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P EDMLUVA 

 

 Posláním mezinárodní federace ú etních (IFAC), jak je uvedeno v její z izovací 
listin , je sloužit ve ejným zájm m, upev ovat pozici profese ú etních/auditor  po 
celém sv t , p ispívat k rozvoji silných mezinárodních ekonomik a za tímto ú elem 
zajiš ovat a propagovat dodržování náro ných mezinárodních profesních standard , 
podporovat mezinárodní sbližování t chto standard  a vyjad ovat se k otázkám 
ve ejného zájmu tam, kde je uplatn ní odborných názor  profese nejú inn jší. S cílem 
zajistit toto poslání Rada IFAC ustanovila Mezinárodní radu pro etické standardy 
ú etních/auditor , jejímž úkolem je vytvá et a vydávat ve své vlastní kompetenci 
vysoce hodnotné etické standardy a další stanoviska ur ená pro využití ze strany 
auditor  /ú etních znalc  na celém sv t /v globálním m ítku. 

 

 Tento Etický kodex pro auditory a ú etní znalce stanoví etické požadavky pro 
auditory/ú etní znalce.  lenské organizace IFAC nesmí uplat ovat mén  p ísné 
standardy než ty, které jsou uvedeny v tomto Kodexu. Nicmén  pokud lenská 
organizace nebo firma ze zákonných nebo regulatorních d vod  nem že dodržovat 
n která ustanovení Kodexu, musí zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi. 

 

 N které legislativy mohou obsahovat požadavky a postupy, které jsou odlišné od 
tohoto Kodexu. Audito i/ú etní znalci p sobící v rámci t chto místních legislativ si 
musí být v domi t chto rozdíl  a musí dodržovat vždy ty p ísn jší požadavky, pokud 
to zákon nebo regulatorní opat ení nezakazují. 
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ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU   

 

Sekce 100  Úvod a základní principy     
Sekce 110  Integrita       
Sekce 120  Objektivita       
Sekce 130  Odborná zp sobilost a ádná pé e    
Sekce 140  D v rný charakter informací     
Sekce 150  Profesionální jednání      

 

 

SEKCE 100 

Úvod a základní principy 

 

100.1 Význa ným znakem profese ú etních znalc /auditor  je p ijetí odpov dnosti 
jednat ve ve ejném zájmu. Proto není odpov dností auditora/ú etního 
znalce jen uspokojování pot eb individuálního klienta nebo zam stnavatele. 
P i jednání ve ve ejném zájmu musí auditor/ú etní znalec dodržovat tento 
Kodex. Nicmén  pokud auditor/ú etní znalec ze zákonných nebo 
regulatorních d vod  nem že dodržovat n která ustanovení Kodexu, musí 
zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi. 

100.2 Kodex je tvo en 3 ástmi. ást A uvádí základní principy etického chování 
pro auditory/ú etní znalce a stanoví koncep ní rámec, který musí 
auditor/ú etní poradce dodržovat p i:  

(a) identifikaci hrozeb ohrožujících dodržování základních princip ; 

(b) vyhodnocování významnosti t chto hrozeb; a 

(c) p ijímání zabezpe ovacích prvk  nezbytných k eliminaci nebo snížení 
hrozeb na p ijatelnou úrove . Opat ení jsou nezbytná, dokud 
auditor/ú etní znalec nezjistí, že hrozby dosahují takové úrovn , p i 
které by logicky uvažující a pou ená t etí strana po zvážení všech 
dostupných informací a okolností pravd podobn  dovodila, že 
dodržování základních princip  není ohroženo. 

Auditor/ú etní znalec musí p i aplikaci tohoto koncep ního rámce použít 
sv j odborný úsudek. 

100.3 ásti B a C stanoví, jakým zp sobem použít koncep ní rámec v konkrétních 
situacích. Poskytují p íklady zabezpe ovacích prvk , která je možné p ijímat 
s cílem eliminovat existující hrozby a zajistit dodržování základních 
princip . Popisují také situace, kdy nelze p ijmout opat ení k eliminaci 
hrozeb a následn  je nutné se aktivitám nebo vztah m vytvá ejícím takové 
hrozby vyhnout. ást B se týká auditor , ást C se týká ú etních znalc . Za 
ur itých okolností m že být ást C relevantní také pro auditory. 
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100.4 Použití výrazu „muset/mít povinnost“ („shall“) v tomto Kodexu ukládá 
auditor m/ú etním znalc m a firmám povinnost dodržovat ta ustanovení, 
ve kterých je výraz „muset/mít povinnost“ obsažen. Výjimky nejsou 
povoleny, pokud nejsou uvedeny v Kodexu.   

