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1 Úvod 

Obchodní společnosti potřebují k financování své činnosti kapitál, zdroje. V dnešní době 

si jen málo společností vystačí s vlastními zdroji, často jsou zapotřebí také zdroje cizí. 

Potenciální investoři mající k dispozici své úspory, které by mohli investovat, ale 

potřebují mít dostatek důvěryhodných a spolehlivých informací, aby minimalizovali riziko 

možné ztráty svých investovaných úspor. Jedná se zejména o informace obsažené 

v účetních výkazech v rámci ročních účetních závěrek společností, které musí být dle 

Obchodního zákoníku zveřejněny prostřednictvím Sbírky listin. 

Úskalí spočívá v tom, že účetní závěrky obchodních společností mohou být nesprávně 

sestaveny, takže nepodávají věrný a poctivý obraz majetkové a finanční situace účetní 

jednotky. Nemusí se to vždy přímo týkat úmyslného podvodu, ale třeba jen nevhodně 

zvolené metody ocenění aktiv nebo nějakého nedopatření či chyby. Protože však žijeme 

v době, kdy dochází ke globalizaci kapitálových trhů, je nutné chránit investory nejen 

veřejně obchodovaných společností. Jedním z možných způsobů je audit, kdy auditor 

ověřuje účetní závěrku společností a jeho výrok je pak nedílnou součástí této účetní 

závěrky. 

Problematiku auditu jako téma své diplomové práce jsem si zvolila, protože mne velmi 

zajímají postupy a procesy, jakými se ověřuje správnost údajů zveřejněných v účetní 

závěrce, a také bych chtěla veřejnosti přiblížit, co si mohou pod slovem „audit“ představit 

a co od něj mohou očekávat. 

Cílem mé diplomové práce je vymezit základní podmínky pro výkon auditorské profese, 

na konkrétní společnosti vysvětlit a analyzovat průběh auditu zásob a pohledávek 

a zhodnotit funkci a význam auditora včetně auditu účetní závěrky. 

První část diplomové práce je orientována spíše teoreticky – obsahuje definice, pojmy 

ze zákona o auditorech a další informace nezbytné ke správnému pochopení problematiky 

auditu. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na audit zásob a následně také pohledávek 

v průmyslovém podniku. Jedná se o reálnou výrobní společnost, jejíž vedení si však 

nepřeje zveřejnění skutečného názvu. Proto jsem se rozhodla tuto společnost ve své práci 

nazývat fiktivním jménem ABC, a.s.  
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V poslední části diplomové práce jsou shrnuty závěry z průběhu auditu zásob 

a pohledávek ve společnosti ABC, a.s., navržena řešení zjištěných nesprávností a celkově 

zhodnocen smysl auditu. 

Hned v úvodu je třeba také zmínit, že existuje více druhů auditu – například audit účetní 

závěrky, který zajišťují externí auditoři nebo auditorské společnosti, dále interní audit 

zaměřený na efektivnost operací uvnitř podniku, audit jakosti apod. Tato diplomová práce 

je zaměřena výhradně na audit účetní závěrky (tzv. finanční audit), zejména pak na audit 

zásob a pohledávek. 

Finanční audit je v České republice (dále jen „ČR“) upraven Zákonem č. 93/2009 Sb., 

o auditorech, Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Českými účetními standardy 

a dalšími předpisy. 

Jelikož je audit důležitý v rámci celosvětové ekonomiky, také Evropská Unie 

se významnou měrou podílí na vytváření podmínek výkonu auditorské činnosti především 

formou směrnic. V souvislosti se Směrnicí 2006/43/ES o povinném auditu ročních 

a konsolidovaných závěrek vydanou Evropským parlamentem a Radou EU, která musela 

být následně implementována do české legislativy, došlo v relativně nedávné době 

k velkým změnám v oblasti auditu. Změny se dotkly jak auditorů tak jejich klientů. Mezi 

nejvýznamnější patří například posílení požadavku na nezávislost auditora na auditované 

účetní jednotce, povinnost poskytnout přístup novému auditorovi ke všem významným 

informacím v případě, že dochází ke změně auditora – aby se nový auditor mohl 

rozhodnout, zda zakázku přijme vzhledem ke zjištění předcházejícího auditora. Dále je 

vyloučena možnost jednostranného rozhodnutí účetní jednotky o změně auditora v situaci, 

kdy se názory účetní jednotky neshodují s názorem stávajícího auditora. 

Nově jsou v Zákoně o auditorech díky Směrnici definovány také „subjekty veřejného 

zájmu“, což jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy a další. Tyto subjekty sestavují výbor 

pro audit, který dohlíží na sestavování účetní závěrky a zároveň může získávat bližší 

informace o auditorské společnosti. 

Některé další změny budou obsaženy v následujícím textu diplomové práce. 

Při zpracování diplomové práce použiji metodu popisu, analýzy, syntézy a srovnání. 
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2 Úvod do problematiky auditu 

„Povinnost ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem mají dle Zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví: 

a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž 

se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily 

nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 

i. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy se pro účely tohoto zákona rozumí 

úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 

ii. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu 

se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená 

počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, vynásobená dvanácti, 

iii. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, 

zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu. 

b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního 

období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně přecházejícího, 

překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 – 

3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah 

člena k družstvu, 

c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek 

písmene b) 

d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek písmene b) 

e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis“1 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že povinnost ověření účetní závěrky mají také zahraniční 

osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle 

zvláštních právních předpisů, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány 

v obchodním rejstříku a ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví, pokud splní 

podmínky stanovené bodem b). 

Mezi účetní jednotky, kterým povinnost ověření účetní závěrky auditorem stanovuje 

zvláštní právní předpis patří například banky, investiční společnosti, podílové fondy, 

                                                 
1 § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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investiční fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a společnosti emitující 

kótované cenné papíry. Tyto účetní jednotky mají povinnost auditu vždy bez ohledu 

na výše uvedená kritéria. 

Zvláštní právní předpis stanovuje povinnost auditu také Všeobecné zdravotní pojišťovně 

ČR, zaměstnaneckým pojišťovnám, nadacím, politickým stranám a hnutím, státním 

podnikům a dalším. 

Pokud společnost povinně podléhá auditu, může zažádat o odklad povinnosti podání 

daňového přiznání a účetní závěrky finančnímu úřadu. Nicméně také účetní jednotky 

nepodléhající povinně auditu si mohou na základě dobrovolnosti nechat auditorem ověřit 

správnost své účetní závěrky s tím rozdílem, že pro ně neplatí možnost odložení termínu 

podání daňového přiznání finančnímu úřadu. 

Audit zahrnuje mnoho činností včetně sběru dat, jejich následného zpracovávání 

a vyhodnocování, pozorování a zkoumání jednotlivých operací v podniku, až po vydání 

výroku auditora. Audit by měl být založený na spolupráci účetní jednotky a auditora a je 

vhodné, aby společnost kontaktovala auditora ještě před provedením inventarizace a také 

před samotným sestavením účetní závěrky. 

Audit účetní závěrky provádí společnostem zpravidla externí statutární auditor nebo 

auditorská společnost. Výkon auditorské profese je náročným povoláním, které vyžaduje 

odborné znalosti z mnoha oblastí jako jsou například účetnictví, daně, právo, proto musí 

být činnost auditora regulována. V podmínkách české legislativy tvoří právní rámec 

výkonu auditorské činnosti zejména Zákon č. 93/2009, o auditorech, na mezinárodní 

úrovni to pak jsou tzv. Mezinárodní auditorské standardy vydávané IAASB (Rada pro 

Mezinárodní auditorské a ověřovací standardy). 

2.1 Komora auditorů 

Profese auditora patří stejně jako některé jiné profese (lékaři, daňoví poradci, účetní, 

advokáti atd.) mezi tzv. svobodná povolání. Je běžné, že tato svobodná povolání se 

sdružují do profesních organizací, které regulují jejich činnost a hájí zájmy svých členů. 

Komora auditorů (dále jen Komora) je samosprávná profesní organizace sdružující 

všechny statutární auditory. Vznikla v roce 1993, je právnickou osobou a sídlí v Praze. 

Komora vede seznam auditorů a také seznam asistentů auditora. Jejím úkolem je vytvářet 

podmínky pro průběžné udržování a zvyšování odborné úrovně statutárních auditorů, 
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podle § 31 odst. 2 písm. g) rozhoduje o podaných přihláškách k auditorským zkouškám 

a zajišťuje jejich provádění. Komora kontroluje dodržování ustanovení Zákona 

o auditorech, ale má i mnoho dalších funkcí. 

Novelou Zákona o auditorech založené na implementované Směrnici 2006/43/ES byla 

zřízena Rada pro veřejný dohled nad auditem, což je orgán, který má za úkol kontrolovat 

činnost Komory a výkon auditorské činnosti. To znamená, že v České republice máme 

dvoustupňový systém regulace auditorské profese, jak je tomu i v jiných členských státech 

EU. 

Komora má čtyři orgány: 

- sněm, což je nejvyšší orgán Komory tvořený všemi statutárními auditory zapsanými 

v seznamu auditorů, 

- výkonný výbor v čele s prezidentem Komory – výkonný výbor je výkonný orgán 

Komory a prezident Komory je statutárním orgánem, 

- dozorčí komise jako kontrolní orgán Komory, 

- kárná komise, která uděluje sankce za porušení předpisů auditorem. 

Do orgánů Komory mohou být zvoleni statutární auditoři, funkční období činí čtyři roky. 

Opětovné zvolení člena orgánu Komory je možné, ale výkon funkce nesmí přesáhnout dvě 

po sobě jdoucí funkční období.2 

2.2 Rada pro veřejný dohled nad auditem 

Poměrně novou záležitostí v oblasti auditu je zřízení Rady pro veřejný dohled 

nad auditem, která je právnickou osobou se sídlem v Praze. Jejím hlavním smyslem je 

zvýšit důvěru investorů v činnost auditorů a auditorských společností. Tento orgán převzal 

část pravomocí Komory – vykonává dohled nad výkonem auditorské činnosti ale také 

nad činností Komory. Z toho můžeme usoudit, že je jakýmsi druhým stupněm kontroly 

a dohledu nad činností auditorů (první stupeň představuje Komora).  

Do jejích pravomocí spadá také ukládání pokut auditorům a auditorským společnostem za 

porušování zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních 

předpisů Komory. Činnost Rady by také měla být financována z příjmů z pokut a pouze 

v případě nedostatku přijatých finančních prostředků z dotací ze státního rozpočtu. 

                                                 
2 Čerpáno z § 31 - 36 Zákona o auditorech 
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Skutečnost je však taková, že pokuty dosud Rada udělovala jen opravdu málo, takže její 

činnost je téměř celá financována ze státního rozpočtu. O své činnosti musí Rada jednou 

ročně vydat zprávu. Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které se skládá z šesti členů, 

z nichž pět jsou osoby mimo profesi a zbývající jeden člen je statutárním auditorem.3 

2.3 Subjekty veřejného zájmu, výbor pro audit 

Další novinkou související s novelizací Zákona o auditorech jsou tzv. subjekty veřejného 

zájmu. Zákonem tak byly auditované účetní jednotky rozděleny na dvě skupiny. Jedna 

skupina zahrnuje účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na veřejných 

trzích v Evropské unii, ale také banky, pojišťovny a zajišťovny, penzijní fondy, spořitelní 

a úvěrní družstva a další subjekty vyjmenované v § 2 písm. m) zákona o auditorech. 

Ve druhé skupině jsou pak všechny ostatní auditované subjekty. 

Subjekty veřejného zájmu mají narozdíl od ostatních subjektů stanoveny některé další 

povinnosti, protože se jedná o společnosti, které ovlivňují svou činností širokou veřejnost. 

Subjekty veřejného zájmu musí zřídit tzv. výbor pro audit, což je nejméně tříčlenný orgán, 

který sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, následně 

také může hodnotit systém vnitřních kontrol v účetní jednotce. Výbor pro audit také může 

vedení společnosti doporučit auditora, sledovat proces povinného auditu a posuzovat 

nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti. Auditoři Výboru následně 

podávají zprávy o významných skutečnostech, které byly zjištěny během povinného 

auditu. 

Jak již bylo uvedeno výše, výbor pro audit se skládá minimálně ze tří členů, z nichž 

nejméně jeden musí být nezávislý na auditované účetní jednotce a musí mít nejméně 

tříleté zkušenosti v oblasti účetnictví nebo auditu. Nejvyšší orgán auditovaného subjektu 

zpravidla vybírá členy výboru z dozorčího orgánu nebo z třetích osob. Dle zákona 

o auditorech však existují výjimky, kdy nemusí být výbor pro audit u subjektů veřejného 

zájmu ustanoven. Jedná se o případy, kdy cenné papíry subjektu veřejného zájmu nejsou 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu, funkci výboru pro audit plní dozorčí orgán 

a zároveň dle poslední účetní závěrky jsou splněna nejméně 2 z následujících 3 kritérií: 

a) průměrný počet zaměstnanců v posledním finančním roce je nižší než 250 

b) celková bilanční suma nepřesahuje 43 000 000 EUR, nebo 

                                                 
3 Čerpáno z § 37 – 42 Zákona o auditorech 
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c) roční čistý obrat nepřesahuje 50 000 000 EUR.4 

2.4 Auditor subjektu veřejného zájmu a zpráva o průhlednosti 

Se subjekty veřejného zájmu jsou spojeny také další povinnosti auditorů 

nebo auditorských společností těchto subjektů. Jednou ročně je statutární auditor nebo 

auditorská společnost povinna oznámit výboru pro audit seznam všech doplňkových 

služeb, které poskytuje subjektu veřejného zájmu, dále musí jednou ročně prostřednictvím 

písemného prohlášení potvrdit svou nezávislost na tomto subjektu. 

Další povinností je také povinná výměna klíčového auditorského partnera nejpozději do 7 

let od zahájení provádění povinného auditu. Ten pak může opět vykonávat audit v daném 

subjektu nejdříve po uplynutí dalších 2 let. 

Naprostou novinkou je tzv. zpráva o průhlednosti, kterou musí ročně sestavovat 

a na internetu zveřejnit auditor subjektu veřejného zájmu nejpozději ve lhůtě 3 měsíců 

po skončení svého účetního období. Jedná se o dokument, který obsahuje interní 

informace o auditorské společnosti – o jejích vlastnících, popis struktury řízení auditorské 

společnosti, seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých auditor zahájil, provádí 

nebo ukončil provádění povinného auditu, prohlášení o nezávislosti a také finanční 

informace o postavení auditorské společnosti na trhu, způsob stanovení odměn klíčovým 

auditorským partnerům atd.5 

2.5 Seznam auditorů 

Jak jsem již uvedla o několik odstavců výše, seznam auditorů vede Komora. Jedná se 

o veřejně přístupný seznam, který je vedený v elektronické podobě v českém jazyce. 

Obsahem seznamu auditorů jsou údaje o statutárních auditorech, auditorských 

společnostech a také o registrovaných auditorech a auditorských osobách ze třetích zemí. 

Všechny tyto osoby mají povinnost bezodkladně nahlásit podstatné změny 

ve zveřejňovaných údajích. 

K 23. srpnu 2010 bylo celkem v seznamu statutárních auditorů zapsáno 1 285 aktivních 

auditorů. K 6. 1. 2011 bylo aktivních auditorů v ČR zapsáno již 1 297 a aktivních 

auditorských společností 348. 

                                                 
4 Čerpáno z § 44 Zákona o auditorech 
5 Čerpáno z § 43 Zákona o auditorech 
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Mezi nejvýznamnější auditorské společnosti patří tzv. „Velká čtyřka“ – Deloitte, Ernst & 

Young, PricewaterhouseCoopers, KMPG. 

Obr. 2.5.1 Část seznamu auditorů6 

Pro názornost níže uvádím také část seznamu auditorů z webových stránek Komory 

auditorů. 

 

 

 

 

 

 

V detailech jednotlivých auditorů jsou pak zachycena kárná opatření, datum vyškrtnutí 

ze seznamu, vazby na ostatní firmy, telefonní číslo a další údaje. 

2.6 Podmínky získání auditorského oprávnění 

Udělení auditorského oprávnění fyzické osobě 

Dle § 4 Zákona č. 93/2009, o auditorech může fyzická osoba podat žádost o auditorské 

oprávnění Komoře auditorů ČR, pokud získala bakalářské nebo magisterské 

vysokoškolské vzdělání, což musí doložit vysokoškolským diplomem nebo jeho úředně 

ověřenou kopií. V případě, že žadatel studoval v jiném členském státě, je mu toto studium 

uznáno za předpokladu, že v daném členském státě je součástí vysokoškolského systému 

a poskytuje studentovi vysokoškolskou kvalifikaci. Další podmínkou pro získání 

auditorského oprávnění je způsobilost k právním úkonům (ověřuje se v občanském 

průkazu nebo cestovním pasu), bezúhonnost a neméně významná tříletá praxe na pozici 

asistenta auditora doložená pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatele. Osoba, 

                                                 
6 Komora auditorů ČR. Audit je, když...: Seznam auditorů [on-line]. 2010, [cit. 2010-08-23]. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.kacr.cz/search_advanced.asp?sAction=sActionResults&sBool=and&nLanguageID=1&nDepart
mentID=138&nSearchCount=&nAbsolutePage=1&sSearchId_38=NE&sSearchId_4=&sSearchId_1=&sSea
rchId_10=&sSearchId_11=&sSearchId_39=zapsani>. 
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která chce vykonávat auditorskou činnost musí složit auditorskou zkoušku, o jejímž 

obsahu budu pojednávat později.  

