Recenze odborné publikace
Již ve čtvrtém vydání vychází ve vydavatelství Wolters Kluwer publikace profesorky Libuše Müllerové
a docenta Vladimíra Králíčka Auditing pro manažery, aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky
statutárním auditorem. Jak již název napovídá, nejedná se o klasickou učebnici auditingu, ale o
příručku určenou všem, kteří se buď s auditem nikdy nesetkali, ale očekávají, že k tomu může
v nejbližší době dojít, nebo jsou na pozici finančních ředitelů či účetních a každoročně ve firmě, ve
které působí, zažívají „řádění“ auditorů. Nelze vyloučit, že se kniha zalíbí i těm, kteří jsou asistenty
auditorů a jejich šéfové je tak říkajíc „hodili do vody“; v takovém případě se mohou cítit trochu jako
tonoucí a tak se rády stébla zachytí.
Kniha je rozdělena do šesti kapitol. První se zabývá teorií auditu, ale stručně i problematikou
podvodu, správy a řízení společností a v neposlední řadě i popisem organizací, které se podílejí na
regulaci auditorské profese. Druhá kapitola je zaměřena na legislativní úpravu auditu v České
republice, tedy jak na to, které účetní jednoty mají povinnost svoje účetní závěrky nechat ověřit
auditorem, tak i na to, jaké vlastnosti či parametry musí mít osoba, která audit vykonává. Pro ty
manažery, kteří jsou spoluzodpovědní za výběr konkrétního auditora a následně i za spolupráci s ním
je zásadní třetí kapitola, pojednávající o přípravě společnosti na audit. Nejprve je popsán proces
„určení auditora“, jak jej vyžaduje zákon o auditorech včetně úlohy výboru pro audit a kontrolního
orgánu v případě, že se jedná o subjekt veřejného zájmu. Následuje přehledný popis dokumentů,
které auditor po účetní jednotce požaduje, a která je povinna mu je poskytnou spolu s patřičným
vysvětlením, je-li požadováno. Ve čtvrté kapitole jsou popsány auditorské postupy tak, jak jsou
vyžadovány Mezinárodními auditorskými standardy. Tuto pasáž obsahuje kniha proto, aby si finanční
ředitelé, účetní, ale i další osoby, které ve firmě s auditorem přijdou do styku, dokázali představit,
proč a jak ono výše uvedené „řádění“ probíhá. Pátá kapitola popisuje nejčastější auditorská zjištění, a
to podle jednotlivých složek účetní závěrky. Pozornost je věnována i požadavkům na výroční zprávu.
Již od prvního vydání této knihy se autoři snaží v kapitole 6. Omyly uživatelů auditovaných účetních
závěrek popsat všeobecně rozšířené nepravdy, které se mezi uživateli účetních informací rády a
rychle šíří.
Kniha má celkem 223 stran, a proto může překvapit, že souvislého textu je pouze 160 stran. Zbývající
stránky však obsahují řadu velmi užitečných příloh, které ilustrují to, co bylo popsáno v předchozích
kapitolách, smlouvou o provedení auditu počínaje a seznamem Mezinárodních auditorských
standardů konče. V případě příloh je jako zdroj prakticky ve všech případech uváděna Komora
auditorů České republiky. Právní úprava auditu sice není tak překotná, jako je tomu například u daní,
ale i tak je třeba zdůraznit, že kniha obsahuje veškeré legislativní změny do 31. 8. 2020, další detailní
informace je pak možné získat na webu Komory auditorů ČR www.kacr.cz.
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