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SPOLEČNOST ARSM, s.r.o. 

ARSM, s.r.o. je společností specializovanou na audity (ověření účetní závěrky podle § 20 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 
nepovinné audity, audity při akvizici, prověrky, jiné ověřovací zakázky (včetně auditu dotací 
podle standardu ISAE 3000), vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a účetní 
poradenství. Zároveň se zabývá metodickou a školící činností. 

Společnost je vedena kvalifikovanými odborníky a experty s bohatou praxí připravených 
řešit složité a netypické ekonomické a účetní úkoly. 

V čele ARSM stojí partner – Ing. Ladislav Jirka. Je auditorem s licencí Komory auditorů ČR 
číslo 61 z roku 1990. Byl dlouholetým členem Výboru pro auditorské zkoušky Komory 
auditorů ČR a členem zkušebních komisí při auditorských zkouškách. Je mimo jiné 
autorem metodických materiálů pro zdravotní pojišťovny a penzijní fondy. V roce 2007 
publikoval v časopisu Auditor obsáhlou stať o účtování povolenek na emise skleníkových 
plynů. Má bohatou zkušenost s audity finančních, výrobních, cestovních, stavebních a 
obchodních společností. Vedl mimo jiné auditorskou skupinu při statutárních auditech 
Fondu národního majetku ČR, zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, penzijních a 
investičních fondů, bank, nadací a družstev (včetně tří družstevních záložen) a Operátora 
trhu s elektřinou.  

Společnost ARSM navazuje na tradici jedné z prvních auditorských společností DKM 
Československo, kterou v roce 1991 Ing. Ladislav Jirka založil s francouzským účetním 
znalcem Bernardem Kleinerem a Ing. Zdeňkem Šubrtem. S jejich podporou byly pořádány 
semináře francouzských teoretiků o aktuálních směrech evropského účetnictví, které byly 
základem vzniku současných českých účetních předpisů. Po přistoupení renomované 
francouzské auditorské firmy SALUSTRO REYDEL došlo ke změně názvu na RSM 
SALUSTRO REYDEL ČR.  

Společnost RSM SALUSTRO REYDEL ČR zaměstnávala v říjnu 2005 50 pracovníků 
(z toho 7 auditorů). Dlouhodobě byla uváděna v přehledech Komory auditorů ČR na 8. 
místě v žebříčku největších auditorských firem v České republice. Byla členem 
mezinárodní sítě auditorských a účetních firem RSM International, uváděné ve světových 
přehledech na 7. příčce. 

Vzhledem k tomu, že společnost SALUSTRO REYDEL ve Francii fúzovala se společností 
KPMG a vedoucí pracoviště (Bernard Kleiner) orientovaného na francouzské klienty vyhrál 
výběrové řízení na významnou pozici ve státních službách Francouské republiky, bylo 
uvedené pracoviště převedeno do KPMG ČR. Ostatní pracoviště byla spolu se 
zaměstnanci převedena do ARSM, s.r.o. (původně sesterské firmy Účetní expert). 
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI ARSM 

 
1. AUDIT 

� ověření účetní závěrky ve smyslu zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., a zákona o 
účetnictví č. 563/1991 Sb., v rozsahu roční, mimořádné, mezitímní nebo 
konsolidované účetní závěrky,  

� nepovinný audit, v plném rozsahu nebo zaměřený pouze na určitou oblast, 
� prověrky a jiné ověřovací zakázky, 
� audit dotací (podle standardu ISAE 3000), 
� due diligence (prověrka) při akvizici společnosti, 
� audit při změnách ve společnosti (fúze, dělení, navyšování základního kapitálu, 

likvidace, konkurz apod.). 
 

2. PORADENSTVÍ 

� účetní poradenství, 
� ekonomické poradenství, 
� organizační poradenství, 
� poradenství v oblasti mzdové problematiky, sociálního a zdravotního pojištění, 
� podpora klienta při jednání s finančními úřady, popř. jinými kontrolními orgány, 
� pomoc při vypracování konsolidace, případné vypracování konsolidované účetní 

závěrky. 
 

3. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

� vedení účetnictví, 
� mzdové účetnictví včetně personální a mzdové agendy, 
� reporting, 
� zavádění účetního a informačního systému při vzniku společnosti, 
� analýza stávajícího účetního systému a návrhy potřebných změn. 

