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Příloha č. 2 Závěrečná zpráva vnitřní kontroly účetnictví 

Závěrečná zpráva vnitřní kontroly účetnictví č.  

                                                                                                    

Kontrola účetnictví za měsíc/kvartál/pololetí:  

Datum ukončení kontroly účetnictví: 

Kontrolu účetnictví vykonal: 

 

Výsledky kontroly účetnictví     
Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Odpovědná osoba 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

    

Výběr vzorku dokladů pro kontrolu     
Typ účetního dokladu Celkové množství daného typu dokladu za 

sledovaný časový interval 
Náhodný 
výběr v % 

Náhodný výběr v čísle 

        

        

        

        

        

        

        

Seznam kontrolovaných účetních dokladů a účetních operací viz příloha/y č.    

    Průběh kontroly účetnictví       
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Podpis interního auditora:                                        Podpis ekonomického ředitele: 

                                                                                       Dne:               

 

 

 

Zdroj: Zpracování vedení podniku ABC, a.s.

Návrh opravy chyb 

Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Návrh opravy chyby 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Návrh systémového opatření, zabraňujících vzniku chyb v budoucnosti  

Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Návrh systémového opatření 
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Příloha č. 3 Etický kodex interního auditora 

 

 
Zdroj: Český institut interních auditorů
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Příloha č. 9: Příručka informačního systému BarIS 

Účetnictví a finance 

"Modul účetnictví a financí je navržen tak, aby maximálně eliminoval ruční účtování 

dokladů." 

IS BarIS pomocí systémově nastavených předvoleb automaticky vykonává účtování 
opakujících se dokladů. Pracovníci účetního oddělení pomocí kontrolních nástrojů pouze 
dohlížejí na tok dat v systému. Vysoká úspora času a zpřesnění evidence se dosahuje 

implementací elektronické komunikace s obchodními partnery a s bankovými institucemi.  

 

Legislativní podpora:  

Slovenská republika 
Česká republika 

 
Základní vlastnosti: 

 podvojné účetnictví s možností účtování na neomezený počet středisek, akcí a zakázek 

 parametrizovatelná, až 256-ti místná, alfanumerická analytika 
 každá účetní položka se vztahuje na středisko, doklad, partnera (možnost sledování 

saldokontních výběrů podle parametrů) 

 možnost využití automatického nebo dávkového systému zaúčtování dokladů s 
možností dodatečné úpravy účetních operací 

 paralelní účetní období, možnost opravovat účetní záznamy v průběhu celého roku 
 zaznamenání všech účetních operací, možnost sledovat, kdo, kde, co a jak změnil 
 možnost anulování a zpětného automatického běhu celého systému v případě zjištění 

chyb v základních parametrech 
 volný pohyb v rámci celého účetního roku 

 uzamčení účetních období na úrovni dne, měsíce, roku 
 okamžité souhrnné i detailní přehledy saldokonta partnerů včetně záloh 
 možnost automatického ohlášení pohledávek ve fakturaci při zadání partnera, přehled 

časového rozlišení pohledávek a závazků 
 účetní výstupy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, vnitropodniková výsledovka, výkaz 

CashFlow, hlášení pro ČNB, měsíční a kvartální výkazy, … 
 automatické zpracování a tisk upomínek a penalizačních faktur, zasílání mailem (PDF) 
 systém eviduje obraty, zisky na odběrech partnerů a zisk z prodeje zboží od 

konkrétního dodavatele 
 okamžité přehledy daňových dokladů DPH s tříděním na vstupu i výstupu 

 souhrnná bilance DPH za libovolný časový úsek a tisk výstupu pro daňové přiznání 
DPH 

 evidence a přehled denních a měsíčních uzávěrek fiskálních modulů (registračních 

pokladen) 
 účtování v cizích měnách a kurzovní rozdíly, dobropisy, haléřové vyrovnání plateb 

 možnost grafického zobrazení měsíčních, kumulativních, střediskových výnosů, 
nákladů a zisků 

 konsolidovaná uzávěrka v korunách nebo v libovolné měně s možností zohlednit podíl 

ve společnostech 
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 plánování obratů, výdajů a zůstatků, jako i ekonomických ukazatelů v měsíčních nebo 

ročních obdobích 
 všechny tiskové sestavy podle platné legislativy, množství kontrolních reportů 

 

