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Přílohy 

Příloha 1: Vzor smluvního dopisu o provedení auditu 

Zdroj: ISA 210. Sjednávání podmínek auditních zakázek. [on-line]. [cit. 2014-3-31]. Dostupný z: 
http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/17_ISA%20210.pdf 

 

 

 

 

Pi'iklad smlun1iho dopim o pron-deni auditu 

Nii:e je uveden pr.ik.l.ad smluvniho dopi.su o provedeni auditll tl~tni z.1.ved·y ke vl.-eobecn:Ym 
ucehim a sestavene v souladu s mezinarodnimi standardy ucetniho vykaznictlrL Dopis nema 
notmativni charakter, ale spolu s infonnacemi uvedenymi v tom1o standardu ma s1ouZit j ako urC.i.t)r 
n:ivod_ Jeho text je tieba upra.vi.t podl.e konkretni.ch poiadavl.'li a okolnosti Dopis j e fornrulo\'an 
pro audit ucetni z.'i.veJi.-y za j edno tl~tni obdobi, tak:Ze pro opaknjici se audity j e nutne jeho zneru 
uprnvi.t (viz odstave<: 13 tohoto standardu). Pii piiprave konkretniho dopi.su je vhodne vyzadat si 
pr:ivni pora.du. 

*** 

Prulusnyru c1enum vedeni nebo osobam poveren}·m spravou a iizenim spo1eenosti ABC20: 

( Cil a pre.dmet audihj] 

Byli jsme21 poziidini., abychom provedli audit ucetni zaverk.-y spolecnosti ABC, 1.-tera. se skladii z 
rozvahy k 3 1. 11. 20X1, \rykazu zisku a ztrnty za rok koncici 31. 12. 20XI, prehledu o zmenach 
vlastniho kapitruu za rok koncid 31. 12 . 20XI, piehledu o peneinich toci.ch za rok koncici 
31. 12. 20Xl , souh:mu podstatn}·ch tlcetnich p:ra\!ide1 a dalskh vysvetlujicich i.nf01maci. Dovolte, 
abyc.hom timto dopisem potvrdi.li piijeti zak:azl-y a j eji podminl..-y. Audit provedeme s cilem 
vydat vyrok k ucetn i z.li.verce. 

[ Odpovednos t auditora] 

Audit provedeme v souladu s mez.iuarodnim.i auditorskjmi standardy (ISA) . Ty1o standardy 
vyi:aduj i, abych om dodciovali eticke poi.adavk.-y a naplanovaii a provedli audit tak, abychom 
zisk:ali pi'imeienou j istotu, ze ucetni zave,rka neobsahuje \jznamne (materialni) nespravnosti. 
Audit zahmuj e provedeni audi.tm·sl.-jch postupt\ k ziskan.i dukaznich infotmaci o c.istkach 
a tldajich zverejnenych v ilcetni zaverce. Vyber auditorsk)-ch posttlpu z.li.visi na usudl.~ auditora 
zahmuj icim i 'i.'}'hodnoceni rizik \rym amne (mater.ialni) nespcivnosti udajti uveden}·ch v tlcetn i 
za'll'erce zpusobene podvodem nebo chybou_ Audit zahrnuje te.Z posouzen.i vhodnosti pouZit}-ch 
uc.etnich p:rav i.de1, pfimere-Jlosti ucetwc.h odhadu proveden}rch vedenim i posouz.eni celkove 
prezentace tlcetni z-3verk.-y. 

Vzhledem k pfuozenym om.ezenim auditu a pfirozenym ome.zenim vw tci'niho kontrolniho 
systemu ex.ismje nevyhnutelne rizi.ko, .Ze nel.-tere \;)"znamne (materialru) nespravnosti m ohou 
zii.stat neodhaleny, i kdy2 bude audit sprnvne nap1anovan a proveden v souladu s IS A. 

