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popis software datev – audit complet

Název firmy a kontakt: DATEV.cz s.r.o., Veveří 9, 602 00 Brno, tel.: 541 428 911,
 fax: 541 428 910, e-mail: info@datev.cz, URL: www.datev.cz

Kontaktní osoba a kontakt: Ing. Robert Pospíchal, jednatel; robert.pospichal@datev.cz

 Ing. Hana Papáčková, prokurista; hana.papackova@datev.cz

Webové stánky: www.datev.cz, www.datev.de, www.datev.com

Další informace Zástupci naší společnosti budou rádi kontaktovat případné zájemce, kteří  
 vyplní poptávkový formulář na: http://www.datev.sk/czaudit/ 

Společnost DATEV.cz s.r.o. byla za-
ložena v roce 2001 a software pro 
auditory úspěšně dodává na český 
trh od roku 2003. V České republi-
ce a na Slovensku máme v současné 
době zhruba 150 spokojených uži-
vatelů z řad auditorské profese.

Program DATEV – AUDIT vznikl lokalizací identického 
produktu naší mateřské firmy DATEV eG z Německa. 
Jedná se o software využívaný auditory v celé řa-
dě zemí, avšak plně jazykově i legislativně lokalizova-
ný pro české podmínky a uživatele. Program i vzoro-
vá auditorská dokumentace jsou pro Českou republiku 
i Slovensko vyvíjeny od roku 2003 ve spolupráci s re-
nomovanými českými a slovenskými auditory. Kromě 
samotného programu je zákazníkům dodávána i sada 
vzorové auditorské dokumentace (předloh dokumen-
tů) pro tzv. rizikově orientovaný audit, která je plně 
kompatibilní s požadavky na auditorskou dokumentaci  
KA ČR a ISA. Tyto předlohy ISA jsou zapracovány 
do programu od roku 2006 a průběžně s legislativní-
mi změnami aktualizovány.

Softwarové řešení DATEV – AUDIT COMPLET umož-
ňuje zpracování procesu auditu v jeho jednotlivých kro-
cích od přijetí zakázky, analýzy rizik, plánování auditu 
přes provedení testů, interních kontrolních postupů 
až po vydání závěrečných zpráv. Výsledkem je zdoku-
mentování těchto auditorských postupů a procesů. 
Nedílnou součástí je také kontrola a analýza dat, se-
stavení a kontrola výkazů, výběry vzorků. Takto analy-
zovaná data jsou on-line propojena se zpracovávanou 
dokumentací. V software je také k dispozici manage-
ment auditorské zakázky.

Klíčovou funkcí software DATEV – AUDIT COMPLET 
je komplexní forma vedení auditorské zakázky a zpra-
covaní auditorské dokumentace dle ISA. Při vedení au-
ditorského spisu je rovněž archivována veškerá dopro-
vodná dokumentace v podobě příloh a podkladů ob-
držených od klienta.

Uživatel má možnost využívat různé formy auditorské 
dokumentace podle jím zvolených parametrů, tzv. plnou 
formu nebo dokumentaci pro jednodušší zakázky. 

Přehled o rozpracovanosti dokumentace a celkových 
výsledcích lze sledovat v tzv. centrálním dokumentu, 
ze kterého je možné celou zakázku řídit a získat o ní 
všechny základní informace.

Mezi další významné funkčnosti DATEV – AUDIT pat-
ří podrobná práce s daty od klientů, a to s obratovými 
předvahami, účetními deníky a dalšími evidencemi pro 
provádění kontrol a testů, včetně využití auditorských 
metod pro statistické výběrů vzorků.

Účelem DATEV – AUDIT je tak dostupnost veškerých 
informací o zpracovávaném auditu na jednom místě, 
včetně kompletní historie. 

U opakovaných a trvalých auditorských zakázek exis-
tuje možnost automatického přenosu dat, informací 
a vybraných zjištění do dokumentací následujících let.

DATeV – AUDIT COMPLeT se skládá z následu-
jících programů a modulů:

Program DATeV – AUDIT: vedení auditorského spi-
su nad závěrkovými daty se zaměřením na dodržení 
auditorských postupů a procesu auditu. Je určen  
zejména pro dokumentaci a zaznamenávání jednot-
livých kroků auditu a archivaci veškeré doprovodné  
dokumentace.

Modul DATeV Account Analyzer: provedení efek-
tivní kontroly a analýzy importovaných závěrkových 
dat klienta (obratových předvah).

Modul DATeV Journal Analyzer: detailní analýza 
účetního deníku v návaznosti na auditorskou zakázku 
a příprava podkladů pro testování, kontroly a výběry 
vzorků.

Modul DATeV Sampling: využití auditorských sta-
tistických metod a technik pro výběry a vyhodnoce-
ní vzorků. Do modulu lze importovat jakékoliv typy 
dat (např. skladové pohyby, seznam majetku) nebo  
zpracovávat data (vybrané populace) z modulu  
DATEV Journal Analyzer.

