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1 O SPOLEČNOSTI
Firma DATEV.cz s.r.o. je softwarová firma a poskytovatel služeb IT, specializující se na oblast 
daní, auditu a podnikové ekonomiky. Její programy jsou určeny obzvláště uživatelům, kteří 
přicházejí do styku s daňovým poradenstvím a audity.

Majoritní společník DATEV.cz s.r.o., německé družstvo DATEV eG, vzniklo v roce 1966 v Norim-
berku a nyní na německém trhu nabízí okolo 120 svých aplikací, které využívá více jak 38 000 čle-
nů z oblasti daňového poradenství a auditů a celá řada jiných klientů. V Německu má firma 
DATEV dlouholetou tradici a nejrozšířenější zastoupení na trhu mezi uživateli ekonomického 
software. Mimo mateřské firmy v Německu patří do skupiny firem DATEV dceřinné firmy a in-
formační kanceláře v Belgii, Rakousku, Itálii, Španělsku, Polsku a České republice.

V ČR vznikla společnost DATEV.cz s.r.o. v roce 2001 a programy, které zde nabízí, jsou přede-
vším software pro kompletní zpracování auditu  DATEV –  AUDIT a software pro zpracování účet-
ní závěrky  DATEV –  BALANCE. Oba tyto programy vycházejí ze stejných mezinárodně úspěš-
ných a užívaných aplikací německé firmy DATEV. Pro zájemce z řad zákazníků účetních progra-
mů a ERP systémů nabízí DATEV.cz s.r.o. software Money S5 společnosti Cígler Software a.s., 
s níž dlouhodobě spolupracuje jako partner.

V roce 2006 byla založena organizační složka společnosti DATEV.cz s.r.o. na Slovensku a někte-
ré z nabídky produktů DATEV jsou nabízeny na slovenském trhu.

Modul pro vedení auditorského spisu DATEV – AUDIT byl poprvé představen na českém trhu 
u příležitosti veletrhu INVEX 2002.

V roce 2009 byla uvedena na trh mezinárodní verze programu DATEV – AUDIT a od tohoto roku 
je v ČR k dispozici speciální sada předloh dokumentů a názvem „Speciální auditorská doku-
mentace pro rizikově orientovaný audit (ROA)“ na Slovensku „Audítorská dokumetácia pre 
malé a stredné spoločnosti“.

V roce 2011 rozšířila naše společnost svoji nabídku o moduly pro vedení kompletního auditu, 
a to aplikace DATEV Journal Analyzer na analýzu účetního deníku a DATEV Sampling pro 
statistické výběry vzorků. 

Od roku 2012 je našim zákazníkům k dispozici rovněž sada předloh dokumentů pro vedení spi-
sové dokumentace daňového poradce s názvem „DATEV Dokumentace daňového poradce“.

Dokumentaci daňového poradce lze samostatně zpracovávat v programu DATEV – TAX, jehož 
nedílnou součástí je také aplikace DATEV Tax Prepare pro kompletní analýzu obratové předva-
hy a vytipování položek do DPPO.

Od roku 2015 je k dispozici ke kompletnímu řešení pro auditorskou dokumentaci doplňkový 
modul na podrobnou analýzu obratové předvahy DATEV Account Analyzer.

V roce 2018 byla pro slovenskou verzi programu DATEV - AUDIT vytvořena další speciální sada 
předloh dokumentů pro audity měst/obcí/VUC - „Audítorská dokumentacia pre OBCE“.

Podrobné informace o společnosti DATEV.cz s.r.o. a jejich produktech a službách se můžete do-
zvědět na našich internetových stránkách www.datev.cz.

2 ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU DATEV – AUDIT
Produkt DATEV – AUDIT umožňuje kompletní vedení auditorského spisu a práci s daty klienta 
na úrovni konečných zůstatků na účtech, tj. obratové předvahy.

Mezi základní funkce programu DATEV – AUDIT můžeme mimo jiné zařadit tyto:

• kompletní zpracování auditu včetně vedení auditorského spisu v jednom software při 
 aktuálním propojení na účetní závěrková data;

• archivace auditorského spisu, náhledy na historii;
• přehledné a unifikované vedení auditorského spisu pro celou firmu;
• vzorové dokumenty – jednotlivé pracovní listy, zpráva a další dokumenty jsou zpracovány v elek-

tronické podobě – speciální sada předloh dokumentů s názvem „Speciální auditorská dokumen-
tace pro rizikově orientovaný audit“ - ČR a „Audítorská dokumetácia pre malé a stredné spo-
ločnosti“ - SK – vychází z mezinárodních auditorských standardů ISA a z příručky vydané KAČR 
resp. SKAU pro provádění auditu u podnikatelů a dále speciální sada předloh dokumentů pro 
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provádění auditů měst/obcí/VUC „Audítorská dokumentácia pre OBCE“ - SK – předem nadefi-
novaná kompletní struktura dokumentů a celého spisu, dokumenty jsou vzájemně mezi sebou 
provázané a jednotlivé kroky auditorských procedur na sebe navazují; 

• možnost vkládání a archivace elektronicky zpracovaných dokumentů od klienta (pdf, jpg, 
xls, doc a jiné)

• možnost definování vlastních auditorských postupů a pracovních listů;
• žádné omezení v počtu zpracovávaných klientů a vedených spisů;
• vkládání různých vyhodnocení – auditorské riziko, výkazy, ukazatele, dokumenty, tabulky, 

grafy a jiné objekty do spisu auditora;
• značné usnadnění prací na auditu pro jednoho klienta v následujícím roce – možnost au-

tomatického převzetí určených zjištění do dalšího období, po načtení dat za nový hospo-
dářský rok stálý náhled na údaje a data v předchozích letech;

• podpora práce auditorského týmu a plánování auditu – každý pracuje samostatně na pří-
slušném pracovním listu, do kterého zaznamenává svoje poznámky a připomínky k jednot-
livým krokům auditu; údaje zaznamenané v jednom pracovním listu se automaticky použí-
vají i v dalších dokumentech – každý údaj se zapíše jednou;

• vedoucí auditu má možnost následně tyto všechny připomínky jednoduše v souhrnu kon-
trolovat, vyhledávat a dále vyhodnocovat nad celým spisem klienta;

• náhled na hospodaření klienta v kterémkoliv okamžiku na úroveň zůstatků na jednotlivých 
účtech v jednotlivých letech, v rámci jednoho roku lze importovat až 4 různé stavy – po-
rovnání dat předauditu a auditu;

• automatické výpočty standardně nadefinovaných finančních analýz a ukazatelů; možnost 
nadefinování vlastních prvků (výpočtových struktur);

• definování hranic rizik a sledování hospodaření klienta v rámci těchto hranic, až na jednotlivé 
položky výkazů; výpočet významnosti (materiality), porovnání období, bilanční kontinuita; 

• data jsou do programů importována prostřednictvím uživatelsky definovatelného rozhraní, 
fakticky lze data načíst z jakýchkoliv účetních software, které umožňují export dat v elek-
tronické podobě na úrovni závěrkových stavů – tj. obratové předvahy nebo dají k dispozici 
údaje o závěrkových stavech;

• jednoduchá forma sestavování výkazů – dle vzorově nadefinovaných parametrů – rozvaha, 
výsledovka, meziroční a víceleté srovnání hospodaření klienta, porovnání v rámci jednoho 
roku – předaudit a audit;

• programovým nástrojem se provádí editace přiřazení jednotlivých účtů analytické eviden-
ce podvojného účetnictví do jednotlivých bilančních pozic – výsledné nastavení lze použít 
v následujících letech – tj. vznik individuálních parametrů výkazů;

• možnost provádění vlastních přeúčtování, sledování jejich okamžitého vlivu na výkazy a hos-
podářské ukazatele klienta;

• přehledná a účinná kontrola závěrkových dat klientů prostřednictvím dalších výstupních se-
stav dle definovaných parametrů, filtrování dat dle různých kritérií – možnost dalšího zpra-
cování všech výstupů a filtrů v programech MS Word a MS Excel aj.