 

Základní principy 

 

100.5 Auditor/ú etní znalec je povinen dodržovat tyto základní principy: 

(a) Integrita – být up ímný a estný ve všech odborných a obchodních 
vztazích. 

(b) Objektivita – nedovolit, aby zaujatost, st et zájm  nebo nep ípustný 
vliv jiných stran p evážily nad profesním a odborným uvažováním. 

(c) Odborná zp sobilost a ádná pé e – udržovat odborné znalosti a 
dovednosti na úrovni pot ebné k tomu, aby klientovi nebo 
zam stnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby 
na základ  nejnov jších poznatk  a vývoje v ú etní praxi, legislativ  a 
technických postupech, a postupovat odpov dn  a v souladu 
s p íslušnými odbornými a profesními standardy.   

(d) D v rný charakter informací – zachovávat ml enlivost o informacích 
získaných v rámci profesních a obchodních vztah  p i poskytování 
odborných služeb, a proto nesd lovat takovéto informace t etím 
stranám bez náležitého a konkrétního oprávn ní, s výjimkou p ípad , 
kdy existuje právo i povinnost podle zákona nebo podle profesních 
p edpis  informace sd lit, ani nepoužívat d v rné informace pro 
osobní užitek auditora/ú etního znalce nebo t etí strany. 

(e) Profesionální jednání – dodržovat p íslušné zákony a vyhlášky a 
vyhýbat se jakémukoliv jednání, které diskredituje profesi. 

Každý z t chto základních princip  je podrobn ji pojednán v sekcích 110 – 150. 

 

Uplat ování koncep ního rámce 

 

100.6 Podmínky, ve kterých audito i/ú etní znalci pracují, umož ují vznik r zných 
situací, které mohou ohrožovat dodržování základních princip . Je 
nemožné definovat každou jednotlivou situaci, která vede ke vzniku 
takovýchto hrozeb, a navrhnout odpovídající postupy. Navíc se typ zakázky 
a zadání mohou lišit, a tudíž mohou vznikat rozdílné hrozby, které vyžadují 
použití r zných zabezpe ovacích prvk . Z toho d vodu Kodex vytvá í 
koncep ní rámec, který vyžaduje, aby auditor/ú etní znalec identifikoval, 
vyhodnotil a vy ešil p ípady, kdy je ohroženo dodržování základních 
princip . Uplat ování koncep ního rámce podporuje auditora/ú etního 
znalce v dodržování etických požadavk  Kodexu a v pln ní jeho povinnosti 
jednat ve ve ejném zájmu. Koncep ní rámec uvádí mnoho rozli ných  
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okolností, které umož ují vznik hrozeb ve vztahu k dodržování základních 
princip  s cílem zabránit tomu, aby auditor/ú etní znalec došel k záv ru, že 
situace je p ípustná v p ípad , že není p ímo zakázána.  

100.7 Pokud auditor/ú etní znalec zjistí skute nosti, které mohou ohrožovat 
dodržování základních princip , a na základ  jejich posouzení rozhodne, že 
p ekra ují p ijatelnou úrove , musí rozhodnout, zda ¸jsou k dispozici 
dostupné, odpovídající zabezpe ovací prvky, které je možné uplatnit a která 
povedou k eliminaci nebo snížení hrozeb na p ijatelnou úrove . 
Auditor/ú etní znalec musí p i rozhodování použít odborný úsudek a vzít 
v úvahu, zda by logicky uvažující a pou ená t etí strana, která zváží 
všechny odpovídající informace a skute nosti dostupné auditorovi/ú etnímu 
znalci v daný okamžik, pravd podobn  dovodila, že dané zabezpe ovací 
prvky eliminují i sníží hrozby na p ijatelnou úrove  tak, aby dodržování 
základních princip  nebylo ohroženo. 

100.8 Auditor/ú etní znalec musí vyhodnotit jakékoliv ohrožení dodržování 
základních princip  ve všech p ípadech, kdy se dozví nebo lze 
p edpokládat, že se dozv d l o okolnostech i vztazích, které by dodržení 
základních princip  mohly ohrozit. 

100.9 Auditor/ú etní znalec musí brát v úvahu kvalitativní i kvantitativní faktory 
p i vyhodnocování významnosti ohrožení. P i uplat ování koncep ního 
rámce se m že auditor/ú etní znalec ocitnout v situaci, kdy hrozby nelze 
eliminovat nebo snížit na p ijatelnou úrove , a to z d vodu jejich 
významnosti nebo nedostupnosti odpovídajících zabezpe ovacích prvk  
nebo pokud tyto odpovídající zabezpe ovací prvky není možné použít. 
V takové situaci musí auditor/ú etní znalec práci na zakázce odmítnout i 
p erušit i, pokud je to nutné, vzdát se klienta v p ípad  auditora a 
v p ípad  ú etního znalce ukon it vztah se zam stnavatelem. 

