘sledku.

Analytické testy
Analytické testy rezerv b˘vají ãasto komplikovan˘mi matematick˘mi modely, kde je tfieba dát pozor na pouÏité
vzorce a parametry, jelikoÏ i malá chyba pak mÛÏe zásadnû ovlivnit v˘sledek (napfi. u modelÛ pro v˘poãet rezervy
na reklamace mÛÏe zmûna diskontní sazby z 3 na 4% pfii diskontování cash-flow na 20 leté období podstatnû zmû-
nit v˘sledek). 

Testy detailních údajÛ
DÛleÏit˘m aspektem pfii provádûní testÛ detailních údajÛ je pouÏití dÛkazních informací. Je nutné peãlivû zváÏit
jejich v˘bûr a dostateãnost a pfiistupovat k jejich pfiezkoumávání s pfiimûfienou dávkou profesního skepticismu.

Testy kontrol
Testy kontrol mohou b˘t pfiínosné, pokud úãetní jednotka napfiíklad kontroluje úplnost pfiijíman˘ch reklamací,
správnost velikosti rezervy pro kaÏd˘ reklamaãní pfiípad a následné odúãtování rezervy pro uzavfiené reklamaãní
pfiípady.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.

Vzor konfirmaãního dopisu pro právníky nebo advokátní kanceláfie zastupující úãetní jednotku v soudních spo-
rech je uveden v Pfiíloze ã. 3.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI REZERV

1

2

3

4

5

Riziko

ZTRÁTOVÉ SMLOUVY
Popis situace: Úãetní jednotka uzavfiela nev˘hodné smlouvy (ztrátové projekty).

Rezervy mohou b˘t podhodnocené, protoÏe ztráta nebyla identifikována a zaú-
ãtována.

REZERVY NA REKLAMACE
Popis situace: Úãetní jednotka uvádí na trh nové v˘robky nebo v˘robky s pro-

dlouÏenou záruãní lhÛtou.

Rezervy na reklamace mohou b˘t podhodnocené, protoÏe úãetní jednotka nemu-
sela vzít v úvahu vy‰‰í poruchovost nov˘ch v˘robkÛ nebo nemusela správnû
zohlednit potfiebu vy‰‰í rezervy v pfiípadû prodlouÏení záruãní doby poskytované
odbûratelÛm.

REZERVY NA SOUDNÍ SPORY
Popis situace: Úãetní jednotka vykázala rezervu na soudní spor, ve kterém

vystupuje jako Ïalovan˘. Podle dvou nezávisl˘ch právních rozborÛ a informa-

cí uveden˘ch v konfirmaãním dopise od advokátní kanceláfie je vysoce prav-

dûpodobné, Ïe úãetní jednotka ve sporu uspûje a nebude muset platit Ïádnou

náhradu protistranû.

Rezervy mohou b˘t nadhodnocené, protoÏe úãetní jednotka mohla vykázat rezer-
vu, pfiestoÏe se mohlo jednat pouze o podmínûn˘ závazek.

POUÎITÍ MATEMATICK¯CH MODELÒ P¤I V¯POâTU HODNOTY REZERV
Rezervy mohou b˘t zkreslené, protoÏe mohlo dojít k jejich nesprávnému v˘poãtu
v dÛsledku opomenutí nûkter˘ch faktorÛ, které mají vliv na v˘poãet.

ZAMùSTANENCKÉ POÎITKY
Popis situace: Zamûstnanci mají jednorázovû nárok napfiíklad na 12 – 24

násobek své prÛmûrné mûsíãní mzdy, pokud u úãetní jednotky pracovali déle

neÏ 10 let a z úãetní jednotky odcházejí na základû v˘povûdi ze strany zamûst-

navatele nebo do starobního dÛchodu.

Rezervy na zamûstnanecké poÏitky mohou b˘t podhodnocené, pokud by úãetní
jednotka neidentifikovala tento titul pro tvorbu rezervy nebo mohou b˘t zkresle-
né, pokud by úãetní jednotka nevzala v úvahu potfiebné faktory pro v˘poãet rezer-
vy na zamûstnanecké poÏitky.

Tvrzení

(C) Úplnost

(V) Ocenûní

(A)Správnost 
(E) Existence

(V) Ocenûní

(C) Úplnost
(A) Správnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ

Testy detailních údajÛ

1

2

Procedura

ANAL¯ZA REKLAMACÍ
Popis situace: Pracovníci reklamaãního oddûlení a prodejního oddûlení ãtvrt-

letnû revidují seznam reklamací a z toho vypl˘vající reklamaãní náklady

a aktualizují v˘‰i rezerv na reklamace (záruky).

Získat X ãtvrtletních soupisÛ reklamací a z toho vypl˘vající anal˘zy rezerv na rekla-
mace. Posoudit, zda dokumentace (anal˘za) obsahuje v‰echny faktory, které mají
vstupovat do kalkulace v˘‰e rezerv (poãet reklamovan˘ch poloÏek, jednotkové
náklady na odstranûní vady, objem prodan˘ch v˘robkÛ, které jsou v záruãní dobû,
pravdûpodobnost, Ïe dojde k reklamaci) a Ïe anal˘za byla podepsána odpovûdn˘-
mi zamûstnanci.

SOUDNÍ SPORY
Popis situace: Vedení úãetní jednotky si nechává ãtvrtletnû vypracovat anal˘zy

o veden˘ch soudních sporech vãetnû pravdûpodobnosti v˘sledku tûchto soud-

ních sporÛ. Anal˘za je vypracována advokátní kanceláfií, která pro úãetní jed-

notku fie‰í v‰echny soudní spory.

Získat X anal˘z soudních sporÛ a ovûfiit, Ïe byly pfiedmûtem posouzení vedení
úãetní jednotky, resp. Ïe byly podepsány zápisy z jednání vedení úãetní jednotky,
kde se diskutuje anal˘za soudních sporÛ a zároveÀ se pfiijímá rozhodnutí o tom,
zda a v jaké v˘‰i je potfieba tvofiit rezervu na soudní spory. Anal˘za soudních sporÛ
je pfiílohou zápisu z jednání vedení úãetní jednotky.

Tvrzení

CV

CV

Analytické testy vûcné správnosti

3

Procedura

REKLAMACE
Popis situace: Úãetní jednotka vykazuje rezervy na reklamace ve v˘‰i 1 % z rea-

lizovaného obratu (trÏeb) za poslední dva roky (s ohledem na délku záruãní

doby), protoÏe tato hodnota odráÏí budoucí náklady spojené s reklamacemi jiÏ

prodan˘ch v˘robkÛ. Auditor se pfiesvûdãil o pfiedpokladech této kalkulace na

základû znalosti historie reklamací napfiíklad za posledních 10 let.

Na základû auditovan˘ch údajÛ o hodnotû trÏeb za prodané v˘robky provést
odhad oãekávané ãástky rezervy na reklamace.

Tvrzení

V
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Testy detailních údajÛ

4

5

6

7

8

9

Procedura

ÚPLNOST TITULÒ REZERV
Zkontrolovat rozpis rezerv za úãelem získání pfiimûfiené míry jistoty, Ïe úãetní jed-
notka vzala v úvahu tvorbu v‰ech v˘znamn˘ch rezerv (napfi. rezervy na náklady
vypl˘vající z poskytnut˘ch záruk a závazky, t˘kající se Ïivotního prostfiedí).

PODKLADOVÁ DOKUMENTACE K REZERVÁM
Získat vysvûtlení a zkontrolovat podpÛrnou dokumentaci k neobvykl˘m poloÏkám
v soupisu rezerv (neobvykl˘m na základû znalosti auditora o ãinnosti úãetní jed-
notky). Pro v˘znamné rezervy získat podpÛrnou dokumentaci a ujistit se, Ïe v‰ech-
ny ãástky jsou platné, jsou stanoveny ve správné v˘‰i a Ïe tvorba a rozpou‰tûní
rezerv je úãtována v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy (tj. zkontrolovat kalkulace
vypoãítan˘ch ãástek a podklady, které k v˘poãtÛm byly pouÏity).

MEZIROâNÍ ZMùNA V¯·E REZERV
Porovnat zmûnu stavu rezerv s rozdílem mezi poãáteãním a koneãn˘m stavem
rezerv.

KONFIRMACE – SOUDNÍ SPORY
Odeslat konfirmaãní dopisy v‰em právníkÛm a advokátním kanceláfiím, se kter˘mi
úãetní jednotka spolupracuje.
Na základû obdrÏen˘ch odpovûdí vyhodnotit, zda úãetní jednotka vytvofiila rezer-
vy na soudní spory v pfiimûfiené v˘‰i a zda zvefiejnila poÏadované údaje v pfiíloze
k úãetní závûrce v souladu s platnou úãetní legislativou.

REZERVA NA DOVOLENOU
Popis situace: Úãetní jednotka vytváfií rezervu na nevybranou dovolenou

zamûstnancÛ.

Získat kalkulaci rezervy na nevybranou dovolenou. Ovûfiit správnost (napfi. poãet
dnÛ nevybrané dovolené, prÛmûrná mzda jednotliv˘ch zamûstnancÛ) a úplnost
kalkulace (ve v˘poãtu jsou zahrnuti v‰ichni zamûstnanci). 

NÁSLEDNÁ UDÁLOST
Provést ovûfiení následn˘ch událostí, které mohou potvrdit ãi vyvrátit adekvátnost
v˘‰e rezervy ke konci úãetního období.

Tvrzení

C

EA

A

VC

CA

V
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Pfiíloha ã. 3:

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLAD KONFIRMAâNÍHO DOPISU PRO PRÁVNÍKY NEBO ADVOKÁTNÍ KANCELÁ¤E
ZASTUPUJÍCÍ SPOLEâNOST V SOUDNÍCH SPORECH

(Hlaviãkov˘ papír auditované spoleãnosti)
(Adresa právního zástupce)
K rukám (jméno a pfiíjmení pfiíslu‰né osoby)

(Místo a datum)
VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a/nebo v souladu s mezinárodními
auditorsk˘mi standardy provádûjí auditofii spoleãnosti XYZ s.r.o. ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o.
(dále jen "Spoleãnost") ke dni 31.12.20XY. Souãástí auditu je téÏ ovûfiení potenciálních závazkÛ Spoleãnosti, jakoÏ
i nûkter˘ch dal‰ích skuteãností uveden˘ch v pfiíloze tohoto dopisu. V souvislosti s tímto auditem si Vás proto dovo-
lujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací auditorÛm spoleãnosti XYZ s.r.o.

• Uveìte, prosím, informace t˘kající se soudních sporÛ a dal‰ích skuteãností v rozsahu dle pfiílohy k tomuto
dopisu. Prosíme o uvedení informací dle stavu ke dni 31.12.20XY, jakoÏ i v˘znamn˘ch zmûn relevantních
skuteãností po tomto datu.

• Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetnictví Spoleãnosti budou pfiedmûtem okamÏi-
tého provûfiení ze strany auditora

Prosíme o zaslání Va‰í odpovûdi do XX.XX.20XY nebo v nejkrat‰ím moÏném termínu, a to pfiímo na níÏe uve-
denou adresu:

K rukám (Jméno a pfiíjmení)
XYZ s.r.o.
Ulice
PSC Mûsto

(Obecná varianta:)

ZároveÀ tímto prohla‰ujeme, Ïe Vás/Va‰i spoleãnost zpro‰Èujeme povinnosti mlãenlivosti vypl˘vající z pfiíslu‰-
n˘ch ustanovení obchodního zákoníku / z ustanovení (ãíslo ustanovení) smlouvy (název smlouvy), a to
v rozsahu informací poÏadovan˘ch auditorem pro provedení auditu na‰í spoleãnosti, a vzdáváme se ve‰ker˘ch
nárokÛ, které by na‰í spoleãnosti mohly vzniknout v pfiípadû, Ïe by poskytnutí informací vyÏadovan˘ch auditorem
bylo kvalifikováno jako poru‰ení shora uvedené povinnosti mlãenlivosti.

(Varianta pro advokáty:)

ZároveÀ tímto prohla‰ujeme, Ïe Vás/Va‰i advokátní kanceláfi ve smyslu pfiíslu‰n˘ch ustanovení zákona o advokacii
zpro‰Èujeme povinnosti mlãenlivosti ohlednû informací vyÏadovan˘ch auditorem pro provedení auditu.

V pfiípadû jak˘chkoli otázek ãi pochybností ohlednû poskytování informací, prosím, kontaktujte pfiímo (jméno
osoby z auditované spoleãnosti).

Pfiedem dûkujeme za vãasné zaslání poÏadovan˘ch informací.