Každý z auditorů ze své každodenní práce zná komplexnost ISA a auditorských proce-
sů z nich vycházejících. Jedním z hlavních cílů dalšího vývoje našeho software je imple-
mentace auditorských procedur dle ISA přímo do funkcí programu, která povede k ješ-
tě většímu zjednodušení celého procesu zpracování auditorské dokumentace programem 
 DATEV –  AUDIT. Dalším důležitým směrem vývoje je zvýšená orientace na práci s prvotními 
účetními daty klienta včetně statistických a analytických výpočtů v podobě rozšiřování mož-
ností v aplikacích DATEV Journal Analyzer a DATEV Sampling. Samozřejmostí je vývoj programu 
DATEV – AUDIT v návaznosti na legislativní změny a zapracování zajímavých požadavků a námě-
tů našich uživatelů.
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3 ZÁKLADNÍ POPIS VZOROVÝCH PŘEDLOH DOKUMENTŮ: 
„SPECIÁLNÍ AUDITORSKÁ DOKUMENTACE ROA“ (CZ), 
„AUDÍTORSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE SME (SK)“  
A „AUDÍTORSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE OBCE (SK)“

Rizikově orientovaná auditorská dokumentace je speciální sada vzorových dokumentů pro 
program DATEV – AUDIT. Tyto vzorové dokumenty lze využít pro založení a následné vedení spi-
su pro libovolné klienty. Rizikově orientovaná sada vzorových dokumentů byla vytvořena naší 
společností v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA ve spolupráci s renomova-
ným odborníky na problematiku auditu v ČR a SK a s auditory z praxe.

Mezi základní funkčnosti rizikově orientované auditorské dokumentace můžeme 
mimo jiné zařadit tyto:
• auditorská dokumentace respektující jednotlivé procesy auditu – tj. přijetí zakázky, poznání 

klienta, stanovení rizik zakázky, plánování auditu, testy spolehlivosti, analytické testy, závě-
rečné dokumenty;

• předem nadefinovaná kompletní struktura dokumentů a celého spisu, dokumenty jsou vzá-
jemně mezi sebou provázané a jednotlivé kroky auditorských procedur na sebe navazují;

• orientace na poznání klienta, stanovení a výpočet rizik – tj. riziko zakázky – přirozené rizi-
ko – kontrolní riziko – obecné zjišťovací riziko;

• pro systém stanovení ohodnocení rizika jednotlivých oblastí auditu je možné použít 3 stup-
ňovou škálu nízké/střední/vysoké riziko nebo 10ti stupňovou škálou hodnocení rizik v kom-
binaci s váhou v rozsahu 1–3;

• nadefinované výpočty rizik, významnosti (materiality), analýzy, křížové vazby v dokumen-
tech pro analytické testy;

• sestavení rozpočtu a plánu auditu;
• prostřednictvím tzv. centrálního dokumentu je možné mít přehled o celé auditorské zakáz-

ce, obsahuje souhrnné informace ze všech dokumentů auditorské dokumentace; 
• dokumentaci lze zpracovávat v základním plném rozsahu nebo využít nastavení pro jedno-

dušší zakázky (nerelevantní části se zneaktivní); 
• ve slovenské verzi jsou k dispozici dvě sady dokumentace – pro podnikatelské subjekty nebo 

města/obce/VUC.

V následující tabulce je uveden kompletní přehled dokumentů v programu DATEV – AUDIT, který 
obsahuje vzorové předlohy pro Rizikově orientovaný audit v aktuální české verzi:

PŘEHLED PŘEDLOH DOKUMENTŮ V PROGRAMU DATEV - AUDIT - VERZE CZ
„SPECIÁLNÍ AUDITORSKÁ DOKUMENACE ROA“ - 2018 - 2019

Poř. 
čís-
lo:

Číslo  
verze/ 

číslo do-
kumentu

Název dokumentu/pracovního listu

1 1 AUDIT SUMMARY
2 100 1. Kmenová data

2. Činnosti před uzavřením smlouvy
3 210 Posouzení rizika zakázky
4 220 Předběžný rozpočet
5 230 Stanovení podmínek zakázky

3. Předběžné plánovací postupy
6 310 Strategie auditu
7 320 Porozumění činnosti a oblasti podnikání klienta
8 330 Posouzení nezávislosti

400 4. Porozumění vnitřním kontrolám
9 400 Porozumění vnitřním kontrolám

Porozumění transakčním cyklům
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10 410 Transakční cyklus – objednání/příjem a zpracování nákupu 
11 411 Transakční cyklus – účtování zásob a jejich ocenění 
12 412 Transakční cyklus – účtování nákladů 
13 413 Transakční cyklus – zprac. prodejních objednávek/expedice/fakturace 
14 414 Transakční cyklus – zprac. pohledávek a plateb 
15 415 Transakční cyklus – zprac. závazků a plateb 
16 416 Transakční cyklus – hotovostní operace 
17 417 Transakční cyklus – účtování dlouhodobého majetku 
18 418 Transakční cyklus – zpracování mezd 
19 419 Trasakční cykly - popis a vyhodnocení spolehlivosti
20 420 Předběžné analytické postupy
21 430 Going Concern

5. Vytvoření plánu auditu

22 500 Celkové vyhodnocení rizika
23 505 Stanovení významnosti (materiality)

Plánování auditorského postupu

24 510 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

25 520 Dlouhodobý finanční majetek

26 525 Zásoby

27 530 Pohledávky

28 535 Krátkodobý finanční majetek

29 540 Ostatní aktiva (časové rozlišení)

30 545 Vlastní kapitál

31 550 Rezervy

32 555 Závazky

33 560 Bankovní úvěry

34 565 Ostatní pasiva (časové rozlišení)

35 570 Výnosy

36 575 Náklady

37 580 Osobní náklady

38 585 Daně

39 590 Plán auditu a rozpočet

40 595 Plánovací memorandum a plán auditorského postupu

41 598 Analýza a plán testů obratové předvahy

6. Provádění testů vnitřních kontrol
42 610 Testy kontrol - účetní systém

43 620 Testy kontrol - cyklus tržeb

44 630 Testy kontrol - cyklus nákladů

45 640 Testy kontrol - zásobní a výrobní cyklus

46 650 Testy kontrol - mzdový cyklus

47 660 Testy kontrol - dlouhodobý majetek a závazky

7. Provádění analytických testů věcné správnosti a detailních testů
48 705 Testy věcné správnosti - obratová předvaha

49 710 Testy věcné správnosti - dlouhodobý hmotný majetek

50 715 Testy věcné správnosti - dlouhodobý nehmotný majetek

51 720 Testy věcné správnosti - dlouhodobý finanční majetek

52 725 Testy věcné správnosti - zásoby

53 730 Testy věcné správnosti - pohledávky

54 735 Testy věcné správnosti - krátkodobý finanční majetek

55 740 Testy věcné správnosti - ostatní aktiva (časové rozlišení)

