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"Domnívám se, že program Datev splňuje veškeré požadavky pro vedení 

auditorské zakázky. Je třeba si ovšem uvědomit, že sám program nezpracuje 

spis auditora, program je pomocníkem pro jeho zpracování a zejména vedení 

jednotlivých kroků, které je třeba v postupech při vedení spisu provádět. Je 

třeba si uvědomit, že při zpracování auditorské dokumentace je mnoho operací 

a kroků, které je třeba provádět mimo vlastní program a do programu zavádět 

jen příslušná zjištění a postupy provedených prací."

Programy slouží jako celek, ale nejvíce oceněnými částmi jsou sestavení a 

kontrola výkazů, zpracování datových analýz a poslední dobou i výběr vzorků. 

Zde bychom doporučovali program Datev Sampling, který ještě nepracuje 

k naší plné spokojenosti. 

Hodnocení dostupnosti potřebných informací z programu, archivace dat, 

formalizace pracovních postupů.

Potřebné informace lze z programu získat bez nějakých problémů. Tisk 

jednotlivých dokumentů používám velmi omezeně. Jednotlivé tiskové sestavy 

uchováván převážně v elektronické podobě ve formátu pdf. Při vytváření 

dokumentů se u některých bodů vytvoří několik volných řádků a tím se celkový 

tiskový rozsah zvětšuje. Tyto volné řádky se dají ve většině případů vymazat, 

ale to již vyžaduje další čas na zpracování. Program má samostatný program 

pro archivaci, nevýhodou je skutečnost, že po instalaci Windows 7/ 64 bit nelze 

zvolit pro archivaci podadresář, ale program umožní archivaci pouze přímo na 

zvolený disk, c, d, apod. Rovněž při úpravách schémat členění nelze úpravy 

provádět přímo z programu, ale je třeba spustit samostatný program k tomuto 

účely pracovníky DATEV vytvořený.

Nejvýznamněji oceněné části programů, v čem mi využívání programů nejvíce 

pomáhá?

Jak jsem již uvedl vedení spisu je poměrně složitá a rozsáhlá agenda a program 

Datev audit je velkým pomocníkem. Vedení spisu v dalších letech se z hlediska 

jeho časové náročnosti snižuje, protože některé historické záznamy se mohou 

přenášet do následujícího období, ale tato úspora není extremně výrazná, 

protože stejně je třeba veškeré přenesené informace zkontrolovat, Velmi 

vhodné se jeví přenos již jednou pořízených záznamů mezi jednotlivými 

dokumenty. Oceňuji taky přenos údajů z obratové předvahy do dokumentů 

pro testování v řadě 7xx.  Vzhledem k charakteru auditorské společnosti máme 

malé a střední klienty, nemohu hodnotit práci na velkých zakázkách nebo 

holding.

Samozřejmě, že používáme i hlavní část programu a to je zpracování auditorské 

dokumentace – spisu auditora. Tato oblast je poměrně rozsáhlá a přestože 

program umožňuje přenos historických zápisů a její zpracování poměrně 

časově náročně. To ovšem není chybou programu, ale požadavky na vedení 

spisu dle příslušných předpisů. Potvrzuje se vyřčená myšlenka nejmenovaného 

pracovníka komory auditorů, že na jeden den v terénu u klienta jsou potřeba 4 

dny zapracování údajů do spisu.  
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Reakce kontrolních orgánů KAČR a SKAU  

Celková spokojenost s využitím programu pro auditorskou práci

Hodnocení komplexnosti programů DATEV pro vedení auditorské zakázky

Nemám připomínky k tomuto bodu, případně problémy jsou řešeny operativně a velmi vstřícně se všemi pracovníky 

společnosti Datev. Snad jediné doporučení – ale to většinou není plně závislé na dodavateli programu – pokud by byl 

upgrade programu dodáván dříve než v měsíci listopadu, bylo by to jistě velkým přínosem.

Při kontrole bylo kontrolnímu orgánu předloženo CD, kde mimo jiné byly i dokumenty zpracované v programu DATEV-

AUDIT převedené do formátu pdf. Kontrola přímo v programu DATEV-AUDIT nebyla prováděna.

Hodnocení práce v auditorském týmu (pracujeme–li tak), vedlo zavedení programu i ke změně způsob práce nad 

auditorskou zakázkou?

Hodnotím z pozice malé auditorské společnosti – zavedení programu výrazně pomohlo ve vedení spisu. Je však počítat 

s tím, že její zpracování je časově náročné. Uzavření spisu v požadovaných časových relacích vyžaduje  extremní nasazení 

v době ukončování zakázky

Na trhu se vyskytuje několik dalších programů pro auditorskou práci. Neznám jejich provedení a proto je nemohu hodnotit 

a srovnávat. V minulosti jsem se rozhodl pro program Datev – Audit, který se neustále rozvíjí ku prospěchu uživatele a 

výrazně usnadňuje práci při provádění auditu a vedení spisu. Program svým kolegům mohu jen doporučit.

Domnívám se, že program Datev splňuje veškeré požadavky pro vedení auditorské zakázky. Je třeba si ovšem uvědomit, že 

sám program nezpracuje spis auditora, program je pomocníkem pro jeho zpracování a zejména vedení jednotlivých kroků, 

které je třeba v postupech při vedení spisu provádět. Je třeba si uvědomit, že při zpracování auditorské dokumentace je 

mnoho operací a kroků, které je třeba provádět mimo vlastní program a do programu zavádět jen příslušná zjištění a 

postupy provedených prací.

Hodnocení uživatelského prostředí programů, podpory DATEV.cz při práci

Reference - UH audit, spol s r.o. 2 DATEV.cz s.r.o.