Auditorské oprávnění může získat žadatel, kterému v posledních 10 letech nebylo 

odebráno osvědčení pro výkon auditorské činnosti a nebyl udělen zákaz výkonu této 

činnosti a nebyl vyškrtnut ze seznamu auditorů. 

Pro získání auditorského oprávnění je nutné uhradit poplatky za složení auditorské 

zkoušky a nemít nedoplatky na daních, odvodech, poplatcích, na pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění atd. Následně musí žadatel složit slib auditora. 

Auditor nesmí vykonávat výdělečnou činnost, která vykazuje znaky podnikání, ale může 

např. vést účetnictví, provozovat ekonomické nebo poradenské činnosti. V podstatě jde 

o to, že výkon profese auditora je tak náročný, že není možné vykonávat jinou činnost, 

aniž by docházelo k ovlivnění kvality práce auditora.7 

Udělení auditorského oprávnění obchodní společnosti 

Auditorské oprávnění může být Komorou vydáno také obchodní společnosti, pokud 

fyzické osoby, které budou provádět audity jejím jménem, jsou statutární auditoři. Další 

podmínky se týkají hlasovacích práv. Ve společnosti žádající o auditorské oprávnění musí 

mít prostou většinu hlasovacích práv auditorská společnost nebo statutární auditoři a ti 

také musí tvořit  prostou většinu členů statutárního orgánu obchodní společnosti.  

Zákon o auditorech v § 5 také stanovuje, že za statutárního auditora je možné považovat 

nejen fyzickou osobu s auditorským oprávněním, ale také osoby, které jsou oprávněné 

provádět povinný audit v jiném členském státě. Za vcelku zajímavou podmínku lze 

považovat dobrou pověst, protože její prokazování může být docela náročnou záležitostí. 

Další podmínky týkající se nedoplatků jsou obdobné jako podmínky pro získání 

auditorského oprávnění fyzickou osobou. 

2.6.1 Auditorská zkouška 

Dle mého názoru je složení auditorské zkoušky nejnáročnější podmínkou, kterou musí 

uchazeč o auditorské oprávnění splnit a doložit. Auditorská zkouška se skládá z několika 

dílčích zkoušek, které jsou písemné a skládají se v českém jazyce. Je zaměřená 

na ověřování znalosti různých druhů účetnictví, mezinárodních účetních standardů 

                                                 
7 Čerpáno ze Zákona o auditorech 
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a standardů určených pro sestavování účetní závěrky včetně konsolidované účetní 

závěrky. Pro úspěšné složení zkoušky je nezbytné mít přehled o řízení rizik a vnitřní 

kontrole, finanční analýze, provádění povinného auditu, o mezinárodních auditorských 

standardech atd. Dále je zkouška zaměřena na znalosti několika oborů práva, informačních 

a výpočetních systémů, ekonomie, matematiky a statistiky. Přestože je v Zákoně 

o auditorech stanoveno, že jednotlivá dílčí zkouška nesmí stát více než 6 000 Kč, 

rozhodně se nejedná o levnou záležitost. 

Za určitých podmínek je možné uznání vykonané vysokoškolské zkoušky nebo jiné 

srovnatelné zkoušky vykonané v jiném členském státě se shodným rozsahem a obsahem, 

pokud tato zkouška byla vykonána nejvýše 7 let přede dnem podání žádosti o vykonání 

auditorské zkoušky uchazečem. O uznání musí uchazeč o auditorské oprávnění požádat 

Komoru auditorů ČR, které o shodě rozsahu a obsahu zkoušky rozhodne. 

Podle § 8 odst. 5 zákona o auditorech musí být všechny dílčí zkoušky splněny nejpozději 

do 3 let ode dne konání první dílčí zkoušky. V opačném případě uchazeč o auditorské 

oprávnění musí podat novou žádost o složení auditorské zkoušky a dříve vykonané dílčí 

zkoušky se mu neuznávají jako vykonané. 

O vykonání dílčí zkoušky rozhoduje tříčlenná zkušební komise, která hodnotí uchazeče 

slovně – vyhověl nebo nevyhověl. Zkoušený se může proti tomuto hodnocení odvolat. 

2.7 Etický kodex 

Etický kodex je vnitřní předpis Komory auditorů ČR obsahující podmínky (tzv. základní 

principy) dodržování zásady bezúhonnosti, nestrannosti, nezávislosti, odborné 

způsobilosti a náležité péče vzhledem k auditorské činnosti, která je činností ve veřejném 

zájmu. Celý předpis je rozdělen do tří částí. První část pojednává o základních principech 

etického chování a stanovuje koncepční rámec pro uplatnění etických principů. Ve druhé 

a třetí části je zachycen způsob uplatňování koncepčního rámce ve specifických situacích, 

přičemž druhá část Etického kodexu je určena auditorům a třetí část účetním znalcům. 

Navzdory skutečnosti, že podmínky, ve kterých auditor pracuje, jsou velmi různorodé, 

musí auditor vždy dle Etického kodexu identifikovat, vyhodnotit a vyřešit možnosti 

porušení základních principů. V případě, že by auditor neúmyslně porušil ustanovení 

Kodexu a toto porušení by nebylo nijak zvlášť významné povahy a došlo by k okamžité 
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nápravě formou stanovení zabezpečovacích prvků, nemusí se jednat o porušení základních 

principů Kodexu. 

2.7.1 Ohrožení dodržování Etického kodexu 

Možná ohrožení dle Etického kodexu můžeme rozdělit do několika následujících 

kategorií: 

- hrozba vlastní zainteresovanosti, která nastává v případě, že auditor nebo jeho 

blízký rodinný příslušník mohou mít prospěch z finančního podílu u klienta, 

- hrozba prověrky po sobě samém, když nastane situace, že auditor musí znovu ověřit 

původní závěr, za který sám nese zodpovědnost, 

- hrozba protekčního vztahu, která může nastat, když auditor podporuje postoj nebo 

názor klienta, a tak ohrožuje vlastní nezávislost, např. v situaci, kdy obhajuje 

klienta v soudním řízení a zároveň u něj provádí audit, 

- hrozba spřízněnosti týkající se případů, kdy má auditor blízký vztah s klientem, 

- hrozba vydíratelnosti – auditorovi je otevřeně nebo skrytě naznačováno, že by 

neměl postupovat objektivně. 

2.7.2 Zabezpečovací prvky 

Zabezpečovací prvky, které slouží ke snížení nebo úplnému vyloučení výše uvedených 

hrozeb jsou dvojího druhu. První skupinu tvoří zabezpečovací prvky vyplývající 

z možností pracovního prostředí. Ve druhé skupině jsou zabezpečovací prvky stanovené 

profesními orgány Komory auditorů ČR, legislativou nebo regulatorními orgány. Mezi ně 

patří například požadavky na vzdělání a zkušenosti při vstupu do profese, nutnost trvalého 

profesního rozvoje a profesní standardy. 

2.7.3 Základní principy 

Prvním ze základních principů stanovených Etickým kodexem je bezúhonnost. Princip 

bezúhonnosti v praxi znamená, že auditor musí být ve všech jednáních poctivý a čestný, 

pravdomluvný a nestranný. V rámci tohoto principu se také předpokládá, že jméno 

auditora nebude spojováno s informacemi významně nesprávnými nebo zavádějícími či  

nedbale zpracovanými. Princip bezúhonnosti do jisté míry souvisí s dobrým jménem 

a pověstí každého auditora, což bývá společnostmi při výběru auditora významným 

kritériem. 
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Auditor se při výkonu své profese nesmí nechat ovlivnit svou vlastní zaujatostí, 

konfliktem zájmů nebo významným ovlivňováním dalšími osobami. Takto definuje Etický 

kodex princip objektivity. 

Princip odborné způsobilosti a řádné péče vyžaduje od auditorů soustavné udržování si 

odborných znalostí a dovedností a pečlivé jednání při poskytování odborných služeb 

klientovi. Jako pečlivé jednání si můžeme představit například dodržování časových 

harmonogramů a důkladnost. S tím souvisí také potřeba auditora prověřovat práci svých 

podřízených a zajistit jejich potřebné vzdělání. 

Při výkonu auditorské profese je nezbytné dodržovat také princip důvěrného charakteru 

informací. Auditor nesmí uvádět mimo firmu důvěrné informace, ke kterým získal přístup 

při poskytování svých odborných služeb, pokud k tomu není oprávněn nebo mu takovou 

povinnost neukládá nějaký právní nebo profesní předpis. Auditor dále nesmí využít 

informace získané od klienta pro své vlastní potřeby ani pro potřeby třetích osob. Navíc je 

nutné, aby auditor zajistil dodržování principu důvěrného charakteru informací také 

u svých podřízených, kteří přijdou s důvěrnými informacemi do styku. Povinnost 

mlčenlivosti se vztahuje i na situace, kdy došlo k ukončení smluvního vztahu mezi 

auditorem a auditovanou společností. 

Existují ale také situace, kdy auditor může zveřejnit důvěrné informace – například když 

povinnost zveřejnit informaci je uložena zákonem a klient zveřejnění schvaluje.  Nicméně 

auditor musí důkladně zvážit, kolika osob se zveřejnění informací dotkne, zda jsou 

informace skutečně ověřené potřebným způsobem a jestli je způsob zveřejnění vhodný. 

Otázkou zůstává, jak by se měl auditor zachovat v situaci, kdy přijde na zpronevěru 

v podniku – zda ji zveřejnit či ne. Mlčenlivosti může auditora zbavit pouze Komora nebo 

účetní jednotka, případně aktuální právní předpis. 

Posledním principem je princip profesionálního jednání. Říká, že auditor nesmí činit nic, 

co by negativně ovlivňovalo dobré jméno auditorské profese. Upravuje také marketing 

a propagaci auditorů. 

2.8 Nezávislost auditora 

Auditor musí být absolutně nezávislý na auditované společnosti a nesmí se podílet 

na rozhodování v této společnosti. Auditoři nemohou vykonávat povinný audit v případě, 
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že existuje přímý či nepřímý vztah finančního, obchodního či pracovněprávního 

charakteru mezi nimi a auditovanou společností. Tato podmínka je stanovena zákonem 

o auditorech proto, že auditor vykonává svou činnost pro veřejnost, ve veřejném zájmu, 

a nikoliv proto, aby obhajoval auditovanou společnost a vykazované údaje. 

Můžeme rozlišovat dva druhy nezávislosti auditora. Prvním je tzv. „independence of 

mind“ – nezávislost mysli, druhým je pak „independence of appearance“ – nezávislost 

zdání. Nezávislost mysli znamená, že auditorova mysl a vědomí není ovlivněno 

skutečnostmi, které by měly vliv na jeho odborný úsudek. Nezávislost zdání můžeme 

chápat tak, že auditor musí vyloučit jakékoliv vlivy, které by u třetích osob mohly vyvolat 

zdání, že auditor není nezávislý. 

Nezávislost auditora je dána mimo jiné prostřednictvím jeho příjmů plynoucích 

z poskytování služeb účetním jednotkám. V Zákoně o auditorech je zakotvena podmínka, 

že auditor nesmí provádět audit v účetní jednotce, pokud je dlouhodobě závislý 

na příjmech z jí poskytnutých služeb. Je nasnadě, že k posouzení této podmínky se musí 

postupovat individuálně, protože velké auditorské společnosti mají jiné příjmy 

než auditoři – fyzické osoby. 

2.9 Práva a povinnosti auditora 

Stejně jako u jiných profesí, také auditor má svá práva a povinnosti. Auditoři musí 

dodržovat předpisy stanovené Komorou, mezinárodní auditorské standardy, musí také 

platit roční poplatky Komoře a spolupracovat s Radou pro veřejný dohled. Auditoři 

naopak nesmí nařizovat úpravy údajů vykázaných v účetní závěrce auditované účetní 

jednotky. Změny jí může pouze doporučit. 

Auditor má právo na součinnost ze strany auditované účetní jednotky. To znamená, 

že účetní jednotka má povinnost poskytnout auditorovi veškeré potřebné doklady 

a informace bez zbytečného odkladu. Mezi povinnosti auditora patří mimo jiné i povinnost 

informovat orgány státního dozoru nebo Českou národní banku o skutečnostech v účetních 

jednotkách podléhajících státnímu dozoru nebo dohledu ČNB týkajících se například 

možnosti ohrožení časově neomezeného trvání těchto auditovaných jednotek nebo 

porušení právních předpisů.8 

                                                 
8 Čerpáno z § 21 Zákona o auditorech 
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2.10 Průběh auditu 

Audit účetní závěrky je složitý a časově náročný proces, který můžeme rozdělit 

do několika fází. Tyto fáze budou postupně popsány v následujících odstavcích.  

2.10.1 Schéma auditorského postupu 

V následující tabulce je zachycen auditorský postup obsahující všechny činnosti nezbytné 

pro správné provedení auditu. 

Tab. 2.10.1.1 Auditorský postup9 

Fáze Činnosti 
Posouzení rizika zakázky a reakce na něj Před uzavřením 

smlouvy Stanovení podmínek zakázky 

Porozumění činnosti a oblasti podnikání klienta 

Porozumění kontrolnímu prostředí 

Porozumění účetnímu systému 

Provádění předběžných analytických procedur 

Předběžné plánovací 
procedury 

Stanovení plánovací hladiny významnosti 
Posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků a 
potenciálních nesprávností 
Plánování auditorského přístupu 

Plán testů vnitřních kontrol 

Plán testů věcné správnosti 

Vytvoření plánu 
auditu 

Shrnutí a projednání plánu auditu 

Provádění testů spolehlivosti 

Provádění analytických testů věcné správnosti 

Provádění testů detailních údajů 

Vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti 

Posouzení účetní závěrky 

Posouzení výroční zprávy 

Provedení auditu 

Posouzení zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami 
Posouzení následných událostí 

Získání prohlášení vedení společnosti 

Příprava shrnutí závěrů auditu 
Závěr a vydání zpráv 

Zprávy auditora 

                                                 
9 MÜLLEROVÁ, L. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. 1. vyd. Praha: 
ASPI, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7357-308-9. Auditorské postupy z pohledu managementu, s. 64. 
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2.10.2 Auditorský postup 

2.10.2.1 Kroky auditora před uzavřením smlouvy 

Dle výše uvedeného schématu auditor ještě před uzavřením smlouvy musí posoudit riziko 

zakázky. Jedná se zejména o identifikaci rizikových faktorů vyplývajících z povahy 

podnikatelského prostředí, předmětu činnosti auditované společnosti, organizační 

struktury účetní jednotky. Důležité je také posoudit úroveň vnitřního kontrolního systému 

a finanční výsledky auditované společnosti. 

Riziko zakázky může být auditorem vyhodnoceno jako obvyklé nebo vyšší než obvyklé. 

V případě obvyklého rizika, může auditor bez obav zakázku přijmout, přesto by měl riziko 

neustále sledovat i v průběhu auditu. Následně se auditor písemně dohodne s vedením 

společnosti na podmínkách provedení auditu. 

2.10.2.2 Postup auditora po uzavření smlouvy 

Po sepsání smlouvy vyvíjí auditor různé aktivity směřující k co nejlepšímu poznání 

činnosti a oblasti podnikání klienta. To znamená, že vede rozhovory s vedoucími 

pracovníky, s pracovníky odpovědnými za účetnictví, finance – zjišťuje faktory 

ovlivňující vnitřní i vnější prostředí auditované společnosti. Mezi vnější faktory, o které se 

auditor zajímá, patří například zákony a vyhlášky související s předmětem podnikání 

klienta, protože jejich porušování může mít velký vliv na jeho podnikání. Dále auditor 

v rámci vnějších faktorů zjišťuje informace ohledně odvětví, používaných technologií, 

vlivu daňových sazeb, směnného kurzu zahraničních měn a dalších obecných informací 

z podnikatelského prostředí. Z vnitřních faktorů pak můžeme uvést třeba existenci 

propojených osob a operace s nimi, obchodní cíle, organizační strukturu, používané účetní 

metody nebo také možnost soudních sporů a platební neschopnost. 

Následně se auditor snaží co nejlépe poznat kontrolní prostředí. Zjišťuje styl řízení členů 

vedení, způsob delegování pravomocí a odpovědnosti a personální politiku, aby mohl 

posoudit, do jaké míry se může spolehnout na výsledky vnitřních kontrol. Pro auditora je 

také velmi důležité zjistit, jakým stylem vedení společnosti kontroluje způsob zpracování 

dat a účetnictví, protože právě zde hrozí riziko výskytu chyb v účetní závěrce. Jedním 

z významných zdrojů informací jsou interní směrnice a kontrola jejich dodržování. 

Protože účetní závěrka představuje pouze výstup ze zpracovaných účetních informací, 

musí mít auditor při posuzování účetní závěrky jistotu, že veškeré účetní transakce jsou 
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zachyceny v účetnictví správně. Auditor se tedy musí důkladně seznámit s účetním 

systémem ve společnosti a porozumět mu. „U výrobní či obchodní činnosti se zpravidla 

jedná o tyto cykly: 

- objednávání, příjem a zpracování nákupů, 

- zpracování závazků a jejich úhrad, 

- zpracování prodejních objednávek, expedice a fakturace, 

- zpracování pohledávek a přijatých plateb, 

- účtování dlouhodobého majetku, 

- účtování zásob, 

- účtování mzdové agendy, 

- účtování nákladů a výnosů.“ 

V současné době vyspělých informačních technologií existuje nespočet účetních softwarů. 