56 745 Testy věcné správnosti - vlastní kapitál

57 750 Testy věcné správnosti - rezervy
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58 755 Testy věcné správnosti - závazky

59 760 Testy věcné správnosti - bankovní úvěry

60 765 Testy věcné správnosti - ostatní pasiva (časové rozlišení)

61 770 Testy věcné správnosti - výnosy

62 775 Testy věcné správnosti - náklady

63 785 Testy věcné správnosti - daně

64 790 Soupis neopravených nesprávností

8. Závěr a vydání zprávy
65 800 Posouzení následných událostí

66 805 Posouzení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

67 810 Posouzení výroční zprávy

68 815 Posouzení přílohy

69 820 Posouzení účetní závěrky

70 822 Účetní odhady

71 823 Podvod

72 825 Závěrečné shrnutí

73 830 Záznam o projednání zprávy auditora 

74 831 Prohlášení vedení společnosti ke zprávě o vztazích dle § 82

75 832 Prohlášení vedení společnosti k účetní závěrce

76 835 Dopis vedení účetní jednotky

77 840 Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů - ČJ

78 845 Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů - ČJ

79 850 Zpráva o ověření účetní závěrky dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
ve znění přijatém EU - ČJ

80 855 Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky dle mezinárodních standardů  
účetního výkaznictví ve znění přijatém EU - ČJ

81 860 Zpráva o ověření výroční zprávy - ČJ - do r. 2014

82 865 Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy - ČJ - do r. 2014

83 870 Zpráva o ověření zprávy o vztazích - ČJ

Dokumenty související s kontrolou kvality zakázky podle ISCQ 1 

84 891 Prohlášení o nezávislosti partnerů a zaměstnanců

85 892 Přidělení pracovníků k zakázce

86 893 Kontrola kvality zakázky - dotazník

87 894 Zpráva o kontrole kvality zakázky

88 895 Potvrzení nezávislosti

89 896 Monitorovací zpráva k zakázce

9. Dokumenty nesouvisející se spisem

90 900 Závěrečné shrnutí

91 905 Přehled vykázaných hodin 

10. Dokumenty související s kontrolou kvality podle ISCQ 1  
     za auditora/auditorskou společnost jako celek"

92 950 Prohlášení o mlčenlivosti/důvěrnosti

93 951 Monitorování systému řízení kvality

94 952 Monitorovací zpráva

95 953 Zpráva o průhlednosti

96 954 Kontrolní formulář k plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb.
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V následující tabulce je uveden kompletní přehled dokumentů v programu DATEV – AUDIT,  
který obsahuje vzorové předlohy pro Rizikově orientovaný audit v aktuální slovenské verzi:

PŘEHLED PŘEDLOH DOKUMENTŮ V PROGRAMU DATEV - AUDIT - VERZE SK  
„AUDÍTORSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ SPOLOČNOSTI“ 2018 - 2019

Poř. 
číslo:

Číslo  
verze/ 

číslo do-
kumen-

tu

Název dokumentu/pracovního listu

A1.  ZMLUVA A AKCEPTÁCIA KLIENTA
1 1 Súhrnné informácie z auditu
2 100 Kmenová data
3 210 Pokračovanie zákazky
4 215 Riziko zákazky - nová zákazka
5 220 Diskusia v tíme
6 230 Stratégia auditu
7 250 Posúdenie nezávislosti
8 260 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
9 261 Neobvyklé obchodné operácie
10 270 Rozpočet
11 280 Komunikácia s klientom
12 290 Zápisy z rokovania vedenia spoločnosti
13 295 Interné predpisy

A2. ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ A PREDBEŽNÉ ZHODNOTENIE RIZÍK
14 300 Porozumenie činnosti klienta
15 310 Vnútorná kontrola a riziko podvodu
16 320 Predbežné analytické postupy
17 380 Plánovanie a odhad rizika

A3. PREDBEŽNÉ URČENIE VÝZNAMNOSTI A POSÚDENIE RIZÍK VÝZNAMNÝCH 

NESPRÁVNOSTÍ
18 340 Významnosť

A4. POSÚDENIE ÚČTOVNÝCH PROCESOV A INTERNEJ KONTROLY
19 405 Program počítačové systémy
20 460 Kontrolné prostredie: výnosy, pohľadávky, príjmy
21 465 Kontrolné prostredie: nákupy, záväzky, platby
22 470 Kontrolné prostredie: mzdy
23 475 Kontrolné prostredie: účtovná závierka

A5. STRATÉGIA AUDITU A PLÁN AUDITU

24 360 Zhodnotenie rizika na úrovni účtov
25 330 Analýza a plán testů - hlavná kniha
26 381 Kontrolné aktivity a tvrdenia

A7. SUBSTANTÍVNE POSTUPY

27 505 Testovanie - hlavná kniha

28 510 A - Dlhodobý nehmotný majetok
29 515 B - Dlhodobý hmotný majetok
30 520 C- Dlhodobý finančný majetok
31 525 D - Zásoby
32 527 H - Zákazková výroba a výstavba nehnuteľností na predaj
33 530 E - Pohľadávky
34 535 F - Krátkodobý finančný majetok
35 540 G - Časové rozlíšenie v aktívach
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36 545 K - Vlastné imanie
37 550 L - Záväzky
38 555 M - Dane
39 560 N - Bankové úvery, dlhodobé záväzky.
40 565 O - Časové rozlíšenie v pasívach
41 570 R - Rezervy
42 575 U - Výnosy
43 580 V - Náklady 

A8. ZÁVEREČNÉ AUDÍTORSKÉ POSTUPY

44 605 Súhrn zistených chýb a nesprávností
45 610 Účtovná závierka
46 615 Hlavná kniha auditovaná
47 620 Hlavná kniha finálna
48 625 Posúdenie následných udalostí
49 630 Posúdenie nepretržitého trvania účtovnej jednotky
50 635 Potvrdenie od právnikov
51 640 Preverenie transakcií so spriaznenými osobami
52 645 Posúdenie účtovnej závierky ako celku
53 646 Overenie poznámok
54 650 Vyhlásenie vedenia spoločnosti
55 655 Záverečný kontrolný a schvaľovací formulár
56 660 Záverečné analytické postupy
57 675 Overenie súladu výročnej správy
58 680 Záverečné jednania

A9. SPRÁVY A ARCHIVÁCIA
59 665 List vedeniu spoločnosti 
60 670 Správa audítora

A10. ISA - OSTATNÉ

61 810 Previerka kontroly kvality zákazky
62 820 Proces monitorovania systému kontroly kvality
63 900 Prehľad vykázaných hodín
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V následující tabulce je uveden kompletní přehled dokumentů v programu DATEV – AUDIT, který 
obsahuje vzorové předlohy pro provádění auditů pro města/obce/VUC v aktuální slovenské verzi:

PŘEHLED PŘEDLOH DOKUMENTŮ V PROGRAMU DATEV - AUDIT - VERZE SK 
„DOKUMENTÁCIA PRE OBCE“ 2018 -2019   

Poř. 
číslo:

