
Návrh programu XXV. sněmu Komory auditorů ČR 
 

Výkonný výbor Komory auditorů České republiky svolává v souladu s jednacím řádem XXV. sněm 
Komory auditorů ČR, který se bude konat v pondělí 21. listopadu 2016 od 9.30 hod. v  kongresovém 
sále hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3 s tímto navrženým programem: 
 

ČASOVÝ PROGRAM SNĚMU 
 

  9.30 hod. Zahájení sněmu, příp. vyhlášení náhradního sněmu 
11.15 hod. Přestávka na kávu 
11.45 hod.  Pokračování sněmu 
13.25 hod. Ukončení dopolední části sněmu 
13.30 hod. Oběd 
14.30 hod. Pokračování sněmu 
16.00 hod. Ukončení sněmu 

Pozn.: Časový program sněmu je orientační, v případě kratšího či delšího průběhu jednání a diskuzí může dojít 
k časovému posunu. 

 
PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH BODŮ 

 
1. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Program sněmu, doplňky, schválení 
3. Jmenování a schválení skrutátorů 
4. Vystoupení hostů 
5. Zpráva o činnosti volených orgánů 

- Zpráva Výkonného výboru 
- Zpráva Dozorčí komise 
- Zpráva Kárné komise 
- Zpráva o hospodaření a účetní závěrka roku 2015 
- Zpráva o ověření účetní závěrky roku 2015 
- Průběžné výsledky hospodaření v roce 2016 

6. Zpráva Volební komise a výzva k odevzdání volebních lístků do Výkonného výboru 
7. Diskuze k předloženým materiálům a hlasování 
8. Vyhlášení konce voleb (zahájení sčítání hlasů) 
9. Volba auditora a náhradníka auditora účetní závěrky KA ČR na 2 roky 
10. Návrhy a změny vnitřních předpisů 

- Statut 
- Jednací řád sněmu 
- Volební řád sněmu 
- Zkušební řád 
- Směrnice pro postup při osvobozování od dílčích částí auditorské zkoušky 
- Příspěvkový řád 
- Dozorčí řád 
- Kárný řád 
- Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů 
- Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora 
- Informační řád 
- Směrnice pro postup při registraci auditorů ze třetích zemí 
- Směrnice o udělování čestného členství v KA ČR 

11. Etický kodex 
12. Aplikační doložky k ISA 

- Aplikační doložka ke standardu ISA 700 
- Aplikační doložka ke standardu ISA 720  

13. Priority činnosti Komory auditorů ČR na roky 2017–2018 
14. Návrh rozpočtu na rok 2017 
15. Diskuze k předloženým materiálům a hlasování 
16. Vyhlášení výsledků voleb 
17. Usnesení sněmu 


