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Příloha č. 1 
 
Příklad  - zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů (založené na ISA 2009, které jsou 
účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu a 
zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo po tomto datu)  

 

ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 

[Příslušný příjemce]  

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ABC, která se skládá z rozvahy k 31. 

12. 20X1, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 20X1, [přehledu o změnách vlastního 

kapitálu za rok končící 31. 12. 20X1 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 

20X1] a přílohy této účetní závěrky
***

, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti ABC jsou uvedeny v bodě X 

přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti ABC je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 

věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 

systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 

jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 

souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 

získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 

údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím 

i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 

způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí  vnitřní 

kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 

k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 

posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 

základ pro vyjádření našeho výroku.  

                                                           
***

  Nebo jiné výkazy tvořící kompletní účetní závěrku v souladu s platnými předpisy 
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Výrok auditora 

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

ABC k 31. 12. 20X1 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za 

rok končící 31. 12. 20X1 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

 

[V případě auditorské společnosti:]   [V případě auditora OSVČ:] 

 

[Obchodní firma]     [Jméno auditora] 

[Sídlo]         

[Číslo auditorského oprávnění    [Číslo auditorského oprávnění auditora] 

auditorské společnosti]     

[Jména a příjmení auditorů, kteří jménem   

společnosti vypracovali zprávu]      

[Čísla auditorských oprávnění auditorů]   

 

[Datum zprávy auditora]    [Datum zprávy auditora] 

 

[Podpisy auditorů]     [Podpis auditora] 
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Příloha č. 2 
VZOR KONFIRMACE POHLEDÁVEK 

 

Praha,................20xx 

 

Vážení, 

ve smyslu zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a v souladu s mezinárodními auditorskými 

standardy provádí náš auditor, jméno auditora, ověření účetní závěrky naší společnosti. 

Žádáme vás o odsouhlasení písemného seznamu nezaplacených pohledávek, které má naše 

společnost ve vztahu k Vaší společnosti k 31. 12. 20xx zaneseny v účetnictví. 

Žádáme Vás proto o zaslání požadovaných informací přímo našemu auditorovi na níže 

uvedenou adresu. 

V účetní evidenci naší společnosti jsou k 31. prosinci 20xx evidovány pohledávky vůči Vaší 

společností ve výši 

   .......................Kč, 

a to na základě našich faktur uvedených v příloze k tomuto dopisu. 

Pozn.: Zůstatek uváděný v tomto ověřovacím dopise nemusí být úplný. 

Prosíme Vás o odsouhlasení této skutečnosti a v případě zjištění rozdílu o upřesnění výše 

Vámi evidovaného závazku k 31. prosinci 20xx. Jakékoli rozdíly mezi Vaším potvrzením a 

údaji v účetní evidenci naší společnosti budou předmětem okamžitého prověření. 

Odpověď prosím zašlete obratem na adresu: 

 

k rukám ....................... 

auditorovo jméno a adresa 

 

Předem děkujeme za včasné podání požadovaných informací. 

 

za společnost 

podpis odpovědného pracovníka společnosti  
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Příloha: Faktury vydané naší společností 

 

 

 Číslo faktury:    Částka (Kč):      Datum splatnosti: 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 