Dohled (supervize) nad vedením účetnictví prováděného vlastními pracovníky nebo 
dodavatelskou firmou. 
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OBECNÝ PŘÍSTUP K  DANÉMU ÚKOLU  

Společnost ARSM, s.r.o. je schopna díky svému odbornému zázemí a značným 
zkušenostem zpracovávat a zaměřit svůj úkol na jednotlivá specifika klienta nejen striktně 
podle národních i mezinárodních auditorských přístupů, ale také s přihlédnutím k vlastním 
profesním znalostem. 

Přístup ARSM, s.r.o. je vždy přizpůsoben stanovenému cíli. To znamená, že používá 
takové metody ověřování, které umožní odborným pracovníkům klienta reagovat na 
zjištěné skutečnosti ještě před zpracováním konečných výkazů. Po celou dobu ověřování 
jsou klientovi k dispozici naše poznatky, a pokud jsou zjištěny podstatné nedostatky, klient 
je o nich neprodleně písemně či osobně informován. 

 

PŘÍSTUP ARSM K DANÉ ZAKÁZCE 
 
Práce budou provedeny podle mezinárodních auditorských standardů vydaných 
Mezinárodní federací účetních IFAC s přihlédnutím k aplikačním doložkám Komory 
auditorů ČR. Tyto standardy požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor (ARSM) 
získal oprávněné přesvědčení, že účetní závěrka neobsahuje žádné závažné chyby. Při 
výkonu auditu budeme dodržovat etické podmínky vyplývající ze zákona o auditorech a 
z Etického kodexu vydaného Komorou auditorů ČR (převzaného z mezinárodních 
auditorských standardů). 
 
Předmětem auditu je 
- ověřit, zda údaje v účetní závěrce a výroční zprávě za daný účetní rok věrně zobrazují 

stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření, 
- zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. 
 
Cílem auditu účetní závěrky, zpracované dle závazné metodiky, je umožnit auditorovi 
vyjádřit názor na tuto závěrku. 
 
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá (ve znění 
obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, resp. jiných předpisů) statutární orgán účetní 
jednotky. Povinností auditora je na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a 
vyjádřit názor na účetní závěrku společnosti za účetní období. 
 
Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření se provádí 
výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Auditor 
posuzuje také významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají 
do účetní závěrky.  
 
Povinností auditora je postupovat v souladu s auditorskými standardy tak, aby získal 
všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní 
závěrky a poskytují přiměřenou jistotu, že účetní závěrka a případně výroční zpráva 
neobsahují významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou 
příčinou.   
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Obsahem auditu je zkoumání provedené na základě kontrol dokumentů, které ověřují 
údaje a informace zveřejněné v účetní závěrce. 
 
Audit obsahuje rovněž zhodnocení používaných účetních zásad. Vzhledem k výběrovému 
způsobu ověřování obsahuje zakázka riziko, že nedojde k odhalení závažných chyb, 
podvodů nebo nezákonných aktů, pokud existují, a že některé nesrovnalosti mohou zůstat 
neodhaleny (vzhledem k výběrovému způsobu ověřování). Ověření bude provedeno 
výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. 
 
Při formulování názoru na účetní závěrku auditor uplatňuje takové auditorské postupy, aby 
získal přiměřenou jistotu o tom, že účetní závěrka podává věrný a pravdivý obraz podle 
českých účetních předpisů. 
 
Auditor provede takové postupy, aby získal dostatečné a vhodné důkazní informace, že 
byly zjištěny všechny události do data vyhotovení zprávy auditora, které by mohly 
vyžadovat úpravy účetní závěrky nebo jejich uvedení v účetní závěrce. 
 
Výrok auditora napomáhá důvěryhodnosti účetní závěrky. 
 

ORGANIZACE ÚKOLU  

Úkol je organizován tak, aby při optimálním vztahu „užitečnost / náklady“ byl co 
nejefektivněji využit náš čas pro ověření účetní závěrky a vyjádření výroku auditora. 