Majetek 

"Majetek v IS BarIS - efektivní nástroj pro evidenci a odepisování dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku" 

Modul majetku poskytuje uživateli v jednoduché a přehledné formě informace o evidenci 
majetku, jeho aktuálních stavech a hodnotě. Každá evidovaná karta majetku může kromě 

svého inventárního čísla obsahovat i další údaje jako např. místo umístění, obrázek majetku, 
čárový kód, RFID tag. Výhodou našeho řešení je jednoduchost, přehlednost a možnost 

vykonávat inventarizace majetku prostřednictvím handheldu. Toto řešení výrazně snižuje 
pracnost inventarizace, snižuje chybovost na 0 %. Systém umožňuje pomocí handheldu on-
line přemísťovat majetek podle jeho aktuálního umístění. 

Součástí tohoto modulu je i množství tiskových sestav potřebných pro účetnictví a operativní 
evidenci. Odepisování majetku se vykonává podle platných metodik zákona o účetnictví a 

zákona o daních z příjmu. Podnik si může stanovit X-možností odpisů podle reálného 
opotřebení. Po odepsání se vytvořené odpisy automaticky zaúčtují do interního dokladu. 
V případě chybných vstupních informací o majetku, které mají vliv na vykonané účetní zápisy 

o zařazení a odpisech, máte k dispozici nástroj pro jednoduchou opravu. Práce s majetkem je 
efektivní, umožňuje hromadnou úpravu dat na základě propojení informací. 

Základní vlastnosti: 

 samostatná účetní a daňová evidence ocenění majetku 

 uživatelská definice účetních metod, odepisování jednotlivých složek majetku 
 sledování majetku podle zodpovědných osob, středisek a místa určení 
 sledování stavu a pohybu majetku podle činností, zakázek 

 různé způsoby odpisování: 
o časově 

o ročně 
o podle počtu uskutečněných operací 

 různé rozložení odpisů v rámci kalendářního roku na základě sezóny 

 evidence obrázků k návodům a popisů ke kartě majetku 
 inventura majetku pomocí čárového kódu s označením umístění v organizaci 

 

Mzdy a personalistika 

"Person HUMAN RESOURCES - nezávislé řešení řízení lidských zdrojů" 

Stručná charakteristika jednotlivých modulů: 
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Modul Person HR - PERSONALISTIKA 

Slouží pro zpracování personálních údajů včetně možnosti vkládání fotografických 
dokumentů, s respektováním zákona o ochraně osobních údajů. Umožňuje centrální evidenci 
informací pro více organizačních složek ve firmě. 

EVIDENCE: 

 osobní údaje zaměstnance, včetně fotografie 

 zařazení zaměstnance ve struktuře společnosti 
 popis pracovního místa 

 sledování historie a vývoje pracovníka v organizaci 
 evidence krizového managementu společnosti (schopnosti zastoupení se ve 

společnosti) 

 údaje o kontaktních osobách na zaměstnance 
 údaje o kvalifikaci zaměstnance 

 dosažené vstupně vzdělání, odpracované roky, celková praxe zaměstnance, 
absolvované školení a kurzy, tréninkové programy (obor, čas, náklady) 

 evidence svěřených předmětů a hmotné zodpovědnosti 

 evidence a sledování využití jednotlivých sociálních programů 
 plánování potřeb zaměstnanců, společnosti, ceny práce, vývoje pracovních míst 

 plánování vzdělání, atestací a jiných odborných zkoušek zaměstnanců 
 hodnotící informace od přímých nadřízených 
 evidenci priorit jednotlivých pracovníků pro další směr a plánování růstu 

 zdravotní pojištění zaměstnance, doplňkové důchodové pojištění 
 závazky zaměstnance vůči organizaci a naopak 

 odchod do starobního důchodu a důchody zaměstnanců 
 evidence zaměstnanců vyřazených z evidence 
 jakýkoliv jiný druh informace o zaměstnanci, s tím, že druh sledované informace si 

definuje uživatel sám podle vlastní potřeby 

Modul Person HR - PRACOVNÍ VZTAHY 

Slouží pro vytvoření a ukončení pracovního vztahu. 