Úkolem auditora je proto také porozumění výpočetní technice, která je používána při 

zpracování účetních dat. 

V rámci provádění předběžných analytických postupů se auditor zaměřuje na kontrolu 

zůstatků jednotlivých účtů v hlavní knize. Srovnává zůstatky účtů v běžném období 

s minulým obdobím, analyzuje rozdíly mezi nimi, dále sleduje používané účetní metody 

a jejich případné změny. Auditor prověřuje neobvyklé transakce s propojenými osobami 

a snaží se vysledovat trendy, které by mohly mít za následek neschopnost klienta 

realizovat v budoucnosti své stávající aktivity. Během předběžných analytických postupů 

se může stát, že auditor objeví nějaké neočekávané skutečnosti, které nemohou být 

vedením společnosti dostatečně vysvětleny – pak by auditor měl zvážit riziko zakázky 

a přizpůsobit plán auditu. 

Poslední činností před vytvořením plánu auditu je stanovení plánovací hladiny 

významnosti. Protože není možné, aby auditor zkontroloval všechny účetní případy, 

a zároveň svým výrokem dává záruku, že se v účetní závěrce nevyskytují významné 

nesprávnosti, musí si stanovit plánovací hladinu významnosti. Mezi hladinou významnosti 

a auditorským rizikem existuje nepřímý vztah. Při nižším auditorském riziku, může být 

vyšší hladina významnosti. Obvykle se při stanovení hladiny významnosti určí vhodná 

základna (např. hodnota aktiv, zisk po zdanění, tržby, vlastní kapitál) a procentní sazba 

nebo procentní rozpětí hladinu významnosti (např. 0,5 % celkových aktiv). 
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2.10.2.3 Vytvoření plánu auditu 

Dle zákona o účetnictví musí být účetnictví správné, úplné, srozumitelné, průkazné 

a přehledné. Auditor ještě před vytvořením plánu auditu soustředí svou pozornost 

na oblasti, které by mohly být v rozporu s výše uvedenými zásadami. Jedná se zejména 

o chybné zaúčtování účetních operací, zaúčtování operací do nesprávného účetního 

období, se kterým zjevně nesouvisí, zaúčtování operací, které se nakonec neuskutečnily, 

nebo naopak chybí zaúčtování operací, které se uskutečnily a další. Proces posouzení rizik 

na úrovni účetních zůstatků a potenciálních nesprávností má pro audit zásadní význam, 

protože pokud se v účetnictví vyskytují chyby, v návaznosti na ně je pak špatně sestavená 

i účetní závěrka. Mnoho nesprávností v účetní závěrce může být způsobeno také 

nesprávným oceněním některých položek. Oceněním totiž lze manipulovat s účetními 

zůstatky některých položek nahoru i dolů, takže zejména v situaci, kdy existuje tlak 

na finanční výsledky ze strany vlastníků nebo vedení, existuje potenciální riziko 

nesprávného ocenění. 

Na základě všech výše uvedených postupů, může auditor zvolit strategii, kterou použije 

při realizaci zakázky, a vytvořit plán auditorského přístupu. Ten následně konzultuje 

s vedením společnosti. Plán auditorského přístupu zajistí pečlivé a přitom efektivní 

provedení auditu. 

V rámci vytváření plánu auditu plánuje auditor také testy vnitřních kontrol. Vnitřní 

kontroly představují metody a činnosti, jakými vedení společnosti kontroluje správnost 

účetnictví. Vnitřní kontroly provádějí interní zaměstnanci nebo počítačový software. 

Úkolem auditora je ověřit, do jaké míry se může na vnitřní kontroly spolehnout. Potřebné 

informace zjišťuje konzultací s vedoucími pracovníky, případně speciálně navrženými 

testovacími dotazníky. V následujících odstavcích se pokusím nastínit, o jaké kontroly se 

v různých oblastech podniku auditor zajímá. 

V oblasti dlouhodobého nehmotného majetku auditor zjišťuje, jak vedení firmy kontroluje 

legalitu používaného softwaru, u hmotného majetku se zase zaměřuje na oblasti 

pravidelné inventarizace, zda je dlouhodobý hmotný majetek pořizován za ceny obvyklé, 

jak je nastavena a kontrolována využitelnost a předpokládaná doba životnosti atd. 

Ve spojitosti se zásobami, jejichž auditu se budu zvlášť věnovat ve své praktické části 

diplomové práce, auditor zjišťuje, jestli jsou nákupy a prodeje kontrolovány odpovědnou 
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osobou, jestli je na každý příjem a výdej zásob vystavena příjemka či výdejka se všemi 

náležitostmi, dále se zajímá o kontrolu neprodejných a nepotřebných zásob, o způsob 

oceňování zásob a v neposlední řadě také o inventuru zásob. 

Auditor sleduje také oblast pohledávek z obchodního styku, protože úhrady faktur mají 

významný vliv na platební schopnost společnosti. Auditor například zjišťuje, jestli je 

kontrolováno dodržování časových řad vystavených faktur, výši poskytovaných slev, zda 

odpovědný pracovník pravidelně kontroluje úhrady faktur, případně zasílá upomínky při 

nedodržení splatnosti. Mezi významné činnosti, které určitě neuniknou pozornosti auditora 

patří také kontrola přepočtu devizových pohledávek správným kurzem ČNB a směrnice 

pro tvorbu opravných položek. 

U peněžních prostředků v hotovosti a v bezhotovostní formě auditor zjišťuje, zda 

odpovědné osoby kontrolují a schvalují příkazy k úhradě z běžných účtů, jestli mají 

pokladní doklady všechny požadované náležitosti a s pokladníkem je sepsána dohoda 

o hmotné odpovědnosti, jestli je kontrolován přepočet valut a deviz na českou měnu 

a další. 

Obdobně jako u pohledávek tak i v oblasti závazků z obchodních vztahů se auditor 

zaměřuje na kontrolu časových řad přijatých faktur, zda přijaté jsou přijaté faktury 

napárované s objednávkami, jestli jsou nákupy prováděny se souhlasem odpovědné osoby 

a jestli je kontrolován přepočet cizích měn na českou měnu. 

Zajímavá je také problematika rezerv. Jelikož se očekávaná rizika a ztráty odhadují, 

mohou být rezervy opět položkou, která zkreslí účetní závěrku. Proto se auditor zajímá, 

jestli odpovědná osoba kontroluje výši rezerv, jejich odůvodněnost, čerpání atd. 

Co se týče nákladů a výnosů – jejich výše je kontrolována již v rámci kontrol ostatních 

oblastí. 

Další činností, která je součástí plánování auditu, je plánování testů věcné správnosti. 

Na základě vyhodnocení spolehlivosti vnitřních kontrol může auditor rozlišovat tři různé 

úrovně testů věcné správnosti. Vysokou úroveň testů použije auditor v oblastech, kde 

identifikoval vysoké riziko vzniku nesprávností. Pokud auditor neidentifikoval riziko 

vzniku nesprávností, ale nevěří vnitřnímu kontrolnímu systému ve společnosti, použije 

střední úroveň testů věcné správnosti. Nízká úroveň testů se pak použije tam, kde auditor 
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neidentifikoval riziko vzniku nesprávností a rozhodl, že se může spoléhat na systém 

vnitřní kontroly. 

Existují tři možné způsoby, jak provádět testy věcné správnosti. Prvním jsou analytické 

testy věcné správnosti, které se používají v oblastech auditu, kde se vyskytují opakující se 

podobné operace. Tyto analytické testy jsou založeny na srovnání skutečnosti 

s očekáváním. Druhou možností jsou detailní testy věcné správnosti, kdy auditor 

kontroluje účetní zůstatek vybraných účtů. Používají se v případě významných souborů, 

nebo souborů obsahujících malý počet položek. Poslední možností je kombinace obou 

způsobů. 

Závěrečnou fází vytváření plánu auditu je shrnutí a projednání plánu auditu. Auditor 

projednává plán auditu s auditorským týmem a s klientem, nicméně je to dokument, který 

je součástí spisu a klientovi se neukazuje. Plán auditu obsahuje údaje zjištěné během 

aktivit předcházejících sestavení plánu auditu. 

2.10.2.4 Provedení auditu 

Vlastní audit se skládá z provádění testů spolehlivosti, které jsou vykonávány přímo (např. 

auditor se osobně účastní inventur) nebo nepřímo (auditor konzultuje s odpovědným 

pracovníkem běžný postup při inventuře, vyžádá si záznamy z kontrolních činností). 

Cílem testů spolehlivosti je zjistit, jaké je riziko vzniku nesprávností a do jaké míry 

je možné spolehnout se na vnitřní systém kontrol. Následně probíhá další testování. 

Na základě předběžných analytických postupů již auditor identifikoval významné rozdíly 

mezi skutečnými a očekávanými hodnotami zůstatků vybraných položek a vyhodnotil 

jejich příčiny. V průběhu auditu navazují na předběžné analytické postupy závěrečné 

analytické postupy, které zahrnují porovnávání zůstatků některých položek v běžném 

období se zůstatky v minulém období, a mimo jiné zahrnují také zkoumání vztahů mezi 

souvisejícími hodnotami. 

Následuje provádění testů detailních údajů, které může auditor provádět na základě 

vybraných vzorků, nebo kontroluje celý soubor (pokud není příliš velký). Způsobů, jak 

provádět výběr vzorků, je mnoho. Musíme však vzít na vědomí, že výběr vzorku 

podstatně ovlivňuje auditorské riziko. Rozlišujeme tři druhy auditorského rizika. Prvním 

je přirozené riziko vyjadřující náchylnost položek vykázaných v účetní závěrce 

k nesprávnosti, za předpokladu neexistence vnitřní kontroly. Dalším druhem je kontrolní 
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riziko, které znamená, že se nezamezí nesprávnostem ve vykazovaných položkách 

auditorem ani vnitřní kontrolou. Poslední je zjišťovací riziko, které znamená, že auditor 

nezjistí významnou nesprávnost vyskytující se v účetní závěrce. 

Auditor pokračuje v auditu prováděním testů věcné správnosti. Pokud auditor při testech 

věcné správnosti zjistí, že existují nesprávnosti v účetní závěrce, je povinen informovat 

vedení společnosti a žádat nápravu. Potom se zaměří na účetní závěrku jako celek. Auditor 

kontroluje, zda účetní závěrka je sestavena podle platných právních předpisů a zda 

vyhovuje profesním standardům. Může také vypočítat jednoduché finanční ukazatele, 

například ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, výnosnosti atd. V případě, že má 

auditovaná společnost povinnost sestavit také výroční zprávu, podléhá tato zpráva auditu. 

Auditor kontroluje, zda splňuje všechny požadavky uložené zákonem, jestli jsou uvedené 

údaje pravdivé a správné. Obdobné je to se zprávou o vztazích mezi propojenými 

osobami. 

2.10.2.5 Závěr auditu 

Mezi rozvahovým dnem, což je v případě kalendářního roku 31. 12., a sestavením účetní 

závěrky zpravidla uběhne nějaký čas. Čím delší je tato doba, tím větší je pravděpodobnost 

výskytu události, která může významně ovlivnit informace vykazované v účetní závěrce. 

Z pohledu auditora ve vztahu k datu vydání výroku a schválení účetní závěrky valnou 

hromadou rozlišujeme několik možných situací: 

- událost se vyskytne po sestavení účetní závěrky, ale ještě před vydáním výroku 

auditora – pak auditor dohlédne na zachycení události v příloze nebo v účetní 

závěrce a vydá výrok, 

- událost nastane po datu vydání výroku, ale ještě před schválením účetní závěrky 

valnou hromadou – v takové situaci auditor není odpovědný za tyto události, 

ale měl by zvážit možnost doporučení opravy účetní závěrky, 

- událost se stane po schválení účetní závěrky valnou hromadou – podle platných 

předpisů již není možné znovu otevřít účetní knihy a opravovat účetní závěrku. 

Navzdory skutečnosti, že auditor kontroluje účetní závěrku a vydává výrok, veškerou 

odpovědnost za účetní závěrku nese vedení společnosti. Proto by měl auditor získat 

po dokončení své práce prohlášení vedení společnosti obsahující uznání odpovědnosti. 
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Před samotným vydáním výroku auditora připraví auditor ještě tzv. shrnutí závěru auditu, 

ve kterém popíše celý svůj postup a zjištěné skutečnosti. 

Výstupem práce auditora na zakázce je zpráva auditora. Přestože je určena vlastníkům 

společnosti, slouží také externím uživatelům účetní závěrky – investorům, bankám, 

dodavatelům atd. Zpráva auditora má předepsanou strukturu a obsahuje název zprávy, 

příjemce zprávy, vymezení ověřované účetní závěrky, prohlášení o odpovědnosti 

a odstavec o rozsahu auditu. Částí zprávy auditora je také výrok auditora, datum vydání 

výroku a podpis auditora. 

Výrok auditora může být bez modifikace – „bez výhrad“, nebo s modifikací – „výrok bez 

výhrad se zdůrazněním skutečností“, „výrok s výhradou“, „záporný výrok“, „odmítnutí 

výroku“. 

Výrok bez výhrad vydá auditor za předpokladu, že v účetní závěrce nejsou nesprávnosti 

a účetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy. Může ale také nastat 

situace, kdy účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, nicméně existuje riziko, 

že v budoucnosti společnosti nebude schopná dále provozovat svou činnost. Tohoto rizika 

by si běžný uživatel účetní závěrky nemusel všimnout, proto auditor vydává výrok bez 

výhrad se zdůrazněním skutečností. 

Výrok s výhradou vydává auditor v situaci, kdy nemůže vydat výrok bez výhrad, protože 

si není jist, zda v účetní závěrce nejsou významné nesprávnosti. Jedná se například 

o situace, kdy se auditor nemohl zúčastnit inventury zásob, nebo jinak ověřit některé 

položky účetní závěrky. V takovém případě je nutné vysvětlit v auditorské zprávě důvod 

pro rozhodnutí o výroku s výhradou. 

Pokud auditor nesouhlasí s účetní závěrkou a zastává názor, že jsou v ní obsaženy 

významné nesprávnosti a chyby, pak vydá záporný výrok. Nejčastější příčinou jsou 

neshody s vedením účetní jednotky ohledně zvolených účetních metod a způsobu jejich 

aplikace. 

Odmítnutí výroku neznamená, že auditor nevydá svůj výrok a nepředá zprávu o auditu. 

Odmítnutí výroku je totiž druh výroku, kterým auditor vyjadřuje, že byl při své práci 

v účetní jednotce natolik omezován, že není schopen posoudit správnost údajů 

vykazovaných v účetní závěrce. 
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3 Audit zásob v průmyslovém podniku 

Zásoby jsou významnou součástí oběžného majetku. Jsou charakteristické svou 

jednorázovou spotřebou nebo změnou v jinou formu majetku. Do nákladů se obvykle 

zahrnují v okamžiku spotřeby, prodeje, darování nebo v jiných situacích, kdy dochází 

k jejich úbytku. 

3.1 Charakteristika zásob 

Zásoby jsou upraveny mimo jiné také Českým účetním standardem č. 015. Dle tohoto 

standardu se zásoby dělí na materiál, nedokončenou výrobu, výrobky, mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupinu a zboží. Z pohledu auditu je důležité správné vymezení 

jednotlivých druhů zásob, jak jsou definovány dle § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., viz 

následující text: 

„Položka C.I.1. Materiál zejména obsahuje: 

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo 

zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu, 

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu, 

například lak na výrobky, 

c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například 

mazadla, palivo, čisticí prostředky, 

d) náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty, 

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo 

zboží, 

f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši 

ocenění, 

g) samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, nevykázané v položce B.II.3. Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka 

účtuje jako o zásobách, 

h) pokusná zvířata.“10 

„Položka C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary obsahuje 

                                                 
10 § 9 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví 
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a) produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již 

materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje 

nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty, 

b) odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi 

výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků 

v dalším výrobním procesu účetní jednotky.“11 

„Položka C.I.3. Výrobky obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě 

uvnitř účetní jednotky. 

Položka C.I.5. Zboží obsahuje movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem prodeje, pokud 

účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, 

které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která 

dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka 

obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup 

a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a zároveň je sama nepoužívá, 

nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.“12 

3.1.1 Oceňování zásob 

Český účetní standard č. 015 také přesně vymezuje oceňování zásob. Zásoby se tedy 

oceňují dle způsobu pořízení buď pořizovací cenou, do které se zahrnují náklady 

na pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů jako jsou doprava, clo, náklady 

na zprostředkování nákupu apod., nebo se oceňují předem stanovenou cenou v souladu 

s vnitropodnikovou kalkulací a následným doúčtováním odchylky. 

Zásoby nabyté bezplatně (darem), nebo zjištěné jako přebytky při inventarizaci se oceňují 

reprodukční pořizovací cenou. To znamená, že zásoby jsou v tomto případě oceněny 

cenou, za kterou by byly pořízeny v době, kdy se o nich účtuje. 