100.10 Auditor/ú etní znalec m že neúmysln  porušit ustanovení tohoto Kodexu.  
V závislosti na povaze a významnosti dané skute nosti takovéto neúmyslné 
porušení nemusí být považováno za porušení základních princip  za 
p edpokladu, že jakmile je porušení zjišt no, je okamžit  napraveno a jsou 
uplatn ny pot ebné zabezpe ovací prvky. 

100.11 Pokud se auditor/ú etní znalec ocitne v neobvyklé situaci, kdy by postup 
v souladu s Kodexem vedl k nep im eným následk m nebo by výsledek 
innosti nebyl v souladu s ve ejným zájmem, je doporu ena konzultace 

s lenem profesního orgánu nebo regulatorním orgánem.  

 

Hrozby a zabezpe ovací prvky  

 

100.12 Hrozby mohou být zp sobeny adou souvislostí a událostí. Pokud n jaká 
souvislost nebo okolnost vede ve svém d sledku ke vzniku hrozby, m že 
tato hrozba ohrozit nebo být vnímána jako skute nost ohrožující dodržování 
základních princip  auditorem/ú etním znalcem. Souvislosti a okolnosti 
mohou zp sobit více než jednu hrozbu a hrozba m že ovlivnit dodržování 
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více než jednoho základního principu. Hrozby spadají do jedné nebo více z 
následujících kategorií: 

(a) Hrozba vlastní zainteresovanosti – hrozba, že finan ní nebo jiný podíl 
u klienta nepat i n  ovlivní úsudek a chování auditora/ú etního 
znalce; 

(b) Hrozba prov rky po sob  samém – hrozba, že auditor/ú etní znalec 
nesprávn  vyhodnotí p edchozí záv r nebo službu poskytnutou 
auditorem/ú etním znalcem nebo jinou osobou ze stejné firmy nebo 
organizace a tento záv r bude použit p i poskytovaní sou asných 
služeb; 

(c) Hrozba protek ního vztahu – hrozba, že auditor/ú etní znalec 
podporuje stanovisko klienta nebo zam stnavatele natolik, že jeho 
objektivita bude zpochybn na; 

(d) Hrozba sp ízn nosti – hrozba, že auditor/ú etní znalec v d sledku 
dlouhodobého i blízkého vztahu s klientem nebo zam stnavatelem 
bude p íliš naklon n zájm m zú astn ných a výsledk m jejich práce; a 

(e) Hrozba vydíratelnosti – hrozba, že auditor/ú etní znalec bude odrazen 
skute nými nebo nazna ovanými hrozbami, v etn  pokus  o 
nep ípustný nátlak od toho, aby jednal objektivn . 

ásti B a C tohoto Kodexu odd len  vysv tlují, jak tyto kategorie hrozeb 
mohou být definovány pro auditory na jedné stran  a ú etní znalce na 
stran  druhé. Audito i mohou též v ur itých p ípadech využít doporu ení 
v ásti C. 

100.13 Zabezpe ovací prvky jsou postupy nebo ostatní opat ení, které mohou 
eliminovat nebo snížit hrozby na p ijatelnou úrove . lení se do dvou 
širších kategorií: 

(a) zabezpe ovací prvky vytvo ené profesními orgány, legislativou nebo 
regulatorními orgány; a 

(b) zabezpe ovací prvky v rámci pracovního prost edí. 

100.14 Zabezpe ovací prvky vytvo ené profesními orgány, legislativou nebo 
regulatorními orgány zahrnují: 

požadavky na vzd lání, profesní p ípravu a zkušenosti p i vstupu do 
profese; 

požadavky na trvalý profesní rozvoj; 

požadavky a pravidla na správu a ízení; 

profesní standardy; 

sledování uplat ování zabezpe ovacích prvk  a disciplinárních 
proces  profesními a regulatorními orgány; 

externí kontrola vydaných zpráv, hlášení, stanovisek nebo informací 
poskytnutých auditorem/ú etním znalcem, která je provád na t etí 
stranou, jež je k tomu zmocn na. 
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100.15 V ástech B a C Kodexu se odd len  pojednává o zabezpe ovacích prvcích   
pro pracovní prost edí auditor  a pro pracovní prost edí ú etních znalc . 