EVIDENCE: 

 všechny údaje týkající se konkrétního pracovního vztahu zaměstnance, dodatky k 
pracovnímu vztahu (informace o pracovním zařazení zaměstnance, způsobu 

odměňování, dekretové složky mzdy), včetně historie všech dohod o změně pracovní 
smlouvy 

 evidenční stav zaměstnance 
 nároky na čerpání a krácení dovolené - pro konkrétní pracovní vztah 

Modul Person HR - ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Modul odměňování je určený pro výpočet nadtarifních motivačních složek mzdy. 
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Je možné nastavit tento modul podle potřeb konkrétní organizace, na základě předloženého 

algoritmu výpočtu těchto složek mzdy. Obsahuje evidenci různých sociálních programů a 
jejich vyhodnocování. 

Modul Person HR - DOCHÁZKA 

Modul docházka slouží k evidenci a vyhodnocování docházky, pro napojení na docházkové 

systémy (kartičky, čárové kódy, otisky prstů), pro evidenci a vyhodnocování výkonů (při 
normování produkce) a ostatní evidence na možnost výpočtů mezd a platů. 

EVIDENCE: 

 docházkové systémy 

 ruční evidence 
 přes internet, intranet 

 možnost napojení na výrobní linky a jiné zařízení na evidenci výkonů 
 importy z datových souborů 
 hromadné zadávaní 

Modul Person HR - MZDY A PLATY 

Komplexní zpracovaní úkolů v oblasti mezd. Jednoduché, přehledné, ale zároveň podrobné 

zpracování údajů zaměstnanců. Modul se tvořil na základě dlouhodobých zkušeností a jsou v 
něm zahrnuty vlastnosti, na které uživatelé upozorňovali po dobu praktického používání. 

 

Obchod a marketing 

"Obchodní modul spolu s modulem skladového hospodářství řadíme k 

nejpropracovanějším modulům systému." 

Systém aktivně podporuje všechny strany obchodního případu.  
Na straně dodavatelů zpracovává informace o dodavatelských kontraktech, sleduje a hodnotí 

jejich plnění, poskytuje informace o výšce domluvených bonusů, včetně plnění jejich 
jednotlivých kritérií. Podmodul Cenotvorba zpracovává dodavatelské kontrakty a vytváří 

různé formy odběratelských ceníků (např. pevné ceny, akce, časové ceníky, speciální ceny, 
ceny pro maloobchod, pro e-shop, ceny v souvislosti s věrnostním systémem). V souvislosti s 
obchodními partnery je možné definovat různé slevy, bonusy, přidělovat jim kredit (např. při 

odběru na fakturu atd.). Tento modul umožňuje paralelní běh velkoobchodu s maloobchodem 
nebo logistickým centrem. Generování cen je možné na základě jakéhokoliv parametru, např. 

pevná cena, procentní rozpětí, dočasně domluvená cena, časové ceníky, akce atd.. Systém 
umožňuje individuální stanovení ceny podle potřeby uživatele, vytvářet jednotlivé obchodní 
skupiny, včetně jejich průniků a stanovení jejich priorit. Ceny mohou být generované na různé 

měny a množství. Systém sám počítá dopravní náklady, případně různé výhody jako jsou 
skonta nebo slevy (např. při objednávce přes internet). 
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Ve spolupráci s BarIS.NET je systém schopen poskytovat vybrané obchodní informace 

partnerům on-line. Elektronická výměna dokumentů formou standardních formátů 
(objednávky, dodací listy, faktury, reklamace...) je samozřejmostí. 

Základní vlastnosti: 

 Společný (centrální) číselník zboží - pro obchodní sdružení, obchodní řetězce  

o vytvoření společného číselníku zboží,  jeho zpřístupnění jednotlivým členům 
o aktualizace a synchronizace dat 

o spolupráce s dodavateli, využití odběrateli 

 Řízení obchodně-smluvních vztahů 
 vedení smluvních kontraktů – časových ceníků (s možností on-line vedení 

kontraktu – dodavatel, řetězec) 

o vedení ceníků a akcí 
o marketingové aktivity 

o vedení individuálních podmínek partnerů 
o sledování a vyhodnocení plnění kontraktů, eliminace slabých míst, příčin 

neshod, nástroje pro dohled na plnění dodávek (s využitím dat z toků zboží) 

o bonusový systém (evidence, sledování, výpočet, kontrola, sdílení dat) 
o manažerské přehledy 

o elektronická komunikace s partnery (nabídkové listy, registrace zboží, 
objednávky, dodací listy, faktury, informace o expiraci, šaržích), komunikační 
portál 

 

Management a plánování 

"Manažerský modul přehledným způsobem zprostředkovává informace pro operativní 

a strategické řízení podniku" 

Manažerský modul představuje z hlediska řízení společnosti základní informační zdroj, který 

nabízí komplexní pohled na stav společnosti, přičemž jednotlivé údaje jsou získané a 
zpracované z ostatních modulů IS. Modul jednoduchou a názornou formou zobrazuje základní 
statistiky, které pomáhají vytvářet obraz o aktuálním stavu společnosti. 