Používání všech modulů není podmíněné a je závis-
lé na druhu konkrétní auditorské zakázky. Samozřejmě 
je vhodné v ideálním případě používat všechny mo-
duly v kombinaci a využívat tak kompletní možnosti 
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1. Kdy a jak jste se osobně  
dostal k prodeji SW pro auditory?

Jednatelem DATEV.cz s.r.o. jsem 
od jejího založení v roce 2001, te-
dy velkou část mého profesní-
ho života. Jako absolvent technic-
ké univerzity v oboru IT mám dob-
ré analytické schopnosti a smysl 
pro procesy, postupy a procedu-

ry. Postupem času jsem si vzdělání doplnil i o zákla-
dy problematiky účetnictví a ekonomiky. Velmi inten-
zivně jsem rovněž sledoval a věnoval se celosvětovému  
nástupu standardů ISA. 

Díky těmto znalostem a zkušenostem jsem se stal 
„auditorem amatérem“. 

Auditorské znalosti každodenně prohlubuji řeše-
ním praktických problémů při provádění auditů našich  
klientů. Kromě toho se mohu spolehnout na výbor-
ný odborný tým mých kolegů, který se specializuje 
výhradně na problematiku ekonomických, daňových 
a auditorských softwarových řešení. Náš tým má i vý-
znamnou podporu a zázemí v naší německé mateřské 
společnosti DATEV eG.

2. V čem spatřujete hlavní konkurenční výhodu 
SW, který Vaše firma prodává?

Za hlavní konkurenční výhodu softwarového řešení 
DATEV – AUDIT COMPLET považuji jeho komplexnost 
a variabilitu. Průběh auditorské zakázky a rozsah doku-
mentace lze uživatelsky ovlivnit nastavením parametrů 
v dokumentaci a rozsahem využívání jednotlivých doplň-
kových modulů. S jedním software je tak auditor scho-
pen zpracovávat velké i malé zakázky a mohou jej úspěš-
ně využívat jak samostatně pracující auditoři, tak i audi-
torské společnosti ve vícečlenných auditorských týmech.

3. V čem je podle Vás hlavní přínos Vašeho SW 
na straně auditora?

Využíváním moderních technologií DATEV pro svoji 
profesi každý náš uživatel-auditor:
•	zvyšuje	úroveň	a	kvalitu	své	práce	a	auditorské	do-

kumentace (nárůst kvality);
•	výrazně	šetří	čas	obzvláště	u	trvalých	a	opakujících	

se zakázek (nárůst efektivity);
•	získává	 užitečný	 nástroj	 pro	 jednotné	 zpracování	

a přehlednější sledování, řízení a archivaci výsledků 
auditorských zakázek (nárůst systémovosti práce).

zpracování procesu auditu v elektronické podobě 
s nástroji DATEV.

Obchodní podmínky
Software DATEV – AUDIT COMPLET je určen všem  
zástupcům z auditorské profese, od individuálních au-
ditorů přes menší a střední firmy až po větší auditor-
ské společnosti. V rámci obchodních podmínek si lze  
vybrat ze dvou modelů pořízení software.

První je jednorázové zakoupení požadovaného počtu 
licencí s každoroční platbou upgrade. 

Druhou možností je hrazení pravidelných měsíčních 
paušálních plateb za užívání software po smluvní ob-
dobí, ve kterých jsou zahrnuty i dodávky upgrade.

Kalkulace ceny za software vychází pouze z požado-
vaného počtu licencí (uživatelů), přičemž počet zpra-
covávaných auditů ani způsob provozování software  
(lokálně, síťově) není omezen. Aktuální ceník je vždy 
zveřejněn na www.datev.cz, případně je klientům zpra-
cována individuální cenová nabídka. Ceny za software 
odpovídají cenám běžně dostupných specializovaných 
ekonomických aplikací na českém trhu.

S pořízením software jsou naší společností dále  
poskytovány základní související služby, a to  
instalace software, uživatelské materiály a zaško-
lení uživatelů, průběžná podpora hot-line, přístup 

k internetovému servisnímu centru atd. v souladu se 
Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti 
DATEV.cz s.r.o.

Provoz software DATEV – AUDIT COMPLET nevyža-
duje žádné specifické prostředí, je nutná jen přítom-
nost operačního systému Windows 7, 8 či 10, u síťo-
vých instalací pak systému Windows Server od edice 
2008 dále. Hardwarové požadavky jsou rovněž stan-
dardní, respektive jsou závislé jen na velikosti zpraco-
vávaných dat, u síťových verzí pak i na počtu současně 
pracujících uživatelů.

Každý potencionální uživatel se může se softwa-
rovým řešením DATEV – AUDIT COMPLET sezná-
mit formou individuální prezentace a dále praktickým  
vyzkoušením při bezplatném testovacím provozu. Vždy 
volíme individuální přístup ke každému klientovi, kte-
rý se snažíme přizpůsobit jeho konkrétním potřebám 
a požadavkům. 