Posledním způsobem oceňování zásob je ocenění ve výši vlastních nákladů. Vlastní 

náklady se stanovují vnitropodnikovou kalkulací a zahrnují přímé náklady (např. přímý 

materiál, přímé mzdy apod.) a mohou zahrnovat také poměrnou část nepřímých nákladů 

(např. výrobní režie). 

                                                 
11 § 9 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
12 § 9 odst. 3 a 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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3.1.2 Účtování o zásobách 

Dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 9 odst. 7 se o zásobách účtuje průběžně, přičemž účetní 

jednotka má 2 možnosti – účtování způsobem A nebo způsobem B. Při účtování 

způsobem A se v průběhu roku využívá k účtování účtová třída 1 Zásoby. U způsobu B se 

v účtové třídě 1 Zásoby účtuje ke konci rozvahového dne na základě stavu zásob podle 

evidence o zásobách. V obou případech ale musí být vedena průkazná evidence 

o zásobách v průběhu účetního období. 

Obr. 3.1.2.1 Schéma účtování základních účetních případů týkajících se zásob 

způsobem A 

 

 

 

 

Tab. 3.1.2.2 Účtování v účetním deníku k obr. 3.1.2.1 

Předkontace Číslo 
účetního 
případu 

Text 
Částka 
(v Kč) MD D 

1. Pořízení 100 t materiálu v ceně 10 Kč/t 1 000 111 321 

2. Doprava pořízeného materiálu 500 111 321 

3. Provize zprostředkovateli nákupu 120 111 321 

4. Zařazení materiálu na sklad 1 620 112 111 

5. Spotřeba 50 t materiálu 810 501 112 

 

Účetní jednotka účtuje při pořízení materiálu na účtu 111 – Pořízení materiálu. Jedná se 

o kalkulační účet, na kterém v průběhu času nabíhá celková pořizovací cena materiálu. 

To znamená, že na účtu 111 jsou zachyceny veškeré náklady spojené s pořízením 

materiálu včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Na straně Dal je účtováno na účtu 321, 

protože souvztažně s pořízením materiálu vzniká účetní jednotce také závazek vůči 

dodavateli, dopravci, zprostředkovateli. Při přijetí materiálu na sklad se zaúčtuje příjemka 
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na stranu Má dáti účtu 112 jako přírůstek materiálu na skladu a na stranu Dal účtu 111. 

Částka, ve které je tato účetní operace provedena se vypočítá takto: 

Pořizovací cena materiálu = 1 000 + 500 + 120 = 1 620 Kč 

Ve chvíli, kdy dojde ke spotřebě materiálu, účtujeme na straně Má dáti účtu 501 – 

Spotřeba materiálu a zároveň snížení stavu materiálu na skladě, tedy strana Dal účtu 112. 

Spotřeba materiálu = 1 620 : 100  50 = 810 Kč 

Obdobný postup se používá také u jiných druhů zásob za použití příslušného rozvahového 

účtu. 

Obr. 3.1.2.3 Schéma účtování základních účetních případů týkajících se zásob 

způsobem B 

 

 

 

Tab. 3.1.2.4 Účtování v účetním deníku k obr. 3.1.2.3 

Předkontace Číslo 
účetního 
případu 

Text 
Částka 
(v Kč) MD D 

1. 
Zaúčtování počátečního stavu k 1. dni 
účetního období do nákladů 

5 000 501 112 

2. Pořízení materiálu 100 t v ceně 10 Kč/t 1 000 501 321 

3. Doprava materiálu 500 501 321 

4. Provize zprostředkovateli nákupu 120 501 321 

5. 
Zaúčtování konečného stavu k poslednímu 
dni účetního období 

5 810 112 501 

 

V případě, že si účetní jednotka zvolí účtování o zásobách způsobem B, musí k prvnímu 

dni účetního období zaúčtovat počáteční stav zásob do nákladů. V průběhu roku pak 

veškeré nákupy zásob účtuje dále do nákladů, aniž by použila účet 111 nebo 112. 

O spotřebě účetní jednotka neúčtuje. Na konci účetního období se zjišťuje konečný stav 
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zásob, který se zaúčtuje jako vyřazení ze spotřeby – strana Dal účtu 501 a souvztažně jako 

příjem na sklad – strana MD účtu 112. 

Konečný stav zásob = 5 000 + (1 620 : 100  50) = 5 810 Kč 

Konečný stav zásob se vypočítá jako počáteční stav zásob navýšený o všechny přírůstky 

zásob a následně snížený o úbytky zásob. V tomto příkladu jsme vycházeli z hodnot 

uvedených výše, kdy byla spotřebována polovina nakoupeného materiálu. 

Bez ohledu na vybraný způsob účtování zásob můžeme vidět, že konečný stav účtu 112 

a 501 je v obou případech stejný, tj. 5 810 Kč a 810 Kč k 31. 12. 

U zboží se použije podobný postup, nicméně dojde ke změně v číslech účtů – účet 501 – 

Spotřeba materiálu bude nahrazen účtem 504 – Prodané zboží a účet 112 – Materiál na 

skladě bude nahrazen účtem 132 – Zboží. 

3.2 Cíle auditu zásob a možná rizika se zásobami spojená 

Podle mého názoru jsou zásoby materiálu u výrobních podniků (ale samozřejmě nejen 

u nich) velmi důležité, protože zajišťují plynulý chod výroby. S tím také souvisí 

skutečnost, že v zásobách mají společnosti vázány značné finanční prostředky. Společnost 

musí věnovat velké úsilí řízení zásob, protože některé druhy zásob mohou zastarávat, 

ztrácet na hodnotě. A protože se stav zásob ve finančním vyjádření zveřejňuje v účetní 

závěrce, je také předmětem ověřování auditora, zda uvedené hodnoty podávají věrný 

a poctivý obraz skutečnosti. 

Zásoby se stejně jako jiná aktiva testují na nadhodnocení (hodnota zásob v účetnictví je 

vyšší než jejich skutečná hodnota). Příčinou nadhodnocení může být skutečnost, 

že společnost se snaží vypadat v očích investorů ale i jiných uživatelů účetní závěrky co 

nejlépe, proto například netvoří opravné položky, i když by měla, a tím vytváří zdání, 

že zásoby mají větší hodnotu, než je tomu ve skutečnosti. 

Během auditu prakticky není možné, aby auditor ověřil každou jednotlivou položku zásob. 

Spíše jde o získání alespoň přiměřeného ujištění o tom, že zásoby skutečně existují 

a společnost k nim vlastní všechny potřebné doklady (fakturu, dodací list, přepravní list, 

smlouvu, objednávku, příjemku apod.). Auditor vybere také několik faktur, aby zjistil, zda 

jsou zásoby správně zaúčtovány ve správném ocenění a ve správném účetním období. 
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Nejdříve se však auditoři zamýšlejí nad riziky, které se týkají zásob a vyplývají 

z konkrétní situace daného podniku. K nadhodnocení zásob může dojít dvojím způsobem. 

První možnost je podhodnocení úbytků zásob. Anebo jsou nadhodnoceny přírůstky zásob 

– což se týká situací, kdy nákup zásob je účetní jednotkou zaúčtován, ale zásoby 

ve skutečnosti nebyly přijaty. Nebo může nastat situace, kdy zásoby byly zaúčtovány 

ve vyšší hodnotě, než měly být, případně mohou být zásoby zaúčtovány v běžném období, 

přičemž vlastnictví k nim bylo skutečně převedeno až v příštím období (tzv. cutoff13).  

Posledně zmíněný případ se často stává v souvislosti s mezinárodními obchodními 

podmínkami INCOTERMS, které mohou stanovit, že zboží je ve vlastnictví odběratele již 

v okamžiku vyskladnění u dodavatele (EXW – Ex Works). Další podmínka FOB (Free On 

Board) má za následek přechod vlastnictví na odběratele okamžikem předání zásob 

přepravci určenému odběratelem. Podobných podmínek existuje mnoho, firmy si je 

mohou dohodnout v kupní smlouvě. Důležité pro nás je, že účetní jednotka může 

zaúčtovat zásoby do svého účetnictví přesně v okamžiku, kdy na ni přechází vlastnictví 

k těmto zásobám, což nutně nemusí být den, kdy jsou tyto zásoby přijaty na sklad nebo 

den, kdy byla přijata nebo vystavena dodavatelská faktura. 

K podhodnocení úbytků pak může dojít, když je nějaký druh vydán ze skladu, ale výdej 

není zaúčtován. Tato situace se může stát například při reklamaci zásob, které jsou 

odeslány zpět dodavateli. Podhodnocením úbytků rozumíme také výdej zásob zaúčtovaný 

v nesprávné hodnotě apod. 

Zásoby se však také testují nepřímo na podhodnocení – děje se tak prostřednictvím 

testování závazků. 

3.3 Testování zásob 

Mnoho důležitých informací potřebných při vlastním testování zásob získává auditor 

z inventur zásob. Ze zákona je auditor oprávněn se účastnit inventur zásob přímo při jejich 

průběhu. Pokud by mu to auditovaný subjekt neumožnil, mohlo by to mít za následek 

vydání výroku s výhradou. 

                                                 
13 Jedná se o anglický název specifické situace spojené s účtováním zásob nebo pohledávek do nesprávného 
období na přelomu roku používaný v rámci celosvětové auditní terminologie. 
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3.3.1 Postup auditora při inventuře zásob 

Zpravidla se auditor předem dohodne s pověřeným pracovníkem auditovaného subjektu 

na přesném čase, kdy na inventuru dorazí. Tou dobou by měla větší část zásob být již 

spočítána, ale inventura musí ještě probíhat, aby auditor mohl posoudit účinnost 

inventurních postupů. Je běžné, že inventur se neúčastní přímo auditor, ale jeho asistent. 

Proto v následujícím textu budeme vycházet z předpokladu, že se inventury účastní 

asistent auditora. Zásoby jsou poměrně rizikovou položkou rozvahy, proto by asistent 

auditora měl přesně vědět, jak má postupovat, a hlavně by měl ke svému úkolu přistupovat 

zodpovědně. 

Ke dni inventury si zpravidla pověřený asistent auditora vyžádá od auditované společnosti 

registr zásob obsahující údaje o množství jednotlivých druhů zásob a jejich jednotkové 

ceně. Tento registr zásob, respektive konečná částka v Kč za součet všech položek, musí 

souhlasit se zůstatkem v Kč v hlavní knize. Asistent auditora by se měl pověřených 

pracovníků také zeptat, zda jsou plánovány nějaké významné změny ve stavu zásob 

v období mezi dnem inventury a dnem účetní závěrky (pokud se nejedná o stejný den). Jde 

o důležité informace, protože zůstatek účtů zásob v hlavní knize slouží asistentovi auditora 

ke stanovení počtu vzorků. 

3.3.1.1 Vzorky k testování 

Vzorkem rozumíme jednotlivou položku zásob auditované společnosti, kterou si asistent 

auditora náhodně vybere se záměrem ji otestovat. Vzorky se vybírají dvojím způsobem. 

První možnost je postup vybírání vzorků ze záznamů do skutečnosti (tzv. sheet to floor 

metoda14), což znamená, že asistent auditora se podívá do inventurních soupisů 

používaných klientem při inventuře a z nich následně vybírá stanovený počet položek, 

u kterých bude ověřovat, že opravdu existují a že jejich množství odpovídá množství 

uvedenému v inventurním soupisu. 

Druhý způsob je opačný – asistent auditora projde sklad se zásobami a vytipuje si 

stanovený počet položek, u nichž spočítá jejich množství a toto bude chtít ověřit 

v inventurním soupisu klienta (tzv. floor to sheet metoda15). 

                                                 
14 Jedná se o anglický název způsobu ověření existence zásob při inventuře. Tento název se běžně používá 
v auditní terminologii. 
15 Jedná se o anglický název způsobu ověření existence zásob při inventuře. Tento název se běžně používá 
v auditní terminologii. 
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Je důležité, aby byly vybrány významné položky, to znamená, že jejich hodnota v Kč 

by měla být co nejvyšší. Například nemá smysl, aby se ověřovaly položky v celkové 

hodnotě 500 Kč, když společnost vlastní zásoby v celkové hodnotě 25 milionů Kč. 

Důvodem je potřeba pokrýt co největší část celkové balance účtů zásob, protože když 

otestujeme 75 % celkové hodnoty zásob a nenajdeme chybu, je velmi pravděpodobné, 

že ani ve zbývajících 25 % chyba nebude. 

3.3.1.2 Ověřování v průběhu inventury 

Vlastní testování vybraných vzorků probíhá tak, že asistent s pověřenými pracovníky 

auditovaného subjektu, kteří s ním sklady procházejí, přepočítává vybrané druhy zásob 

a ověřuje, zda zvolený způsob inventarizace je dostatečné vhodný a hlavně, zda hodnoty 

napočítané klientem při inventuře odpovídají hodnotám zjištěným při přepočítání za účasti 

asistenta auditora. 

Během procházení skladových prostor klienta by se asistent auditora měl také zaměřit 

na zásoby, které nebyly vybrány jako vzorek, ale jsou evidentně zastaralé, dlouho 

bez pohybu, poškozené a podobně. Následně asistent ověřuje, jak dlouho už jsou tyto 

zásoby skladovány a jak má účetní jednotka nastavený systém zjišťování zastaralých 

zásob. 

V průběhu inventury by si asistent auditora měl všímat, jak inventura probíhá – jestli si 

pracovníci ve skladu nějak značí již spočítané druhy zásob, jestli postupují systematicky, 

aby nedošlo k vynechání některých položek zásob. Dále asistent sleduje, jak vypadají 

inventurní soupisy, ve kterých je uveden stav zásob zjištěný při inventuře. Určitě není 

vhodné dávat pracovníkům skladu k dispozici již předvyplněné inventurní soupisy, 

ve kterých je uvedený počet kusů, který by měli ve skladu najít. Může to vést k podvodům 

při inventuře, nebo k situaci, kdy pracovník inventuru vůbec neprovede a jen si dané 

položky označí jako spočítané. 

Asistent prověřuje, kdo inventuru provádí a zda zjištěná množství přepočítává a kontroluje 

ještě nějaká další odpovědná osoba. K tomu také slouží Pokyn k provedení inventury, 

který by měl být vydán účetní jednotkou před každou inventurou. V něm jsou pak 

uvedeny inventarizační komise a odpovědné osoby. Pokyn k provedení inventury si 

asistent vyžádá předem. 
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3.3.1.3 Zpracování získaných informací 

Získané informace si asistent auditora průběžně zaznamenává a je vhodné, aby mu 

pracovníci, kteří s ním sklad procházeli a ověřovali množství u jednotlivých vybraných 

vzorků, svým podpisem stvrdili, že souhlasí s napočítanými hodnotami. 

Hodnoty, které si asistent odsouhlasil společně s pověřenými pracovníky podniku totiž 

musí být v konečném registru zásob upraveném o inventarizační rozdíly zjištěné 

při inventuře. 

Inventura se dle zákona o účetnictví provádí minimálně jednou ročně, může být však 

provedena v období 3 měsíců před nebo 1 měsíc po datu sestavení účetní závěrky. Pokud 

by inventura probíhala v průběhu účetního období a ne až na jeho konci, je postup 

asistenta auditora obdobný s tím rozdílem, že je nutné analyzovat skladové pohyby mezi 

dnem provedení inventury a dnem účetní závěrky. 

3.3.2 Ocenění zásob 

Další oblastí, na kterou se auditoři při provádění auditu zaměřují, je oceňování zásob. 

Dle českých právních předpisů rozlišujeme několik možností oceňování – jedná se 

například o metodu FIFO, vážený aritmetický průměr, skutečné pořizovací ceny. 

Podle používané metody oceňování se následně auditor rozhoduje, jaký zvolí test. 

V každém případě by se auditor měl zamyslet nad vhodností použité metody, nad její 

přiměřeností a zjistit, zda je skutečně klientem důsledně používána. 

3.3.2.1 Metoda oceňování zásob pomocí předem stanovených nákladů 

Tato metoda je poměrně komplikovaná, takže je důležité její důkladné pochopení 

auditorem. Obvykle si auditor zjišťuje co nejvíce informací o výrobním procesu klienta, 

aby mohl správně rozklíčovat jednotlivé složky kalkulačního vzorce. Zejména by se měl 

zaměřit na neobvyklé transakce – například když nějaká důležitá položka kalkulačního 

vzorce chybí, nebo když se předem stanovené náklady oproti předchozímu roku výrazně 

změnily. Potom si auditor vybere stanovený počet vzorků a překontroluje nákladové 

kalkulace. 

V případě tohoto ocenění zásob budou v účetnictví vznikat rozdíly vyplývající z rozdílů 

mezi předem stanovenými (kalkulovanými) náklady a skutečnými náklady. Tyto rozdíly 
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by měly být minimální a pokud jsou významné, měl by se auditor zamyslet a zjistit 

příčiny.  

Obdobný auditorský postup se používá v případě zahrnutí režijních nákladů klientem 

do ceny zásob. Režijní náklady by měly být rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé typy 

zásob. Auditory pak zajímá, jestli jsou k daným položkám zásob přiřazeny skutečně jen 

ty režijní náklady, které s nimi souvisí, zda odpovídají poměry rozdělení režijních nákladů 

jednotlivým zásobám a další. 