:.'0 Jako pfijemci !;m.b.n;'IliliG oopisu buoou 1n-edeny 0$00}' re}.,;-;mtni pTO danou kGWetnl zal.::izl..u Y ~ juri.sdikci. 
Je dilleiite, a by smlmui oopi:i byl adre.$01.-an ~pr.i.\u:Ym osGbam- >i.z od:tavee All. 

~· Vjrazy j ako , 'i."j", ,,my"', ,,ni:; .. , »,-ede:n..i .. , »o:;oby po .. -eiene sp:r.h-Gu a Hzenim" ci ,,auditGr" pc~ume .. - tomto 
ukizkovem .smJm.-nim dopise se upra\'i podle o.koln.<>Sti kan.kretni za!:izky. 

http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/17_ISA%20210.pdf
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Příloha 2: Vzor prohlášení vedení společnosti 

Zdroj: ISA 580. Písemná prohlášení. [on-line]. [cit. 2014-3-31]. Dostupný z: 

http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/17_ISA%20580.pdf 

 

 

PNklad pisemu.?ho pr·ohlaseoi 

Nasledujid pfildad zahmuje p isemna prohlaseni, ktera jsou vyzadovana timto a Jmymt 
standa:rdy lSA U.Cinnyu:ti pro audity ilcetnich zaverek sest:avenych za obdo bi poeinajid 15. 
prosincem 2009 nebo pozdeji_ V tomto piikladu se pfedpokladi, re pfu:lu5nyru cimcem 
ueetniho vyka.znictvi jsou mezina:rodni standardy ueetniho vykaznictvi; poi.adavek ISA 570L 
k ziskfuli pisemneho prohJaseru neni relevantni; a neexistuj i vyjimky k vyi:adovao:Ym 
pisemnjm prohl..i.Senim_ Pokud by existova.ly, toto prohlaseni by muselo b:Yf uprnve:no tak, 
a by takove vyjimky zohledilova.lo_ 

(hlaviCkovy papir ucetni jednotk:y) 
(Auditorovi) (Datum) 

T ento dopis obsahujici prohlaseni je poskytnut v so1.wislosti s Va5im auditem ilcetni zaverky 
spoleenosti ABC za rok koncici 31. prosince 20XX1 za ucelem vyjadi'eni vjroku o tom, zda 
UCetni zav·erka, ve VSech vjznam.nych (materiaJnich) ohledech, vede k vernenul zobrazeni 
(nebo podiiva verny a poctNjl obra::), v souJadu s mezi.narodnimi sta.ndardy itcetniho 
vykaznictvL 

Potvrzujeme (die nasich nejlepiich ::nalo.sti a vedom( po pfislusnjch dota::ovfmicll, kteTa 
povafujeme za ne:!bytna, abychom byli vhodne infonnovtuu): 

Ucemi ::frverka 

• spJnili jsme n.aSe povinnosti uvede:ne v podminkach auditni zaka.zky ze dne [vJoZit d..'l.tum] 
tjkajici se sestaveni ucetni zaverky· podle mezinarodnich standardil ueetniho v)rkaznictvi, 
a zejmena to, ze ueetni zaved<a vede k vernemu zobrazeni (nebo podiiva venry Q poctivj 
obraz) v souladu s temito standardy, 

• vjznamne pi'edpokJady pouZite pfi stanovovani ilcelnich odhadu, veetne ocenem realnou 
hodnotou, j sou pi'imereo.e, (ISA 540) 

• vztahy a transakce se spiiznen)rmi stranami byi y vhodnjm zpiisobem zauctovany 
a zveiejneny v souladu s J»zadavk)' mezinarodnich standardu ilce.tniho vykaznictvi, (ISA 
550) 

• vSe<:hny udalosti po datu tK.etni zavet:k:y, u kterych mezi.narodw standardy ilcetniho 
vjkaznictvivyiadujii upravu nebo zveiejnew, byly uprave:ny nebo zveiejneny, (ISA 560) 