Vzhledem k tomu, že auditorský software je klíčovým 
pracovním nástrojem v auditorské společnosti, klade-
me velký důraz na vstřícnost a otevřenou komunika-
ci s uživateli. Pro naše zákazníky je k dispozici telefo-
nická a e-mailová hot-line služba, při které je ve vel-
ké míře využívána forma vzdáleného připojení, čímž je  
možno reagovat přímo na konkrétní aktuální situaci 
u zákazníka.

Robert Pospíchal

Rozhovor s Robertem Pospíchalem z firmy DATeV.cz s.r.o. 
prodávající software Datev – Audit complet
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4. V čem vidíte hlavní specifika prodeje SW  
auditorům?

Práce auditora je velmi komplexní a rozsáhlá, zda-
leka se již nejedná jen o oblast ekonomickou a účet-
ní. Především po nástupu ISA musí mít auditor rovněž 
znalosti z oborů zpracování procesů, IT, managemen-
tu a dalších. 

Softwarový nástroj pro zvládnutí takto komplexní 
problematiky musí být robustní a mimo jiné splňovat 
i vysoké nároky na bezpečnost dat.

Takovýto nástroj však může na první pohled vypadat 
jako komplikovaný a složitý na implementaci. Naše 
zkušenosti ale ukazují, že po fázi intenzivního zaučení 
a zavádění, následuje fáze rutinního bezproblémového 
a spokojeného užívání a provozu.

Další specifikum auditorského trhu spočívá v jeho 
omezené velikosti, kdy je rozsah potenciálních zákaz-
níků na českém trhu relativně malý.

 
5. Čím dalším se Vaše firma zabývá kromě  

prodeje SW auditorům?
Naše softwarové řešení pro auditory je významně za-

stoupeno nejen na českém trhu, ale i na slovenském.
Kromě software pro auditory nabízí společ-

nost DATEV.cz na českém trhu softwarový produkt  
DATEV – TAX pro kompletní zpracování daňového při-
znání k dani z příjmu právnických osob včetně přísluš-
né dokumentace. Toto řešení je novinkou a začíná se 
mezi daňovými poradci prosazovat stále úspěšněji.

Pro zákazníky z řad daňových poradců a podnika-
telské sféry nabízíme dodání a implementaci účetní-
ho a ERP software Money S4/S5. Jsme dlouholetým  
partnerem společnosti Solitea Česká republika a.s. 
(dříve Cígler Software a.s.).

Velmi specifickým, ale současně aktuálně vyhledáva-
ným produktem naší společnosti, je softwarové řešení 
DATEV Controllingpaket international. Jedná se o sys-
tém, pomocí něhož lze konvertovat národní účetní data 
zahraničních dceřiných firem německých a rakouských 

mateřských společností do německých standardů 
DATEV. Tato data až na úrovni účetního deníku pak ma-
teřská společnost využívá pro detailní controlling vý-
sledků, konsolidaci apod.

6. Jaké jsou Vaše plány v rozvoji Vaší firmy 
a SW, který prodáváte?

V rozvoji našich softwarových řešení pro auditory se 
chceme věnovat ještě vyšší variabilitě pro zpracování 
různých typů auditorských zakázek, obzvláště pak těch 
menších. Dále pak chceme vytvářet další typy auditor-
ských dokumentací, jako je například speciální sada 
pracovních listů pro audity měst, obcí a územně samo-
správných celků. Konkrétně v tomto projektu plánu-
jeme vydat první verzi dokumentace na Slovensku již  
letos na podzim.

Samozřejmě do programu přibývají s každou novou 
verzí nové zajímavé a užitečné funkce, reagující mimo 
jiné na požadavky uživatelů. Programy také přizpůso-
bujeme novým a moderním trendům na poli IT techno-
logií a bezpečnosti dat.

V neposlední řadě je software udržován s platnou 
účetní a auditorskou legislativou, předpisy a stan-
dardy.

7. Co byste vzkázal (nebo popřál) prostřednic-
tvím tohoto rozhovoru auditorům?

Českým auditorům bych rád vzkázal, aby využívali 
pro svoji práci moderní technologie. Není třeba se obá-
vat změny, inovace přístupu ke zpracování auditorské 
zakázky a dokumentace vede ke zvýšení kvality a efek-
tivity práce. Rozhodne-li se auditor pro tuto změnu, na-
še společnost DATEV.cz mu bude v tomto kroku velmi 
ráda spolehlivým a dobrým partnerem.

Současně bych rád touto cestou poděkoval všem na-
šim stávajícím klientům za dosavadní spolupráci a dů-
věru. Závěrem bych chtěl všem auditorů popřát hodně 
zdaru a mnoho úspěchů nejen při jejich náročné práci, 
ale i v osobním životě.