Číslo  
verze/ 

číslo do-
kumen-

tu

Název dokumentu/pracovního listu

A1.  ZMLUVA A AKCEPTÁCIA KLIENTA
1 1001 Súhrnné informácie z auditu
2 1100 Kmenová data
3 1210 Pokračovanie zákazky
4 1215 Riziko zákazky - nová zákazka
5 1220 Diskusia v tíme
6 1230 Stratégia auditu
7 1250 Posúdenie nezávislosti
8 1260 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
9 1261 Neobvyklé obchodné operácie
10 1270 Rozpočet
11 1280 Komunikácia s klientom
12 1290 Uznesenia obecného/mestského zastupiťelstva
13 1295 Interné predpisy

A2. ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ A PREDBEŽNÉ ZHODNOTENIE RIZÍK

14 1300 Porozumenie činnosti klienta
15 1310 Vnútorná kontrola a riziko podvodu
16 1320 Predbežné analytické postupy
17 1380 Plánovanie a odhad rizika

A3. PREDBEŽNÉ URČENIE VÝZNAMNOSTI A POSÚDENIE RIZÍK VÝZNAMNÝCH NE-
SPRÁVNOSTÍ

18 1340 Významnosť
A4. POSÚDENIE ÚČTOVNÝCH PROCESOV A INTERNEJ KONTROLY

19 1405 Program počítačové systémy
20 1460 Kontrolné prostredie: výnosy, pohľadávky, príjmy
21 1465 Kontrolné prostredie: nákupy, záväzky, platby
22 1470 Kontrolné prostredie: mzdy
23 1475 Kontrolné prostredie: účtovná závierka

A5. STRATÉGIA AUDITU A PLÁN AUDITU

24 1360 Zhodnotenie rizika na úrovni účtov
25 1381 Kontrolné aktivity a tvrdenia

A6. SUBSTANTÍVNE POSTUPY

26 1501 Overenie vybraných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách
27 1510 Dlhodobý nehmotný majetok
28 1515 Dlhodobý hmotný majetok
29 1520 Dlhodobý finančný majetok
30 1525 Zásoby
31 1530 Pohľadávky
32 1535 Krátkodobý finančný majetok
33 1540 Časové rozlíšenie v aktívach
34 1545 Vlastné imanie
35 1550 Záväzky
36 1555 Dane
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37 1560 Bankové úver a výpomoci, dlhodobé záväzky
38 1565 Časové rozlíšenie v pasívach
39 1570 Rezervy
40 1575 Výnosy
41 1580 Náklady 

A7. ZÁVEREČNÉ AUDÍTORSKÉ POSTUPY
42 1605 Súhrn zistených chýb a nesprávností
43 1610 Účtovná závierka
44 1615 Hlavná kniha auditovaná
45 1620 Hlavná kniha finálna
46 1625 Posúdenie následných udalostí
47 1630 Posúdenie nepretržitého trvania účtovnej jednotky
48 1635 Potvrdenie od právnikov
49 1640 Preverenie transakcií so spriaznenými osobami
50 1645 Posúdenie účtovnej závierky ako celku
51 1646 Overenie poznámok
52 1650 Vyhlásenie vedenia účtovnej jednotky
53 1655 Záverečný kontrolný a schvaľovací formulár
54 1660 Záverečné analytické postupy
55 1675 Overenie súladu výročnej správy
56 1680 Záverečné rokovania

A8. SPRÁVY A ARCHIVÁCIA
57 1665 List štatutárnemu orgánu účtovnej jednotky
58 1670 Správa audítora

A9. ISA - OSTATNÉ
59 1810 Previerka kontroly kvality zákazky
60 1820 Proces monitorovania systému kontroly kvality
61 1900 Prehľad vykázaných hodín
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4 ZÁKLADNÍ FUNKCE APLIKACE DATEV ACCOUNT ANALYZER
• jednoduchá aplikace pro detailní a efektivní analýzu obratové předvahy;
• zobrazení naimportované obratové předvahy s možností doplnění příznaků k dalším kont-

rolám a filtrování dat;
• zápis poznámek ke každé položce, možnost označení Rizikových položek;
• export položek označených jako Riziko do auditorské dokumentace, a to do dokumentu  

v části plánování;
• v případě další kontroly položek označených jako Riziko možnost zápisu poznámky a zjiš-

těné nesprávnosti;
• export položek označených jako riziko a dále kontrolovaných do auditorské dokumentace 

v části testování;
• detailní porovnání různých verzí naimportovaných obratových předvah;
• exporty všech filtrovaných seznamů do Spisu klienta k jejich dalšímu dokladování v audi-

torské dokumentaci;
• možnost individuálního nastavení některých číselníků pro filtrování, možnost nastavení au-

tomatických výběrů dat, možnost převzetí parametrů filtrování do dalšího roku atd.

5 ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU DATEV JOURNAL  ANALYZER
• import kompletního účetního deníku;
• porovnání dat z účetního deníku s naimportovanou obratovou předvahou v programu 

 DATEV – AUDIT;
• výběry a kontroly dat – prvotních účetních zápisů dle různých parametrů a kritérií pro ná-

sledné kontroly;
• příprava dat pro statistické výběry vzorků – automatický převod do DATEV Sampling;
• možnost zápisu zjištění přímo k prvotním účetním dokladům – toto zjištění se zobrazuje 

v programu DATEV – AUDIT v části Auditovaná oblast, s těmito zjištěními je možné stan-
dardně pracovat – tj. filtrovat přes Filtr auditu;

• možnost náhledu na účetní deník z programu DATEV – AUDIT – tj. při kontrole účtů lze kon-
trolovat i pohyby na tomto účtu z účetního deníku;

• přímé propojení na auditorskou dokumentaci a archivace podkladů v příslušných částech 
auditorské zakázky;

• výstupy filtrovaných dat do sestav a do nejznámějších formátů pro další zpracování (xls, 
doc, pdf).

6 ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU DATEV SAMPLING
• import libovolného druhu a typu dat z informačních systémů – např. účetní deník, sklado-

vé karty, karty majetku, závazky, pohledávky apod.;
• aplikace nadefinovaných statistických výběrových metod – provádění Testů kontrol 

a  Detailních testů;
• simulace testů nebo aplikace testů na konkrétní data;
• zadání parametrů pro testování a výpočet výběrového – zjišťovacího rizika;
• výpočet velikosti vzorků dle nadefinovaných parametrů a zvolené výběrové metody;
• automatický statistický výběr položek pro testování;
• zaznamenání případných chyb a komentářů k vybraným položkám vzorků;
• vyhodnocení provedeného testu s ohledem na stanovené i vypočteným parametry;
• přímé propojení na auditorskou dokumentaci a archivace podkladů v příslušných částech 

auditorské zakázky;
• výstupy dat do sestav, a do všech formátů pro další zpracování (xls, doc, pdf).



14 DATEV.cz s. r. o.

7 VÝHODY SPOLEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO 
 BALÍKU PROGRAMŮ DATEV – AUDIT, DATEV JOURNAL 
 ANALYZER A DATEV SAMPLING:
V modulu DATEV – AUDIT lze vést auditorský spis nad závěrkovými daty se zaměřením na dodr-
žení auditorských postupů a je určen zejména pro práci a zaznamenávání jednotlivých kroků au-
ditu v terénu, s podporou rozdělení auditorské práce v týmu. 

Ve spojení s aplikací DATEV Accout Analyzer lze provést efektivní kontrolu naimportovaných zá-
věrkových dat klienta.

V DATEV Journal Analyzer se provádí detailní analýza účetního deníku v návaznosti na audi-
torskou zakázku a příprava podkladů pro výběry vzorků a další kontroly.

V aplikaci DATEV Sampling jsou k dispozici statistické metody a techniky pro auditorské či jiné 
výběry a vyhodnocení vzorků, lze importovat jakékoliv typy dat.