3.3.2.2 Opravné položky k zásobám 

V souvislosti s povinnostmi uloženými zákonem o účetnictví je nutné, aby společnosti 

měly zásoby oceněny v nižší z hodnot pořizovací ceny a prodejní ceny snížené o náklady 

spojené s prodejem. To znamená, že pokud má společnost zásoby, které jsou zastaralé, 

nekvalitní, nebo málo obrátkové, pak by účetní jednotka měla tvořit opravné položky, 

aby účetně snížila hodnotu zásob a pomohla tak dotvořit věrný a poctivý obraz 

skutečnosti. 

Auditor provádí kontrolu výpočtu výše opravných položek a jejich celkový součet pak 

odsouhlasí na balanci v obratové předvaze. Pokud jsou vytvořeny opravné položky 

na základě nějakého odborného posudku, tak by auditor měl projít a odsouhlasit částky 

i podle posudku. 

Účtování opravných položek je mimo jiné upraveno Českým účetním standardem č. 005. 

„Opravné položky představují dočasné snížení hodnoty majetku. Vytvářejí se pouze 

v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace 

majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných 

položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty 

majetku.“16  

Obr. 3.3.2.2.1 Schéma účtování opravných položek 

 

 

 

                                                 
16 § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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Opravné položky snižují hodnotu zásob nepřímo – při účtování nesnižujeme hodnotu 

zásob na účtu 112. Tvorba opravné položky se účtuje do nákladů na stranu Má dáti účtu 

559 ve výši, o kterou chceme hodnotu zásob snížit. Na straně Dal pak účtujeme na účtu 

191 – Opravná položka k materiálu. Rozpuštění opravné položky se účtuje opačným 

zápisem. Obdobný postup se použije u ostatních druhů zásob s použitím rozvahového účtu 

dle druhu zásob. 

3.4 Zásoby ve společnosti ABC, a.s. 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, pod názvem ABC, a.s. se skrývá skutečná průmyslově 

orientovaná společnost, která si nepřála být jmenována. Tato společnost produkuje 

strojírenské výrobky jako jsou technologické celky, zařízení pro hutní provozy, ocelové 

konstrukce a drobné kolejivo. Jedná se o 100% dceřinou společnost. Povinný audit zadala 

auditorské společnosti z tzv. „Velké čtyřky“, která audituje všechny podniky ve skupině.  

Společnost ABC, a.s. o zásobách účtuje prostřednictvím metody „A“. To znamená, že do 

účetnictví jsou zaznamenávány veškeré příjemky a výdejky a účtuje se na účtu 111, 112 

už v průběhu roku. Zvolená metoda umožňuje přesné zobrazení aktuálního stavu zásob 

na skladě. 

Společnost ABC, a.s. má celkem tři provozy, přičemž v každém z nich se vyrábí něco 

jiného. V prvním provozu se vyrábí drobné kolejivo, které spadá do hromadné výroby. 

Druhý provoz – mechanické dílny – je zaměřen na výrobu náhradních dílů, jedná se 

o kusovou výrobu. Nicméně v mechanických dílnách, konkrétně tedy v kovárně, 

se ve větších sériích vyrábí ještě některé další produkty. Třetím provozem je pak 

soustružna válců, kde dochází k opracování válců na zakázku pro mateřskou společnost, 

jedná se o kusovou výrobu, a ještě se zde opravují vagóny taktéž pro mateřskou 

společnost. 

Základním materiálem spotřebovávaným v prvním provozu je válcovaný materiál, který 

dodává mateřská společnost. Ve druhém provozu se pak jako základní materiál 

zpracovávají zejména bloky, sochory pro kovárnu a plech, dále také tyče na ocelové 

konstrukce a technologické celky. Plech je odebírán z konsignačního skladu. Třetí provoz 

zpracovává surové válce. 

Pomocný materiál je pro všechny provozy víceméně stejný. Jedná se zejména o brusné 

kotouče, vrtáky a náhradní díly sloužící k údržbě strojního parku. Společnost ABC, a.s. 
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má nastavené limity pro pomocný materiál podle druhu zásob a podle provozu. Limity 

jsou stanoveny ke konci čtvrtletí, na začátku roku jsou vyšší než na konci roku. 

3.4.1 Organizace zásob ve společnosti ABC, a.s. 

Nakupované zásoby jsou společností ABC, a.s. účtovány v pořizovacích cenách – 

v cenách pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Zásoby vlastní výroby jsou 

oceňovány vlastními náklady, do kterých jsou zahrnuty přímé náklady (přímý materiál 

a přímé mzdy) přímo související s výrobou, případně také část nepřímých nákladů. 

Nedokončená výroba je v souladu s kalkulacemi oceňována na úrovni vlastních nákladů 

výroby. To znamená, že cena zahrnuje přímé náklady a výrobní režie. Nedokončená 

výroba se eviduje v cenách zahrnujících skutečně spotřebovaný materiál, normohodiny 

odpracovaného času a výrobní režii, přičemž se vychází z finančních plánů sestavených 

podle skupin strojů. Mzdy jsou přepočítávány hodinovou sazbou dle finančních plánů 

a skutečné množství odpracovaných hodin.  

Zásoby polotovarů a hotových výrobků jsou oceněny skladovými cenami na základě 

plánovaných kalkulací. Kalkulace samozřejmě také zahrnuje spotřebovaný materiál, mzdy 

a výrobní režii. Rozdíl je však v tom, že mzdy jsou počítány podle předem stanovené 

kalkulace, tedy bez ohledu na skutečné množství odpracovaných hodin. Stejně tak 

materiál je započítán do ocenění podle předběžné kalkulace a nikoliv podle skutečné 

spotřeby. 

Výdeje zásob ze skladu účtuje společnost ABC, a.s. metodou váženého aritmetického 

průměru. 

O polotovarech se účtuje pouze v souvislosti s drobným kolejivem. Ve všech provozech 

však vznikají hotové výrobky. 

Společnost ABC, a.s. používá k účtování veškerých účetních případů účetní program SAP. 

Ve společnosti ABC, a.s. je zaměstnanci využíván také speciální software SYTELINE 

pro výrobní účetnictví. V tomto softwaru dochází ke zpracování výrobního příkazu, 

ke každému výrobnímu kroku jsou přiřazeny náklady. Údaje jsou pak pravidelně 

přenášeny do účetního systému SAP. 
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Inventura zásob společnosti ABC, a.s. probíhá v souladu se zákonem o účetnictví jednou 

ročně. Normy přirozeného úbytku nastaveny nejsou, protože nemají žádný druh zásob, 

který by mohl bez zjevného zavinění ubývat. 

3.4.1.1 Tvorba opravných položek 

O opravných položkách společnost ABC, a.s. účtuje vždy na konci roku. Co se týče 

materiálu, společnost nastavila dvojí kontrolu obrátkovosti zásob. Tu první mají na starosti 

pracovníci účetního oddělení, kteří si z účetního systému SAP vygenerují sestavu zásob 

bez pohybu déle než jeden rok a jeden den. Druhá část kontroly je prováděna pracovníky 

příslušných skladů, kteří fyzicky obcházejí sklady a kontrolují jednotlivé druhy 

materiálových zásob. Pověření pracovníci ze skladů vyhotovují soupis položek, které jsou 

bez pohybu celý rok – zejména se může jednat o náhradní díly. Opravná položka je pak 

stanovena ve 100% výši. 

Opravné položky se často týkají také základního materiálu, který společnost ABC, a.s. 

nakupuje od své mateřské společnosti. Ta dodává základní materiál na drobné kolejivo 

v minimálním odebíraném množství 20 tun a pokud společnost ABC, a.s. potřebuje na své 

zakázky pouze 15 tun, pak zbývající část zůstane na skladě a je velmi obtížné materiál 

dále prodat nebo zpracovat, protože se jedná o specifické složení oceli. 

U zásob nedokončené výroby jsou opravné položky stanoveny jako rozdíl mezi realizační 

cenou a dosud vynaloženými skutečnými náklady.  

Dalšími druhy zásob, u kterých se podrobně sleduje výše opravné položky, jsou 

polotovary a hotové výrobky. Společnost ABC, a.s. totiž vyrábí některé druhy výrobků jen 

na zakázku. To znamená, že pokud zákazník odmítne zakázku z jakéhokoliv důvodu 

odebrat, je hodně pravděpodobné, že dané výrobky už nebude možné nikomu dalšímu 

prodat. Jedinou možností je potom výrobky výrazně pod cenou nebo je sešrotovat. Výše 

opravné položky je tak stanovena jako rozdíl mezi hodnotou zásob a cenou šrotu. 

3.5 Audit zásob společnosti ABC, a.s. 

K veškerému testování si auditor vypočítává velikost vzorku, tedy počet položek, které 

bude testovat. V následujících odstavcích se pokusím nastínit, jak auditor postupoval 

při výpočtu hladiny významnosti a dalších údajů potřebných k provedení auditu. 



 35 

3.5.1 Velikost vzorku 

Aby bylo možné vypočítat velikost vzorku pro testování jednotlivých řádků rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty, musí si auditor nejdříve stanovit hladinu významnosti. Hladina 

významnosti – tzv. materialita – byla u společnosti ABC, a.s. stanovena jako 1,5 % 

hodnoty celkových tržeb. Jedná se o nejpoužívanější způsob pro výpočet, protože 

stanovení hladiny významnosti jako procento z tržeb spolehlivě odráží vývoj hospodaření 

společnosti. To znamená, že z výkazů účetní závěrky zjistí auditor stav účtů 601 – Tržby 

za prodej výrobky, 602 – Tržby za služby, 604 – Tržby za zboží. Od vypočítané hodnoty 

se odečítá procento očekávané chyby (např. 10 – 20 % z celkové materiality), proto 

abychom dostali tzv. „prováděcí materialitu“, na základě které se vypočítává počet vzorků 

pro testování. 

Konečný stav účtu 601 k 31. 12. 2010 činil 883 633 000 Kč, konečný stav účtu 602 k 31. 

12. 2010 činil 364 476 000 Kč, společnost ABC a.s. zboží neprodává, proto je konečný 

stav účtu 604 nulový. 

Materialita před odečtením procenta očekávané chyby = 0,015 · (883 633 000 + 

364 476 000) = 18 721 635 Kč 

Materialita po odečtení procenta očekávané chyby = 18 721 635 · 0,9 = 16 849 471,50 Kč 

Tato hodnota materiality je auditorem zaokrouhlena na 16 849 472 Kč a je následně 

používána po celou dobu testování v daném účetním období. 

Pro testování si auditor vypočítal také hodnotu maximální odchylky, která může 

na balanci účtu být, aniž by balance účtu byla považována za materiálně zkreslenou. Jedná 

se tedy o částku představující maximální přípustnou chybu. Všechny chyby nalezené 

během testování se jednotlivě porovnávají s touto částkou a pokud je její hodnota 

překročena, pak se jedná o významnou chybu, která musí být účetní jednotkou opravena, 

jinak bude zohledněna ve výroku auditora. Obvykle je maximální přípustná odchylka 

stanovena jako 2 – 5 % z hodnoty materiality. 

Maximální přípustná odchylka = 18 721 635 · 0,02 = 374 432,7 Kč 

Velikost vzorku pak závisí na podílu konečného stavu daného účtu zásob a materiality. 

Dále závisí na auditorském přístupu, kolik vzorků bude představovat tento podíl.  
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3.5.2 Rizika testovaná v rámci auditu zásob společnosti ABC, a.s. 

Největším rizikem u zásob, na které se auditor v rámci auditu zaměřil je riziko 

znehodnocení. To znamená, že auditor ověřoval, zda zásoby materiálu nejsou zastaralé, 

zda výrazně neklesla tržní hodnota materiálových zásob. U hotových výrobků je největším 

rizikem jejich neprodejnost. Může se totiž stát, že neexistuje poptávka po některých 

druzích výrobků, nebo klesla celosvětová kupní cena, případně výrobky leží dlouho 

na skladu. Existují ale i další rizika, které se pokusím objasnit v rámci popisu testování 

zásob. 

3.5.3 Odsouhlasení registrů zásob na hlavní knihu 

V Tab. 3.5.3.1 vidíme první fázi auditu zásob, kdy auditor provedl odsouhlasení registru 

materiálových zásob na hlavní knihu: 

Tab. 3.5.3.1 Odsouhlasení účtu 112 na registr materiálových zásob 

Hodnota zásob v účetnictví na účtu 112 – 
Materiál na skladě 

123 337 656 Kč 

Hodnota materiálu v registru zásob 123 337 656 Kč 

Rozdíl 0 Kč 

 

Nedokončená výroba zachycená na účtu 121 – Nedokončená výroba je auditorem 

odsouhlasena na registr poněkud odlišně. Auditor obdržel od společnosti ABC, a.s. 

sestavy dle jednotlivých provozů, na kterých jsou výrobní příkazy rozepsané podle 

jednotlivých zakázek, kdy v rámci každého výrobního příkazu jsou uvedeny přímé 

náklady, mzdy a výrobní režie. Na konci každé sestavy jsou součty celkových 

materiálových nákladů, celkové mzdové náklady a celkové výrobní režie. Když se tyto 

položky sečtou, dávají dohromady hodnotu nedokončené výroby. Ta je pak porovnávána 

s hodnotou zaúčtovanou na účtu 121 – Nedokončená výroba. Také v tomto případě došlo 

k odsouhlasení hodnot bez rozdílu, přičemž celková hodnota nedokončené výroby činí 

52 029 492 Kč. 

Polotovary a hotové výrobky auditor odsouhlasil na registr zásob obdobným způsobem 

jako nedokončenou výrobu. Hodnota polotovarů k 31. 12. 2010 činí 8 949 005 Kč, 

hodnota hotových výrobků k 31. 12. 2010 činí 31 867 883 Kč. Auditor by také měl 

otestovat věrohodnost registrů, což se provádí v rámci testu ocenění, jak je uvedeno níže.  
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Dalším krokem, který auditor provedl ještě před započetím vlastního testování zásob, je 

porovnání rozdílů mezi stavem zásob k 31. 12. 2010 a stavem zásob k 31. 12. 2009 

na částky zaúčtované na účtech 611 – Změna stavu nedokončené výroby, 612 – Změna 

stavu polotovarů, 613 – Změna stavu hotových výrobků. Zde totiž může vzniknout chyba 

v důsledku převodu zásob mezi jednotlivými sklady, který například nemusel být 

nedopatřením zaúčtovaný. 

Tab. 3.5.3.2 Porovnání změny stavu zásob zaúčtovaných na rozvahových 

účtech na změny stavu zásob zaúčtované na účtech 611, 612, 613 

Druh zásob 

Stav účtů 
121, 122 a 
123 k 31. 
12. 2010 v 

Kč 

Stav účtů 
121, 122 a 
123 k 31. 
12. 2009 

v Kč 

Rozdíl v Kč 

Částka 
zaúčtovaná 

na účtu 
611, 612, 

613 

Výsledný 
rozdíl 

Nedokončená 
výroba 

52 029 492 43 969 069 8 060 423 8 060 423 0 

Polotovary 8 949 005 4 819 024 4 129 981 4 129 981 0 

Hotové výrobky 31 867 883 26 562 240 5 305 643 5 306 560 - 917 

 

Porovnáním bylo zjištěno, že na účtu hotových výrobků došlo k nárůstu stavu o 5 305 643 

Kč, ale na účtu 613 – Změna stavu hotových výrobků byla zachycena změna vyšší – 

celkem 5 306 560 Kč. Mezi těmito částkami je rozdíl – 917 Kč. Pravděpodobně se jedná 

o převod mezi sklady, který nebyl zaúčtován. Protože tato částka je menší než maximální 

přípustná chyba, jejíž hodnota byla auditorem stanovena jako 336 989 Kč, nemusel 

ji auditor dále řešit a pouze upozornil klienta na tento nález. 

3.5.4 Inventura ve společnosti ABC, a.s. 

Auditor pověřil svého asistenta, aby se zúčastnil inventury ve společnosti ABC, a.s., která 

proběhla začátkem prosince 2010. Na základě zkušeností auditor stanovil počet vzorků na 

základě plánované materiality, zvlášť pro materiál, rozpracovanou výrobu a hotové 

výrobky. 

Protože inventura probíhala začátkem prosince, auditor nevycházel z výše uvedené 

materiality vypočítané z výnosů k 31. 12. 2010, ale z její očekávané hodnoty, jelikož v té 

době ještě nemohl znát konečnou balanci výnosových účtů, ze kterých se materialita 

počítá. Auditor pro výpočet materiality ještě před koncem roku zjistil z účetnictví sumu 
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výnosů k 30. 11. 2010 a tuto částku extrapoloval na 12 měsíců. V podstatě tedy výnosy 

dělil jedenácti a násobil dvanácti. Tak zjistil očekávanou hodnotu výnosů k 31. 12. 2010. 

Pro zjednodušení však předpokládejme, že se očekávaná hodnota výnosů významně 

nelišila od té skutečné, a proto při výpočtu vzorků používáme materialitu vypočítanou dle 

stavů k 31. 12. 2010. 

V souladu s auditorským přístupem bylo stanoveno, že asistent auditora při inventuře 

ověří 10 vzorků materiálu, 5 vzorků nedokončené výroby a polotovarů a 2 vzorky 

hotových výrobků, celkem tedy sedmnáct položek zásob. Hodnota nedokončené výroby 

a polotovarů se pro účely auditu a výpočtu vzorků sčítají, protože jsou ve výkazech účetní 

závěrky zachyceny na jednom řádku. Polovina vzorků byla ověřena přístupem „sheet to 

floor“ a druhá polovina pak přístupem „floor to sheet“.  