100.16 N které zabezpe ovací prvky mohou zvýšit pravd podobnost zjišt ní 
neetického chování nebo odrazení od takovéhoto chování. Taková 
zabezpe ovací prvky bezpe nostní opat ení, které mohou být vytvá eny 
profesí ú etních znalc /auditor , legislativními i regulatorními orgány nebo 
zam stnavateli, zahrnují: 

efektivní, ve ejn  prezentovaný systém vy izování stížností 
provozovaný zam stnavatelem, profesním orgánem nebo regulátorem, 
který umož uje koleg m, zam stnavatel m a ve ejnosti upozornit na 
neprofesionální nebo neetické chování; 

jednozna n  definovanou povinnost oznámit porušení dodržování 
požadavk  na etické jednání. 

 

ešení etických konflikt  

 

100.17 Auditor/ú etní znalec m že být požádán, aby vy ešil konflikt v dodržování 
základních princip . 

100.18 P i zahájení formálního i neformálního procesu ešení konfliktu mohou být 
pro proces relevantní následující faktory, a to bu  jednotliv , nebo 
v kontextu: 

(a) relevantní skute nosti; 

(b) o jaký etický problém se jedná; 

(c) základní principy vztahující se k danému problému; 

(d) stávající interní postupy; a 

(e) alternativní možnosti ešení. 

Po posouzení t chto faktor  musí auditor/ú etní znalec po zvážení dopad  
všech uvažovaných možných postup  ur it postup prací Pokud záležitost 
z stává nevy ešena, auditor/ú etní znalec m že konzultovat záležitost 
s p íslušnými osobami ve firm  nebo zam stnávající organizaci s cílem 
nalézt podporu p i ešení. 

100.19 Pokud p i ešení vznikne konflikt s organizací nebo v rámci organizace, 
auditor/ú etní znalec musí rozhodnout, zda zapojit ty, kte í odpovídají za 
správu a ízení organizace, jako nap . p edstavenstvo nebo výbor pro audit. 

100.20 Je v nejlepším zájmu auditora/ú etního znalce, aby zdokumentoval podstatu 
problému, detaily diskusí a rozhodnutí ve vztahu k identifikovanému 
problému. 

100.21 Pokud není možné vy ešit podstatný konflikt, m že auditor/ú etní znalec 
požádat o odbornou radu p íslušný profesní orgán nebo právní poradce. 
Auditor/ú etní znalec m že získat doporu ení p i ešení etického problému 
bez porušení základního principu d v rného charakteru informací, jestliže 
záležitost projedná s p íslušným profesním orgánem na anonymní bázi 
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nebo s právním zástupcem, který musí zachovávat ml enlivost. Vyhledat 
právní názor je vhodné v n kterých situacích, nap íklad, když auditor/ú etní 
znalec zjistí zpronev ru, jejíž oznámení by mohlo porušit zásadu 
respektování d v rného charakteru informací. Auditor/ú etní znalec m že 
v tomto p ípad  zvážit získání právního názoru, aby mohl se rozhodnout, 
zda je povinen tuto skute nost oznámit. 

100.22 Pokud po vy erpání všech možností z stává etický problém nevy ešen, 
musí se auditor/ú etní znalec, pokud to je možné, distancovat od 
záležitosti, která vede ke vzniku konfliktu. Auditor/ú etní znalec musí u init 
záv r, zdali je za dané situace vhodné nepokra ovat jako len týmu zakázky 
nebo v ú asti na specifické zakázce nebo zcela odstoupit od dané zakázky, 
ukon it vztah s firmou nebo zam stnavatelem. 

 

 

SEKCE 110 

Integrita 

 

110.1 Princip integrity stanoví všem auditor m/ú etním znalc m závazek být 
poctiví a estní ve všech profesních a odborných jednáních. Integrita též 
p edpokládá nestranné zacházení a pravdomluvnost. 

110.2 Jméno auditora/ú etního znalce nesmí být v dom  spojováno se zprávami, 
hlášeními, stanovisky i jinými informacemi, o nichž se auditor/ú etní 
znalec domnívá, že tyto informace: 

(a) obsahují významn  nesprávná nebo zavád jící sd lení; 

(b) obsahují nedbale p ipravená sd lení nebo informace; nebo 

(c) postrádají nebo zastírají informace, které musí být uvedeny, a takovéto 
opomenutí nebo zastírání m že být zavád jící. 

Jestliže se auditor/ú etní znalec dozví, že jeho jméno je spojováno 
s takovými informacemi, musí podniknout kroky k náprav .   