Používání všech modulů není podmíněné a je také závislé na druhu auditorské zakázky a do-
stupnosti dat, které lze z účetních a ekonomických agend získat. V doplňkových modulech lze 
tato data dále analyzovat, resp. samplovat. Samozřejmě je vhodné v ideálním případě používat 
všechny moduly v kombinaci a využívat tak kompletní možnosti zpracování auditorské zakázky 
v elektronické podobě a prostřednictvím softwarových nástrojů.

Faktický přínos při používání software DATEV – zvýhodněné řešení pro auditorské 
 kanceláře:

Pokud jsou využívány všechny moduly paralelně k auditorské práci, lze velice zefektivnit práci 
nad auditem, a to zejména v těchto oblastech:

 možnost elektronického předávání dat mezi klientem a auditorem, elektronická archivace 
všech dat a informací uložených do databází – náhled na historii;

 efektivní využívání doby strávené u klienta – předpříprava kontrolovaných oblastí prostřed-
nictvím filtrů nad daty a výběru vzorků pro testování, definice významnosti (materiality), 
zpracováním výkazů a dále on-line zaznamenávání jednotlivých kroků auditu do dokumen-
tace v elektronické podobě;

 unifikace vlastních pracovních postupů pro všechny klienty vytvořením jednotného audi-
torského spisu, včetně definice vlastních výpočtových a kontrolních struktur;

 stálý přehled nad stavem rozpracovanosti každého auditorského spisu a dokladovatelnost 
jednotlivých provedených kroků auditu;

 možnost přebírání elektronicky zpracovaných dokumentů do následujících období a jejich 
rychlá aktualizace prostřednictvím načtení dat v novém hospodářském období;

 zvýšení celkové kvality auditorské práce ve vztahu ke klientovi, k členům auditorského týmu, 
k orgánům kontroly a dozoru z komory auditorů.

Balík programů DATEV – zvýhodněné řešení pro auditorské kanceláře je nabízen pro členy 
KAČR a SKAU za speciální cenové podmínky.

8 PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH ZAJÍMAVÝCH FUNKCÍ 
 V SOFTWARE DATEV – AUDIT
8.1 ZÁVĚRKOVÁ DATA V PROGRAMU DATEV – AUDIT

a) Importy dat:

Do programu je umožněno načítat data na úrovni závěrkových stavů – tj. obratové předvahy. 
Vzhledem k funkčnostem programu – např. porovnání s min. obdobím, definice hranic rizik atd. 
je vhodné mít k dispozici data za min. dvě po sobě jdoucí hospodářská období a lze archivovat 
závěrková data klienta až za 10 let. Dále je možné importovat v jednom hospodářském roce až 
4 verze dat  tyto mezi sebou porovnávat.

Předpokladem je, že obratovou předvahu máme k dispozici v elektronické podobě. Do modulu 
DATEV – AUDIT načítáme data přímo z MS EXCEL nebo textového formátu resp. csv formátu, 
který je nejčastěji se vyskytujícím formátem exportů. Vyexportovaný soubor z účetního software 
lze ještě před importem upravovat a editovat. Nelze importovat např. různé součtové řádky za 
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skupiny, třídy, grafické oddělovače atd. Formát obratové předvahy by měl být souborem ob-
sahujícím pouze jednotlivé řádky obratové předvahy, kde v řádcích jsou jednotlivé položky dat 
oddělené buď oddělovacím znakem nebo pevnou šířkou.

Obratová předvaha musí obsahovat min. tyto povinné položky:
• Číslo účtu
• Popis účtu,
• Počáteční stavy MD, D,
• Obraty MD, D za hospodářské období.
Pro uživatele je k dispozici aplikace – tzv. Konvertor pro úpravu dat, který jednoduchými kroky 
upraví data pro importy do programu DATEV –  AUDIT, pokud je to nutné.

Definice formátu v jakém budou data do modulu DATEV –  AUDIT 
naimportovaná.

b) Filtrování závěrkových dat:

V modulu DATEV – AUDIT lze provádět filtrování nad závěrkovými daty dle kombinace různých 
zadaných podmínek. Do kriterií filtru lze zadat tyto položky:

– Číslo účtu; Hodnota v účetním období; Hodnota v předchozím účetním období; Absolutní 
změna k předchozímu účetnímu období; Relativní změna k předchozímu účetnímu období; 
% podíl na položce k aktivům nebo pasivům celkem; % podíl na libovolně zvolené položce 
aktiv a pasiv;

a mezi sebou je pak kombinovat pomocí propojení „a“, „nebo“, a dále specifikovat podmínky 
filtru prostřednictvím parametru „větší“, „rovno“, „menší“:
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Definice filtru v modulu DATEV – AUDIT – kombinace podmínek. Výběr 
rozsahu celé analytiky účtů 518 a 501. V dolní části lze definovat, kte-
ré hodnoty budou ve filtru zobrazeny. Získaný výběr dat lze pak dále 
prostřednictvím exportu převést do MS EXCEL k dalšímu zpracováni.

c) Přeúčtování a opravy závěrkových dat:

V modulu DATEV – AUDIT lze provádět individuální přeúčtování nad závěrkovými daty.

Definice oprav a přeúčtování v modulu DATEV – AUDIT.
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d) Výstupní přehledy nad závěrkovými daty:

V modulu DATEV – AUDIT lze kontrolovat závěrková data prostřednictvím různých výstupních 
sestav a přehledů.

Sestava „Přehled účtů“ (Obratová předvaha) – možnost náhledů na historii.

Sestava „Přehled účtů“ (Obratová předvaha) – možnost výběru tzv. účetního standardu v aktuálním roce – 
tj. až 4 verze dat za jeden rok a dále zobrazení vlivu provedeného přeúčtování v programu DATEV – AUDIT.
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Sestava „Struktura položek“ – možnost detailního náhledu na stavy účtů na jednotlivých řádcích výkazu 
a jejich meziroční porovnání.

Dále v programu existují sestavy s automatickými kontrolními vazbami na předchozí účetní ob-
dobí, tj. Bilanční kontinuita a kontrola změn v účtové osnově.

Sestava „Srovnání s předchozím rokem“ – kontrola změn Bilanční kontinuita nebo Popis účtů.
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e) Analýza závěrkových dat – Zjištění rizik:

Modul DATEV – AUDIT umožňuje základní analýzu - porovnání závěrkových dat dle definova-
ných parametrů, a to stanovení hranic pro identifikaci rizik. Vzhledem k tomu, že dochází k po-
rovnání dvou hospodářských období, je nutné mít k dispo zici data za dvě po sobě jdoucí období.

Všechny získané přehledy je možné exportovat do MS EXCEL, ale také PDF.

Funkce zjištění rizik umožňuje automatické porovnání dat ve dvou po sobě jdoucích obdobích dle zada-
ných parametrů.

Červenou barvou jsou označeny položky, které jsou mimo stanovenou dolní nebo horní mez 
a tím upozorňují na „velké riziko“. Zelenou barvou jsou označeny položky, které jsou mimo sta-
novenou dolní nebo horní mez a tím upozorňují na „malé riziko“. Žlutou barvou jsou označeny 
položky, které jsou mezi dolní a horní mezí a představují „běžné riziko“. 
Šipka směrem nahoru nebo dolů upozorňuje, zda je změna v porovnání s předchozím rokem 
přírůstkem nebo úbytkem oproti nadefinované odchylce.