 

Skladové hospodářství 

"Modul skladového hospodářství patří k nejpropracovanějším modulům IS.  

Skladové hospodářství představuje jeden z nejdůležitějších a nejpropracovanějších modulů 
informačního systému. Umožňuje zároveň běh a evidenci 1000 samostatných skladů 
(samostatný, servisní, výrobní, reklamační, ...), které mohou být evidované buď jako tzv. 

lokace (pobočka firmy) nebo sklad, přičemž konkrétní lokace může mít více skladů.  
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Kromě středisek systém umožňuje otevřít 100 samostatných celních skladů a vést jejich plnou 

evidenci. Na každém ze středisek je možné v případě potřeby otevřít až 1000 samostatných 
registračních pokladen pro případ platby v hotovosti. 

Základní vlastnosti: 

 třídění zboží do produktových, materiálových a druhových skupin, využívá se jako 

parametr při statistických výstupech 
 okamžitý přehled o stavu zboží na skladech, rezervacích, nevyskladněného a 

objednaného zboží, jako i stavech na celních skladech 
 možnost rezervací s termínem platnosti 
 systém automatického doobjednání vybraného zboží při poklesu skladových zásob pod 

limitní množství a souhrn objednávek odběratelů 
 evidence čárových kódů (zboží, balení, vlastní čárové kódy)RFID tagů 

 1 skladová karta může mít více čárových kódů 
 evidence seriových čísel položek zboží, s tím související kontrola záruční doby a 

nepohyblivých položek 

 evidence šarží, expirací 
 evidence technických parametrů a poznámek přímo na kartě. Tím je možné tyto 

informace zpřístupnit širší veřejnosti nebo jich použít jako součást cenových nabídek 
 automatické doobjednání zboží podle nastavených kritérií 
 systém definování akčních a zaknihovaných cen v rámci cenotvorby 

 systém definování cenových skupin 
 možnost přeceňování konkrétní skladové karty, ale i skupiny skladových karet 

 množstevní, obratové a komoditní slevy definované na partnera i na skupinu zboží 
 stanovení koeficientů rabatu pro jednotlivé druhy zboží nebo karty 
 možnost připojení některého ze širší škály fiskálních modulů pro příjem plateb v 

hotovosti, případně napojení síťového fiskálního modulu, který je sdílený všemi 
klienty, možnost provádět a poskytovat komisionální příjem 

 předdefinované masky zboží s rozpisem na díly 
 sledování pohybů ve více než 100 statistických a grafických výstupech 
 podpora BarIS.GO!, BarIS VOICE 

 

BarIS.NET DEALER– Mobilní obchodník 

Rozšíření IS BarIS o řešení pro notebooky s funkcí mobilního obchodníka. Prodejce 
(obchodní zástupce) má vždy k dispozici aktuální data o svém obchodním partnerovi 
(informace o platební disciplíně, neuhrazených fakturách, nakupovaném zboží, službách 

a jejich cenách..). Prostřednictvím terminálu vykonává on-line objednávky pro obchodního 
partnera, které jsou ihned zpracovány systémem ve skladu. Zarezervují zboží a podle doby 

dodání jsou vygenerovány výdejky do procesu expedice. 
V případě, že není k dispozici on-line spojení (není signál mobilního operátora) systém 
pracuje dočasne v režime off-line. Po navázání spojení systém zašle data centrálnímu systému 

BarIS. 