S pozdravem

(Podpis osoby oprávnûné jednat za Spoleãnost)

(Jméno a pfiíjmení)
(Funkce ve Spoleãnosti)
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Pfiíloha:

1. Soudní spory, ve kter˘ch je Spoleãnost Ïalována (pasivní spory)

Prosíme o sdûlení níÏe specifikovan˘ch informací ohlednû v‰ech hrozících ãi probíhajících soudních sporÛ,

jakoÏ i informací o prohran˘ch sporech, pokud závazek nebyl ze strany Spoleãnosti dosud vyrovnán.

a) Soudní spory, v nichÏ hodnota pfiedmûtu sporu pfiesahuje ãástku XXX Kã (Prosíme o struãn˘ popis kaÏdé-

ho jednotlivého soudního sporu):

• identifikace Ïalobce a obchodních vztahÛ s Ïalobcem,

• popis podstaty, historického v˘voje soudního sporu a popis pfiedmûtu Ïaloby,

• popis procesního stadia, ve kterém se soudní spor momentálnû nachází a odhad data ukonãení soudního

sporu,

• uvedení v˘‰e plnûní, které by Spoleãnost byla povinna poskytnout v pfiípadû v˘sledku sporu, kter˘ by byl

pro Spoleãnost nejnepfiíznivûj‰í,

• pravdûpodobnost nepfiíznivého v˘sledku sporu.

b) Soudní spory, v nichÏ je hodnota pfiedmûtu sporu niÏ‰í neÏ ãástka XXX Kã (Prosíme o souhrnné informace

o tûchto sporech):

• struãná charakteristika hlavních druhÛ soudních sporÛ,

• celková ãástka poÏadovan˘ch plnûní,

• dal‰í v˘znamné informace.

2. Soudní spory, ve kter˘ch je Spoleãnost Ïalobcem (aktivní spory)

Prosíme o sdûlení souhrnn˘ch informací o hlavních probíhajících soudních sporech, rovnûÏ i o jiÏ vyhran˘ch

soudních sporech v pfiípadech, kdy pohledávka Spoleãnosti nebyla dosud vyrovnána. 

3. Dal‰í informace 

Prosíme o sdûlení informací ohlednû:

• v‰ech záruk poskytnut˘ch Spoleãností, o kter˘ch jste informováni. V pfiehledu prosím uveìte v˘‰i záruky,

a specifikujte dal‰í zúãastnûné subjekty,

• právních titulÛ dokládajících vlastnictví majetku Spoleãnosti, a potvrzení, zda je majetek Spoleãnosti zatíÏen

právy tfietích osob, 

• jin˘ch potenciálních závazkÛ Spoleãnosti, které nejsou uvedeny v ostatních ãástech této pfiílohy (napfi. mimo-

soudní spory) a které s Vámi byly konzultovány.

4. Va‰e pohledávky vÛãi Spoleãnosti

Prosíme o uvedení v˘‰e pohledávek Va‰í advokátní kanceláfie z titulu poskytování právních sluÏeb Spoleãnosti

a to ke dni 31.12.20XY.
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13. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou závazky z bankovních úvûrÛ a v˘pomocí, tj. krátkodobé a dlouhodobé bankovní
úvûry, a ostatní finanãní v˘pomoci a související úrokové náklady vãetnû jejich ãasového rozli‰ení.

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘vajícími
se úãtováním o bankovních úvûrech a v˘pomocech a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování
zvolen˘ch úãetních metod. Za klíãové body lze povaÏovat klasifikaci tûchto závazkÛ a zvefiejÀování poÏadovan˘ch
informací v souladu s platnou úãetní legislativou.

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik v oblasti bankovních úvûrÛ a v˘pomocí je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jak se vyvíjí úrokové sazby?
• Jaké jsou nabídky bankovních institucí na trhu?
• Jaké jsou podmínky u sjednan˘ch úvûrov˘ch smluv (kovenanty), jejich splátkové kalendáfie, atd.?
• Má úãetní jednotka nûjaké závazky plynoucí z úvûrÛ mezi propojen˘mi osobami?
• PouÏívá úãetní jednotka financování prostfiednictvím cizomûnov˘ch úvûrÛ nebo úvûrÛ s plovoucími kurzy?
• K jakému úãelu úãetní jednotka úvûry pouÏívá (souvisí napfi. s pofiízením majetku)?
• Jak˘m zpÛsobem jsou úvûry zaji‰tûny (zastaven˘ majetek apod.)?
• Provádí úãetní jednotka derivátové operace (hedging, úrokové swapy)?
• Má úãetní jednotka nûjaké úvûry ve skupinû?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• s vedoucím treasury oddûlení, pokud je zfiízeno.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní srovnání v˘‰e bankovních úvûrÛ a souvisejících poloÏek (ãasové rozli‰ení úrokÛ apod.),
• meziroãní porovnání podílu v˘‰e bankovních úvûrÛ na celkové v˘‰i aktiv úãetní jednotky, 
• meziroãní porovnání nákladÛ na bankovní úvûry (tj. nákladové úroky v bûÏném úãetním období/prÛmûrná

v˘‰e úvûru v bûÏném úãetním období a nákladové úroky v minulém období/prÛmûrná v˘‰e úvûru v minu-
lém období).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti bankovních úvûrÛ a v˘pomocí je vhodné provést inspekci následující dokumenta-
ce úãetní jednotky:

• úvûrové smlouvy,
• zápisy z jednání vedení úãetní jednotky,
• korespondence s bankou, napfi. pfii pravidelném hlá‰ení, které se t˘ká plnûní kovenantÛ,
• smlouvy o financování s propojen˘mi osobami (napfiíklad i tzv. cash-poolingové dohody).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti bankovních úvûrÛ naopak není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãin-
ností úãetní jednotky. 

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.



154
Část 2 – Auditorské postupy

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ na základû posouzení a vyhodnocení rizik se v oblasti bankovních
úvûrÛ a v˘pomocí zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím analytick˘ch i detailních testÛ.
Rizika v oblasti bankovních úvûrÛ a v˘pomocí není ve vût‰inû pfiípadÛ moÏné pokr˘t testy kontrol.

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

Testy kontrol
Pro vût‰inu úvûrÛ je typické, Ïe jejich ãerpání je spojeno s plnûním urãit˘ch podmínek, napfi. mÛÏe jít o poskyto-
vání pravideln˘ch informací bance o finanãní situaci úãetní jednotky. V pfiípadû, Ïe by úãetní jednotka neplnila
uvedená kritéria, mÛÏe b˘t úvûr okamÏitû splatn˘. Z toho dÛvodu lze oãekávat, Ïe v úãetní jednotce bude existo-
vat kontrolní aktivita spoãívající v pravidelném vyhodnocení omezujících podmínek pro ãerpání úvûru.

Testování prostfiednictvím konfirmací
V rámci testÛ vûcné správnosti se pak jako nejvhodnûj‰í jeví ovûfiit v˘‰i úvûru ke dni úãetní závûrky prostfiednic-
tvím konfirmaãního dopisu. Konfirmace se poÏadují na bankách a vûfiitelích za tím úãelem, aby odsouhlasily, Ïe
ãástky zaznamenané v úãetnictví úãetní jednotky jsou skuteãné dluÏné ãástky úãetní jednotky. Konfirmace pfied-
stavují pro auditora spolehlivé dÛkazní informace vzhledem k tomu, Ïe: 

• pfiedstavují písemnou odpovûì na Ïádost,
• jsou získané pfiímo od tfietích stran, které nemají k úãetní jednotce, jeÏ je pfiedmûtem auditu Ïádn˘ vztah, a
• poskytují informace o tom, zda byly podmínky smlouvy následnû upraveny, a pokud se tak stalo, jak˘m zpÛ-

sobem.

Vzhledem k v˘znamnosti úvûrÛ a v˘pomocí by pro testování mûly b˘t zpravidla vybrány v‰echny poloÏky. V urãi-
t˘ch pfiípadech, kdy je velk˘ poãet vûfiitelÛ (napfi. u dluhopisÛ), by v‰ak mûl auditor zváÏit, zda za‰le konfirmace
vybranému vzorku vûfiitelÛ místo zaslání v‰em vûfiitelÛm.

Pokud je vûfiitelem banka, které bude zaslána konfirmace pfii provádûní testování krátkodobého finanãního majet-
ku, informace t˘kající se bankovních úvûrÛ jsou v ní obsaÏeny a není tfieba zasílat zvlá‰tní konfirmaci pro bankovní
úvûry a v˘pomoci.

Auditor by mûl peãlivû zváÏit pfiíãiny neobdrÏení konfirmace od vûfiitele. V pfiípadû, Ïe auditor nemÛÏe získat
dostateãné alternativní dÛkazní informace, mohl by povaÏovat neobdrÏení konfirmace za faktor omezující rozsah
jeho prací.

Pokud není úrokov˘ náklad zahrnut pfiímo v konfirmaci, mÛÏe auditor obvykle otestovat jejich hodnotu pro-
stfiednictvím analytického testu vûcné správnosti. Obdobnû lze analyticky ovûfiit zÛstatek ãasového rozli‰ení úrokÛ
na konci roku.

Finanãní ukazatele
Souãástí testÛ vûcné správnosti by mûlo b˘t i prostudování úvûrov˘ch smluv a identifikace v nich obsaÏen˘ch
kovenantÛ. Auditor by mûl ovûfiit plnûní tûchto rÛzn˘ch, obvykle finanãních ukazatelÛ. 

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.

Vzor konfirmaãního dopisu pro banky pro ovûfiení bankovních úvûrÛ a v˘pomocí je uveden v kapitole 9
Krátkodob˘ finanãní majetek.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI BANKOVNÍCH ÚVùRÒ A V¯POMOCI

1

2

3

4

5

6

Riziko

ROZLI·ENÍ BANKOVNÍCH ÚVùRÒ
Bankovní úvûr mÛÏe b˘t nesprávnû vykázán, protoÏe úãetní jednotka nemusela
správnû rozli‰it krátkodobou a dlouhodobou ãást bankovních úvûrÛ. 

PODMÍNùNÉ âERPÁNÍ BANKOVNÍHO ÚVùRU (KOVENANTY)
Popis situace: Úãetní jednotka ãerpá bankovní úvûr, kter˘ je podmínûn plnûním

dohodnut˘ch podmínek (kovenanty).

Bankovní úvûr se mÛÏe stát splatn˘m na vyÏádání, pokud úãetní jednotka neplní
omezující podmínky (kovenanty). Z tohoto dÛvodu mÛÏe b˘t úvûr nesprávnû oce-
nûn a klasifikován jako dlouhodob˘ namísto krátkodobého. 

DÍLâÍ SPLÁTKY
Zaúãtovan˘ úvûr mÛÏe b˘t podhodnocen, protoÏe dílãí splátka úvûru mohla b˘t
omylem provedena dvakrát.

NÁKLADOVÉ ÚROKY
Bankovní úvûr mÛÏe b˘t zkreslen, jestliÏe mohlo dojít k nesprávné kalkulaci nákla-
dov˘ch úrokÛ, které se stávají souãástí dluÏné ãástky, tj. úroky nejsou placeny prÛ-
bûÏnû.

BANKOVNÍ ÚVùR VEDEN¯ V CIZÍ MùNù
Bankovní úvûr mÛÏe b˘t zkreslen, pokud nedo‰lo k pfiepoãtu cizomûnového ban-
kovního úvûru pfiíslu‰n˘m kurzem na Kã, platn˘m ke dni sestavení úãetní závûrky.

NAZAÚâTOVANÉ BANKOVNÍ ÚVùRY
Bankovní úvûry mohou b˘t podhodnoceny, pokud úvûry byly úãetní jednotky pfii-
jaty, resp. dodatkem úvûrové smlouvy nav˘‰eny, ale následnû nezaúãtovány.

Tvrzení

(A*) Správnost
(správné období)

(E) Existence
(V) Ocenûní
(A) Správnost 

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(V) Ocenûní

(C) Úplnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI BANKOV¯CH ÚVùRÒ
A V¯POMOCÍ

Testy kontrol

1

Procedura

KOVENANTY
Popis situace: âerpání bankovního úvûru je spojeno s plnûním rÛzn˘ch finanã-

ních ukazatelÛ. Zpráva o plnûní ukazatelÛ se musí pfiedkládat bance ãtvrtletnû.

Získat zprávy o plnûní finanãních ukazatelÛ a zkontrolovat, Ïe obsahují informace
podle podmínek úvûrové smlouvy, Ïe byly autorizovány odpovûdn˘mi osobami
a poskytnuty bance v poÏadovan˘ch termínech.