Definici hranic pro rizika položek lze provést individuálním nastavením, je proveden vždy aktu-
ální přepočet. Je možné individuálně definovat vztažené měrné veličiny.

Individuální nastavení hranic rizik.
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Kritéria pro zjištění běžného rizika vzhledem k položce aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát lze 
stanovit 3 způsoby:

– Podíl na bilančním součtu – v %.
– Podíl na položce – % – je možné vztáhnout k různým položkám výkazů,
– Individuální zadání hodnoty – zadání stanovené částky.

Vždy se zadává dolní mezní hodnota, horní mezní hodnota a odchylka v % k porovnání s před-
chozím rokem.

Jednotlivé položky řádků výkazu je možné pak vidět i v detailu – tj. která z položek (účtů) se 
podílí na změně nejvýrazněji.

Zjištění rizik – detailní struktura položky výkazu – rozklad na jednotlivé účty.
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f) Analýza obratové předvahy v aplikaci DATEV Account Analyzer

Pro efektivní kontrolu naimportované obratové předvahy lze použít aplikaci DATEV Account 
Analyzer, ve které jsou data připravena k filtrování, kontrole, zápisu poznámek a vytipování ri-
zikových položek pro další kontroly a testy.

Analýza obratové předvahy, označení vybraných účtů jako rizikové položky, k dalšímu zpracování. 

V případě provádění detailních kontrol a testů, možnost zápisu poznámek a zadání nesprávnos-
tí přímo ke konkrétním vytipovaným položkám obratové předvahy.

Analýza obratové předvahy, zápis poznámek a vyčíslení případné nesprávnosti přímo u položek obrato- 
vé předvahy.
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8.2 AUDITORSKÁ DOKUMENTACE V PROGRAMU DATEV – AUDIT  
a) Auditorský manuál, struktura spisu

V programu DATEV – AUDIT je pro každou národní legislativu, tj. CZ a SK, k dispozici samostat-
ná sada předloh dokumentů.

V CZ verzi je to dokumentace s názvem „Speciální auditorská dokumentace pro rizikově oriento-
vaný audit“ a v SK verzi „Audítorská dokumetácia pre malé a stredné spoločnosti“. Dokumenty 
vychází z mezinárodních auditorských standardů ISA a z příruček vydaných příslušnými profes-
ními komorami, tj. KAČR a SKAU, pro provádění auditu u podnikatelů. Jedná se o rozsáhle roz-
pracované předlohy dokumentů, ve kterých již jsou přednastaveny určité auditorské procedury, 
které na sebe vzájemně navazují – např. stanovení rizik. Dokumenty jsou mezi sebou prováza-
né, údaje zaevidované v jednom dokumentu se automaticky aktualizují v dalších dokumentech. 
Předlohy jsou určené pro uživatele, kteří chtějí formalizovat auditorské postupy a vést komplet-
ní auditorský spis v elektronické podobě dle aktuálních legislativních norem.

Přehled standardních předloh dokumentů v programu DATEV – AUDIT – verze CZ.
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Přehled standardních předloh dokumentů v programu DATEV – AUDIT – „Audítorská dokumentácia 
pre SME“ - verze SK.

Přehled standardních předloh dokumentů v programu DATEV – AUDIT – „Audítorská dokumentácia 
pre OBCE“ - verze SK.

Auditorská dokumentace jednoho klienta je pak tvořena konkrétními individuálními dokumen-
ty – tj. pracovními listy a dalšími dokumenty – tj. zpráva auditora, atd. v rámci jednoho roku. 
Tyto dokumenty vychází ze vzorových předloh a jsou v průběhu auditu postupně zpracovány 
a vyplňovány.
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Aktuální zpracovávaná dokumentace jednoho klienta za rok 2009 včetně stavu rozpraco-
vanosti. Možnost aktuálního zobrazení dokumentů také za předchozí roky.

Nedílnou součástí kompletního auditorského spisu klienta v elektronické podobě jsou dokumen-
ty, které jsou přílohou k pracovním listům a dokumentům. Tyto další elektronické dokumenty 
jsou v programu odděleně archivovány v tzv. Spise klienta. Spis je rozdělen na Aktuální spis, 
členěný na jednotlivé roky a Trvalý spis. Do této předem nadefinované struktury se ke každému 
klientovi ukládají jakékoliv dokumenty v elektronické podobě, např. naskenované.

Spis klienta – dokumenty v elektronické podobě – uložené do předem nadefinované 
 adresářové struktury, která je u všech klientů v shodná.

b)  Zpracování jednotlivých kontrolních bodů auditu v dokumentech auditorského 
spisu – kontrola, filtrování zaznamenaných skutečností:

Každý pracovní list se skládá ze systémů kontrolních dotazů, které jsou postupně zpracovává-
ny. Celkový stav rozpracovanosti celého pracovního listu je kompletován ve sběrném – nadpiso-
vém semaforu, do kterého se načítají informace z dílčích bodů. Stav zpracování se zaznamená-
vá označením příslušného stavu rozpracovanosti, a to signálními barvami – červená – ne (není 
v pořádku), zelená – ano (je v pořádku).

Kombinace se žlutou pak znamenají (částečně zpracováno či zpracováno s připomínkou) – lze za-
znamenávat i částečný stav rozpracovanosti, a to funkcí zaznamenání zjištění nebo konstatování 
k příslušnému bodu, které je nutné dokončit, opravit, a další případné připomínky či komentáře 
k „ne“ nebo „ano“, tj. čeho se připomínka týká, resp. s kým ji potřebuji detailněji probrat, atd.
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Další možností jsou odpovědi v podobě % hodnocení, které se používá u dokumentů na hod-
nocení rizik. Používá se buď 3-stupňová škála – tj. nízké, střední, vysoké nebo 10-stupňová šká-
la pro ohodnocení rizik od 10 % do 100 %.

Pomocí funkce Filtr auditu lze pak nad všemi pracovními listy v příslušném období provádět fil-
try s dotazy na stadia rozpracovanosti dílčích bodů v jednotlivých pracovních listech.

Rozpracovanost celého dokumentu je ihned zřejmá v celkovém nadpisovém semaforu za doku-
ment a dále za kapitolu.

V levé části okna je v obsahu přehled celého dokumentu, tj. kapitol i jednotlivých dotazů, včet-
ně barevného rozlišení, zda jsou již zpracovány.

Rozpracovanost celého dokumentu je ihned zřejmá v celkovém nadpisovém semaforu za dokument a dále 
za každou kapitolu.
V levé části okna je v obsahu přehled celého dokumentu, tj. kapitol i jednotlivých dotazů, včetně barev-
ného rozlišení, zda jsou již zpracovány.

Ke každé kontrolní otázce se zaznamenává odpověď a zjištění vztahující se k tomuto bodu. 
K jednomu zpracovávanému bodu lze nadefinovat více zjištění zaznamenávající např. časovou 
posloupnost řešených problé mů nebo jiné oblasti problematiky. 

Ke každému zaznamenanému zjištění lze individuálně přiřadit jeho „status“ – tedy Zaměření 
kontrolního zjištění na určité oblasti. Dále je možno přednastavit, aby zapsané zjištění bylo plat-
né i v následujících letech. Do dokumentu v následujícím roce se zapsaný text zjištění automa-
ticky převede a provede se pouze jeho potvrzení nebo zrevidování.