Ověřování v prvním případě bylo provedeno tak, že asistent auditora vybíral vzorky ze 

sčítacích archů zaměstnanců společnosti ABC, a.s., tyto vybrané položky byly znovu 

společně přepočítány a výsledek počítání se porovnal na číslo uvedené ve sčítacím archu 

zaměstnance. Ověřování druhou metodou naopak probíhalo způsobem, kdy asistent 

auditora vybral ve skladu potřebný počet vzorků, které byly společně přepočítány 

a zjištěná hodnota byla porovnána na hodnotu ve sčítacím archu. Tak bylo pokryto riziko, 

že na skladu jsou fyzicky uloženy položky, které nejsou evidovány v registru zásob. 

Při inventuře nebyl zjištěn žádný problém. 

Tab. 3.5.4.1 Část záznamů asistenta auditora z inventury 

Druh 
zásob 

Označení 
v registru 

MJ 
Ocenění v 

Kč 

Počet 
zjištěný 

ABC, a.s. 

Počet 
zjištěný při 

auditu 
Rozdíl 

Materiál 
Žebrová 
podkladnice 
R65-2-18 

tuny 16 230,00 208,92 208,92 0 

Výrobky Svěrka ZS 4/65 kusy 18,30 112 320,00 112 320,00 0 

Materiál Blok čtvercový  tuny 16 740,71 96,95 96,95 0 

Materiál Spojka S49 tuny 19 100,00 70,48 70,484 0 

Výrobky Těleso spirál. kusy 61 887,00 19,00 19,00 0 

 

Během finálního auditu auditor navazoval svým testováním na inventuru zásob 

provedenou asistentem ještě před koncem roku. K tomu bylo zapotřebí vyžádat si 
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podklady od společnosti ABC, a.s., které obsahovaly údaje o souhrnu přírůstků a úbytků 

v období mezi provedením inventury a 31. 12. 2010. Tyto údaje jsou obvykle obsaženy ve 

skladových kartách jednotlivých druhů zásob. Auditor následně pro jednotlivé položky 

ověřované v rámci inventarizace počítal očekávanou hodnotu k 31. 12. 2010: 

Očekávaná hodnota zásob k 31. 12. = (množství daného druhu zásob · skladová cena 

zásoby) + hodnota přírůstků do konce roku – hodnota úbytků do konce roku. 

Očekávanou hodnotu zásob k 31. 12. auditor během finálního auditu porovnal 

na skutečnou hodnotu v registru zásob sestavenému k 31. 12. 2010, ale nezjistil žádný 

významný rozdíl. 

3.5.5 Test ocenění 

Pro materiálové zásoby provedl auditor test ocenění, tzv. „valuation test“. V první řadě si 

auditor vypočítal velikost vzorků pro materiálové zásoby. 

Velikost vzorku závisí na částce zaúčtované na účtu 112 – Materiál a zároveň na 

stanovené materialitě. Jak již bylo uvedeno výše, materialita pro výpočet vzorku činí 

16 849 472 Kč. Dělením konečného stavu účtu 112 materialitou dostaneme podíl 7,32. 

Velikost vzorku závisí na auditorském přístupu, pro různé hodnoty podílu může být 

stanovený počet vzorků odlišný v závislosti na rozhodnutí každého auditora. V tomto 

případě odpovídá vypočítaný podíl celkem desíti vzorkům. Pro test ocenění mohou, ale 

nemusí být vybrány tytéž vzorky, které byly ověřovány v rámci inventury. V tomto 

případě se auditor rozhodl vybrat pět vzorků testovaných v rámci inventury a pět nových 

vzorků, jelikož měl za cíl ověřit hodnotnější položky. 

K vybraným položkám materiálu si auditor nechal společností ABC, a.s. připravit 

skladové karty, ze kterých zjistil jednotkovou cenu zásob k 31. 12. 2010 a tu v dalším 

kroku porovnával na jednotkovou cenu z poslední nákupní faktury z roku 2010. Poté se 

vypočítává procentuální rozdíl. Ten by v případě, kdy společnost používá ocenění 

materiálových zásob průměrnými cenami, neměl být větší než 5 %. Může nastat situace, 

kdy rozdíl bude větší než 5 %, potom je vhodnější, aby auditor použil pro ověření vážený 

průměr. Když si auditor vyžádal poslední nákupní faktury k daným druhům materiálu, 

zaměřil se také na rok vydání faktury. Mohlo se totiž stát, že poslední nákupní faktura byla 

z roku 2009, nebo 2008, což může být signál pro vytvoření opravné položky. 
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Tab. 3.5.5.1 Test ocenění materiálu 

V následující tabulce je zachycena část testu ocenění materiálu. 

Označení v 
registru 

Jednotková 
cena 

v registru 

Rok poslední 
přijaté 
faktury 

Jednotková 
cena na 
faktuře 

Rozdíl v Kč 
Rozdíl v 

% 

Žebrová 
podkladnice 
60-0-20 

16 080,00 2010 16 080,00 0,00 0 

Žebrová 
podkladnice 
R65-2-18 

16 230,00 2010 16 230,00 0,00 0 

Spojka S49 19 100,00 2010 19 100,00 0,00 0 

Žebrová 
podkladnice 
54-2 

12 880,00 2010 15 730,00 -2 850,00 22 

Svěrka 50-60 
UNI 

21 740,00 2010 21 740,00 0,00 0 

 

U materiálu, kde se jednotková cena z poslední faktury neliší od jednotkové ceny 

v registru, dochází k velké obrátkovosti zásob. Skladová cena materiálu se totiž 

přepočítává aritmetickým průměrem při každém nákupu a pokud je v tom momentě na 

skladě nulový stav, pak je platná poslední fakturovaná cena. 

U položky žebrová podkladnice 54-2 se dle propočtů změnila cena o 22 %. Příčinou může 

být skutečnost, že společnost nakupovala tento materiál v době, kdy byl výrazně levnější. 

Protože se průmysl vyvíjí a také je již znát postupný růst ekonomiky následující po období 

hospodářské recese, došlo pravděpodobně k nárůstu ceny materiálu. Možností, jak ověřit 

tuto teorii, je výpočet váženého aritmetického průměru z např. dalších tří faktur. Při 

takovém rozšíření vzorku faktur auditor nezjistil významný rozdíl v ocenění. 

3.5.6 NRV analýza 

NRV analýza je analýza čisté realizovatelné hodnoty a provádí se u zásob vlastní výroby. 

Auditor si opět vypočítal velikost vzorku pro nedokončenou výrobu a polotovary 

dohromady, vzorky vybral z registrů dle jednotlivých výrobních příkazů. Auditor touto 

analýzou ověřil, zda náhodou již v průběhu výroby nepřekročily výrobní náklady prodejní 

cenu. Porovnával tedy plánované náklady na skutečné náklady obsahující mzdy, materiál 

a výrobní režie. 
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Dále auditor zjišťoval cenu v prodejním kontraktu (smlouva), aby zjistil, za jakou cenu 

se po dokončení bude v tuto chvíli ještě nedokončený produkt prodávat. Tento krok je 

možné provést také porovnáním výrobních nákladů na prodejní fakturu vystavenou v roce 

2011 (pokud nějaká faktura k dané zásobě vystavena byla), jelikož finální audit probíhal 

začátkem tohoto roku. Auditor vypočítal marži a zjistil, zda prodejem vznikla ztráta nebo 

zisk. 

Během auditu bylo zjištěno, že plánované náklady přesáhly dohodnutou cenu ve smlouvě, 

proto auditor dále ověřoval, zda byla vytvořena rezerva na takto ztrátovou položku. 

Rezerva není daňově účinná, ale účetně snižuje hodnotu zásob. 

Dále auditor propočetl stejným postupem jako u materiálu vzorek pro testování hotových 

výrobků a  nedokončené výroby a polotovarů. 

Nedokončená výroba a polotovary = (52 029 492 + 8 949 005) : 16 849 472 = 3,62, což 

odpovídá pěti vzorkům. 

Hotové výrobky = 31 867 883 : 16 849 472 = 1,89, což odpovídá dvěma vzorkům. 

Obdobný přístup auditor aplikoval při testování hotových výrobků. Jediným rozdílem však 

bylo, že se výrobní náklady porovnávaly na první prodejní fakturu z roku 2011. Pokud 

jsou hotové výrobky prodávány se ztrátou, ověřuje auditor příčinu. Ve společnosti ABC, 

a.s. se totiž stává, že výrobky jsou často vyráběny na zakázku konkrétnímu odběrateli 

a ten, když je např. v platební neschopnosti, od smlouvy odstoupí. Pro společnosti ABC, 

a.s. není vůbec snadné tyto specifické výrobky dále prodat, a proto je raději prodá se 

ztrátou, než aby je ocenila cenou šrotu a nakonec je nechala sešrotovat. 

Dalším krokem auditora bylo testování nákladů, které vstupují do ocenění nedokončené 

výroby. Spotřebovaný materiál se ověřuje na poslední nákupní fakturu, obdobně jako 

v detailním testu materiálu, viz text výše. Přímé mzdy se přepočítávají podle jednotek 

práce člověka (normohodiny). Výrobní režie je pak společností ABC, a.s. stanovena pro 

jednotlivé provozy (jsou celkem tři) jako koeficient z celkových přímých mezd. 

To znamená, že celková výrobní režie se počítá jako: 

Celková výrobní režie = celkové přímé mzdy  stanovený koeficient 

Koeficient pro výpočet výrobní režie je pověřeným pracovníkem společnosti ABC, a.s. 

vypočítáván vždy na začátku roku na základě interní kalkulace. 
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Auditor tedy spočítal celkové plánované náklady na nedokončenou výrobu pro jednotlivé 

provozy jako součet spotřebovaného materiálu, přímých mezd a výrobní režie vypočítané 

prostřednictvím koeficientu a tuto sumu nákladů porovnal na částku skutečně 

vynaložených nákladů na nedokončenou výrobu uvedenou v registrech zásob. Zde vyšel 

rozdíl ve výši 819 088 Kč jako podhodnocení ocenění nedokončené výroby. 

Stejný princip výpočtu celkových plánovaných nákladů je společností ABC, a.s. používán 

také u hotových výrobků. I zde tedy vyšel porovnáním plánovaných nákladů na skutečné 

náklady rozdíl ve výši 501 689 Kč jako podhodnocení ocenění hotových výrobků. 

Protože do celkových plánovaných nákladů jsou započítávány skutečné materiálové 

náklady a skutečně odpracované normohodiny, mohli bychom vidět chybu ve stanovení 

výrobní režie. Řešením by mohlo být přepočítání procentního koeficientu ještě na konci 

roku a doúčtování vzniklého rozdílu. 

3.5.7 Testování opravné položky k zásobám 

Auditor provedl ověření obrátkovosti zásob materiálu s využitím sestavy dodané 

společností ABC, a.s. V dodané sestavě jsou údaje o posledním výdeji materiálu 

do spotřeby. Pomocí funkcí v Excelu je možné vypočítat počet dní, po které nebyl 

zaznamenán žádný úbytek jednotlivých druhů materiálu. Dále si auditor vypočítal 

očekávanou hodnotu opravné položky v souladu s účetními politikami společnosti ABC, 

a.s. zachycenými v interní směrnici a tuto očekávanou hodnotu porovnal se skutečně 

zaúčtovanou opravnou položkou k materiálu. 

Tab. 3.5.7.1 Test opravné položky k materiálu 

Položka Částka v Kč 

Hodnota materiálu bez pohybu déle než 1 
rok 

4 114 000 

Očekávaná hodnota opravné položky 4 114 000 

Zaúčtovaná opravná položka k materiálu 4 114 000 

Rozdíl 0 

 

Očekávaná hodnota OP k materiálu = 4 114 000  100 % = 4 114 000 Kč 

Auditor porovnáním očekávané opravné položky na skutečně zaúčtovanou opravnou 

položku neidentifikoval žádný problém. 
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Co se týče hotových výrobků, zde společnost ABC, a.s. provádí interní analýzu 

odběratelů, kteří jsou v insolvenci apod. V takových případech se pak postupuje při 

stanovení opravné položky individuálně a je třeba důkladně zvážit jejich výši 

a odůvodněnost. Auditor si tedy vybral 2 takové problémové zakázky a konzultoval 

s pověřeným pracovníkem společnosti ABC, a.s. výši stanovené opravné položky. 

Opravná položka k nedokončené výrobě a polotovarům činí 333 tis. Kč, a k hotovým 

výrobkům činí 440 tis. Kč. 

3.6 Shrnutí auditu zásob 

Zásoby nejsou jednoduchou položkou k testování. Jedná se o komplikovanou sekci, která 

navíc bývá auditorem testována u každé společnosti odlišně, v závislosti 

na identifikovaném riziku, struktuře zásob, zvoleném způsobu ocenění atd. 

Auditor upozornil klienta na následující nalezné chyby a doporučil jejich zaúčtování, 

jelikož jejich hodnoty přesáhly hodnotu maximální přípustné odchylky: 

- nedokončená výroba 121/611 ve výši 819 088 Kč 

- hotové výrobky 123/613 ve výši 501 689 Kč 

Nezaúčtování těchto chyb však nezpůsobí modifikaci výroku auditora, pouze by byly 

v případě nezaúčtování uvedeny v Prohlášení společnosti. 

Zásoby společnosti ABC, a.s. tvoří podstatnou část v rozvaze vykazovaných aktiv, tomu 

odpovídal také rozsah provedených testů. Auditor shledal, že zásoby věrně a poctivě 

zobrazují skutečnost, tedy že jejich zůstatek není významně zkreslený. Společnost ABC, 

a.s. působí na trhu docela dlouhou dobu, po kterou zdokonalovala a stále rozvíjí všechny 

své činnosti. Navíc ve společnosti působí schopní a kvalifikovaní pracovníci. Tyto 

skutečnosti a mimo jiné i každoroční audit pravděpodobně přispěl k současnému dobrému 

stavu. 
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4 Audit pohledávek v průmyslovém podniku 

4.1 Charakteristika pohledávek 

Pohledávky jsou spolu se závazky upraveny Českým účetním standardem č. 017 – 

Zúčtovací vztahy. V rámci tohoto standardu se zaměřím především na pohledávky 

z obchodních vztahů. 

Dle § 10 a § 11 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. můžeme pohledávky rozdělit na krátkodobé 

a dlouhodobé. Základním kritériem pro jejich rozdělení je doba splatnosti v okamžiku, 

ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky s dobou 

splatnosti kratší než 1 rok. Dlouhodobé pohledávky jsou naproti tomu pohledávky s dobou 

splatnosti delší než 1 rok. 

Jedná se o velmi důležitou součást podniku, protože s každým prodejem výrobků, zboží 

či služeb na fakturu dochází ke vzniku pohledávky. Můžeme říci, že pohledávka je vlastně 

forma obchodního úvěru, protože výkon podniku je dodán, ale odběratel má v souladu 

s obchodními podmínkami dodavatele ještě určitý čas, než za dodávku zaplatí. 

Samozřejmě, že otázka lhůty splatnosti je řešena formou smluvních podmínek a závisí 

na mnoha okolnostech. Nicméně si myslím, že je velmi dobré, aby si společnosti vedly 

databázi odběratelů včetně evidence úhrad faktur a bedlivě sledovaly, zda nedodávají 

odběratelům, kteří dlouhodobě nehradí své závazky a v budoucnu zřejmě budou mít 

s placením větší problémy. S případným vymáháním pohledávek by společnosti neměly 

dlouho otálet. 

4.2 Opravné položky k pohledávkám 

Tvorba opravných položek k pohledávkám je obdobná jako tvorba opravných položek 

k zásobám. Jak již bylo výše uvedeno, opravné položky se tvoří k dočasnému snížení 

hodnoty pohledávky. K pohledávkám však mohou být tvořeny opravné položky snižující 

základ daně podle Zákona č. 563/1992 a ostatní opravné položky. Schéma jejich účtování 

je zobrazeno v následujícím obrázku: 
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Obr. 4.2.1 Schéma účtování opravné položky k pohledávkám 

 

 

 

 

Tvorba opravné položky k pohledávkám se účtuje na vrub nákladů na účet 559 – Tvorba 

a zúčtování opravných položek – ostatní a ve prospěch rozvahového účtu 391 – Opravná 

položka k pohledávkám. Zákonné opravné položky k pohledávkám, kterými je možné 

snížit daňový základ se účtují obdobně, avšak náklad je na účtu 558 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek – zákonné. Opačným zápisem se pak vytvořené opravné položky ruší, 

pominou-li důvody pro jejich tvorbu. 

Tvorba ostatních (účetních) opravných položek je čistě v kompetenci společnosti a závisí 

na strategii a politice, kterou si zvolí. V každém případě musí být dodržena zásada, 

že účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti. To znamená, že opravná 

položka by měla být vytvořena v takové výši, která odpovídá rozdílu mezi nominální 

hodnotou pohledávky a částkou, jež by měla být v budoucnu přijata jako úhrada. 