Tvrzení

AC

Analytické testy vûcné správnosti

2

3

Procedura

ÚROKY Z ÚVùRU
Popis situace: Úãetní jednotka postupnû naãerpala bankovní úvûr ve v˘‰i

50 mil.Kã v prÛbûhu prvního ãtvrtletí bûÏného úãetního období. Úvûr byl splatn˘

spolu s úroky za 6 mûsícÛ. Dohodnutá prÛmûrná úroková sazba ãinila 5 % p.a.

Vypoãítat oãekávanou ãástku zaúãtovan˘ch nákladov˘ch úrokÛ na základû v˘‰e
úvûru, prÛmûrné úrokové sazby a prÛmûrné doby, po kterou se úvûr ãerpá.

âASOVÉ ROZLI·ENÍ ÚROKÒ NA KONCI ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Pfiepoãítat ãasovû rozli‰enou ãást úrokÛ na základû údajÛ zji‰tûn˘ch z úvûrové
smlouvy (úroková míra, pfiípadnû zpÛsob jejího stanovení (napfi. PRIBOR + 2 %),
zpÛsob v˘poãtu úroku, splátky úrokÛ apod.) a porovnat ji se zaúãtovanou ãástkou.

Tvrzení

AC

VA
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Testy detailních údajÛ

4

5

6

7

Procedura

KONFIRMACE BANKOVNÍCH ÚVùRÒ
Popis situace: Úãetní jednotka ãerpá bankovní úvûry.

Vybrat v‰echny banky a vûfiitele, u kter˘ch má úãetní jednotka nenulov˘ zÛstatek
na konci úãetního období a také v‰echny banky a vûfiitele, kter˘m byly bankovní
úvûry a v˘pomoci splaceny v prÛbûhu úãetního období.
Pfiipravit konfirmace obsahující v‰echny pfiíslu‰né náleÏitosti a instrukce. Získat
potvrzení úãetní jednotky tûchto dopisÛ a odeslat konfirmace.
V pfiípadû neobdrÏení odpovûdi zaslat druhou konfirmaci nebo se telefonicky spo-
jit s bankou nebo vûfiitelem v pfiípadû, Ïe odpovûì nebyla po pfiimûfiené dobû
obdrÏena.
Informovat úãetní jednotku o v‰ech rozdílech ohlá‰en˘ch bankami nebo vûfiiteli.
Pfiipravit nebo nechat pfiipravit úãetní jednotkou vysvûtlení rozdíln˘ch poloÏek.
Zkontrolovat rozdílné poloÏky s podpÛrn˘mi doklady.
V pfiípadû neobdrÏení odpovûdi od banky (vûfiitele) provést následující alternativ-
ní postupy:

• zkontrolovat následnou splátku bankovního úvûru nebo v˘pomoci,
• zkontrolovat zÛstatky s podpÛrn˘mi doklady (úvûrové smlouvy, splátkov˘

kalendáfi, korespondence s bankou nebo vûfiitelem),
• provûfiit neobvyklé poloÏky zaúãtované v prÛbûhu úãetního období,
• identifikovat v˘znamné sporné zÛstatky a v pfiípadû nutnosti je pro‰etfiit.

P¤EPOâET ZÒSTATKÒ ÚVùRÒ V CIZÍCH MùNÁCH
Popis situace: Úãetní jednotka ãerpá úvûry v cizích mûnách.

Zkontrolovat pfiepoãet zÛstatkÛ v cizích mûnách na Kã k datu úãetní závûrky
a proúãtování kurzov˘ch rozdílÛ.

OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY V ÚVùROVÝCH SMLOUVÁCH
Provûfiit splátkov˘ kalendáfi bankovních úvûrÛ a v˘pomocí. Prodlení ve splátkách
mÛÏe vést k penalizacím a indikuje riziko neschopnosti úãetní jednotky pokraão-
vat ve sv˘ch aktivitách. Provést kontrolu tûchto poloÏek a urãit, zda je nezbytné
provést dal‰í postupy.
Provést kontrolu v‰ech omezujících podmínek v úvûrov˘ch smlouvách (napfi.
zástavy, kontokorentní smlouvy) a stanovit, zda byla nûkterá z tûchto ustanovení
poru‰ena. ZváÏit, zda vznikly nûjaké závazky zpÛsobené tûmito omezeními nebo
jejich poru‰ením, buì skuteãné, nebo podmínûné, a ujistit se, Ïe tyto závazky byly
správnû zaúãtovány, pokud vznikly, nebo zda byly uvedeny v pfiíloze k úãetní závûr-
ce, pokud byly podmínûné.

ÚVùR OD PROPOJENÉ OSOBY
Popis situace: Úãetní jednotka ãerpá úvûr od propojené osoby.

Zkontrolovat, zda byl úvûr poskytnut za podmínek obvykl˘ch na pfiíslu‰ném trhu
(odkazem na trÏní ceny, atd.) a zda úãetní jednotka neutrpûla újmu.

Tvrzení

AECV

VA

AE

A
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14. ZÁVAZKY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou závazky z obchodních vztahÛ, závazky vÛãi propojen˘m osobám, závazky k zamûst-
nancÛm a související závazky z titulu sociálního a zdravotního poji‰tûní, pfiijaté zálohy, dohadné úãty pasivní a
ostatní závazky.

V souvislosti s posouzením rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘-
vajícími se úãtováním o závazcích a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování úãetní metody,
napfi. okamÏik uznání a tedy zaúãtování závazku.

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik v oblasti závazkÛ je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké druhy závazkÛ se vztahují k ãinnosti úãetní jednotky? Úãetní jednotka mÛÏe mít napfiíklad kromû
obvykl˘ch závazkÛ z obchodního styku také závazky z derivátov˘ch transakcí, z pfiijat˘ch záloh atd.

• Jak˘ je okruh dodavatelÛ? Úãetní jednotka napfi. mÛÏe mít stál˘ okruh nûkolika klíãov˘ch dodavatelÛ nebo
fiadu drobn˘ch dodavatelÛ.

• Jaké jsou uplatÀované obchodní podmínky? Zde je potfieba brát v potaz zejména okamÏik vzniku závazkÛ,
kter˘ mÛÏe b˘t odli‰n˘ u rÛzn˘ch dodávek materiálu, zboÏí ãi sluÏeb v závislosti na dohodnut˘ch podmín-
kách dodání. Pro dodávky materiálu a zboÏí jsou v praxi ãasto vyuÏívané rÛzné INCOTERMS podmínky.

• Jak úãetní jednotka sleduje pfiijaté, ale zatím nevyfakturované dodávky?
• Má úãetní jednotka v˘znamné závazky vÛãi spfiíznûn˘m stranám?
• Není úãetní jednotka v prodlení s placením sv˘ch závazkÛ?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• se zamûstnanci zodpovûdn˘mi za nákup materiálu a sluÏeb,
• se zamûstnanci odpovûdn˘mi za pofiízení dlouhodobého majetku,
• s pracovníky controllingového oddûlení úãetní jednotky.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• posoudit základní pomûrové ukazatele finanãní anal˘zy, napfi. dobu obratu závazkÛ a porovnat s obvykl˘mi

hodnotami tohoto ukazatele typick˘mi pro dané odvûtví a v˘voj doby obratu závazkÛ v ãase,
• provést porovnání závazkÛ co do v˘‰e a sloÏení (meziroãní srovnání, sezónní trendy),
• analyzovat zmûny v hodnotû závazkÛ evidovan˘ch vÛãi v˘znamn˘m dodavatelÛm,
• porovnat podíl závazkÛ po splatnosti na celkovém objemu závazkÛ, analyzovat v˘voj tohoto ukazatele

v ãase.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti závazkÛ je vhodné provést inspekci následující dokumentace úãetní jednotky:
• popis postupÛ vyhodnocování závazkÛ a dohadn˘ch poloÏek pasívních,
• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi dodavateli,
• anal˘za vûkové struktury závazkÛ, podíl závazkÛ evidovan˘ch vÛãi jednotliv˘m dodavatelÛm na celkové v˘‰i

závazkÛ a podíl závazkÛ evidovan˘ch v jednotliv˘ch mûnách.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti závazkÛ naopak není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností úãet-
ní jednotky.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na která bude potfie-
ba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.
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POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ na základû posouzení a vyhodnocení rizik se zpravidla provádí testo-
vání vûcné správnosti prostfiednictvím detailních testÛ, v˘jimeãnû prostfiednictvím analytick˘ch testÛ. Rizika je
ãasto efektivní pokr˘t testy kontrol. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

Testy kontrol
V oblasti závazkÛ mívají úãetní jednotky celou fiadu kontrol, jako jsou manuální a automatizované kontroly, ãi
monitoring ze strany vedení. Pro testování kontrol je nutné vybrat vhodné kontroly vzhledem k identifikovan˘m
rizikÛm. 

Auditor mÛÏe vyuÏít napfi. kontrolních aktivit na odsouhlasení evidovan˘ch poloÏek obchodních závazkÛ s doda-
vateli. Stejnû tak zpravidla dochází k odsouhlasení údajÛ na pfiijat˘ch fakturách s pfiíslu‰nou dokumentací (smlou-
vy, pfiíjemky, dodací listy, pfiedávací protokoly, objednávky) pfied jejich zaúãtováním, aby si úãetní jednotka byla
jistá, Ïe do‰lo k pfiijetí zboÏí nebo sluÏby a Ïe fakturovaná ãástka odpovídá dohodnut˘m podmínkám. Také odcho-
zí platby pro evidované závazky jsou provádûny na základû jasnû definovan˘ch autorizaãních práv.

V oblasti testÛ vûcné správnosti auditor zpravidla vyuÏívá postupÛ testování detailních údajÛ.

Testování prostfiednictvím konfirmací
Testování prostfiednictvím konfirmací je jedním z nejobvyklej‰ích testÛ závazkÛ z obchodních vztahÛ. Îádostmi o
potvrzení auditor poÏaduje na dodavatelích, aby uvedli dluÏné ãástky úãetní jednotky pfiímo auditorovi. Externí
konfirmace tak pfiedstavuje materiál s velmi vysokou dÛkazní hodnotou.

Auditor je pfii pouÏiti postupÛ souvisejících s externími konfirmacemi povinen podrÏet si kontrolu nad externími
konfirmaãními Ïádostmi.

Je dÛleÏité, aby v konfirmaci bylo zfietelnû napsáno, Ïe odpovûì má b˘t zaslána pfiímo auditorovi. V pfiípadû, Ïe
odpovûì byla zaslána úãetní jednotce, existuje zde urãité riziko, Ïe by úãetní jednotka mohla provést zásahy do
tohoto dopisu.

Pfiedmût ãinnosti úãetní jednotky mÛÏe b˘t takové povahy, Ïe provádûní testování pomocí konfirmací (zasílání
konfirmaãních dopisÛ) by nemuselo poskytovat pfiimûfienou jistotu, Ïe zaúãtované závazky jsou úplné nebo správ-
nû zaúãtované (napfi. tam, kde dodavatelé nemají spolehlivé záznamy nebo obvykle neodpovídají na Ïádosti). Proto
je nutné v takov˘ch pfiípadech vyuÏít alternativních postupÛ testování, napfi. prostfiednictvím v˘bûru následn˘ch
plateb z bankovních v˘pisÛ po konci úãetního období.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.

Vzorov˘ konfirmaãní dopis pro potvrzení závazkÛ je uveden v Pfiíloze ã. 3.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI ZÁVAZKÒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Riziko

DODACÍ PODMÍNKY
Popis situace: Úãetní jednotka nakupuje materiál ze zahraniãí s rÛzn˘mi doda-

cími podmínkami (INCOTERMS).

Obchodní závazky mohou b˘t nadhodnoceny, pokud úãetní jednotka úãtuje
o dodávaném materiálu na vrub materiálu na cestû a ve prospûch závazkÛ, aniÏ by
do‰lo ke splnûní dodacích podmínek a tedy k pfievedení v˘znamn˘ch rizik
a odmûn plynoucích z vlastnictví materiálu z dodavatele na úãetní jednotku.

NEZAÚâTOVANÉ SLUÎBY
Závazky mohou b˘t podhodnoceny, pokud by úãetní jednotka pfiijala sluÏbu od
dodavatele, ale nezaúãtovala pfiíslu‰nou v˘‰i závazku ve správném období.

ZÁVAZKY V CIZÍ MùNù
Závazky úãetní jednotka mohou b˘t zkresleny, pokud by nedo‰lo k pfiecenûní
závazkÛ pfiíslu‰n˘m kurzem na Kã.

NEOPRÁVNùNÉ ZÁVAZKY
Obchodní závazky mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by úãetní jednotka úãtovala
o závazku pouze na základû pfiijat˘ch faktur, aniÏ by si ovûfiila, zda skuteãnû pfiija-
la fakturované zboÏí ãi sluÏby.