Plánování našich postupů vychází z následujících zásad: 

� uskutečnit významnou část auditorských prací během účetního období tak, aby 
intervence nutné během období účetních závěrek byly minimalizovány, 

� práce provádět pravidelně v průběhu celého účetního období, 
� co nejdříve identifikovat a analyzovat významné účetní položky a pohyby a vyjádřit 

se k nim, aby definitivní závěry mohly být vysloveny před účetní závěrkou. 

Naše postupy během účetního období obsahují: 

� ověření vnitřního kontrolního systému, 
� analýzy týkající se účetních, právních a daňových otázek, které se během prací 

vyskytnou a mohly by mít dopad do účetnictví. 

Přístup ARSM k zakázce je založen na znalosti klíčových složek činnosti společnosti a 
zvláštností jejího účtování. Přes zaměření na zjištěná rizika však není opomenut náhled do 
všech nejpodstatnějších účetních agend, jakými například jsou: dlouhodobý majetek, 
finanční investice, zásoby, pohledávky, peněžní prostředky, vlastní kapitál, rezervy, 
závazky, daně, tržby, osobní a ostatní náklady a vnitřní účtování organizačních jednotek. 
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Dále se budeme zabývat průběhem a vyhodnocením inventur, kontrolou účetních výkazů a 
vyjádříme názor na případný text výroční zprávy. 

Kontroly finančních výkazů k datu účetní závěrky spočívají zejména v analytických testech, 
sledování rozhodnutí přijatých během účetního období a pracích zaměřených na oblasti, 
kde jsme zjistili významná rizika. 
 
 
Během úkolu ověřovaná společnost obdrží následující informace: 

 
Zprávy ur čené 
vedení 

Kdy  Obsah  

 
metodické poznámky 
k otázkám účetních 
principů 
 

 
během zakázky na 
žádost vedení nebo 
z naší vlastní iniciativy 

přehled možných 
řešení daných otázek 
a jejich dopad na 
účetnictví 

informace 
jmenovanému 
zástupci vedení 
 

ihned po zjištění 
významných 
nedostatků 

 

informace o zjištění 
nedostatku, posouzení 
rizika a možností 
řešení  

na konci každé dílčí 
intervence 

vyhodnocení dílčí 
intervence, upozornění 
na drobné chyby, 
posouzení možností 
vylepšení   

 
informace nejvyššímu 
přítomnému členu 
vedení 
 

ihned po zjištění 
zásadních nedostatků 

  

 
informace o zjištění 
zásadního nedostatku, 
posouzení rizika a 
možností řešení 
 

 
zpráva auditora 
 

 
na konci prací 
 

 
vyjádření výroku 
 

 
dopis vedení 
společnosti 

 
na konci prací 

 
informace doplňující 
výrok, rekapitulace 
významných zjištění 
s upozorněním na 
rizika a doporučení 
(v případě potřeby) 
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ODMĚNA ZA PROVEDENÍ ZAKÁZKY 
 
Výše honoráře je založena na předpokládaném objemu prací, které jsou nezbytné učinit 
pro bezproblémové splnění zakázky.  
 
V praxi to znamená, že cenu auditu stanovujeme na základě čisté spotřeby 
profesionálního času na dílčí oblasti zkoumání auditora a s ohledem na hodinové sazby 
příslušných pracovníků podílejících se na tomto úkolu.  
 
Do čistého profesionálního časového fondu není počítána spotřeba času na dopravu a 
nutné přestávky v práci.  
 
Základními položkami jsou: 
� ověření vnitřního kontrolního systému,    
� ověření před koncem účetního období,                  
� finální účetní audit, zpráva auditora. 
 
Při stanovení celkového počtu hodin vycházíme ze zkušenosti z minulých auditů v dané či 
obdobné společnosti. 
 
Poznámky: 
 
� do vypočtené ceny započítáváme hodnotu předpokládaných nákladů na cestovné, 
 
� v ceně nejsou zahrnuty náklady na duplicitní ověřování případně přepracovaných 

agend. 
 
 

TÝM 

Audit bude zajišťován skupinou složenou z odborných českých pracovníků, auditorů a 
asistentů auditorů a dalších zkušených pracovníků pod vedením Ing. Ladislava Jirky. Ing. 
Ladislav Jirka bude zodpovědný za vedení úkolu a projednává s vedením společnosti 
případné důležité otázky a problémy, které se během úkolu vyskytnou. 