• dopad neopravenych nespr:iwosti neru ani samostatne, ani v Uhmu \'}'z:namny (materialru) 
z pobledu ueetni zaverky jako celku.. Seznam ueopravenych nespravnosti je pfilozen 
k tomuto prohlase:ni, (ISA 450) 

• [jakdcoli ostatni sk"l.ltefuosti, ktere auditor povafuje za vbodne (viz odst:avec A lO tohoto 
st:andardu ISA),] 

1 ISA 570 ,,Pfedpoklad neprettZiteho m-ini tlcetni jednod.:y" . 
2 Pokud auditor \-ydiva :zprh-u z:a ,;ce neiZ j edno obdobi, upr;ni datum tak, a by se pro~eni Yeden.i k auditu 

\oztah.o•-alo ke d em obdobim z:ah:rnut)m '-e zprive auditora. 

http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/17_ISA%20580.pdf
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Poskytnute infonnace 

• poskytli jsme v am: 

o pi'istup k ve5kerym infonnacim, o nichZ jsme si vedomi, Ze jsou relevantni 
pro sestaveni tlcetni zaverky, jako jsou ocetni z:iznamy, doklady a ostatni 
materi;\ly, 

o dodateene informace., k1ere j ste od nas poZ<ldovali pro tlcely provedeni 
auditu, a 

o neomezeny pi'istup k osobam v ramci (Jcetni jednotky, od kterych je podle 
Vas nezbytne ziskat dUkazni informace. 

• ve5kere transakce byly zohledneny v tlcetnich z:iznamech a zobrazeny v (Jcetni 
zaverce, 

• posk-ytli jsme V am v)'sledky na5eho vyhodnoceni rizika, :ze tlcetni zaverka mille 
obsahovat \'Yz:n.1lllllou (materiruni) nespcivnost v dtJSledku podvodu, (!SA 240) 

• posk-ytli jsme Vam ve5kere infonnace ve vztahu k podvodu ne.bo podezi'eni na 
podvod, k1ere jsou nam znamy a ktere maji dopad na (Jcetni jednotktl a rykaji se: 

o vedeni, 

o zamestnana\ k1ei'i maji v)=ou roli ve vnitini kontrole, nebo 

o ostatnich, pokud by podvod mohl mit v)'z:namny (mate.ri31ni) dopad na 
ucetni zavertru. (!SA 240) 

• posk-ytli jsme Vam ve5kere informace rykajici se 1\'!Zeni o podvodu nebo 
podezi'eni na podvod s dopadenl na ueetni zavm-u t!Cetni jednotk-y, oznamene 
zamestnanci, b)'va!Ymi zantestnanci, analytiky, regulatory nebo ostatnimi, (!SA 
240) 

• sdelili jsme Vam ve5kere :z:n.illle pi'ipady nesouladu nebo podezi'eni na nesoulad 
s pravnimi predpisy, jej ichZ dopady by mely b)'! zv.iieny ph sestavovaru (Jcetni 
zaverky, (!SA 250) 

• sdelili jsme Vam identim spfiznenych stran (Jcetni jednotky a ve5kere vztahy 
a transakce se spi'iznenymi strananli, kterych si jsme vedomi, (ISA 550) 

• (jakekoli ostatni skuteenosti, ktere auditor povafuje za nezbytne (viz odstavec All 
tohoto standardu ISA).] 

V edeni Vedeni 
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Příloha 3: Vzor zprávy auditora 

Zdroj: ISA 700. Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce. [on-line]. [cit. 2014-3-31]. 