CHYBùJÍCÍ DOHADNÉ POLOÎKY
Dohadné poloÏky pasívní mohou b˘t podhodnoceny, pokud by zámûrnû nebo
omylem do‰lo k nezaúãtování napfi. pfiijatého, ale nevyfakturovaného zboÏí nebo
sluÏeb.

OPOMENUTÍ ODÚâTOVÁNÍ DOHADNÉ POLOÎKY
Dohadné poloÏky pasívní mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by do‰lo k zaúãtová-
ní obchodního závazku na základû pfiijaté faktury nebo k zaplacení daného závaz-
ku, aniÏ by byla odúãtována hodnota dohadné poloÏky, která se k danému obchod-
nímu závazku váÏe.

FIKTIVNÍ DOHADNÉ POLOÎKY
Dohadné poloÏky mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by mohly b˘t vykázány fik-
tivní poloÏky závazkÛ.

NEAKTUÁLNÍ KALKULACE DOHADNÉ POLOÎKY
Popis situace: Úãetní jednotka dohaduje závazky za energie, ale v kalkulaci

pouÏívá neaktuální sazby za spotfiebovanou energii.

Dohadné poloÏky mohou b˘t zkresleny, protoÏe úãetní jednotka mohla pouÏít
nevhodn˘ zpÛsob v˘poãtu oãekávané v˘‰e závazkÛ.

NEREALIZOVANÉ PLATBY ZÁVAZKÒ
Obchodní závazky úãetní jednotky mohou b˘t podhodnoceny, pokud by mohlo
dojít k zaúãtování plateb závazkÛ, pfiiãemÏ platby se nemusely ve skuteãnosti
uskuteãnit.

Tvrzení

(E) Existence
(A) Správnost 

(C) Úplnost

(V) Ocenûní

(C) Úplnost

(C) Úplnost

(A) Správnost 
(E) Existence

(E) Existence

(A) Správnost 
(V) Ocenûní

(A) Správnost 
(V) Ocenûní
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10

11

NEÚPLNÁ KALKULACE ODHADOVAN¯CH OBRATOV¯CH BONUSÒ
Popis situace: Úãetní jednotka vyplácí v následujícím úãetním období obratové

bonusy odbûratelÛm za transakce uskuteãnûné v bûÏném úãetním období.

Dohadné poloÏky pasívní mohou b˘t podhodnoceny, pokud by úãetní jednotka
nezohlednila oãekávanou v˘‰i bonusÛ v bûÏném období nebo oãekávánou ãástku
poãítala z neúpln˘ch informací z obchodního oddûlení.

VRATKY
Popis situace: Úãetní jednotka vrátila materiál dodavateli z dÛvodu nesplnûní

kvality materiálu.

Obchodní závazky úãetní jednotky mohou b˘t nadhodnoceny, pokud by do‰lo
k oprávnûnému odmítnutí pfiijetí materiálu v bûÏném úãetním období, ale vrácení
(pfiijat˘ dobropis od dodavatele) by bylo zaúãtováno aÏ v následujícím úãetním
období.

(C) Úplnost
(V) Ocenûní

(E) Existence
(A*) Správnost
(správné období)



Testy detailních údajÛ

4

Procedura

KONFIRMACE ZÁVAZKÒ
Vybrat poloÏky pro konfirmování závazkÛ ke konci úãetního období pro ovûfiení. 
Ovûfiit vybrané zÛstatky zasláním konfirmací.
Odsouhlasit odpovûdi na konfirmace nebo potvrzení dodavatelÛ se soupisem
závazkÛ.
Pokud nemÛÏe b˘t získána konfirmace nebo potvrzení dodavatelÛ, provést test
následn˘ch plateb, tj. provûfiit podpÛrnou dokumentaci t˘kající se proveden˘ch
plateb po datu úãetní závûrky, respektive k datu, ke kterému je poÏadována kon-
firmace, spoleãnû s nezaplacen˘mi fakturami a nespárovan˘mi pfiíjemkami zboÏí
obdrÏen˘mi od dodavatelÛ. 
Informovat úãetní jednotku o zji‰tûn˘ch rozdílech. Nechat pfiipravit úãetní jedno-
tkou vysvûtlení rozdílÛ. Zkontrolovat rozdílné poloÏky s podpÛrnou dokumentací. 

Tvrzení

ECA
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI ZÁVAZKÒ

Testy kontrol

1

2

Procedura

ODSOUHLASENÍ P¤ÍJEMEK NA OBJEDNÁVKY
Získat x pfiíjemek, které se vystavují ke kaÏdému pfiijatému zboÏí, a ovûfiit, Ïe byly
odsouhlaseny na schválenou objednávku co do ceny a mnoÏství pfied tím, neÏ je
zaúãtován pfiíjem na vrub úãtu zásob a ve prospûch obchodních závazkÛ.

AUTOMATICKÉ P¤I¤AZOVÁNÍ ZÁVAZKU V SYSTÉMU
Popis situace: V systému dochází k automatickému pfiifiazování závazku doda-

vateli (vãetnû ãísla bankovního úãtu, na kter˘ se bude platit).

Ovûfiit pfiifiazení závazku k dodavateli (1 poloÏka). 
Pozn.: vyuÏít aplikaãní kontrolu jen v pfiípadû, Ïe jsou spolehlivé v‰eobecné poãí-
taãové kontroly.

Tvrzení

A

AC

Analytické testy vûcné správnosti

3

Procedura

PRAVIDELNù SE OPAKUJÍCÍ ZÁVAZKY
Popis situace: Úãetní jednotka má dohodnutou dobu splatnosti závazkÛ

1 mûsíc se v‰emi dodavateli pravidelnû se opakujících sluÏeb (napfi. ostraha

objektu, sluÏby právní kanceláfie, poplatky za správu informaãního systému,

nájemné).

Oãekávanou v˘‰i obchodních závazkÛ vÛãi dodavatelÛm v˘‰e uveden˘ch sluÏeb
lze odvodit ze znalosti celkov˘ch nákladÛ na uvedené sluÏby a doby splatnosti.

Tvrzení

AC
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5

6

7

8

9

10

TEST PROST¤EDNICTVÍM NÁSLEDN¯CH PLATEB
Vypoãítat prÛmûrnou dobu obratu závazkÛ nebo zjistit prÛmûrnou dobu splat-
nosti pfiijat˘ch faktur, aby bylo moÏné alespoÀ pfiibliÏnû zjistit období po konci
bûÏného období, ze kterého se budou vybírat poloÏky z bankovních v˘pisÛ pro
test následn˘ch plateb. 
Získat k vybran˘m platbám po konci úãetního období podpÛrnou dokumentaci
(faktury, dodací listy, smlouvy, pfiedávací protokoly), na základû které byl závazek
zaúãtován. Poté zkontrolovat, zda byl tento doklad zaúãtován ve správné v˘‰i, na
správn˘ úãet a ve správném období. 

ZÁVAZKY V CIZÍCH MùNÁCH
Popis situace: Obchodní závazky obsahují zÛstatky závazkÛ splatn˘ch v cizích

mûnách.

Zkontrolovat, zda úãetní jednotka na konci úãetního období pouÏila pro pfiepo-
ãet cizích mûn správn˘ kurz âeské národní banky platn˘ ke dni sestavení úãetní
závûrky.

ZÁVAZKY VÒâI ZAMùSTNANCÒM
Odsouhlasit závazky vÛãi zamûstnancÛm na mzdov˘ souhrn/rekapitulaci posled-
ního mûsíce bûÏného období. Mzdov˘ souhrn/rekapitulace mezd by mûl obsaho-
vat informaci o celkov˘ch hrub˘ch mzdách, zdravotním a sociálním poji‰tûní, dani
z pfiíjmÛ, mzdov˘ch sráÏkách a pfiíplatcích. Získat poloÏkov˘ rozpis celkové ãástky
hrub˘ch mezd podle jednotliv˘ch zamûstnancÛ a vybrané poloÏky odsouhlasit na
pracovní smlouvu nebo na bankovní v˘pis v následujícím období. 

MEZIROâNÍ POROVNÁNÍ DOHADN¯CH POLOÎEK
Porovnat rozpis poloÏek dohadn˘ch úãtÛ pasívních bûÏného úãetního období
a pfiedchozího období (a pokud je to moÏné, porovnat ho i s rozpoãtem);
Získat vysvûtlení pro v‰echny neobvyklé poloÏky nebo pro oãekávané, ale nevy-
skytující se poloÏky.

ODSOUHLASENÍ DOHADN¯CH POLOÎEK NA PODPÒRNOU DOKUMENTACI
Vybrat v˘znamné zÛstatky dohadn˘ch úãtÛ pasivních.
Získat podpÛrnou dokumentaci (napfi. dÛkazní evidenci, Ïe zboÏí nebo sluÏby byly
pfiijaty, potvrzení od dodavatele, fakturu pfiijatou v následujícím období).
Zkontrolovat období zaúãtování.
Posoudit pfiimûfienost dohadn˘ch úãtÛ pasivních.

TEST ZÁVAZKÒ PROST¤EDNICTVÍM POLOÎEK ZAÚâTOVAN¯CH PO KONCI
ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Vybrat poloÏky pfiijat˘ch faktur a dobropisÛ zaúãtovan˘ch po konci úãetního
období.
Ovûfiit, ke kterému období se tyto faktury a dobropisy vztahují (napfi. na základû
dodacích listÛ, smluv). Zkontrolovat, Ïe na vybrané poloÏky byly zaúãtovány
dohadné poloÏky pasívní, pokud se transakce vztahuje k bûÏnému období, ale fak-
tura (dobropis) byl úãtovan˘ aÏ do následujícího úãetního období. 

ACE

V

AC

AC

EA*

CA*
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Pfiíloha ã. 3:

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLAD KONFIRMAâNÍHO DOPISU PRO POTVRZENÍ ZÁVAZKÒ

(Hlaviãkov˘ papír auditované spoleãnosti)
(Adresa právního zástupce)
K rukám (jméno a pfiíjmení pfiíslu‰né osoby)

(Místo a datum)

VáÏení,

ve smyslu zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a/nebo v souladu s mezinárodními
auditorsk˘mi standardy provádûjí auditofii firmy XYZ s.r.o. ovûfiení úãetní závûrky spoleãnosti ABC s.r.o. (dále jen
"na‰e spoleãnost") k XX.XX.20XY. Souãástí auditu je téÏ ovûfiení závazkÛ na‰í spoleãnosti. V souvislosti s tímto
auditem si Vás proto dovolujeme poÏádat o zaslání níÏe uveden˘ch informací auditorÛm XYZ s.r.o. 

Prosíme o zaslání písemného seznamu nezaplacen˘ch pohledávek, které má Va‰e spoleãnost ve vztahu k na‰í
spoleãnosti k XX.XX.20XY zaneseny v úãetní evidenci.

Jakékoli rozdíly zji‰tûné mezi Va‰ím potvrzením a údaji v úãetnictví na‰í spoleãnosti budou pfiedmûtem oka-
mÏitého provûfiení.

Prosíme o zaslání Va‰í odpovûdi do XX.XX.20XY nebo v nejkrat‰ím moÏném termínu pfiímo auditorÛm
XYZ s.r.o. na níÏe uvedenou adresu:

K rukám (Jméno a pfiíjmení)
XYZ s.r.o.
Ulice
PSC Mûsto

Pfiedem dûkujeme za vãasné podání poÏadovan˘ch informací.

S pozdravem

(Podpis oprávnûné osoby)

(Jméno hÛlkov˘m písmem)
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P¤ÍLOHA: SEZNAM ZÁVAZKÒ SPOLEâNOSTI jméno auditované spoleãnosti

Spoleãnost: (Jméno vûfiitele)
Adresa : (Adresa vûfiitele)

*
*
*

Uvedené informace o pohledávkách na‰í spoleãnosti vÛãi jméno auditované spoleãnosti jsou úplné a odpovídají
stavu k XX.XX.20XY.

Dne: 
Spoleãnost

Podpis

Funkce
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15. DANĚ

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou náklady z titulu danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob a ostatní daÀové náklady. Dále se
tato kapitola zab˘vá pohledávkou nebo závazkem z titulu danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob (splatné i odloÏené) a
ostatními daÀov˘mi pohledávkami nebo závazky vÛãi finanãnímu úfiadu.  

Pfii vyhodnocování rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘vajícími
se úãtováním o daních a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování zvolen˘ch úãetních metod,
napfi. zpÛsob úãtování odloÏené danû v pfiípadû investiãních pobídek ve formû slevy na dani. 