Ing. Ladislav Jirka  je auditorem s licencí Komory auditorů ČR číslo 61 z roku 1990. Po 
absolvování VŠE pracoval nejprve jako metodik, vedoucí účtárny a později 7 let jako hlavní 
účetní a zástupce ekonomického ředitele ZPA Čakovice - velkého elektrotechnického a 
strojírenského podniku, který v té době měl 4 závody a zaměstnával 4.000 zaměstnanců. 
V roce 1991 byl zakládajícím společníkem bývalých auditorských společností DKM 
Československo a následně RSM SALUSTRO REYDEL v ČR. Je dlouholetým členem 
Výboru pro auditorské zkoušky Komory auditorů ČR a členem zkušebních komisí při 
auditorských zkouškách. Je mimo jiné autorem metodických materiálů „Vybrané příklady 
účtování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven“ (zpracováno pro Sdružení 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven), „Vybrané postupy účtování penzijních fondů“ 
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(zpracováno na základě požadavků Asociace penzijních fondů) a „Návrh účtování 
emisních povolenek“ (zveřejněno v časopisu AUDITOR v roce 2007). Má bohatou 
zkušenost s audity finančních, výrobních a obchodních společností. Vedl například 
auditorskou skupinu při auditech Fondu národního majetku ČR, družstevních záložen, 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven,  penzijních fondů, nadací a Operátora trhu 
s elektřinou. Ing. Ladislav Jirka je jediným společníkem a jednatelem auditorské 
společnosti ARSM, s.r.o. od roku 2005, kdy došlo k fúzi přední francouzské auditorské 
společnosti SALUSTRO REYDEL s KPMG ve Francii. Do té doby byla společnost RSM 
SALUSTRO REYDEL ČR desátou největší auditorskou společností v České republice a 
byla součástí celosvětově osmé největší mezinárodní auditorské sítě RSM International.  

Ing. Ji ří Jirka  se po povinné praxi asistenta auditora a po složení všech zkoušek stal v 
říjnu roku 2012 také auditorem. Od roku 2005 pracuje v auditorské společnosti ARSM, 
s.r.o., asistentem auditora zapsaným u KA ČR je od r. 2009. V roce 2010 úspěšně ukončil 
studium na VŠE s oborem zaměřeným na účetnictví, daně a audit. Jeho diplomová práce 
"Nehmotná aktiva ve světově uznávaných účetních systémech" byla vybrána a oceněna 
rektorem jako excelentní studentská odborná práce. Ing. Jirka se specializuje především 
na složité metodické otázky v oblasti účetnictví (včetně IFRS a US GAAP), daní a 
informačních technologií. Má zkušenosti z auditů ve Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, 
družstevních záložnách a mnoha dalších obchodních a výrobních společnostech, kde se 
mimo jiné zabýval agendami hmotného a nehmotného majetku, zásob, odloženou daní, 
časového rozlišení, vlastního kapitálu, vnitřního kontrolního systému atd. 

Marta Reinvartová je vedoucí účetní specialistkou s mnohaletou zkušeností z vlastního 
vedení účetnictví. V minulosti pracovala 8 roků jako všeobecná účetní  v stavebním 
podniku Bytostav, 7 roků v elektro-strojírenském podniku ZPA Čakovice, 3 roky Institutu 
průmyslového designu (hlavní účetní), 1 rok na Ministerstvu životního prostředí. V rámci 
praxe ve společnosti RSM SALUSTRO REYDEL ČR samostatně vedla nebo se podílela 
na vedení účetnictví více než 20 klientů různých velikostí a oborů podnikání. Praktické 
znalosti a zkušenosti využívá při auditech, kde snadno chápe různé i netypické účetní 
postupy. 

Zuzana Eliášová  je účetní specialistkou též s bohatou zkušeností z vlastního vedení 
účetnictví v různých typech organizací. V minulosti pracovala 4 roky jako hlavní účetní ve 
firmě Vamex, po nástupu do RSM SALUSTRO REYDEL ČR samostatně vedla nebo se 
podílela na vedení účetnictví více než 10 klientů. Její praxe i další vzdělávání je při 
auditech přínosem, jenž umožňuje rychlý a efektivní postup při ověřování jednotlivých 
agend. zároveň kompletuje celý auditorský spis, který auditní tým zpracovává a vede. 