110.3 Auditor/ú etní znalec nebude postupovat v rozporu s odst. 110.2, pokud 
vydá modifikovanou zprávu ve vztahu k záležitosti uvedené v odstavci 
110.2. 

 

 

SEKCE 120 

Objektivita 

 

120.1 Princip objektivity ukládá auditorovi/ú etnímu znalci povinnost neopustit 
sv j profesionální a odborný úsudek z d vodu zaujatosti, konfliktu zájm  
nebo p ílišného ovliv ování dalšími osobami. 
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120.2 Auditor/ú etní znalec se m že dostat do situací, které ohrožují jeho 
objektivitu. Není možné vyjmenovat a popsat všechny konkrétní situace. 
Auditor/ú etní znalec nesmí poskytovat odborné služby v takové situaci i 
souvislosti, kdy jej lze považovat za zaujatého nebo kdy dochází k 
nadm rnému ovliv ování jeho úsudku ve vztahu k dané služb .  

 

 

SEKCE 130 

Odborná zp sobilost a ádná pé e 

 

130.1 Princip odborné zp sobilosti a ádné pé e vyžaduje od auditor /ú etních 
znalc  dodržování t chto závazk : 

(a) udržovat si odborné znalosti a dovednosti na požadované úrovni tak, 
aby bylo zajišt no, že klienti nebo zam stnavatel obdrží 
kvalifikovanou odbornou službu; a 

(b) jednat p i poskytování odborných služeb pe liv  a v souladu 
s p íslušnými odbornými a profesními standardy. 

130.2 Poskytování kvalifikovaných odborných služeb vyžaduje používání 
rozumného úsudku p i aplikaci odborných znalostí a dovedností. 
Zp sobilost poskytovat kvalifikované odborné služby m že být rozd lena 
do dvou fází: 

(a) získání odborné zp sobilosti; a 

(b) udržování odborné zp sobilosti. 

130.3 Udržování odborné zp sobilosti vyžaduje pr b žné studium a pochopení 
p íslušných nových technicko-odborných a profesních novinek. Pr b žný 
odborný r st umož uje auditorovi/ú etnímu znalci rozvíjet a udržovat si 
schopnosti vedoucí k poskytování kvalitních služeb v rámci svého 
profesního p sobení. 

130.4 Pe livé jednání zahrnuje zodpov dnost jednat v souladu s požadavky 
zadání zakázky pe liv , sv domit  a v ur eném ase. 

130.5 Auditor/ú etní znalec se musí ujistit, že ti, kte í jsou mu pod ízeni, 
absolvovali pot ebnou profesní p ípravu a jejich práce je prov ována. 

130.6 V p ípad  nutnosti musí auditor/ú etní znalec upozornit klienta, 
zam stnavatele nebo ostatní uživatele jeho služeb na možná omezení 
v rámci poskytovaných služeb. 
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SEKCE 140 

D v rný charakter informací 

 

140.1 Princip d v rného charakteru informací stanoví auditorovi/ú etnímu znalci 
povinnost: 

(a) neuvád t mimo firmu nebo zam stnavatelskou organizaci d v rné 
informace získané v rámci profesních a obchodních vztah , pokud 
k tomu není oprávn n nebo pokud takový postup není vyžadován 
nebo povolen právními nebo profesními p edpisy; a 

(b) nepoužívat d v rnou informaci získanou p i poskytování odborných 
služeb k osobní výhod  nebo pro pot eby t etích stran. 

140.2 Auditor/ú etní znalec musí dodržovat princip d v rného charakteru 
informací i mimo pracovní prost edí a uv domovat si možnost neúmyslného 
prozrazení informací zejména ve vztahu k blízkým obchodním spole ník m 
a ve vztazích k nejbližším rodinným p íslušník m. 

140.3 Auditor/ú etní znalec musí též považovat za d v rné informace získané od 
možného klienta nebo budoucího zam stnavatele. 

140.4 Auditor/ú etní znalec musí dodržovat princip d v rného charakteru 
informací i v rámci firmy nebo zam stnavatelské organizace. 

140.5 Auditor/ú etní znalec musí podniknout pot ebné kroky k tomu, aby se 
ujistil, že jemu podléhající pracovníci a ti, kte í poskytli poradenství i 
asistenci, jsou si v domi povinnosti auditora/ú etního znalce zachovávat 
d v rný charakter informací. 

140.6 Povinnost zachovat d v rný charakter informací trvá i po ukon ení 
smluvního vztahu mezi auditorem/ú etním znalcem a klientem nebo 
zam stnavatelem. Pokud auditor/ú etní znalec zm ní zam stnání nebo získá 
nového klienta, m že použít již d íve získané zkušenosti. Nicmén  
auditor/ú etní znalec v této souvislosti nesmí použít nebo zve ejnit 
jakoukoliv d v rnou informaci, kterou získal i obdržel  v rámci profesního 
i obchodního vztahu. 