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik v oblasti daní je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• VyuÏívá úãetní jednotka daÀového poradce?
• Probíhala v minulosti nebo probíhá v souãasné dobû kontrola finanãním úfiadem a s jak˘m v˘sledkem?
• Jaké danû úãetní jednotka platí?
• UskuteãÀuje úãetní jednotka nestandardní transakce, které mohou b˘t spojené s daÀov˘m rizikem?
• Je úãetní jednotka schopna zrealizovat v budoucnosti odloÏenou daÀovou pohledávku?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• se zamûstnanci zodpovûdn˘mi za daÀové kalkulace,
• s daÀov˘m poradcem,
• s finanãním fieditelem úãetní jednotky.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní zmûna efektivní daÀové sazby,
• meziroãní zmûna odloÏené daÀové pohledávky (závazku).

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti daní je vhodné provést inspekci dokumentace úãetní jednotky:
• protokoly z kontrol uskuteãnûn˘ch finanãním úfiadem nebo jin˘m oprávnûn˘m orgánem,
• zápisy z porad vedení úãetní jednotky, pokud je souãástí agendy daÀová problematika,
• doporuãení daÀového poradce, pokud jsou k dispozici v písemné formû.

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti daní není obvyklé provádût pozorování podnikov˘ch ãinností úãetní jednotky.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch ãinností a poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch (materiálních) nesprávností, na
která bude potfieba reagovat provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m (materiálním) nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.
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POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
V reakci na vyhodnocená rizika v oblasti daní se zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím ana-
lytick˘ch i detailních testÛ. Rizika v oblasti daní je také moÏné ãásteãnû pokr˘t testy kontrol.

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

ProtoÏe danû pfiedstavují specifickou oblast, je potfieba zváÏit, zda v této oblasti auditor nevyuÏije daÀového spe-
cialistu, aby mohl adekvátnû pokr˘t identifikovaná daÀová rizika.

Testy detailních údajÛ
Testování vûcné správnosti danû z pfiíjmÛ se zpravidla provádí prostfiednictvím testÛ detailních údajÛ. 

Jedním z nich je ovûfiení odloÏené danû. âast˘m jevem je její chybné zaúãtování a nesprávné urãení titulÛ pro její
v˘poãet. Tato oblast vyÏaduje dobrou znalost úãetních i daÀov˘ch pfiedpisÛ a správn˘ odborn˘ úsudek. V nûkte-
r˘ch pfiípadech mají úãetní jednotky tendenci úãtovat o odloÏené dani i v pfiípadû trval˘ch rozdílÛ mezi úãetnic-
tvím a daÀov˘m pohledem, nebo naopak neidentifikují v‰echny relevantní doãasné rozdíly, které mají vstoupit do
v˘poãtu odloÏené danû. 

U DPH je nûkdy moÏné najít provázanost hodnoty DPH na vstupu se zaúãtovan˘mi nákupy a na v˘stupu se zaú-
ãtovan˘mi v˘nosy. Proto se u testování této danû mÛÏe uvaÏovat o provedení analytick˘ch testÛ vûcné správnosti.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.
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Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI DANÍ

1

2

3

4

5

6

7

Riziko

NESPRÁVNù VYPOâTENÁ DA≈ Z P¤ÍJMÒ
Popis situace: Kalkulace splatné danû je pfiipravena zamûstnancem, kter˘

nemá dostateãné znalosti v oblasti daní a není ani zrevidována daÀov˘m spe-

cialistou.

Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t nesprávnû spoãítána, protoÏe mohla b˘t pouÏita
chybná daÀová sazba, nebo byl v˘poãet postaven na neaktuální hodnotû úãetního
zisku/ztráty, nebo mohla b˘t ve v˘poãtu matematická chyba.

NESPRÁVN¯ POSTUP P¤I P¤EVODU ÚâETNÍHO V¯SLEDKU HOSPODA¤ENÍ
NA ZÁKLAD DANù
Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe nûkteré zdanitelné v˘nosy
mohly b˘t nesprávnû klasifikovány jako nezdanitelné nebo mohly b˘t kalkulovány
v nesprávné v˘‰i.
Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe nûkteré nezdanitelné v˘nosy
mohly b˘t nesprávnû klasifikovány jako zdanitelné nebo mohly b˘t kalkulovány
v nesprávné v˘‰i.

ZA¤AZENÍ ZDANITELNÉHO V¯NOSU DO NESPRÁVNÉHO OBDOBÍ
Zdaniteln˘ v˘nos následujícího úãetního období mohl b˘t zahrnut do kalkulace
danû bûÏného úãetního období.

NESPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ ODEâITATELN¯CH NÁKLADÒ
Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe nûkteré daÀovû neodeãitatelné
náklady mohly b˘t nesprávnû klasifikovány jako daÀovû odeãitatelné nebo mohly
b˘t kalkulovány v nesprávné v˘‰i.
Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe nûkteré daÀovû odeãitatelné
náklady mohly b˘t nesprávnû klasifikovány jako daÀovû neodeãitatelné nebo
mohly b˘t kalkulovány v nesprávné v˘‰i.

ZA¤AZENÍ DA≈OVù UZNATELNÉHO NÁKLADU DO NESPRÁVNÉHO OBDOBÍ
DaÀovû uznateln˘ náklad bûÏného úãetního období mohl b˘t zahrnut do základu
danû následujícího úãetního období.

CHYBùJÍCÍ ZOHLEDNùNÍ AKTUALNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMùN
V DA≈OVÉ KALKULACI
Popis situace:  Úãetní jednotka nesleduje dostateãnû informace o nové daÀové

legislativû.

Danû mohou b˘t zkresleny, protoÏe úãetní jednotka nezohlednila v kalkulacích
danû poslední zmûny v daÀové legislativû.

DA≈OVÉ ODPOâTY
Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe do kalkulace mohly b˘t zaãle-
nûny neoprávnûné daÀové odpoãty (napfi. uplynula doba pro uplatnûní daÀové
ztráty minul˘ch let).

Tvrzení

(C) Úplnost
(A) Správnost 
(V) Ocenûní

(A) Správnost 
(V) Ocenûní
(C) Úplnost

(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost 
(V) Ocenûní
(C) Úplnost

(A*) Správnost
(správné období)

(C) Úplnost

(E) Existence
(C) Úplnost
(A) Správnost 
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

PODMÍNKY PRO UPLATNùNÍ INVESTIâNÍCH POBÍDEK
Popis situace: Úãetní jednotka nevyhodnocuje plnûní v‰ech relevantních pod-

mínek pro ãerpání investiãních pobídek.

Splatná daÀ z pfiíjmÛ mÛÏe b˘t zkreslena, protoÏe úãetní jednotka uplatÀuje inves-
tiãní pobídku v podobû slevy na dani, pfiestoÏe neplní nûkterou z podmínek pro
ãerpání této formy investiãní pobídky.

KALKULACE ODLOÎENÉ DANù
OdloÏená daÀ mÛÏe b˘t zkreslena z dÛvodu pouÏití chybné daÀové sazby nebo
z dÛvodu matematické chyby ve v˘poãtu odloÏené danû.

VYHODNOCENÍ DOâASN¯CH ROZDÍLÒ VSTUPUJÍCÍCH DO V¯POâTU
ODLOÎENÉ DANù
OdloÏená daÀ mÛÏe b˘t podhodnocena, protoÏe do v˘poãtu odloÏené danû nemu-
sely b˘t zahrnuty v‰echny doãasné rozdíly v úãetních a daÀov˘ch hodnotách.

REALIZOVATELNOST ODLOÎENÉ DA≈OVÉ POHLEDÁVKY
OdloÏená daÀ mÛÏe b˘t nadhodnocena, protoÏe mÛÏe b˘t nepravdûpodobné, Ïe
bude v budoucnosti k dispozici dostateãn˘ daÀov˘ zisk, proti kterému by mohl b˘t
uplatnûn odeãitateln˘ doãasn˘ rozdíl.

ZAHRNUTÍ NESPRÁVN¯CH POLOÎEK DO DPH
DaÀ z pfiidané hodnoty mÛÏe b˘t vykázána v nesprávné v˘‰i, protoÏe úãetní jed-
notka mohla zahrnout do danû na vstupu nebo na v˘stupu nesprávné poloÏky.

NESPRÁVNÁ SAZBA DANù Z P¤IDANÉ HODNOTY
DaÀ z pfiidané hodnoty mÛÏe b˘t vykázána v nesprávné v˘‰i, protoÏe úãetní jed-
notka mohla pouÏít pfii v˘poãtu daÀového nároku nebo povinnosti nesprávnou
sazbu danû.

DA≈ Z P¤ÍDANÉ HODNOTY VYKÁZANÁ V NESPRÁVNÉM OBDOBÍ
DaÀ z pfiidané hodnoty mÛÏe b˘t vykázána v nesprávné v˘‰i, protoÏe úãetní jed-
notka mohla zahrnout do danû na vstupu nebo na v˘stupu poloÏky v nesprávném
období.

TRANSAKCE S PROPOJEN¯MI OSOBAMI
TrÏby, nákupy nebo jiné transakce s propojen˘mi stranami nemusí b˘t stanoveny
v cenách obvykl˘ch, coÏ mÛÏe vést k zaúãtování nesprávné daÀové povinnosti.

ZPÒSOB PROÚâTOVÁNÍ ODLOÎENÉ DANù
Meziroãní zmûna v odloÏené dani mÛÏe b˘t nesprávnû proúãtována ve v˘sledov-
ce, jestliÏe nûkteré poloÏky odloÏené danû mûly b˘t proúãtovány ve vlastním kapi-
tálu (napfi. odloÏená daÀ z titulu efektivního cash-flow hedgingu).

(C) Úplnost
(A) Správnost 

(C) Úplnost
(V) Ocenûní

(C) Úplnost
(V) Ocenûní

(V) Ocenûní
(A) Správnost 

(V) Ocenûní 
(C) Úplnost

(V) Ocenûní

(A*) Správnost
(správné období)

(A) Správnost 

(A) Správnost
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Pfiíloha ã. 2: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI DANÍ

Testy kontrol

1

2

Procedura

VYUÎÍTÍ DA≈OV¯CH PORADCÒ
Popis situace: DaÀové kalkulace a pfiiznání jsou pfiipravovány zamûstnanci,

ktefií rozumí daÀové problematice a kalkulace jsou revidovány externím daÀo-

v˘m poradcem.

Získat pfiíslu‰né kalkulace a daÀová pfiiznání a ovûfiit, Ïe byly pfiipraveny, zrevido-
vány a/nebo podepsány osobami s dobrou znalostí pfiíslu‰né danû. Ovûfiit, Ïe pfií-
slu‰ní zamûstnanci podstoupili alespoÀ jedno odborné ‰kolení v daném úãetním
období a Ïe externí poradce je zapsán v seznamu daÀov˘ch poradcÛ.

TRANSAKCE S PROPOJEN¯MI OSOBAMI
Popis situace: Úãetní jednotka realizuje v˘znamnou ãást transakcí s propoje-

n˘mi osobami. Vedení úãetní jednotky zavedlo politiku pro transakce s propo-

jen˘mi osobami vãetnû postupu stanovení cen. Politika transferov˘ch cen byla

stanovena ve spolupráci s externím specialistou na vypracování dokumentace

spojené s pfievodními cenami.

Získat studii pfievodních cen a ovûfiit, Ïe byla aktualizována v pfiimûfien˘ch ãaso-
v˘ch intervalech (napfi. jednou za dva roky nebo pfii v˘znamn˘ch zmûnách v ãin-
nosti úãetní jednotky) ve spolupráci s externím specialistou na tuto problematiku.

Tvrzení

AVC

A

Analytické testy vûcné správnosti

3

4

5

Procedura

EFEKTIVNÍ SAZBA DANù
Popis situace: Úãetní jednotka má stabilní okruh transakcí a kdy se nemûní

sazba danû z pfiíjmÛ.

Na základû loÀské auditované úãetní závûrky vypoãítat efektivní sazbu danû z pfií-
jmu. Oãekávaná hodnota kalkulovan˘ch nákladÛ na daÀ z pfiíjmÛ v bûÏném úãet-
ním období = v˘sledek hospodafiení pfied zdanûním * efektivní daÀová sazba.

DAN Z P¤ÍDANÉ HODNOTY NA VSTUPU
Na základû celkov˘ch nákupÛ a poskytnut˘ch záloh zaznamenan˘ch v úãetnictví
(kromû nákupÛ bez DPH) vytvofiit oãekávanou hodnotu DPH na vstupu.
Porovnat oãekávanou hodnotu s celkovou DPH na vstupu dle daÀov˘ch pfiiznání
za celé úãetní období.
V pfiípadû v˘znamn˘ch rozdílÛ provést dal‰í anal˘zu, pro‰etfiit a identifikovat
moÏná vysvûtlení pro zji‰tûné rozdíly a ovûfiit tato vysvûtlení provûfiením podpÛr-
né dokumentace a/nebo dotazováním se tfietích stran nebo osob mimo úãetní
oddûlení.