Dostupný z: 

http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/ISA%20700%20s%20aplikační%20dolo

žkou.pdf 

 

 

Piiklad 5: 

Okolnosti zabrouji nasledujid: 

• po\iDD)< audit kompJetni ucetni zarerky, 

• nc·etni z.1 ,·e•·k., j e sestaYena p ro Y;se·oberne iicely ndeniw iicetni jednotky ,. sonladu 
s ceskj·mi ueetnimi piedpisy, 

• podminJ..·y auditni zakazl")· zahrnuji popis odpo,·ednosti ndeni za iicetni zfiyerl-u 
uvedene n s tanda1·du ISA 210, 

• nad riimec auditn ucetni za\·erky nemii auditoJ' daH:i odporednosti ,-yiadorane 
mistnim ziikonem. 

ZPRA VA NEZAVISLEHO AUDITORA 

(Piis1m n}· piij emce] 

Provedli jsme audit pruoz.ene ucetni zaverl.-y spo1eenosti ABC, ktern se sllida z rozvahy k 3 I . 
12. 20X1, \;j'kazu zisku a ztnity za rok koncici 3 1. 12. 20Xl, [piehledu o zmenach v1astniho 
kapit.ilu za rok koncid 3l. 12. 20X1 apieWedu o peneZnich tocich za rok konC1d 31. 12. 20Xl ] 
a piilohy teto ucetni z.1.verky···, kteri obsahuje popis pouiitych podstatnych ueetnich metod a 
daJSi vysvetluj ici informace. Udaje o S¥J1eenosti ABC j son uvedeny "' bode X pruohy teto ilcetni 
zaverl.·y. 

Odpovednost statutarnil1o o~anu Llcet:nijednotf.y za u6e.tni zaverl.-u 

Stamtarni ocgiin spolefuosti ABC je odpovedny za sestaveni ucetni zaverl.")', k terii podavii vemy a 
poctivy 0 braz v souladn s cesk)'mi ucetmmi piedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni. system, kterj 
povaruje .za nezbytny pro sestaveni ocetni zaverl.-y tak. aby neobsahovala vyzuamne (lnaterialni) 
nes'Pr<ivnosti zp\lsobene podvodem nebo chybou. 

Odpovednost auditora 

NaSi odpovednosti je V)'jadfit na zaklade naseho auditu \.Yrok k teto uc.etni z.1.verce. Audit jsme 
provedli v wuladu se zikonem o anditorech, mezinarodnimi auditorsl..imi standardy a 
souvisej icimi aplikacnimi do1oik:atni Komory anditoni Ceske repubiil.-y. V souladu s temito 
piedpisy jsme povinni dodrlovat eticke poiadavl.-y a naplanovat a provest audit tak, abychom 
z~kali piimerenou j istotu, Ze ucetni za\rerka neobsahuje. vyznamne (materialni) ne.sprn\'llOSti . 

... Nebo jim! ,.jk4Z)• r.·oi'ici kompletni neemi mm-u ,.- s.ouladu s pl.atnjmi piedpisy 

http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/ISA%20700%20s%20aplikační%20doložkou.pdf
http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/ISA%20700%20s%20aplikační%20doložkou.pdf


88 

 

 

 

  



89 

 

Příloha 4: Vzor dopisu vedení společnosti 

Zdroj: MÜLLEROVÁ, L. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 147. 

 

Návrh možné formy dopisu vedení společnosti 

Společnost: Název společnosti 

Se sídlem:  Sídlo společnosti 

K rukám finančního ředitele (jednatele společnosti) 

V Praze dne XX.XX.XXXX 

Věc: Dopis vedení společnosti (management letter) 

 

V rámci prací na auditu účetní závěrky k 31.12.20XX byly zjištěny skutečnosti, které 

představují určitá rizika nesprávností a na které považuji za nezbytné upozornit. 

 

Kontrolovaná oblast: 

Zjištění: 

Popis zjištěné skutečnosti. 

Riziko: 

Upozornění na riziko možné nesprávnosti v účetní závěrce, kterou zjištěná skutečnost 

může způsobit. 

Doporučení: 

Doporučení pro odstranění nesprávnosti a návrh správného řešení. 

 

 

……………………. 

Jména auditora 

Registrace u KAČR pod číslem oprávnění XXXX 

  