Podle všech těchto zaznamenaných parametrů lze informace zaznamenané v různých otázkách 
a v různých dokumentech filtrovat a kdykoliv se tak k příslušné problematice vrátit přes funk-
ci Filtr auditu.
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Zpracování otázky č. 1 – zadání odpovědi a zapsání tzv. kontrolního zjištění, zadání dalších parametrů ke 
zjištění, tj. zaměření kontrolního zjištění a dále použití tohoto zjištění i v dalších letech.

Dále je možné ke zpracovávané odpovědi – zjištění připojit dokument v elektronické podobě – 
pokud má být přílohou. Ideální je varianta, aby byl dokument již uložen ve Spise klienta. Při zá-
pisu  konkrétního zjištění k otázce se nadefinuje tzv. Hyperlink na dokument uložený ve  Spise. 
V otázce lze pak „připojený“ dokument otevřít přímo poklikem na symbol přiloženého doku-
mentu – „sponku“.

Zpracování bodu č. 1 – zadání odpovědi a zapsání tzv. kontrolního zjištění. Připojení dokumentu v elektro-
nické podobě uloženého ve Spise klienta jako přílohy k zpracovávané otázce.
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Identicky se postupuje při zpracování dokumentů pro stanovení rizik, kde jsou nadefinované již 
otázky pro hodnocení rizik v podobě 3-stupňové nebo 10-stupňové škály.

Zpracování otázek v dokumentu na stanovení rizika zakázky – zde použitá 10-stupňová škála.

Prostřednictvím odpovědí v podobě ohodnocení rizik v jednotlivých dílčích otázkách je automa-
ticky vygenerováno matematické ohodnocení rizik jednotlivých oblastí řešených v doku mentu 
a dále stanovení celkového rizika zakázky. Identicky se postupuje při hodnocení při rozeného 
a kontrolního rizika zakázky v dalších dokumentech, ze kterých se stanovuje zjišťovací riziko za-
kázky v samostatném dokumentu. Všechny nastavené hodnoty, které jsou potřebné pro zpra-
cování dalších dokumentů se dále přenáší automaticky.

Výsledné ohodnocení rizika zakázky v dokumentu 210 – Posouzení rizika zakázky. 

Auditorské poznámky a zjištění lze v programu pořizovat nejen v dokumentech a příslušných 
otázkách, ale také přímo k naimportovaným datům, tj. k jednotlivým účtům nebo řádkům  
výkazů. Tato zjištění se pořizují v části programu Auditovaná oblast. Pokud jsou zpracovávány 
dokumenty na provádění analytických testů věcné správnosti a detailních testů, tj. dokumenty 
řady 7xx, v části Auditovaná oblast se již zobrazují data s příslušnými hodnotami vztahujícími 
se k té které testované oblasti.
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Auditovaná oblast – dokument 730 – Testy věcné správnosti – Pohledávky – zobrazení polo-
žek řádků výkazů vztahujících se k pohledávkám – zápis Kontrolního zjištění.

Prostřednictvím funkce Filtr auditu si lze zadat parametry vyhledávání informací v aktuálním 
nebo ve všech existujících pracovních listech. Lze vyhledávat zapsaná zjištění podle všech para-
metrů zadaných v odpovědích, nejčastější je vyhledávání podle přiřazených zaměření „statusů“.
Zpracováním filtru jsou v aktuálním dokumentu nebo ve všech existujících dokumentech vyhle-
dány položky obsahující informace ke vztažené problematice.
Výsledky provedeného filtru lze exportovat (např. získat tak přehled nutných řešených problé-
mů) nebo přímo kopírovat a vložit do připravovaného dokumentu – např. do dopisu manage-
mentu nebo do MS WORD dokumentu.

Výsledky filtru dle parametrů – riziko zakázky – ve zjištěních zapsaných k závěrkovým datům 
v auditované oblasti v aktuálním roce.
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c) Centrální správa zakázky

V rámci dokumentu č. 1 - AUDIT SUMMARY (CZ verze), SK verze dokument č. 100 – Súhrnné 
infromácie z auditu, se automaticky kompletně rekapitulují výsledky a stav zpracování celé au-
ditorské zakázky. Z dokumentů lze řídit zakázku založením a otevíráním příslušných dokumentů.

Z dokumentů je souhrn důležitých výsledků ze všech zpracovaných dokumentů a slouží tak ke 
kompletnímu přehledu o aktuální auditorské zakázce.

Dokument 1 – SUMMARY AUDIT - souhrnný přehled z části plánování auditorských postupů.

Dokument 100 – Súhrnné informácie z auditu – souhrnný přehled z části plánování auditorských 

postupů.
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d) Zpracování pracovního listu – zadávání dat a  proměnných:

V programu je třeba nadefinovat základní programová data vztahující se k zakázce. Tato data 
se kompletují v dokumentu č. 100 - Kmenová data, zadávají se pouze jednou a používají se  
v průběhu trvání celé zakázky. Zapisují se v číselníku Hlavní data – tj. data klienta a data audi-
tora. Ve všech dalších dokumentech, ve kterých se s těmito údaji pracuje, se data již do doku-
mentů  automaticky načtou.

 Zadání Hlavních dat auditora – ukázka údajů v tabulce v dokumentu 100.

Dále je nutné v programu v průběhu zpracování některých dokumentů zadávat další údaje, kte- 
ré jsou platné pro konkrétní zakázku, ale vztahují se pouze k jednomu roku. Tyto údaje v pro- 
gramu nazýváme „globální proměnné“ a zadávají se přímo v jednotlivých dokumentech na vy- 
značeném místě – tabulka – modrá barva.

Zadání globální proměnné – členů auditorského týmu v dokumentu č. 100. 
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S takto zadanými údaji se pak pracuje v dalších dokumentech bez nutnosti opětovného zadá-
vání. Identickým způsobem je v programu nadefinovaná celá řada informací – globálních pro-
měnných.

Dokument č. 220 – Předběžný rozpočet – údaje přenesené z dokumentu č. 100. Pokud dojde k jejich 
změně v dokumentu 100, tento dokument se opět automaticky zaktualizuje.

Dokument č. 840 – Zpráva o ověření ÚZ – údaje přenesené z dokumentu č. 100 a zadané v Hlavních da-
tech.
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Další proměnnou, se kterou se v programu DATEV – AUDIT pracuje a dále používá v auditorské 
dokumentaci, je např. Významnost (materialita). Hodnota významnosti se stanoví v části pro-
gramu Významnost (materialita) a potvrdí se pro celou zakázku. Uživatel má možnost všechny 
parametry pro stanovení významnosti individuálně měnit a nadefinovat, ale vychází se ze vše-
obecně užívaných parametrů, tj. že se významnost stanovuje ze tří parametrů.

Nastavení hodnoty významnosti – zde 1,2 % z položky č.2, tj. Výnosů, Prováděcí materialita 70 %.

Nadefinované proměnné se automaticky přenáší do pracovního listu 505 pro definici významnos-
ti. Auditor zde odůvodňuje stanovení významnosti na základě provedených plánovacích postupů 
a potvrzuje hodnotu významnosti pro další auditorské práce, tj. plánování a testování. Identicky 
se opět v navazujících dokumentech na plánovaní jednotlivých oblastí pracuje již s potvrzenou 
hodnotou z dokumentu 505 a počítá se např. dílčí významnost pro konkrétní oblasti, atd.
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Potvrzení nadefinované hodnoty významnosti v dokumentu 505 - Stanovení významnosti (materiality).