Zdroj: Oficiální internetové stránky systému BarIS, http://www.baris.sk/kaso.aspx

http://www.baris.sk/kaso.aspx
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Příloha č. 10 Závěrečná zpráva vnitřní kontroly účetnictví za měsíc únor/2013 

Závěrečná zpráva vnitřní kontroly účetnictví č. 1      

                                                                                                

Kontrola účetnictví za měsíc/kvartál/pololetí: 2/2013 

Datum ukončení kontroly účetnictví: 1. 3. 2013 

Kontrolu účetnictví vykonal: Soňa Kurucová 

 

Výsledky kontroly účetnictví     

Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Odpovědná 
osoba 

 135120106  Skladová příjemka  Nesprávná předkontace NP  p. Skladová 

 135120101  Skladová příjemka  Chybná částka (nesouhlasí s FA) CHČ  p. Skladová 

 135220545  Skladová výdejka  Nesprávná předkontace NP  p. Skladová  

 09713021109  Výdaj. pokl. doklad   Chybná částka (nesouhlasí s listinným   p. Skladová 

     dokladem) CHČ   

 Neuvádí se Neuvádí se   Při porovnání zůstatku účtu 132 se   p. Skladová 

     skladovou evidencí nalezen rozdíl    

     -33,62 Kč PZSE   

135220471 Skladová výdejka Neproběhlo schválení dodávky p. Skladová 

  Dle kreditní směrnice SCHV  

Výběr vzorku dokladů pro kontrolu     
Typ účetního dokladu Celkové množství daného typu 

dokladu za sledovaný časový interval 
Náhodný 
výběr v % 

Náhodný výběr 
v čísle 

 Faktura došlá – zboží  180  10  18  
 Faktura došlá - doprava  0  10  0 
 Skladové příjemky  195  10  20 
 Skladové výdejky  438  10  44 
 Výdaj. pokl. doklady  188  10  19 
Seznam kontrolovaných účetních dokladů a účetních operací viz přílohy č. 4. až 8.   

  

    Průběh kontroly účetnictví       
V rámci měsíční kontroly účetnictví za měsíc únor/2013 byly zkontrolovány účetní operace a účetní 
doklady, související s pořízením zboží, výdejem zboží ze skladu a výdeje hotovosti z  pokladen 
dislokovaných provozoven. Kontrola se soustředila především na věcnou správnost zaúčtování, 
návaznost účetních zápisů i na náležitosti účetních dokladů a správnost jejich zakládání. Kromě toho 
bylo prověřeno dodržování účetních, daňových a vnitropodnikových předpisů, týkajících se 
kontrolovaných účetních operací, a došlo k porovnání evidence skladových zásob se zůstatky na účtu 
132 – Zboží na skladě a v prodejnách.  
  
Při kontrole byla využita účetní data podniku ABC, a.s. z účetního programu BarIS, včetně listinných 

podob příslušných dokladů, a vnitropodnikové směrnice podniku, kterými jsou kreditní směrnice a 
směrnice o nakládání s  hotovostí. 
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Návrh opravy chyb 

Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Návrh opravy chyby 

 135120106  Skladová příjemka  NP  Opravit předkontaci 

 135120101  Skladová příjemka  CHČ  Opravit hodnotu zboží 

 135220545  Skladová výdejka  NP  Opravit předkontaci 

 09713021109  Výdaj. pokl. doklad   CHČ  Opravit hodnotu zboží 

 Neuvádí se Neuvádí se   PZSE  Zaúčtovat zjištěný rozdíl jako  

     inventurní rozdíl 

 135220471 Skladová výdejka  SCHV   Dodatečně schválit dodávku  

        

        

        

 

Návrh systémového opatření, zabraňujících vzniku chyb v budoucnosti 

Č. účetního dokladu Typ účetního dokladu Zjištěná chyba Návrh systémového opatření 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Podpis interního auditora:                                        Podpis ekonomického ředitele:  

                                                                                       Dne:    

 

 

 

 

 

Zdroj: Závěrečná zpráva podniku ABC, a.s. a vlastní zpracování           
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Příloha č. 11 Stanovisko podniku ABC, a.s. k navrženému systému vnitřní kontroly účetnictví 

Naše společnost se zabývá distribuční činností stavebních materiálů a minerálních 

olejů. Společnost má zavedený systém řízení kvality podle ISO 9001. Tento systém je 

zaměřen na kvalitu poskytovaných sužeb zákazníkům a na kvalitu řízení společnosti. Účetní 

směrnice, kreditní směrnice, směrnice o nakládání s hotovostí a další směrnice týkající se 