Opravnou položkou si účetní jednotka zvyšuje náklady a tím dochází ke snížení 

hospodářského výsledku. Z tohoto důvodu dle mého názoru bývá poměrně častou 

skutečností, že společnosti raději opravné položky netvoří. 

4.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 

O hodnotu opravné položky lze snížit daňový základ v případě, že splňuje podmínky 

stanovené Zákonem č. 593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny podmínky tvorby zákonných opravných položek 

k pohledávkám. 

„(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, 

jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč a jejichž 

tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou v období, 

za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou 

účetnictví, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle § 5 
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a 5a, a od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců, až do 

výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

(2) Vyšší opravné položky, než je uvedeno v odstavci 1, lze vytvářet ke zde uvedeným 

pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení 

podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle 

zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní 

za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 

a) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

c) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

d) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

e) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

(3) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, 

jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200 000 Kč a nejsou k nim 

vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává daňové 

přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, jen v případě, bylo-li 

ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu 

nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu jehož se 

poplatník daně z příjmů řádně účastní za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti 

pohledávky uplynulo více než  

a) 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

c) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

d) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

e) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

f) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.“17  

4.4 Cíle auditu pohledávek 

Společnosti rozlišují několik druhů pohledávek. Mohou to být pohledávky z obchodního 

styku, pohledávky za zaměstnanci, pohledávky daňové a podobně. Jelikož se jedná 

o rozvahové položky aktivní, testujeme je na nadhodnocení. V praxi to znamená, 
                                                 
17 § 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
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že zkoumáme, zda vykazované pohledávky skutečně existují, zda jejich ocenění odpovídá 

skutečnosti. Dále nás také zajímá, jestli jsou vykazované pohledávky zaúčtované 

do správného období a na správném účtu pohledávek. 

K nadhodnocení pohledávek může dojít několika způsoby, které jsou podobné jako 

u zásob. Jednou z možností je tedy situace, že prodej zboží nebo služby již byl zaúčtován, 

ale ke skutečnému předání došlo až v příštím účetním období. Častou příčinou tohoto 

problému jsou INCOTERMS podmínky, které v České republice ještě nemají tak dlouhou 

tradici a často ve společnosti dochází k jejich mylné interpretaci. Další možností, jak může 

dojít k nadhodnocení pohledávek je situace, kdy jsou podhodnoceny vydané dobropisy. 

To znamená, že zákazník není se zboží či službou spokojen, reklamuje ji, ale dobropis 

není zaúčtován vůbec, nebo není zaúčtován ve správném období. 

4.4.1 Testování pohledávek 

Za nejběžnější způsob, jak otestovat pohledávky, můžeme považovat porovnání hodnoty 

pohledávky z účetnictví společnosti na hodnotu závazku u zákazníka. 

Auditor si od klienta vyžádá saldokonto pohledávek k rozvahovému dni, což je rozpis 

pohledávek po jednotlivých fakturách s uvedením názvu zákazníka, data splatnosti, měny, 

ve které je pohledávka zaúčtována, částky v cizí měně a přepočtu částky na českou měnu. 

Celkovou sumu pohledávek v české měně je nutné odsouhlasit na stav v hlavní knize, 

aby auditor mohl dále se saldokontem pracovat. 

Jako další krok auditor rozdělí pohledávky na cizoměnové a tuzemské. Pohledávky v cizí 

měně pak přepočítá kurzem České národní banky k 31. 12. (nebo k jinému dni, pokud se 

účetní období liší od kalendářního roku). Přepočet pohledávek v cizí měně slouží 

k ověření správného zůstatku zachyceného v účetnictví společnosti v souladu se zákonem 

o účetnictví. Z cizoměnových pohledávek totiž vznikají k 31. 12. kurzové rozdíly – zisk 

nebo ztráta, podle toho, jak se vyvíjí kurz české měny k dané cizí měně. Auditor by v této 

souvislosti měl ověřit, zda příslušné kurzové rozdíly byly zaúčtovány. 

Následně by měl auditor provést rozdělení pohledávek dle jednotlivých odběratelů tak, 

aby ověřil, zda k některým odběratelům nevycházejí v součtu záporné balance. To by 

znamenalo, že auditovaná společnost ve skutečnosti nemá za odběratelem pohledávku, 

ale závazek. Taková situace může nastat například kvůli vystaveným dobropisům. 
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Auditovaná společnost by v tom případě měla zvážit reklasifikaci záporné pohledávky 

na účet závazků. 

K ověření pohledávek si auditor stejně jako u jiných testovaných položek vypočítá 

velikost vzorku, tedy počet odběratelů jimž bude zaslán konfirmační dopis obsahující 

celkovou částku zaúčtované pohledávky. Velikost vzorku závisí na částce zaúčtované 

na účtu 311 – Odběratelé a zároveň na stanovené materialitě. Vzor konfirmačního dopisu 

je součástí mé diplomové práce jako příloha č. 1. 

Konfirmační dopisy většinou připraví klient a odesílá sám auditor. Odběratel odesílá 

konfirmační dopis přímo auditorovi, případně v kopii také svému věřiteli (auditované 

společnosti). Auditor by neměl akceptovat konfirmační dopis, který mu předá auditovaná 

společnost, protože takový dopis může být podvrhem. Výjimkou ale mohou být 

konfirmace pohledávek v rámci skupiny podniků – ty bývají předány auditorovi klientem 

např. ve formě křížových tabulek. 

Ověřovací (konfirmační) dopis by měl obsahovat zejména název auditované společnosti, 

datum, ke kterému se zůstatek pohledávky ověřuje, zůstatek, který má být potvrzen, 

žádost o potvrzení zůstatku podpisem a adresu auditora. Přílohou by měl být seznam 

pohledávek evidovaných v účetnictví auditované společnosti s poznámkou, že seznam 

nemusí být úplný, a žádost o doplnění a vysvětlení případných rozdílů. 

Pokud odběratel ověřovací dopis ve stanovené lhůtě nepotvrdí, může auditor poslat druhý 

ověřovací dopis nebo telefonicky požádat odběratele o písemné odsouhlasení zůstatku. 

Přijaté ověřovací dopisy pak auditor porovnává na balance ze saldokonta pohledávek, 

případně nechává vysvětlit auditovanou společnost rozdíly a ověří vysvětlení na nějakou 

podpůrnou dokumentaci. Častou příčinou je například úhrada pohledávky 31. 12., 

kdy platba je připsána na účet auditované společnosti až v novém roce, nebo situace, 

kdy faktura dorazí odběrateli až v dalším účetním období a částka u odběratele je 

zaúčtovaná na dohadných účtech.  

4.4.2 Alternativní procedury 

Jestliže auditor neobdrží konfirmační dopisy s potvrzenými zůstatky, provádí alternativní 

procedury. Jednou z možností je test následných plateb. Pokud odběratel krátce po datu 
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účetní závěrky pohledávku uhradí, je to dostatečný důkaz toho, že pohledávka na konci 

účetního období skutečně existovala. 

V situaci, kdy pohledávka odběratelem konfirmována nebyla a zároveň ani úhrada do data 

provedení auditu neproběhla, by měl auditor ověřit, že k dodání zboží nebo poskytnutí 

služby auditovanou společností skutečně došlo. Může si tedy vyžádat potvrzený dodací 

list, nebo přepravcem potvrzený nákladní list s uvážením data doručení, korespondenci 

s odběratelem a podobně. 

4.4.3 Testování opravných položek k pohledávkám 

V rámci testování pohledávek se auditor také zabývá otázkou, zda jsou pohledávky 

v účetnictví zachyceny v reálné hodnotě. V účetnictví auditované společnosti se totiž 

mohou vyskytovat pohledávky, u nichž je pravděpodobnost, že budou uhrazeny v plné 

výši, velmi nízká. Auditor ze získaného saldokonta pohledávek k datu účetní závěrky 

vytvoří přehled pohledávek rozdělený do kategorií podle toho, jestli jsou k datu účetní 

závěrky do splatnosti nebo po splatnosti, případně jak dlouho jsou pohledávky 

po splatnosti. Takovému přehledu říkáme věková struktura pohledávek („aging of 

receivables“18). Věková struktura pohledávek je mimo jiné také povinnou součástí přílohy 

účetní závěrky obsahující dodatečné důležité informace potřebné uživatelům účetní 

závěrky k získání uceleného přehledu o činnosti společnosti. 

Na základě směrnice získané od klienta následně auditor vypočítá výši předpokládané 

opravné položky v souladu s věkovou strukturou pohledávek a porovná ji na skutečně 

zaúčtované opravné položky na účtu 391 – Opravné položky k pohledávkám. Případné 

rozdíly nechá klienta vysvětlit. 

Auditor se zamýšlí také nad tím, zda kritéria pro tvorbu opravných položek 

k pohledávkám dávají smysl a jsou logické. Stanovení opravných položek k pohledávkám 

je náročný proces, protože někdy není možné stanovit stejná kritéria pro všechny 

pohledávky, některé pohledávky vyžadují individuální přístup. 

Oblastí související s opravnými položkami k pohledávkám je také odpis pohledávek. 

Pokud auditovaná společnost má jistotu, že jí pohledávka nebude uhrazena vůbec, 

například kvůli ukončenému konkursu odběratele, pak by měla pohledávku odepsat, 

aby již dále nefigurovala v seznamu pohledávek a v účetnictví. Odpis pohledávky se 

                                                 
18 Jedná se o anglický název pro věkovou strukturu pohledávek běžně používaný v auditní terminologii. 
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účtuje na vrub nákladů na účtu 546 – Odepsané a prodané pohledávky a ve prospěch účtu 

311 – Pohledávky z obchodního styku. Ještě před tímto účtováním však musí být zrušeny 

veškeré do té doby vytvořené opravné položky, protože ty se týkají pouze snížení hodnoty 

pohledávek dočasného charakteru. 

4.4.4 Test zaúčtování pohledávek do správného období 

V souvislosti s testováním pohledávek se auditoři zaměřují také na jejich zaúčtování 

do správného období. Do jisté míry by riziko zaúčtování pohledávky do nesprávného 

období mělo být pokryto konfirmačními dopisy, přesto se může stát že auditor identifikuje 

specifické riziko spojené se zaúčtováním prodejů a vydaných dobropisů, a proto provádí 

další test, tzv. „cut off test“. 

Během testování pohledávek na nadhodnocení ověřuje auditor, zda se v účetnictví 

běžného období nevyskytují pohledávky související s příštím obdobím – tedy jestli není 

vykazovaná hodnota pohledávek vyšší než by měla být. Taková situace může nastat, 

pokud k přechodu vlastnictví došlo až v následujícím období, avšak prodej (v podstatě 

také výnos) byl zaúčtován do běžného účetního období. Testování spočívá ve výběru 

faktur vydaných v posledním měsíci před koncem účetního období a jejich následném 

propojení s dodacími listy nebo s evidencí o poskytnutých službách a porovnání na 

zaúčtování do správného účetního období. 

V tomto ohledu mohou být pohledávky testovány také na podhodnocení, kdy auditor 

ověřuje, zda-li hodnota pohledávek v účetnictví není nižší, než odpovídá skutečnosti. 

Příčinou může být poskytnutí služby nebo dodání zboží v běžném období, avšak tržby 

jsou účetní jednotkou nesprávně zaúčtovány až v příštím období. Auditor tedy při 

ověřování vybere faktury vydané v prvním měsíci po skončení běžného účetního období, 

porovná je na dodací listy nebo evidenci poskytnutých služeb a následně ověří, že byly 

správně zaúčtovány do příslušného období. 

K nadhodnocení pohledávek může dojít také v důsledku nesprávného zaúčtování 

vydaných dobropisů do nesprávného účetního období. Jako příklad můžeme uvést situaci, 

kdy je zboží vráceno v běžném účetním období, ale dobropis je nesprávně zaúčtován až 

v příštím účetním období. Proto by auditor v souvislosti s vydanými dobropisy měl ověřit, 

jakých výkonů se vydané dobropisy týkají a zda jsou zaúčtovány do správného období. 

Testování spočívá ve výběru stanoveného počtu vydaných dobropisů z období prvního 
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měsíce po skončení běžného účetního období, jejich propojení s datem přijetí 

reklamovaného zboží a ověření období, do kterého byl dobropis zaúčtován. 

4.4.5 Analýza pohledávek 

Auditor by měl v rámci testování pohledávek také ověřit výši ziskové marže, srovnat ji 

s rozpočtem a porovnat na předchozí období. Dále by auditor měl vypočítat poměrové 

ukazatele a porovnat je na předchozí období. Neobvyklé významné odchylky musí být 

klientem vysvětleny a patřičně zdůvodněny. 

4.4.6 Ostatní pohledávky 

Jak již bylo zmíněno výše, pohledávky se dělí na několik druhů. V rámci auditu se testují 

nejen pohledávky z obchodního styku, ale také pohledávky za zaměstnanci, ostatní 

pohledávky, dohadné účty aktivní a další účty  pohledávek. Ostatní pohledávky mohou být 

svou povahou specifické, proto existují různé přístupy k jejich testování. 

Běžným přístupem je porovnání výše ostatních pohledávek na stavy z předchozího roku 

a posouzení přiměřenosti. Poté auditor vybírá významné položky a ověřuje je 

na podpůrnou dokumentaci. V úvahu by měl auditor vzít také věkovou strukturu 

pohledávek, pohledávky ve skupině a přiměřenost vytvořených opravných položek. 

4.5 Pohledávky společnosti ABC, a.s. 

Společnost ABC, a.s. je dceřinou společností, proto mimo jiné účtuje také o pohledávkách 

z obchodního styku ve skupině, ale dodává svou produkci také třetím stranám. 

O pohledávce a výnosu společnost ABC, a.s. účtuje v okamžiku vyskladnění. 

K poslednímu dni účetního období – 31. 12. 2010 – si společnost nechá účetním systémem 

SAP vygenerovat report s neuhrazenými pohledávkami po splatnosti. V prvé řadě se 

zjišťuje, zda k neuhrazeným pohledávkám existují v účetnictví také závazky, které by 

mohly být vyrovnány dohodou o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek. Opravné 

položky jsou totiž tvořeny k rozdílu mezi hodnotou pohledávky po splatnosti a závazku 

společnosti ABC, a.s. 

K pohledávkám po splatnosti déle než 1 rok je tvořena účetní opravná položka ve výši 100 

% hodnoty pohledávky. K pohledávkám po splatnosti 180 dní – 360 dní je tvořena 50% 

účetní opravná položka. U pohledávek po splatnosti 90 – 180 dní je tvořena 10% opravná 

položka.  
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Nicméně společnost ABC, a.s. uplatňuje také individuální stanovení opravných položek 

v případě tzv. „rizikovějších firem“, u kterých hrozí, že své závazky neuhradí v plné výši. 

To znamená, že k některým pohledávkám mohou být tvořeny i vyšší opravné položky, než 

je uvedeno výše, přestože ještě nesplnily kritérium doby po splatnosti. 

K pohledávkám za podniky ve skupině nejsou opravné položky účtovány vůbec. 

Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám jsou přepočítávány každý rok kurzem 

k 31. 12. V praxi probíhá tvorba účetních opravných položek k cizoměnovým 

pohledávkám tak, že se na konci roku úplně zruší opravná položka zaúčtovaná 

z předchozího roku, pohledávka po splatnosti se přepočítá kurzem k 31. 12. daného roku 

a z této výše je pak vypočítána účetní opravná položka k 31. 12. běžného účetního období. 

4.6 Audit pohledávek ve společnosti ABC, a.s. 

V rámci auditu pohledávek společnosti ABC, a.s. auditor vyhodnotil významnost 

jednotlivých pohledávkových účtů (v závislosti na různých titulech pro vznik pohledávek). 

Na základě významnosti (kvalitativní i kvantitativní) se pak rozhodl, které pohledávky 

budou testovány. Nejdříve se auditor zaměřil na krátkodobé pohledávky z obchodního 

styku, jejich celková hodnota činila 187 589 270 Kč. 

Dále se auditor zaměřil také na dlouhodobé pohledávky, protože jejich hodnota k 31. 12. 

2010 byla vyhodnocena jako významná a činila celkem 8 499 155 Kč. Ostatní 

pohledávkové účty nijak zvlášť testovány nebyly, protože jejich konečné stavy byly 

považovány za nevýznamné. 

4.6.1 Odsouhlasení saldokonta pohledávek 

Rekonciliace pohledávek probíhá obdobně jako u zásob. Od společnosti ABC, a.s. si 

auditor vyžádal saldokonto odběratelů k 31. 12. 2010 v počítačové podobě, kde hodnota  

krátkodobých pohledávek byla ve výši 187 589 270 Kč. Tuto částku si auditor následně 

odsouhlasil na zůstatek účtu 311 – Pohledávky z obchodního styku v hlavní knize.  

Protože odsouhlasení bylo úspěšné, podpůrná dokumentace – saldokonto odběratelů – 

k testování může být použita, protože odpovídá stavu v účetnictví. To je první krok, který 

musel auditor provést, aby mohl pohledávky dále testovat. 
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Dále auditor vybral ze saldokonta pohledávek pět faktur, u kterých ověřil soulad údajů 

v saldokontu na skutečně vydanou fakturu, aby se ubezpečil o věrohodnosti předaného 

saldokonta. 