DAN Z P¤IDANÉ HODNOTY NA V¯STUPU
Na základû celkov˘ch trÏeb a pfiijat˘ch záloh zaznamenan˘ch v úãetnictví (kromû
trÏeb bez DPH) vytvofiit oãekávanou hodnotu DPH na v˘stupu. 
Porovnat oãekávanou hodnotu s celkovou DPH na v˘stupu dle daÀov˘ch pfiiznání
za celé úãetní období. 
V pfiípadû v˘znamn˘ch rozdílÛ provést dal‰í anal˘zu, pro‰etfiit a identifikovat
moÏná vysvûtlení pro zji‰tûné rozdíly a ovûfiit tato vysvûtlení provûfiením podpÛr-
né dokumentace a/nebo dotazováním se tfietích stran nebo osob mimo úãetní
oddûlení.

Tvrzení

A

AC

AC
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Testy detailních údajÛ

6

7

8

9

10

11

Procedura

POROVNÁNÍ ZÒSTATKU DPH NA P¤IZNÁNÍ K DPH
Porovnat zÛstatek DPH vykázan˘ v rozvaze úãetní jednotka ke dni úãetní závûrky
na pfiiznání k DPH za poslední mûsíc (resp. poslední dva mûsíce v pfiípadû, Ïe úãet-
ní jednotka eviduje pohledávku z titulu DPH). Vysvûtlit pfiípadné rozdíly.

POHYBY NA DANI Z P¤ÍJMU
Získat rozpis zÛstatkÛ úãtÛ souvisejících s daní z pfiíjmÛ, kter˘ bude obsahovat
v‰echny pohyby v prÛbûhu úãetního období. Ovûfiit poãáteãní a koneãné zÛstat-
ky a platby na obratovou pfiedvahu.
Ovûfiit placené zálohy na daÀ z pfiíjmu na základû v˘poãtu hodnoty záloh z pfied-
chozího daÀového pfiiznání a ovûfiit jejich platby na údaje z bankovních v˘pisÛ.
Zkontrolovat platby a vratky danû na základû údajÛ v daÀovém pfiiznání a odsou-
hlasit na údaje z bankovních v˘pisÛ.

POROVNÁNÍ V¯SLEDKU HOSPODA¤ENÍ P¤ED ZDANùNÍM NA ÚDAJ
V DA≈OVÉM P¤IZNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ NÁSLEDN¯CH ÚPRAV ÚâETNÍHO
V¯SLEDKU NA DA≈OV¯ ZÁKLAD
Zkontrolovat, Ïe úãetní v˘sledek hospodafiení pfied zdanûním, kter˘ je uveden˘
v kalkulaci splatné danû z pfiíjmÛ odpovídá koneãné hodnotû v˘sledku hospoda-
fiení pfied zdanûním ve v˘kazech úãetní jednotky.
Získat rozpis analyzující rozdíly mezi úãetním ziskem ãi ztrátou pfied zdanûním
a ziskem ãi ztrátou stanoven˘m pro daÀové úãely. Urãit, zda uvedené poloÏky jsou
oprávnûné a byly správnû zahrnuty. Zkontrolovat tyto úpravy na pfiíslu‰nou doku-
mentaci (napfi. hodnotu analytick˘ch úãtÛ, na kter˘ch se evidují nedaÀové nákla-
dy, údaje z daÀového registru majetku atd.). 
Ovûfiit dal‰í úpravy v kalkulaci splatné danû a pouÏití správné sazby danû z pfiíjmÛ.
ZváÏit rozsah zapojení specialisty - kvalifikovaného daÀového poradce.

V¯POâET ODLOÎENÉ DANù
Provést v˘poãet odloÏené danû ze v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ aktiv a pasiv a porov-
nat s v˘poãtem úãetní jednotky.

REALIZOVATELNOST ODLOÎENÉ DANOVÉ POHLEDÁVKY
Popis situace: Úãetní jednotka vykazuje odloÏenou daÀovou pohledávku.

ZváÏit, zda bude tato pohledávka realizována (napfiíklad prostfiednictvím vy‰‰ích
daÀov˘ch neÏ úãetních odpisÛ) v dohledné budoucnosti. V pfiípadû, Ïe existuje
vysoká pravdûpodobnost, Ïe pohledávka nebude realizována, zváÏit neúãtování
této pohledávky.

KONTROLY FINANâNÍCH Ú¤ADÒ
S vyuÏitím korespondence s finanãním úfiadem a protokolÛ o proveden˘ch kon-
trolách provûfiit spolehlivost postupÛ úãetní jednotky aplikovan˘ch v oblasti ostat-
ních daní a dodrÏování nafiízení finanãního úfiadu.
Získat vysvûtlení a podpÛrnou dokumentaci v˘znamn˘ch poloÏek a ovûfiit, zda byl
zaúãtován pfiimûfien˘ závazek.

Tvrzení

CA

CEA

CA

AC

V

AC
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16. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V PASIVECH

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly je ãasové rozli‰ení v pasivech, tedy v˘daje pfií‰tích období a v˘nosy pfií‰tích období. 

V souvislosti s posouzením rizik by se mûl auditor nejprve seznámit s vnitfiními smûrnicemi úãetní jednotky zab˘-
vajícími se úãtováním ãasového rozli‰ení v pasivech a posoudit vhodnost, pfiimûfienost a soustavnost dodrÏování
úãetní metody. 

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik ãasového rozli‰ení v pasivech je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Jaké tituly ãasového rozli‰ení lze v úãetní jednotce oãekávat?
• Má úãetní jednotka vhodnou vnitfiní smûrnici pro identifikování a úãtování ãasového rozli‰ení?

Jaké pouÏít postupy
Pro vyhodnocení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:

• s finanãním fieditelem ãi hlavní úãetní,
• s osobami zodpovûdn˘mi za úãtování v˘dajÛ a v˘nosÛ pfií‰tích období.

V rámci vyhodnocování rizik je vhodné pouÏít napfiíklad následující analytické procedury:
• meziroãní porovnání hodnoty v˘dajÛ pfií‰tích období a v˘nosÛ pfií‰tích období. 

Pfii vyhodnocování rizik v oblasti ãasového rozli‰ení v pasivech je vhodné provést inspekci následující dokumenta-
ce úãetní jednotky:

• standardní smlouvy ãi smlouvy s v˘znamn˘mi dodavateli a finanãními institucemi.

* * * * *

Z v˘‰e uveden˘ch poznatkÛ je nutné vyhodnotit rizika v˘znamn˘ch nesprávností, na které bude potfieba reagovat
provedením dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ.

Pfiíklady moÏn˘ch rizik, která mohou vést k v˘znamn˘m nesprávnostem, jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 1.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Obecné principy
Pfii provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ na základû posouzení a vyhodnocení rizik se v oblasti ãasového roz-
li‰ení v pasivech zpravidla provádí testování vûcné správnosti prostfiednictvím detailních testÛ. 

Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe pro provádûní dal‰ích auditorsk˘ch postupÛ platí, Ïe auditor je povinen navrh-
nout a provést testy vûcné správnosti u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ,
a to bez ohledu na vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti. Testy vûcné správnosti v‰ak nejsou nezbytné pro
v‰echna tvrzení u v‰ech v˘znamn˘ch skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zvefiejnûn˘ch údajÛ.

JestliÏe auditor do‰el k závûru, Ïe vyhodnocené riziko v˘znamné nesprávnosti na úrovni tvrzení je v˘znamné, je
povinen provést testy vûcné správnosti, které budou reagovat konkrétnû na toto riziko. JestliÏe auditor posuzuje
v˘znamná rizika pouze na základû testÛ vûcné správnosti (tedy neprovádí testy provozní úãinnosti kontrol), musí
auditorské postupy zahrnovat testy detailních údajÛ.

Doporuãení uvedená v kapitole 10 âasové rozli‰ení v aktivech platí pfiimûfienû i pro oblast ãasového rozli‰ení
v pasivech.

* * * * *

Pfiíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ provádûn˘ch v reakci na vyhodnocená rizika jsou uvedeny v Pfiíloze ã. 2.



173
Část 2 – Auditorské postupy

Pfiíloha ã. 1: 

ILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH RIZIK V OBLASTI âASOVÉHO ROZLI·ENÍ V PASIVECH

1

2

3

4

5

6

7

Riziko

NEZAÚâTOVANÉ V¯NOSY P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe nûkteré z v˘nosÛ
mohly b˘t zámûrnû ãi nezámûrnû vylouãeny (napfi. vystavené faktury nejsou zaú-
ãtovány, dokud není obdrÏena platba, nebo dokud nejsou v˘nosy uznány). 

ZAÚâTOVÁNÍ V¯NOSÒ DO NESPRÁVNÉHO OBDOBÍ - ZÁSOBY
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe v˘nosy mohly b˘t ve
v˘sledovce uznány je‰tû pfied tím, neÏ pfie‰lo riziko a prospûch z vlastnictví na
zákazníka (napfi. v˘nosy byly uznány v momentû, kdy bylo zboÏí odesláno zákaz-
níkovi namísto okamÏiku, kdy bylo doruãeno). 

ZAÚâTOVÁNÍ V¯NOSÒ DO NESPRÁVNÉHO OBDOBÍ - SLUÎBY
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe v˘nosy mohly b˘t
zúãtovány do v˘sledovky pfied dodáním sluÏeb (napfi. pokud jsou sluÏby posky-
továny po dobu nûkolika let, v˘nosy by mûly b˘t rozloÏeny po dobu trvání
smlouvy).

CHYBùJÍCÍ ODÚâTOVÁNÍ V¯NOSÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe v˘nosy za dodané
zboÏí/poskytnuté sluÏby nemusely b˘t vyjmuty z úãtu v˘nosy pfií‰tích období
a rozpu‰tûny do v˘sledovky.

FIKTIVNÍ âASOVÉ ROZLI·ENÍ
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t nadhodnoceny, protoÏe úãet v˘nosÛ pfií‰tích
období mÛÏe obsahovat fiktivní v˘nosy.

ZKRESLEN¯ DOHAD
V˘nosy pfií‰tích období mohou b˘t zkresleny, protoÏe mohou obsahovat neobjek-
tivní ãi zkreslené dohady. Nebo mohly b˘t pfii v˘poãtu dohadÛ pouÏity nesprávné
techniky ãi nesprávná zdrojová data.

NESPRÁVNÉ âASOVÉ ROZLI·ENÍ
V˘daje pfií‰tích období mohou b˘t podhodnoceny, protoÏe zboÏí/sluÏby mohly b˘t
pfiijaty nebo ostatní náklady mohly b˘t vynaloÏeny v bûÏném úãetním období, ale
byly zaúãtovány v následujícím období.

Tvrzení

(C) Úplnost

(A*) Správnost
(správné období)

(A*) Správnost
(správné období)

(E) Existence

(E) Existence

(V) Ocenûní

(A*) Správnost
(správné období)
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Pfiíloha ã. 2: 

IILUSTRATIVNÍ P¤ÍKLADY MOÎN¯CH AUDITORSK¯CH POSTUPÒ V OBLASTI âASOVÉHO ROZLI·ENÍ
V PASIVECH

Testy detailních údajÛ

1

2

3

4

5

6

7

Procedura

V¯NOSY P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Zkontrolovat pfiijaté platby nebo vydané faktury v prÛbûhu úãetního období a uji-
stit se, Ïe v‰echny poloÏky, které nejsou v˘nosem bûÏného úãetního období, jsou
ãasovû rozli‰eny.

ÚPLNOST V¯NOSÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Zkontrolovat ãástky v˘nosÛ pfií‰tích období a s pouÏitím podpÛrné dokumentace
se ujistit, Ïe ãástky jsou úplné a Ïe byly zaúãtovány do správného úãetního obdo-
bí, tj. Ïe v‰echny v˘nosy nealokovatelné do bûÏného úãetního období jsou pfieve-
deny do následujících období.

V¯DAJE P¤Í·TÍCH OBDOBÍ ZA ZBOÎÍ NEBO SLUÎBY V BùÎNÉM OBDOBÍ
Zkontrolovat záznamy o zboÏí nebo sluÏbách do‰l˘ch v prÛbûhu bûÏného úãetní-
ho období a ujistit se, Ïe v‰echny poloÏky nevyfakturované pfied datem sestavení
úãetní závûrky jsou klasifikovány jako v˘daje pfií‰tích období nebo dohadné úãty
pasivní.

PROVEDENÉ PLATBY PO KONCI ÚâETNÍHO OBDOBÍ
Zkontrolovat platby provedené po konci bûÏného úãetního období a ujistit se, Ïe
ke v‰em platbám t˘kajícím se nákladÛ bûÏného úãetního období byl zaúãtován
závazek nebo ãasové rozli‰ení.