140.7 Níže uvádíme okolnosti, za nichž audito i/ú etní znalci jsou nebo mohou 
být nuceni zve ejnit d v rné informace nebo kdy je takové zve ejn ní 
vhodné: 

(a) zve ejn ní umož uje zákon a je schváleno klientem nebo 
zam stnavatelem; 

(b) zve ejn ní vyplývá ze zákona, nap .: 

p edložení dokument  i jiná forma poskytnutí d kaz  
v pr b hu soudního ízení projednání; nebo 

zve ejn ní zjišt ných porušení zákona p íslušným orgán m. 
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(c) Existuje profesní povinnost zve ejnit d v rné informace nebo právo na 
jejich zve ejn ní a toto není zakázáno právními p edpisy: 

v rámci prov rky kvality práce lenské organizace nebo 
profesního sdružení; 

reakce na dotaz vznesený nebo šet ení provád né ze strany 
lenské organizace nebo regulátora; 

pot eba hájit profesní zájmy auditora/ú etního znalce v soudní p i; nebo 

dodržování technických standard  a etických požadavk . 

140.8 Skute nosti posuzované p i rozhodování o tom, zda zve ejnit d v rnou 
informaci, zahrnují posouzení toho: 

(a) zda by zájmy všech zú astn ných stran, v etn  t etích osob, jejichž 
zájmy mohou být ovlivn ny, mohly být ohroženy, pokud klient nebo 
zam stnavatel bude souhlasit se zve ejn ním informace ze strany 
auditora/ú etního znalce; 

(b) zda jsou všechny pot ebné informace známy a podloženy tak, aby 
byly použitelné; pokud informace obsahují neov ená fakta, neúplné 
informace nebo neprokázané záv ry, je t eba použít odborný úsudek 
k rozhodnutí o tom, jaký rozsah zve ejn ní použít a zda v bec 
zve ejn ní p ipadá v úvahu;  

(c) o ekávaný zp sob zve ejn ní v etn  o ekávaných p íjemc ; a  

(d) zda strany, kterým je sd lení ur eno, jsou t mi, jimž by toto sd lení 
m lo být poskytnuto. 

 

 

SEKCE 150 

Profesionální jednání 

 

150.1 Princip profesionálního jednání vyžaduje od auditora/ú etního znalce 
dodržování všech p íslušných zákon  a ostatních právních p edpis  tak, aby 
se vyhnul jednání, o kterém ví nebo by m l v d t, že m že zdiskreditovat 
profesi. Toto zahrnuje aktivity, o nichž by se mohla logicky uvažující a 
pou ená t etí strana, která zváží všechny p íslušné informace a okolnosti 
dostupné auditorovi/ú etnímu znalci, domnívat, že negativn  ovliv ují 
dobré jméno profese. 

150.2 P i marketingových aktivitách a propagaci sebe sama a své innosti musí 
auditor/ú etní znalec zajistit, aby nebylo ohroženo dobré jméno profese. 
Auditor/ú etní znalec musí být estný a up ímný a nesmí: 

(a) nep im en  vyzvedávat typ služeb, které je schopen nabídnout, 
dosaženou úrove  odborné kvalifikace nebo získané zkušenosti; nebo 

(b) posm šn  komentovat práci druhých nebo provád t v této souvislosti 
neopodstatn ná srovnání. 
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ÁST B: AUDITO I      
 

Sekce 200 Úvod        
Sekce 210 Získávání zakázek      
Sekce 220 Konflikty zájm       
Sekce 230 Alternativní stanoviska      
Sekce 240 Honorá e a ostatní zp soby odm ování    
Sekce 250 Propagace odborných služeb     
Sekce 260 Dary a pohostinnost      
Sekce 270 Správa klientských aktiv      
Sekce 280 Objektivita p i poskytování všech služeb    
Sekce 290 Nezávislost p i auditech a prov rkách ú etní záv rky  
Sekce 291 Nezávislost p i ostatních ov ovacích zakázkách   

 

 

SEKCE 200 

Úvod  

 

200.1 Tato ást Kodexu popisuje, jakým zp sobem mají audito i používat 
v ur itých situacích koncep ní rámec uvedený v ásti A. Tato ást Kodexu 
nepopisuje všechny okolnosti a vztahy, v nichž se m že auditor ocitnout a 
v rámci kterých vznikají nebo mohou vzniknout hrozby ohrožující dodržení 
základních princip . Proto se auditor m doporu uje obez etnost v p ípad  
takových okolností a souvislostí.  