Tab. 4.6.1.1 Odsouhlasení saldokonta odběratelů na hlavní knihu k 31. 12. 2010 

Hodnota pohledávek v účetnictví na účtu 
311 – Pohledávky z obch. styku 

187 589 270 Kč 

Hodnota pohledávek v saldokontu 
odběratelů 

187 589 270 Kč 

Rozdíl 0 Kč 

 

4.6.2 Zpracování saldokonta pohledávek, konfirmace pohledávek 

Jako další krok auditor dále zpracovává saldokonto pohledávek. Pomocí funkce 

v softwaru Microsoft Excel vytvoří pivotní tabulku, kde v prvním sloupci je uveden název 

odběratele a ve druhém sloupci je celková pohledávka v Kč. Po seřazení celkových částek 

podle velikosti od největší po nejmenší je možné ověřit, zda k některým odběratelům 

neexistuje pohledávka v záporné výši – v podstatě by se jednalo o závazek, který může 

vzniknout například vystavením dobropisů, a takto zaúčtovaná částka by měla být 

přeúčtována do závazků. U společnosti ABC, a.s. nebyly zjištěny žádné negativní částky 

při rozdělení pohledávek podle jednotlivých odběratelů. 

V souvislosti se saldokontem pohledávek je nezbytné také ověřit správný přepočet 

pohledávek v zahraniční měně kurzem České národní banky k 31. 12. 2010. Společnost 

ABC, a.s. účtuje o pohledávkách v Kč, ale vystavuje faktury také v Eurech a USD. 

Tab. 4.6.2.1 Vybrané kurzy ČNB k 31. 12. 2010 

Měna Kurz ČNB 
k  

31. 12. 2010 

Hodnota 
pohledávek 
v cizí měně 

Hodnota 
pohledávek 
v Kč ke dni 

vzniku 

Hodnota 
pohledávek 

v Kč k 31. 12. 
2010 

Kurzový 
rozdíl 
v Kč 

EUR 25,060 433 464,45 11 346 989,44 10 862 619,10 484 370,34 

USD 18,751 0 0 0 0 

CZK 1,000 176 726 650,90 176 726 650,90 176 726 650,90 0 

Celkem - - 188 073 640,33 187 589 270,00 484 370,34 

 



 54 

Auditor provádí ověření správného přepočtu cizoměnových pohledávek opět pomocí 

funkcí v programu Microsoft Excel, kdy si vyfiltruje cizoměnové pohledávky postupně 

podle jednotlivých měn a přepočítá kurzem uvedeným v Tab. 4.6.2.1 Rozdíl mezi 

hodnotou pohledávky v Kč ke dni jejího vzniku a hodnotou pohledávky v Kč k 31. 12. 

2010 je tzv. kurzový rozdíl a auditor ověřuje, zda byl správně zaúčtován. Společnost ABC, 

a.s. měla všechny cizoměnové pohledávky správně přepočítané a kurzové rozdíly byly 

zaúčtovány. 

Následně auditor vypočítal velikost vzorku. K tomu použil obdobně jako u zásob konečný 

stav pohledávek z účtu 311 a stanovenou materialitu pro výpočet vzorku, která je při 

testování všech položek stejná. Jak již bylo uvedeno výše, materialita činí 16 849 472 Kč 

Kč. Dělením konečného stavu účtu 311 materialitou dostaneme podíl 11,13. Velikost 

vzorku závisí na auditorském přístupu, pro různé hodnoty podílu může být stanovený 

počet vzorků odlišný v závislosti na rozhodnutí každého auditora. V tomto případě 

odpovídá vypočítaný podíl celkem patnácti vzorkům. Každý vzorek představuje jednoho 

odběratele a celkovou balanci pohledávek neuhrazených k 31. 12. 2010. 

To znamená, že auditor by měl vybrat celkem patnáct odběratelů ze saldokonta odběratelů, 

kterým budou zaslány konfirmační dopisy. Auditor předpřipravil společnosti ABC, a.s. 

konfirmační dopisy, do kterých společnost doplnila požadované údaje včetně rozpisu 

jednotlivých pohledávek, a předala dopisy auditorovi, který je zaslal odběratelům. Vzor 

konfirmačního dopisu je součástí mé diplomové práce jako Příloha č. 1. Konfirmační 

dopisy byly jednotlivými odběrateli potvrzeny a zaslány k rukám auditora do kanceláře 

auditorské společnosti. Obvykle se konfirmují významné balance odběratelů a také 

pohledávky za podniky ve skupině. V tomto případě byly konfirmační dopisy zaslány 

pouze čtyřem společnostem, protože celkové pohledávky za podniky ve skupině tvořily 

164 866 000 Kč, což představuje zhruba 88 % celkové balance účtu 311, a pohledávky 

ve skupině byly konfirmovány prostřednictvím tzv. křížových tabulek, které se sestavují 

mimo jiné pro účely konsolidace. 

Procentní podíl pohledávek ve skupině na celkových pohledávkách z obchodních vztahů = 

(164 866 000 : 187 589 270)  100 = 87, 89 % 
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Tab. 4.6.2.2 Test konfirmací pohledávek mimo skupinu 

Odběratel19 Částka Měna Konfirmováno Rozdíl 

KLM a.s. 485 395 Kč 405 864 79 531 

XYZ s.r.o. 60 480 Kč - 60 480 

DEF a.s. 186 599 Kč 186 599 0 

GHI s.r.o. 80 316 Kč 80 316 0 

 

Protože ne všichni odběratelé, kteří byli požádáni o konfirmaci pohledávky, zaslali 

konfirmační dopis zpět auditorské kanceláři, bylo nutné provést alternativní proceduru – 

test na následné platby. Společnost, která nereagovala na žádost o zaslání konfirmačního 

dopisu byla XYZ s.r.o. Testu následných plateb však budou věnovány až další odstavce, 

nyní se ještě vrátíme ke konfirmovaným pohledávkám. 

Auditor v rámci konfirmací pohledávek porovnával hodnotu pohledávky v účetnictví 

společnosti ABC, a.s. na hodnotu potvrzenou odběrateli v konfirmačních dopisech. 

Konfirmační dopisy  byly založeny do auditorského spisu.  

Během tohoto procesu byla většina pohledávek odsouhlasena odběrateli bez rozdílu. 

Avšak společnost KLM a.s. uvedla v konfirmačním dopise částku nižší než byla 

evidována v účetnictví ABC, a.s. Auditor nechal klienta vysvětlit rozdíl a bylo zjištěno, že 

odběratel uhradil fakturu v celkové výši 79 531 Kč dne 31. 12. 2010 v odpoledních 

hodinách, tato částka jim byla stažena z účtu dle bankovního výpisu ještě dne 31. 12. 

2010, ale na účet společnosti ABC, a.s. byla připsána až v následujícím účetním období – 

dle bankovního výpisu z ledna roku 2011. Tato situace není až tak neobvyklá a protože 

byla řádně vysvětlena a rozdíl doložen, auditor zde neidentifikoval problém. 

Pro konfirmaci pohledávek ve skupině obdržel auditor od klienta vzájemné odsouhlasení 

pohledávek, tzv. křížové tabulky, které jsou podepsány všemi podniky tvořící skupinu. 

Poté byly jednotlivé pohledávky odsouhlaseny na stav v účetnictví společnosti ABC, a.s. 

                                                 
19 Z důvodu citlivosti údajů jsou na přání společnosti ABC, a.s. názvy skutečných odběratelů nahrazeny 
fiktivními názvy. 



 56 

4.6.3 Test následných plateb 

Další možností, jak ověřit existenci pohledávky, je test následných plateb. Uhradí-li 

odběratel začátkem nového roku pohledávku evidovanou v účetnictví klienta, můžeme 

považovat nekonfirmovanou pohledávku za ověřenou. 

Jak již bylo uvedeno výše, společnost XYZ s.r.o. neodeslala konfirmační dopis auditorovi. 

Z tohoto důvodu si auditor u společnosti ABC, a.s. vyžádal bankovní výpisy ze začátku 

roku 2011, podle kterých zjistil, že tato společnost již uhradila jednu vydanou fakturu 

evidovanou v saldokontu odběratelů k 31. 12. 2010, a proto tato pohledávka s největší 

pravděpodobností existovala. 

Tab. 4.6.3.1 Test následných plateb 

Odběratel 
Číslo 

bankovního 
výpisu 

Banka Částka 
Číslo 

faktury 
Fakturovaná 
částka 

Rozdíl 

XYZ s.r.o. 1 ČSOB 60 480 1027007796 60 480 0 

 

4.6.4 Ověřování opravných položek k pohledávkám 

Auditor si ze saldokonta vytvořil přehled pohledávek dle splatnosti, který si odsouhlasil 

s klientem, viz následující tabulka. 

Tab. 4.6.4.1 Věková struktura pohledávek společnosti ABC, a.s. k 31. 12. 2010 

v tis. Kč20 

Po splatnosti Celkem Rok Kategorie Do 
splatnosti 1- 90 dní 91 - 180 dní 181 – 360 

dní 
více než 1 

rok 

Celkem po 
splatnosti  

2010 Brutto 175 526 8 164 80 34 3 785 12 063 187 589 
 Opr. položky 0 0 -8 -34 -3 785 -3 827 -3 827 
 Netto 175 526 8 164 72 0 0 8 236 183 762 

 

Z tabulky obsahující věkovou strukturu pohledávek společnosti ABC, a.s. pak auditor 

vycházel při výpočtu očekávané opravné položky k pohledávkám podle účetní politiky 

popsané v kapitole 4.5 Pohledávky společnosti ABC, a.s. 

                                                 
20 Čerpáno z přílohy k účetní závěrce za rok 2010 společnosti ABC, a.s. 
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Tab. 4.6.4.2 Testování opravných položek k pohledávkám 

Kategorie 
Očekávaná OP 

v Kč 
Zaúčtovaná 

OP v Kč 
Rozdíl v Kč 

Odůvodněno 
v Kč 

91 – 180 dní 8 000 8 000 0 0 

181 – 360 dní 17 000 34 000 17 000 17 000 

více než 1 rok 3 785 000 3 785 000 0 0 

Celkem 3 810 000 3 827 000 17 000 17 000 

 

Očekávaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti 91 – 180 dní = 80 000  10 % = 

8 000 Kč 

Skutečně zaúčtovaná opravná položka k 31. 12. 2010 činí 8 000 Kč. Očekávaná opravná 

položka se neliší od skutečně zaúčtované opravné položky, proto nebyl identifikován 

žádný problém. 

Očekávaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti 181 – 360 dní = 34 000  50 % 

= 17 000 Kč 

Skutečně zaúčtovaná opravná položka k 31. 12. 2010 činí 34 000 Kč. Rozdíl je tedy 

ve výši 17 000 Kč. Pověřený pracovník společnosti ABC, a.s. vysvětlil výši opravné 

položky tím, že společnost, vůči které je evidována pohledávka, je v insolvenčním řízení 

a pravděpodobnost, že pohledávka bude uhrazena, je opravdu minimální. Auditor toto 

tvrzení ověřil na rozhodnutí soudu a další podklady týkající se insolvenčního řízení. Výše 

opravné položky se zdá být odůvodněná, proto zde nebyl identifikován rozdíl. 

Očekávaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti více než 360 dní = 3 785 000  

100 % = 3 785 000 Kč 

Skutečně zaúčtovaná opravná položka k 31. 12. 2010 činí 3 785 000 Kč, mezi očekávanou 

výší opravné položky a skutečnou opravnou položkou tedy nevznikl žádný rozdíl. 

Auditor považuje způsob stanovení opravné položky k pohledávkám společnosti ABC, a.s. 

za smysluplný a výši skutečně zaúčtovaných opravných položek za správnou, nebyl tedy 

identifikován žádný významný problém. 
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4.6.5 Testování dlouhodobých pohledávek 

Dlouhodobé pohledávky společnosti ABC, a.s. se skládají ze dvou částí. První je tvořena 

pozastávkami plateb ve výši 8 499 000 Kč a druhá část dlouhodobých pohledávek ve výši 

958 000 Kč představuje půjčky poskytnuté zaměstnancům společnosti. 

Auditor zjistil, že dlouhodobé pohledávky z titulu pozastávek jsou tvořeny především 

pohledávkou za mateřskou společností ve výši 5 156 000 Kč a pohledávkou za sesterskou 

společností ve výši 1 307 000 Kč. Součet těchto pohledávek tvoří převážnou část 

dlouhodobých pohledávek, proto se auditor rozhodl ověřit pouze smlouvy s těmito dvěma 

společnostmi. V nich zjišťoval především celkovou částku a datum splatnosti. Tak bylo 

ověřeno, zda se skutečně jedná o dlouhodobou pohledávku. Dále se auditor ověřoval, zda 

smlouvy splňují všechny formální náležitosti. V této oblasti nebyl identifikován žádný 

problém. 

Druhou část dlouhodobých pohledávek auditor ověřoval porovnáním smlouvy 

o poskytnutí půjčky zaměstnanci na hodnoty v účetnictví. Auditor si vyžádal 

od společnosti ABC, a.s. seznam všech smluv o půjčkách zaměstnancům, z nich si 

náhodně vybral dvě smlouvy, na kterých pak ověřoval částku, datum splatnosti a další 

formální náležitosti. Ani zde se nevyskytl žádný problém. 

4.7 Shrnutí auditu pohledávek 

Audit pohledávek z obchodního styku probíhá víceméně u všech auditovaných společností 

stejně. Důvodem je zejména podobný charakter této rozvahové položky. Co se týče 

dlouhodobých pohledávek nebo ostatních pohledávek, tam je nutné zvážit individuální 

přístup, protože zejména ostatní pohledávky mohou mít specifický charakter. 

Na základě provedených testovacích procedur, nenašel auditor žádné významné 

nesprávnosti na účtech pohledávek, a proto můžeme říci, že pohledávky podávají věrný 

a poctivý obraz skutečnosti.  
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5 Závěr 

Audit jako takový představuje náročný proces ověřování údajů obsažených v účetní 

závěrce, proto jsou na schopnosti auditora kladeny vysoké nároky. Auditor by měl být 

profesionál nejen po odborné stránce, ale také v oblasti komunikace a rozhodně by měl být 

dobrým pozorovatelem. Povolání auditora je časově náročné obzvlášť v období září – 

duben, kdy postupně probíhá plánování auditu, začátek testování, finální audit až 

po vydání výroku. Tato profese vyžaduje neustálé vzdělávání se a flexibilitu. 

Neprávem bývá auditor považován za „nepřítele“ pracovníků auditovaných společností. 

Musíme si uvědomit, že jeho hlavním cílem není jen hledání chyb, omylů a nesprávností 

v účetních výkazech, ale především nalézání oblastí, ve kterých může dojít ke zlepšení 

a tím i k dokonalejšímu naplnění účetní zásady věrného a poctivého obrazu skutečností 

zachycených v účetní závěrce. Výhodou je zejména auditorův nadhled, díky kterému 

mohou zaměstnanci auditovaných společností spatřit i jiné možnosti, způsoby výpočtů 

a účtování, které z důvodu dlouhodobého až mechanického výkonu svého povolání 

neviděli. 

Může se zdát, že audit účetní závěrky za rok 2010 ve společnosti ABC, a.s. nepřinesl 

žádná významně nová poznání oblastí, ve kterých je třeba zavést opatření ke zlepšení. 

Příčinou může být skutečnost, že audit v této společnosti probíhá již několik let a za tu 

dobu byly postupně podchyceny a vhodně nastaveny všechny procesy, odstraněny 

případné nesprávnosti. Nicméně jak se říká – člověk je tvor omylný – a proto se i dnes 

mohou v důsledku lidského faktoru vyskytnout nějaké chyby, jež může auditor 

identifikovat a dát podnět k jejich nápravě. V úvahu také přichází změna auditorské 

společnosti v pravidelných intervalech, protože auditorský přístup se může lišit a jiný 

auditor může stejné skutečnosti vidět odlišně. 

Veřejnost by měla mít na paměti, že výrok auditora neslouží primárně společnosti, která 

audit zadala, nýbrž právě investorům a ostatním externím uživatelům účetní závěrky. 

Kladný výrok auditora sice nemůže zaručit, že v podniku je každá jednotlivá položka 

zaúčtována správně, ale na jeho základě lze předpokládat neexistenci významných 

nesprávností v účetní závěrce. 

Na trhu v dnešní době působí široké spektrum statutárních auditorů a auditorských 

společností a záleží jen na konkrétní společnosti, pro koho se rozhodne. Volba by však 
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měla být důkladně zvážena, protože jméno auditora či auditorské společnosti dává mimo 

jiné určitou váhu auditorskému výroku k účetní závěrce. Proto se často setkáváme 

s trendem, kdy si velké nadnárodní společnosti vybírají auditorské společnosti z tzv. 

„Velké čtyřky“. Tyto společnosti jsou schopné zajistit svým klientům kromě auditu také 

další služby – například daňové poradenství, forenzní audit, poradenství v oblasti řízení, 

sestavení účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy, ověřování 

konsolidovaných účetních závěrek a další. Naproti tomu menší auditorské společnosti 

nebo statutární auditoři mohou často nabídnout nižší cenu a individuální přístup 

a pravděpodobně budou upřednostňovány menšími společnostmi. 

Ať už je volba statutárního auditora nebo auditorské společnosti jakákoliv, vždy bude 

potřeba vstřícného přístupu obou stran, vzájemná spolupráce a ochota řešit vzniklé 

problémy. 
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