PODPÒRNÁ DOKUMENTACE K ZAÚâTOVAN¯M V¯DAJÒM P¤Í·TÍCH OBDOBÍ
Zkontrolovat ãástky zaúãtované na úãtech v˘dajÛ pfií‰tích období a s pouÏitím
podpÛrné dokumentace zkontrolovat správnost, úplnost a zaúãtování do správné-
ho období.

V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – OPAKUJÍCÍ SE P¤ÍPADY
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. Pro pravidelnû se opakující úãetní pfií-
pady (jako je nájemné, spotfieba energie a dal‰í sluÏby) urãit, zda platby nejsou
opoÏdûné a zda v˘‰e v˘dajÛ pfií‰tích období k datu úãetní závûrky je pfiimûfiená.

V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – DLUÎNÉ ÚROKY
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. 
Pro dluÏné úroky zkontrolovat, Ïe úroky byly správnû ãasovû rozli‰eny u v‰ech
úroãen˘ch závazkÛ (napfi. bankovní úvûry, dlouhodobé závazky). âasové rozli‰ení
by mûlo b˘t odsouhlaseno s odpovídající anal˘zou nákladÛ.

Tvrzení

CA*

CA*

C

A*

A

A*

A*
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V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – SLEVY ZÁKAZNÍKÒM
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. 
Pro slevy poskytované zákazníkÛm provûfiit smlouvy se zákazníky a odpovídající
úãetní záznamy nákupÛ zákazníkÛ a urãit, zda v˘‰e v˘dajÛ pfií‰tích období je pfii-
mûfiená (mÛÏe b˘t nezbytné provûfiit dobropisy vydané po datu sestavení úãetní
závûrky).

V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – LICENâNÍ POPLATKY
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. 
Pro licenãní poplatky provûfiit pfiíslu‰né smlouvy a úãetní záznamy (napfi. trÏby)
a zkontrolovat, Ïe základ pouÏit˘ pro stanovení v˘dajÛ pfií‰tích období je správn˘
a Ïe uvedená ãástka je pfiimûfiená.

V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – PROVIZE
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. 
Pro provize provûfiit smlouvy o zprostfiedkování a pfiíslu‰né úãetní záznamy o trÏ-
bách a zkontrolovat, Ïe základ pouÏit˘ pro stanovení v˘dajÛ pfií‰tích období je
správn˘ a Ïe uvedená ãástka je pfiimûfiená. Provûfiit, zda platby nejsou zpoÏdûné.

V¯ZNAMNÉ POLOÎKY V¯DAJÒ P¤Í·TÍCH OBDOBÍ – PLÁNY ODMùN
A PODÍLÒ NA ZISKU
Pro v˘znamné poloÏky v˘dajÛ pfií‰tích období, které dosud nebyly dostateãnû pro-
vûfieny, provést vhodné dodateãné postupy. 
Pro plány odmûn a podílÛ na zisku provûfiit smlouvy, zápisy z jednání nebo jiné
vhodné doklady a zkontrolovat, Ïe základ pouÏit˘ pro stanovení v˘dajÛ pfií‰tích
období je správn˘ a Ïe uvedená ãástka je pfiimûfiená.

C

AC

AC

AC



17. ÚČETNÍ VÝKAZY

POSTUPY VYHODNOCENÍ RIZIK 

Obecné principy
Pfiedmûtem této kapitoly jsou úãetní v˘kazy, pfiedstavované zejména rozvahou a v˘kazem zisku a ztráty. Úãetní
závûrka mÛÏe zahrnovat i pfiehled o penûÏních tocích a pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu, pro které lze apli-
kovat uvedené postupy obdobnû. 

Podoba úãetních v˘kazÛ je obvykle definována právními pfiedpisy pfiíslu‰ného systému úãetního v˘kaznictví. 

Auditní testování se s ohledem na sestavení úãetních v˘kazÛ zamûfiuje na rizika spojená s prezentací. Souãástí
práce auditora je ovûfiení správnosti sestavení úãetních v˘kazÛ z auditované hlavní knihy (obratové pfiedvahy) a
promítnutí v‰ech úprav navrÏen˘ch na základû auditních zji‰tûní tak, aby úãetní závûrka podávala vûrn˘ a poctiv˘
obraz finanãní pozice úãetní jednotky ke dni úãetní závûrky a její finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za rok
konãící k tomuto datu v souladu s pfiíslu‰n˘mi úãetními pfiedpisy.

Co vzít v úvahu
Pfii posuzování rizik v oblasti sestavení úãetních v˘kazÛ je vhodné vzít v úvahu napfi.:

• Podle jak˘ch úãetních pfiedpisÛ pfiipravuje úãetní jednotka v˘kazy?
• Do‰lo k v˘znamn˘m zmûnám ve zpÛsobu vykazování ve srovnání s minul˘m obdobím, napfi. v dÛsledku

toho, Ïe úãetní jednotka zmûnila rámec úãetního v˘kaznictví, podle kterého v˘kazy sestavuje?
• Je proces sestavení v˘kazÛ z obratové pfiedvahy automatick˘ v úãetním systému nebo jde o manuální proces?

Pro posouzení rizik je obvykle vhodné diskutovat v˘‰e uvedené záleÏitosti:
• s finanãním fieditelem úãetní jednotky,
• s osobami finanãní úãtárny, které se podílejí na sestavení úãetních v˘kazÛ.

POSTUPY PROVÁDùNÉ V REAKCI NA VYHODNOCENÁ RIZIKA

Formát úãetních v˘kazÛ
Auditor by mûl posoudit, zda formát úãetních v˘kazÛ je v souladu s pfiíslu‰n˘m systémem úãetního v˘kaznictví. 

Ovûfiení úãetních v˘kazÛ zahrnuje také posouzení, zda úãetní v˘kazy splÀují definované formální náleÏitost, jako
jsou napfiíklad:

• název v˘kazu,
• okamÏik, ke kterému je v˘kaz sestaven,
• mûna a penûÏní jednotky (napfi. tis. Kã),
• identifikace úãetní jednotky (název, sídlo, identifikaãní ãíslo),
• okamÏik sestavení úãetní závûrky,
• podpis ãlena statutárního orgánu.

V pfiípadû v˘znamn˘ch zmûn ve zpÛsobu prezentace v porovnání s minul˘m úãetním obdobím by auditor mûl
zhodnotit, zda jsou tyto zmûny oprávnûné (vedou tedy k podání vûrnûj‰ího a poctivûj‰ího obrazu finanãní pozice
úãetní jednotky ke dni úãetní závûrky a její finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za rok konãící k tomuto datu)
a zda jsou odpovídajícím zpÛsobem popsány v pfiíloze k úãetní závûrce.

Nelze opomenout ani otázku volby vhodné prezentace úãetních v˘kazÛ. Pokud to rámec úãetního v˘kaznictví
dovoluje, je vhodné, aby úãetní jednotka zvolila napfi. detailnûj‰í prezentaci jednotliv˘ch fiádkÛ, aby v˘znamné ãi
v˘raznû odli‰né druhy poloÏek byly vykazovány samostatnû. 

Pokud zároveÀ existuje volnost v názvech fiádkÛ, mûla by úãetní jednotka pouÏít názvy vhodnû vystihující pod-
statu dan˘ch poloÏek. 
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Sestavení úãetních v˘kazÛ
Auditor by mûl posoudit, zda formát úãetních v˘kazÛ je v souladu s pfiíslu‰n˘m systémem úãetního v˘kaznictví. 

Auditor provádí obvykle testování zÛstatkÛ úãtÛ hlavní knihy (obratové pfiedvahy), ze které jsou následnû sesta-
veny úãetní v˘kazy. Je tedy nutné zkontrolovat, zda údaje uvedené v úãetních v˘kazech odpovídají auditovan˘m
údajÛm.
Auditor by pfii posouzení sestavení úãetních v˘kazÛ mûl:

• sestavit úãetní v˘kazy z auditované obratové pfiedvahy do odpovídajícího formátu a porovnat je s úãetními
v˘kazy sestaven˘mi úãetní jednotkou; nebo

• provést mechanickou kontrolu souladu finanãních v˘kazÛ a auditované obratové pfiedvahy; nebo
• vyuÏít software ke kontrole vazeb úãetních v˘kazÛ.

Dále je tfieba provést kontrolu v‰ech souãtÛ a mezisouãtÛ a zváÏit úpravy v pfiípadû zji‰tûní v˘znamn˘ch rozdílÛ
mezi úãetními v˘kazy sestaven˘mi auditorem a úãetními v˘kazy sestaven˘mi úãetní jednotkou. Zvlá‰tní pozornost
je tfieba vûnovat 

• vzájemnému souladu úãetních v˘kazÛ (napfiíklad ãástka v˘sledku hospodafiení v rozvaze odpovídá ãástce
uvedené ve v˘kazu zisku a ztráty); a

• kontinuitû úãetních v˘kazÛ (napfiíklad v pfiípadû, Ïe nebyly vypláceny dividendy a nebyl ani jinak pouÏit zisk
minul˘ch let, pfiedstavuje ãástka v˘sledku hospodafiení minul˘ch let uvedená v rozvaze v bûÏném období
souãet ãástky v˘sledku hospodafiení minul˘ch let a ãástky v˘sledku hospodafiení bûÏného úãetního období
vykázan˘ch v minulém období).

Srovnatelné údaje
Uji‰tûní auditora o správnosti koneãn˘ch zÛstatkÛ zahrnuje nejen testování koneãn˘ch zÛstatkÛ ãi transakcí v prÛ-
bûhu úãetního období, ale i kontrolu kontinuity, tj. pfienesení koneãn˘ch zÛstatkÛ minulého úãetního období do
bûÏného úãetního období jako poãáteãních zÛstatkÛ.

V pfiípadû, Ïe auditor ovûfioval úãetní závûrku v minulém období a finální obratová pfiedvaha minulého období je
tedy souãástí auditní dokumentace, potom je tato pfiedvaha obvykle pouÏita pro ovûfiení poãáteãních zÛstatkÛ,
kdy jsou poãáteãní zÛstatky rozvahov˘ch úãtÛ obratové pfiedvahy bûÏného úãetního období odsouhlaseny
s koneãn˘mi zÛstatky rozvahov˘ch úãtÛ obratové pfiedvahy minulého období vãetnû pfievádûného v˘sledku hos-
podafiení minulého úãetního období.

V pfiípadû, Ïe úãetní závûrku za minulé období ovûfioval jin˘ auditor, mûla by b˘t provedena kontrola nastavení
poãáteãních zÛstatkÛ rozvahov˘ch úãtÛ sestavením rozvahy k poãátku úãetního období (stejn˘m zpÛsobem jako
k datu úãetní závûrky) a takto sestavená rozvaha by mûla b˘t porovnána s rozvahou za minulé období zvefiejnû-
nou v úãetní závûrce. 

Pokud se pro auditora jedná o první auditní zakázku úãetní závûrky dané úãetní jednotky, musí získat dostateãné
a vhodné dÛkazní informace t˘kající se poãáteãních zÛstatkÛ. Zejména je potfieba získat informace o tom, zda
poãáteãní zÛstatky neobsahují nesprávnosti, které by mûly v˘znamn˘ dopad na audit závûrky bûÏného období. Pfií
první auditní zakázce obvykle b˘vají provedeny dodateãné procedury v rámci provádûní testÛ vûcné správnosti
jednotliv˘ch poloÏek rozvahy. 

Pfiípadná nemoÏnost získat dostateãné a vhodné dÛkazní informace o poãáteãních zÛstatcích zpravidla vede
k modifikovan˘m v˘rokÛm auditora. 
V kaÏdém pfiípadû by v‰ak auditor mûl zkontrolovat, zda údaje za minulé období uvedené v úãetních v˘kazech
bûÏného období souhlasí s údaji za bûÏné období uveden˘ch v auditovan˘ch úãetních v˘kazech minulého obdo-
bí. Pfiípadné v˘znamné rozdíly by mûly b˘t vysvûtleny v pfiíloze k úãetní závûrce.

Pokud pfiedchozí úãetní závûrky úãetní jednotky nebyly v minulosti auditovány, uvede auditor tuto skuteãnost ve
zprávû auditora v odstavci obsahujícím jiné skuteãnosti.