Při řešení konkrétních úkolů budou zřejmě přizváni další naši spolupracovníci s ohledem 
na jejich odborné a praktické zkušenosti. Jsou to především dlouholetí ekonomičtí, 
kontrolní, organizační a účetní odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti z auditů, 
poradenství a vedení účetnictví v různých typech organizací. V případně potřeby 
spolupracujeme i s metodickými specialisty a daňovými poradci. 
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REFERENCE:  
 
Vybraní klienti společnosti ARSM, s.r.o.: 
  

� ALFA-PROJ 

� Auction Gallery 

� BARENTZ 

� Beskydská šachová škola 

� Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 

� HOBRA 

� Laboratory Imaging 

� MARIONNAUD 

� Metropolitní spořitelní družstvo 

� Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

� Operátor trhu s elektřinou 

� Orange Business (France Telecom) 

� Peněžní dům Uherské Hradiště 

� TRILOBIT 

� UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo 

� Vojenská družstevní záložna 

� Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

� VSM Production 

 

V auditorských společnostech, jejichž nástupcem je společnost ARSM, vedl Ing. Ladislav 
Jirka auditorské týmy i u klientů:  

� Ernst & Young 

� Fond národního majetku České republiky   

� Komerční banka  

� Mladá fronta DNES 

� Podnikatelský penzijní fond 

� Penzijní fond Energie 
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� Ústřední elektroenergetický dispečink České republiky  

� Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  

� Vojenský otevřený penzijní fond 

 

ZÁVĚR 

Naším zájmem je dlouhodobá spolupráce s klienty. Neustálý celoroční kontakt a vzájemné 
porozumění umožňuje včasné odhalení případných rizik a problémů ve společnostech 
našich klientů. Je možné včas konzultovat dopady alternativ důležitých rozhodnutí. 

Preferujeme možnost setkávat se v průběhu našich prací pravidelně s vedoucími 
představiteli společnosti. Na těchto setkáních je možné se vzájemně přesvědčit o správné 
identifikaci problémů a možnostech jejich rychlého řešení. Zároveň je tak klient průběžně 
informován o postupu našich prací a získaných poznatcích. 

Pokud dojde k zjištění důležitých závažných skutečností, kontaktujeme odpovědné 
vedoucí pracovníky společnosti. O ukončených úsecích naší práce zákazníky aktuálně 
informujeme.  

Zavazujeme se, že informace, které obdržíme o Vaší společnosti, nepředáme třetím 
stranám bez písemného souhlasu Vašeho vedení (výjimkou může být povinnost vyplývající 
ze zákona, tj. v případě trestního řízení či oprávněného požadavku bankovního dohledu). 
Ujednání o zachování mlčenlivosti bude součástí smlouvy.  

Doufáme, že naše nabídka bude splňovat Vaše požadavky a představy a její akceptování 
povede k oboustranné dlouholeté spolupráci. Rádi poskytneme jakékoli vysvětlení k výše 
uvedenému návrhu. Časový harmonogram prací bude vypracován ve spolupráci s Vámi 
tak, abychom vyhověli Vašim časovým požadavkům. 
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE:  

 

Obchodní firma (název) ARSM, s.r.o. 

Sídlo společnosti Litochlebská 200/12, 106 00 Praha 10 

Provozovna Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 

Telefon +420 272 773 157 

 +420 602 228 100       – mobil Ing. Jirky 

E-mail arsm@arsm.eu          – napište nám 

www http://www.arsm.eu 

  

IČ 256 31 683 

DIČ CZ 256 31 683 

Registrace 
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 56412 

Jednatel Ing. Ladislav Jirka 

Předmět podnikání - auditorská činnost 
- činnost organizačních a ekonomických poradců 
- činnost účetních poradců a vedení účetnictví 
- školící činnost v oblasti účetnictví 

Číslo oprávnění Komory 
auditorů ČR 

452   - auditorská společnost 
061 - auditor Ing Ladislav Jirka 
 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do obchodního 
rejstříku 

11. prosince 1997 

Datum převodu části podniku 
ze společnosti RSM 
SALUSTRO REYDEL ČR 31. října 2005 

 