200.2 Auditor se nesmí zám rn  ú astnit žádných podnikatelských aktivit, jiných 
aktivit nebo p ijímat zam stnání, které ohrožují nebo mohou ohrozit 
integritu, objektivitu a dobrou pov st profese a ve svých d sledcích jsou 
neslu itelné se základními principy. 

 

Hrozby a zabezpe ovací prvky  

 

200.3 Dodržování základních princip  m že být potenciáln  ohroženo množstvím 
okolností a souvislostí. Povaha a závažnost t chto hrozeb se mohou lišit 
v návaznosti na to, zda vznikly ve vztahu k poskytování služeb auditnímu 
klientovi nebo zda je auditní klient subjektem ve ejného zájmu, zda se 
jedná o klienta, u n hož se provádí ov ování a ne audit, nebo klienta, u 
n hož se žádný typ ov ování neprovádí. 

Hrozby pat í do jedné nebo n kolika následujících kategorií: 

(a) vlastní zainteresovanost; 

(b) prov rka po sob  samém; 

(c) protek ní vztah;  
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(d) sp ízn nost; a 

(e) vydíratelnost. 

Tyto hrozby jsou dále blíže pojednány v ásti A tohoto Kodexu. 

200.4 P íklady situací, za kterých auditorovi hrozí nebezpe í vzniku hrozby vlastní 
zainteresovanosti: 

len týmu provád jící ov ování vlastní p ímý finan ní podíl u klienta, 
u n jž se ov ování provádí; 

firma je nadm rn  závislá na celkových honorá ích od jednoho klienta; 

len týmu provád jícího ov ování má velice blízký obchodní vztah 
s klientem, u n hož se ov ování provádí; 

firma má obavy z možné ztráty významného klienta; 

len auditního týmu vede jednání o zam stnání s klientem, u n hož se 
audit provádí; 

firma uzav ela ujednání o podmín ném honorá i ve vztahu 
k ov ovací zakázce; 

auditor p i posouzení výsledk  p edchozí poskytnuté odborné služby 
identifikuje významnou nesprávnost zp sobenou zam stnancem stejné 
firmy.   

200.5 P íklady situací, které vedou ke vzniku hrozby, že bude auditor provád t 
prov rku po sob  samém: 

firma vydává zprávu o ov ení ú innosti fungování finan ních 
systém , které sama navrhla a implementovala; 

firma se podílela na p íprav  p vodních dat použitých k vypracování 
záznam , které jsou p edm tem ov ovací zakázky; 

len týmu provád jícího ov ování je, nebo nedávno byl, vedoucím 
p edstavitelem nebo funkcioná em klienta; 

len týmu provád jícího ov ování je, nebo nedávno byl, zam stnán u 
klienta na pozici, ze které mohl významn  ovliv ovat p edm t 
zakázky; 

firma poskytuje ov ovací služby klientovi, které mají p ímý vliv na 
p edm t ov ovací zakázky. 

200.6 P íklady situací, které vedou ke vzniku hrozby protek ního vztahu auditora: 

firma propaguje akcie klienta, u n hož se provádí audit ú etní 
záv rky; 

auditor obhajuje auditorského klienta v soudním ízení nebo p i ešení 
sporu s t etími stranami. 
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200.7 P íklady situací, které vedou ke vzniku hrozby sp ízn nosti auditora: 

len týmu provád jícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího 
rodinného p íslušníka, který je vedoucím p edstavitelem i 
funkcioná em klienta; 

len týmu provád jícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího 
rodinného p íslušníka, který je u klienta zam stnán na pozici, ze které 
m že významn  ovliv ovat p edm t zakázky; 

vedoucí p edstavitel, funkcioná  nebo zam stnanec klienta 
vykonávající pozici, ze které m že významn  ovliv ovat p edm t 
zakázky, byl nedávno partnerem zakázky; 

auditor p ijímá dary nebo p ednostní jednání ze strany klienta, krom  
p ípad , kdy poskytnutá hodnota je zanedbatelná i nevýznamná. 

vedoucí lenové týmu dlouhodob  pracují pro auditního klienta. 