Pokud pfiedchozí úãetní závûrka byla auditována jin˘m auditorem, mÛÏe auditor tuto skuteãnost uvést v odstavci
obsahujícím jiné skuteãnosti (ISA 710 „Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací úãetní závûrka“). 
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Závûreãné posouzení úãetních v˘kazÛ
Po dokonãení auditních testÛ a jejich vyhodnocení by auditor mûl provûfiit, zda v‰echny úpravy vypl˘vající z audit-
ních zji‰tûní a odsouhlasené s úãetní jednotkou k proúãtování na základû souhrnného pfiehledu nesprávností byly
skuteãnû promítnuty v úãetních v˘kazech. Tato kontrola by mûla b˘t provedena tak, Ïe v‰echny odsouhlasené
úpravy jsou promítnuty do auditované obratové pfiedvahy, ze které jsou následnû sestaveny úãetní v˘kazy.

Doúãtování auditních zji‰tûní
Závûrem musí auditor posoudit, zda úãetní v˘kazy jsou v souladu s jeho porozumûním ãinnosti úãetní jednotky
a v souladu se v‰emi informacemi získan˘mi v prÛbûhu jednotliv˘ch fází auditu, odráÏejí v‰echny v˘znamné sku-
teãnosti a v˘sledky auditních testÛ. Toto posouzení by mûlo zahrnovat zdokumentování obsahu v˘znamn˘ch polo-
Ïek úãetních v˘kazÛ, popis v˘znamn˘ch zmûn poloÏek ve srovnání s minul˘m úãetním obdobím a popis pfiípad-
n˘ch neobvykl˘ch poloÏek v úãetních v˘kazech.
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18. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Pfiedmûtem této kapitoly je pfiíloha k úãetní závûrce, která vysvûtluje a doplÀuje informace obsaÏené v úãetních
v˘kazech tak, aby úãetní závûrka jako celek podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz finanãní pozice úãetní jednotky ke dni
úãetní závûrky a její finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za rok konãící k tomuto datu v souladu s pfiíslu‰n˘mi
úãetními pfiedpisy.

Pfiíloha v úãetní závûrce by mûla splÀovat poÏadavky na zvefiejnûní definované právními pfiedpisy pfiíslu‰ného
rámce úãetního v˘kaznictví. Obvykle se jedná o obecné informace, popis úãetních metod, doplÀující informace
k ostatním úãetním v˘kazÛm a dal‰í informace dÛleÏité pro posouzení úãetní závûrky jako celku.

Auditní testování je zamûfieno pfiedev‰ím na potenciální chybu prezentace, ale také na úplnost a platnost infor-
mací uveden˘ch v pfiíloze k úãetní závûrce.

Souãástí spisu auditora mÛÏe b˘t kontrolní formuláfi pro pfiílohu k úãetní závûrce, kter˘ vyjmenovává ve‰keré
poÏadavky na zvefiejnûní definované pfiíslu‰n˘m rámcem úãetního v˘kaznictví a posouzení auditora, zda pfiíloha
k úãetní závûrce v‰echny tyto poÏadavky splÀuje a zda jsou uvedené informace správné.

OBECNÉ INFORMACE

Pfiedmûtem posouzení zvefiejnûní základních informací o úãetní jednotce jsou obvykle následující údaje:
• název úãetní jednotky a její právní forma,
• identifikaãní ãíslo,
• pfiedmût podnikání,
• okamÏik, ke kterému se úãetní závûrka sestavuje a okamÏik sestavení úãetní závûrky,
• podpis statutárního orgánu.

Dal‰í informace vypl˘vají ze specifick˘ch poÏadavkÛ pfiíslu‰n˘ch rámcÛ v˘kaznictví, jako jsou datum vzniku
úãetní jednotky ãi datum zahájení ãinnosti, osoby s podstatn˘m ãi rozhodujícím vlivem na úãetní jednotku a
jejich podíl na vkladu úãetní jednotky, organizaãní struktura, zmûny v obchodním rejstfiíku v bûÏném úãetním
období a podobnû.

JelikoÏ pfiíloha je nedílnou souãástí úãetní závûrky, auditor by mûl v‰echny údaje v ní uvedené odsouhlasit
s podpÛrnou dokumentací získanou v prÛbûhu provádûní jednotliv˘ch fází auditu a zkontrolovat, Ïe pfiíloha
v úãetní závûrce obsahuje v‰echny údaje poÏadované pfiíslu‰n˘mi úãetními pfiedpisy.

I pro pfiílohu platí postup, Ïe nejprve je tfieba vyhodnotit moÏné rizikové oblasti a následnû v závislosti na
jejich vyhodnocení provést dal‰í postupy. Znamená to, Ïe rÛzné ãásti pfiílohy mohou obsahovat rÛzná rizika,
s ãímÏ souvisí nutnost rozdílného rozsahu pouÏit˘ch testÛ. 

Z praktického hlediska je v˘hodné provádût testování informací uveden˘ch v pfiíloze spoleãnû s testováním
souvisejících úãtÛ (napfi. pfii testech majetku zároveÀ ovûfiit související informace pro pfiílohu). Ze spisu musí
b˘t tedy zfiejmé, jaké dÛkazní informace byly získány pro ovûfiení údajÛ uvádûn˘ch v pfiíloze. 

ÚâETNÍ METODY

Úãetní jednotka je povinna uvést v pfiíloze v úãetní závûrce informace o aplikaci obecn˘ch úãetních zásad, o pou-
Ïit˘ch úãetních metodách, zpÛsobech oceÀování a odpisování, jejichÏ znalost je v˘znamná pro posouzení finanã-
ní a majetkové situace a v˘sledku hospodafiení úãetní jednotky a pro anal˘zu údajÛ obsaÏen˘ch v rozvaze a ve
v˘kazu zisku a ztráty. ZároveÀ je tfieba uvést informace o pfiípadn˘ch odchylkách od stanoven˘ch metod a jejich
vliv na úãetní závûrku.

Auditor by mûl posoudit, zda popsané úãetní metody:
• vedou k dosaÏení vûrného a poctivého obrazu aktiv, závazkÛ, vlastního kapitálu a finanãní situace úãetní jed-

notky a v˘sledku jejího hospodafiení,
• zda jsou pfiimûfiené a v souladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy,
• jsou skuteãnû pouÏívány tak, jak uvádí pfiíloha k úãetní závûrce,
• jsou pouÏívány konzistentnû a v pfiípadû zji‰tûní zmûn jsou tyto zmûny dostateãnû popsány vãetnû jejich

vlivu na srovnatelnost údajÛ
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DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A V¯KAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Úãetní jednotka uvede rovnûÏ doplÀující informace k rozvaze a v˘kazu zisku a ztráty a vysvûtlí kaÏdou v˘znam-
nou poloÏku nebo skupinu poloÏek z rozvahy nebo v˘kazu zisku a ztráty, jejichÏ uvedení je podstatné pro anal˘-
zu a pro hodnocení finanãní a majetkové situace a v˘sledku hospodafiení úãetní jednotky. Zvlá‰tní pozornost je
tfieba vûnovat specifick˘m poÏadavkÛm na zvefiejnûní vycházejících z pfiíslu‰n˘ch úãetních pfiedpisÛ (napfiíklad
zvefiejnûní daÀov˘ch nedoplatkÛ).

Auditor by tedy mûl posoudit pfiedev‰ím:
• zda jsou v pfiíloze k úãetní závûrce uvedeny v‰echny doplÀující informace poÏadované pfiíslu‰n˘m rámcem

úãetního v˘kaznictví,
• zda jsou v pfiíloze v úãetní závûrce vysvûtleny v‰echny v˘znamné poloÏky rozvahy a v˘kazu zisku a ztráty,
• soulad doplÀujících údajÛ s údaji v ostatních úãetních v˘kazech vãetnû provedení kontroly souãtÛ a mezi-

souãtÛ,
• správnost doplÀujících údajÛ na základû znalostí úãetní jednotky a informací zji‰tûn˘ch v prÛbûhu jednotli-

v˘ch fází auditu,
• srozumitelnost doplÀujících údajÛ pro uÏivatele úãetní závûrky,
• správnost srovnateln˘ch údajÛ z minulého úãetního období.

OSTATNÍ INFORMACE

Pfiíloha k úãetní závûrce by mûla dále obsahovat dal‰í informace, aby úãetní závûrka podávala vûrn˘ a poctiv˘
obraz finanãní pozice úãetní jednotky ke dni úãetní závûrky a její finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za rok
konãící k tomuto datu v souladu s pfiíslu‰n˘mi úãetními pfiedpisy. Jedná se obvykle o závazky neuvedené v rozva-
ze, události po datu úãetní závûrky a pfiípadnû dal‰í v˘znamné skuteãnosti dÛleÏité pro anal˘zu finanãní a majet-
kové situace úãetní jednotky. Pfiíkladem závazkÛ neuveden˘ch v rozvaze je zástavní právo tfietí osoby k majetku
úãetní jednotky, ekologické závazky nebo potenciální závazky vypl˘vající ze soudních sporÛ. 

Událostí po datu úãetní závûrky mÛÏe b˘t napfiíklad prodej ãásti podniku uskuteãnûn˘ po datu úãetní závûrky,
av‰ak pfied okamÏikem jejího sestavení.

Dal‰í v˘znamnou skuteãností je napfiíklad zvefiejnûní komentáfie a pfiedpokladÛ pro posouzení schopnosti úãetní
jednotky pokraãovat ve sv˘ch aktivitách v pfiípadech, kdy by závûry anal˘z úãetních v˘kazÛ mohly tuto schopnost
zpochybÀovat (napfiíklad v˘znamné ztráty).

Auditor by mûl na základû dÛkazních informací získan˘ch v prÛbûhu jednotliv˘ch fází auditu posoudit úplnost,
pravdivost a srozumitelnost uveden˘ch údajÛ a zváÏit pfiípadné úpravy a doplnûní pro dosaÏení vûrného a pocti-
vého obrazu finanãní pozice úãetní jednotky ke dni úãetní závûrky a její finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za
rok konãící k tomuto datu v souladu s pfiíslu‰n˘mi úãetními pfiedpisy.
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DOKUMENTACE AUDITNÍ PRÁCE NA P¤ÍLOZE

Pokud jde o dokumentaci auditní práce na pfiíloze, nabízí se, aby pfiíslu‰ná rizika spojená s údaji v pfiíloze byla sou-
ãástí auditních programÛ pro související úãty.

V rámci dokumentace jednotliv˘ch procedur, které auditor provádí k pokrytí identifikovan˘ch rizik, auditor
rovnou zdokumentuje správnost a úplnost údajÛ uveden˘ch v pfiíloze. Napfi. pokud auditor odsouhlasuje saldo-
konto pohledávek na hodnotu pfiíslu‰ného úãtu v hlavní knize, mÛÏe rovnou ze saldokonta zjistit vûkovou struk-
turu obchodních pohledávek a zkontrolovat, zda toto ãlenûní odpovídá údajÛm zvefiejnûn˘m v pfiíloze k úãetní
závûrce. Obdobnû je moÏné vyuÏít konfirmaãních dopisÛ od spfiíznûn˘ch subjektÛ nejen pro testování ocenûní
pohledávek, závazkÛ, v˘nosÛ a nákladÛ od úãetních jednotek ve skupinû, ale také pro náleÏité zvefiejnûní takov˘ch
údajÛ v pfiíloze, pokud to legislativa, resp. pfiíslu‰n˘ finanãní rámec vyÏaduje.

Nejprve je nutné si poloÏit otázku, jaké informace úãetní jednotka v pfiíloze zvefiejÀuje a v jak˘ch oblastech exis-
tuje náchylnost k nesprávnému zvefiejnûní. Z praktick˘ch zku‰eností vypl˘vá, Ïe to b˘vají údaje spojené s popi-
sem dÛleÏit˘ch úãetních metod, údaje o transakcích se spfiíznûn˘mi subjekty, údaje o odmûnách vedení úãetní jed-
notky, údaje o vûkové struktufie pohledávek a závazkÛ, ale také informace o rezervách a podmínûn˘ch závazcích.

AÏ si auditor odpoví na otázku, v jak˘ch oblastech existuje náchylnost k nesprávnému zvefiejnûní, musí zváÏit také
riziko, Ïe nûkteré informace mûly b˘t zvefiejnûny, ale v pfiíloze uvedeny nejsou. Pro pokrytí rizika úplnosti vyka-
zovan˘ch informací v pfiíloze se za vhodn˘ nástroj povaÏují rÛzné kontrolní formuláfie.

Kontrolní formuláfi 221 obsaÏen˘ v ãásti 2 Pfiíruãky mÛÏe slouÏit pro kontrolu údajÛ v pfiíloze v souladu se záko-
nem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a vyhlá‰kou ã. 500/2002. Vzhledem k tomu, Ïe ustanovení uvedeného zákona
a vyhlá‰ky se prÛbûÏnû novelizují, je potfieba i tento formuláfi aktualizovat na základû proveden˘ch zmûn v úãetní
legislativû.
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