Do vybraných částí dokumentace jsou také automaticky nasměrovány položky zpracované  
v aplikaci DATEV Accout Analyzer, které byly vytipovány jako rizikové a je tedy možné je zahr-
nout do dokumentace v části plánování a také testování.

Dokument v části plánování –  přenesené položky z analýzy obratové předvahy. 
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Dokument v části testování – přenesení informací z kontrolovaných položek obratové předvahy. V závěru 
dokument je sečtený přehled zaznamenaných nesprávností ze všech oblastí a porovnání s významností.

e) Vkládání sestav, analýz do dokumentu:

Další možností využití závěrkových dat v modulu DATEV – AUDIT je sestavování a kontrola zá-
věrkových sestav a výkazů. 

Princip tvorby těchto výkazů je řešen prostřednictvím v programu implementovaných vzorových 
definic výkazů pro jednotlivé podnikatelské subjekty. 

V programu je potom nástroj „Přiřazení účtů“, který umožňuje upravit vzorově použitou defi-
nici dle účtové osnovy a individuálních parametrů klienta. Prostřednictvím této funkce je tedy 
možné při kontrole výkazů pro klienta vždy již jenom upravovat použitý vzor a ne definovat ce-
lou strukturu výkazů zcela individuálně.

K dispozici je celá řada různých sestav ke kontrole výkazů. Před vložením sestavy do dokumen-
tu se nejprve nadefinují parametry vkládádané sestavy. Následně je zobrazena v aktuálním do-
kumentu.

Ukázka sestavy Výkaz zisků a ztrát – porovnání 2 období, najetím myši na konkrétní položku se 
zobrazí její detail.
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Vložení a ukázka sestavy Porovnání účetní evidence – tj. porovnání dat aktuálního období – zde data 
před audit a auditu ve výkazu zisků a ztrát a vyčíslení rozdílů.

V programu jsou k dispozici nadefinované základní finanční ukazatele a analýzy, jejichž vložením 
dochází k jejich vyčíslení. Tyto analýzy lze v případě potřeby individuálně doplňovat a opravovat.

Vložení analýzy – Likvidita 1. stupně v dokumentu č. 420 – Předběžné analytické postupy.
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9 PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH ZAJÍMAVÝCH FUNKCÍ 
V SOFTWARE DATEV JOURNAL ANALYZER

V aplikaci DATEV Journal Analyzer lze kontrolovat a filtrovat data dle různých parametrů. Takto 
připravená data lze prostřednictvím exportů a výstupních sestav přímo kontrolovat nebo dále 
využívat v aplikaci DATEV Sampling pro statistické výběry vzorků. DATEV Journal Analyzer je 
součástí programu DATEV – AUDIT a je s ním přímo propojen.

a) Filtrování nad jednotlivými položkami účetního deníku:

Filtrování dat nad účetním deníkem – kombinace různých parametrů.

Filtrování dat nad účetním deníkem – výstupní sestavy.



DATEV.cz s. r. o. 37

Filtrování dat nad účetním deníkem – výstupní sestavy – přenos do Spisu klienta v DATEV – AUDIT.

Filtrování dat nad účetním deníkem – export dat do DATEV Sampling pro statistické výběry vzorků.
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Filtrování dat nad účetním deníkem – zápis zjištění k dokladu – přenos do DATEV – AUDIT.

b) Další možnosti filtrů nad účetním deníkem:

Filtrování dat – přehled účtů, porovnání hodnot s obratovou předvahou v DATEV – AUDIT, vyčíslení roz-
dílů mezi hodnotami z účetního deníku a obratovou předvahou.



DATEV.cz s. r. o. 39

Filtrování dat – měsíční přehledy hodnot z účetního deníku.

Filtrování dat – přehledy dokladů na jednotlivých účtech.
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10 PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH ZAJÍMAVÝCH FUNKCÍ 
V SOFTWARE DATEV SAMPLING

V aplikaci DATEV Sampling jsou k dispozici základní statistické metody pro auditorské výběry 
vzorků, a to testy dle charakteristik, tj. pro testy kontrol a dále hodnotové testy pro testy de-
tailních údajů. V programu jsou obsaženy také generátory číselných řad.

V DATEV Sampling lze realizovat testování nad daty ve 3 variantách, a to simulace testů a jejich 
vyhodnocení bez naimportovaných dat v kombinaci s generátory číselných řad. Dále lze testo-
vat data automaticky naimportovaná z aplikace DATEV Journal Analyzer (z účetního deníku). 
Především lze ale do programu importovat jakékoliv účetní a ekonomické agendy. Import pro-
bíhá bez nutnosti zadávání parametrů importovaných dat prostřednictvím tzv. volného souboru 
a tímto způsobem lze načíst např. skladové evidence, majetkové karty, salda účtů atd.

Všechny provedené metody testů jsou i statisticky vyhodnocovány. Podobně jako v DATEV 
 Journal Analyzer jsou všechny výstupní sestavy automaticky ukládány do Spisu klienta a ex-
portovány do různých zobrazovacích formátů, např. pdf, xls, atd.

Simulace testů charakteristik, výpočet velikosti vzorku.
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Parametry pro testování dat – MUS výběr, výpočet velikosti vzorku.

Generování dat pro testování metodou MUS, zápis chybné hodnoty.
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Parametry pro testování dat – výběr dle charakteristik, výpočet velikosti vzorku.

Generování dat pro testování metodou výběru dle charakteristik, zápis chybné hodnoty.
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Statistické vyhodnocení výsledků testování dat metodou výběru dle charakteristik.

11 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI DISTRIBUCI 
SOFTWARE PRO AUDITORY

Auditor si může zakoupit software uvedený v tomto materiálu ve dvou specializovaných balí-
cích programů:

DATEV – zvýhodněné řešení pro auditorské kanceláře start: obsahuje program DATEV –  AUDIT 
a sadu předloh dokumentů pro zpracování auditorských zakázek dle ISAs.

DATEV – zvýhodněné řešení pro auditorské kanceláře complet: obsahuje program 
 DATEV –  AUDIT, sadu předloh dokumentů pro zpracování auditorských zakázek dle ISAs, pro-
gram DATEV Journal Analyzer a program DATEV Sampling.

Oba balíky programů je možné zakoupit za ceny dle aktuálního ceníku společnosti DATEV.cz, 
kalkulované za užívaný počet licencí. Dále je hrazena cena za roční upgrade.

Další možností je pořízení software formou paušálních plateb. Se zákazníky je uzavírána smlou-
va o poskytnutí práva k užívání software na základní dobu 2 let s možností dalšího prodlou-
žení, event. výpovědi. Cena za užívání software je stanovena paušálními měsíčními poplatky.

Kromě zakoupení samotných licencí software poskytuje naše společnost svým zákazníkům mož-
nost rozsáhlé podpory při používání programů, jako jsou základní zaškolení, podpora hot-line 
telefonická i formou vzdáleného připojení na PC uživatele, osobní poradenství a konzultace, in-
ternetové servisní centrum apod. Cena za tyto služby je hrazena ve výši dle aktuálního ceníku 
naší společnosti DATEV.cz, přičemž je možné uzavřít speciální smlouvu o poskytnutí takovýchto 
doplňkových služeb za zvýhodněné cenové podmínky.

Společnost DATEV.cz s.r.o. nabízí všem zájemcům o detailnější informace k nabízeným pro-
duktům nezávazné osobní prezentace, při kterých jsou předvedeny všechny základní funkce 
 software.