účetní evidence jsou součástí firemní soustavy směrnic. Společnost má vykonávaný 

pravidelný audit účetnictví externím auditorem a též i pravidelný audit systému řízení kvality 

certifikovanou osobou.  Společnost má zavedený rozsáhlý informační systém, který slouží 

kromě vedení účetnictví, výkaznictví a finančního řízení i k řízení obchodu. Tento systém 

obsluhuje sedm pracovníků. V centrále firmy je hlavní účetní a finanční účetní a  

na dislokovaných provozovnách je pět skladových účetních. Z personálního hlediska, mají 

obě účetní v centrále odpovídající vysokoškolské vzdělání, skladové účetní v provozovnách 

mají vzdělání středoškolské.  Největší objem účetních dokladů tvoří skladové výdejky, 

vystavené faktury odběratelům a skladové příjemky. Tyto doklady se zpracovávají právě 

na dislokovaných provozovnách skladovými účetními. Značný objem těchto dokladů 

zpracovávaných vesměs pod časovým tlakem a dislokace provozoven klade značný nárok  

na kontrolu a řízení zpracovávaní účetní agendy. 

Na základě výše uvedeného se vedení společnosti rozhodlo doplnit kapitolu účetních 

směrnic o směrnici interního auditu a uvítalo možnost vypracování této směrnice v rámci 

diplomové práce studentky Soni Kurucové. 

Studentka při vypracovávání diplomové práce úzce spolupracovala z hlavní účetní a 

externím auditorem. Seznámila se se směrnicemi kapitoly účetních směrnic soustavy 

firemních směrnic, s moduly správa dokladů, sklady a účetnictví informačního systému.  

Taktéž se seznámila se systémem oběhu a archivováním dokladů.  

Navržená směrnice interního auditu vychází z potřeb společnosti, návrhů externího 

auditora a z aplikace směrnic kapitoly účetních směrnic soustavy firemních směrnic. Vedení 

společnosti kladně hodnotí, že směrnice interního auditu dává přesný a praktický návod 

k provádění interního auditu. Určuje přesné postupy kontroly a jejího vyhodnocení, včetně 

určování zodpovědných osob za způsobené chyby a následné odstraňování zjištěných chyb.  
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Takto vypracovaná směrnice nejen že poskytuje návod k činnosti interního auditora, 

ale bude působit i preventivně, neboť pracovníci obsluhující informační systém (zejména 

skladové účetní) se mohou soustředit na činnosti s největší pravděpodobností vzniku chyb. 

Zároveň směrnice bude sloužit i jako preventivní nástroj zabraňující vzniku eventuálních 

úmyslných chyb (např. vydání zboží ze skladu za účelem prodeje bez následné fakturace).  

Studentka vykonala podle navržené směrnice i interní audit. Pro časovou náročnost a 

rozsáhlost této činnosti vedení společnosti určilo k internímu auditu jednu z provozoven a 

vykonání auditorských prací týkajících se měsíčního intervalu.  Interní audit byl vykonáván 

jednak kontrolou údajů uložených v databázi informačního systému a též i fyzickou kontrolou 

dokladů v listinné podobě přímo v provozovně.  

Ze záznamu z vykonání interního auditu je zřejmé, jakým způsobem probíhala 

kontrola, co bylo kontrolováno a jaké chyby byly zjištěné. V záznamu byla vždy určena 

zodpovědná osoba za vzniklou chybu, bylo navrženo řešení chyby včetně osoby zodpovědné 

za odstranění chyby. Pokládáme za důležité, že součástí záznamu jsou i seznamy 

kontrolovaných dokladů s uvedenými poznámkami z kontroly. 

Vykonáním interního auditu studentka zjistila chyby vzniklé nepozorností 

zanedbatelného rozsahu, proto nemuselo dojít k návrhu systémové opatření ani ke kárným 

postihům zaměstnanců. 

Navržená směrnice interního auditu splňuje představy, požadavky a potřeby naší 

společnosti. Tato směrnice bude zahrnuta do firemní soustavy směrnic k ISO 9001. Naše 

společnost kladně hodnotí vypracovanou směrnici, následné provedení interního auditu podle 

této směrnice a též kladně hodnotí přístup studentky ke spolupráci se zaměstnanci účetních 

oddělení a k práci související s tvorbou směrnice a vykonáváním interního auditu. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stanovisko managementu sledované společnosti 


