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Obor činnosti:

V čem mi využívání programů nejvíce pomáhá? auditorské a znalecké služby

Profil společnosti:
společnost byla založena   

Hodnocení efektivity práce nad auditorskou dokumentací v roce 1995

více než 100 zaměstnanců ve společnosti je 1 auditor
partnerem je např. Lufthansa  se SW pracuje samostatně

(bez asistenta)

Používaný software:
DATEV - AUDIT

DATEV - ROA

Technické řešení: 
lokální stanice

Reakce kontrolních orgánů KAČR a SKAU  

Celková spokojenost s využitím programu pro auditorskou práci

"Software DATEV – AUDIT je pro naši auditorskou praxi věrný a 

spolehlivý průvodce při vedení auditorské dokumentace (spisu)."                                                                                                                  

"Jednoznačně kladné hodnocení připisuji celému kolektivu 

zaměstnanců firmy DATEV.cz. S nimi nemám strach, že něco 

nezvládnu. Jsou vždy milí, ochotni a vstřícní mně kdykoli 

pomoci."                                                                                                                  

Záleží na uživateli a jeho chápání filosofie programu. Přiznám se, občas tápu, 

protože nevím, jak se co ovládá.  V duchu Komenského rčení – „škola hrou“ 

bych uvítala setkání s jinými uživateli – auditory. 

Naše činnost byla již dvakrát podrobena dohlídce v době, kdy jsme elektronický 

spis nepoužívali, proto na zadanou otázku nemohu odpovědět.

Přestože nepracuji v týmu, vedlo zavedení programu rozhodně ke změně 

způsobu práce. Je to stejné, jako když z trabantu přesednete do mercedesu.

Nemám zkušenosti s jinými produkty, a proto jsem velmi spokojená.  DATEV - 

AUDIT chválím, kudy chodím, ale výběr ponechávám na zájemcích. 
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Nejvýznamněji oceněné části programů (sestavení a kontrola výkazů, datové 

analýzy, statistické výběry vzorků, auditorská dokumentace atd.)
Nemohu jednoznačně určit; všechny části programu považuji za stejně 

důležité; jednotlivosti tvoří nedílný celek.

Hodnocení dostupnosti potřebných informací z programu, archivace dat, 

formalizace pracovních postupů.

Hodnocení práce v auditorském týmu (pracujeme–li tak), vedlo zavedení 

programu i ke změně způsob práce nad auditorskou zakázkou?

Ve všem; vyplnění povinných zjištění, která jsou obsahem auditorské 

dokumentace, práce s úč. daty např. finanční analýza a rozklady, výběr vzorků.

Bezprostředně po instalaci programu jsem pochopila, že práce se softwarem 

DATEV - AUDIT je významná změna stylu práce. Zvládnutí ovládání programu 

není na týden, ale na měsíce. Chce to hodně trpělivosti a pokory před sebou 

samým; napětí, hudrování a stres nejsou dobří pomocníci. Říkat, že to je 

zbytečná byrokracie, je chůze proti větru. Práci s elektronickým spisem beru 

jako výzvu naučit se něčemu novému a svou profesi vytáhnout zase o stupínek 

výš. Je to stejné jako v přírodě. Kdo se nepřizpůsobí novým podmínkám, 

zahyne.  



Hodnocení komplexnosti programů DATEV pro vedení auditorské zakázky. 

Uvítala bych ovládání programu i jinak než myší, třeba nějakým levým prstem, 

abych odlehčila pravé ruce a syndromu karpálního tunelu. Na jednu „závadu“ 

jsem si skutečně vzpomněla. Pravděpodobně se vůbec nepředpokládá, že by 

měl být nějaký dokument vypracován v tištěné formě. Z výsledků dohlídek 

vyplynulo, že tiskopis „Nezávislost auditora“ musí být vypracován písemně a 

vlastnoručně podepsán. Informace, které bych umístila na dvě strany, program 

tiskne na pět. 

Jednoznačně kladné hodnocení připisuji celému kolektivu zaměstnanců firmy 

DATEV.cz. S nimi nemám strach, že něco nezvládnu. Jsou vždy milí, ochotni a 

vstřícní mně kdykoli pomoci.

Abych byla stylová, vyjádřím se na závěr formou výroku uživatele:

software DATEV – AUDIT je pro naši auditorskou praxi věrný a spolehlivý 

průvodce při vedení auditorské dokumentace (spisu).

Jednoznačně kladné. Několik základních dokumentů používám na všechny typy 

subjektů bez ohledu na velikost.

Hodnocení uživatelského prostředí programů, podpory DATEV.cz při práci.