200.8 P íklady situací, které vedou ke vzniku hrozby vydíratelnosti: 

firmu ohrožuje ztráta klientské zakázky; 

auditní klient dává najevo, že firm  nezadá plánovanou neauditní 
zakázku, pokud firma nadále bude projevovat nesouhlas s klientovým 
ú etním ešením jisté transakce; 

firmu ohrožuje soudní spor s klientem; 

firma je nucena neadekvátn  snížit rozsah prací, aby se snížila výše 
honorá e; 

auditor je nucen souhlasit s názorem zam stnance klienta z d vodu 
odborné p evahy tohoto zam stnance; 

partner auditní spole nosti podmi uje pracovní postup zam stnance 
jeho souhlasem s nesprávným ú etním ešením u auditního klienta. 

200.9 Zabezpe ovací prvky, které mohou eliminovat i snížit hrozby na 
p ijatelnou  úrove , se d lí do dvou širších kategorií: 

(a) zabezpe ovací prvky vytvo ené profesními orgány, legislativou i 
regulatorními orgány; a 

(b) zabezpe ovací prvky v pracovním prost edí. 

P íklady zabezpe ovacích prvk  vytvo ených profesními orgány, legislativou 
i regulatorními orgány jsou uvedeny v bodu 100.14 ásti A tohoto Kodexu. 

200.10 Auditor musí použít sv j úsudek, aby stanovil, jak nejlépe se vypo ádat 
s hrozbami, které p ekra ují p ijatelnou hranici, zda použitím 
zabezpe ovacích prvk  za ú elem jejich eliminace nebo snížení na 
p ijatelnou úrove  nebo ukon ením i odmítnutím zakázky. P i použití 
svého úsudku musí auditor vzít v úvahu, zda by logicky uvažující a 
pou ená t etí strana, která zváží všechny odpovídající informace a 
skute nosti dostupné auditorovi v daný okamžik, pravd podobn  dovodila, 
že dané zabezpe ovací prvky eliminují i snižují hrozby na p ijatelnou 
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úrove  tak, aby dodržování základních princip  nebylo ohroženo. Toto 
uvažování bude ovlivn no takovými skute nostmi, jako je nap íklad 
závažnost hrozby, charakter zakázky a struktura firmy. 

200.11 V pracovním prost edí se jednotlivé zabezpe ovací prvky liší v závislosti na 
charakteru daného prost edí. Zabezpe ovací prvky v pracovním prost edí 
zahrnují jak celofiremní zabezpe ovací prvky, tak i zabezpe ovací prvky 
vztahující se k jednotlivým zakázkám.  

200.12 Celofiremní zabezpe ovací prvky v rámci pracovního prost edí firmy 
zahrnují následující p íklady: 

vedení firmy zd raz uje d ležitost dodržování základních princip ; 

vedení firmy vytvá í o ekávání, že lenové tým  provád jících ov ení 
budou pracovat ve ve ejném zájmu; 

metodiky a postupy k zavád ní a sledování ízení kvality zakázek; 

metodiky v písemné form  týkající se pot eby identifikovat ohrožení 
dodržování základních princip , hodnotit závažnost t chto hrozeb a 
aplikovat zabezpe ovací prvky k jejich vylou ení nebo omezení na 
p ijatelnou míru nebo v p ípad  nedostupnosti zabezpe ovacích prvk  
i nemožnosti jejich aplikace ukon it nebo odmítnout zakázku; 

interní metodiky a postupy v písemné form , které upravují 
dodržování základních princip ; 

metodiky a postupy, které umož ují identifikaci zájm  i vztah  mezi 
firmou nebo leny tým  provád jících zakázku na jedné stran  a 
klienty na stran  druhé; 

metodiky a postupy ur ené k monitorování a p ípadn  ešení 
závislosti na p íjmech od jednoho klienta; 

využívání jiných partner  a zakázkových tým  se samostatnými liniemi 
pod ízenosti p i poskytování služeb nemajících charakter ov ování, 
které jsou poskytovány klient m, u nichž se provádí i ov ování; 

metodiky a postupy, jimiž se jednotlivc m, kte í nejsou leny týmu 
provád jícího zakázku, zakazuje nep im en  ovliv ovat výsledek 
zakázky; 

v asné informování všech partner  a odborných pracovník  o 
firemních metodikách a postupech a veškerých jejich zm nách v etn  
náležitého proškolení a vzd lávání ohledn  této tematiky; 

ustanovení lena nejvyššího vedení firmy, který má vykonávat dohled 
nad náležitým fungováním systému ízení kvality zakázek; 

upozor ování partner  a odborných pracovník  na klienty, u nichž se 
provádí ov ování, a na subjekty s nimi sp ízn né, na nichž tito 
partne i a odborní pracovníci musí být nezávislí; 

disciplinární mechanismus k podpo e dodržování metodik a postup ; 
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zve ejn né metodiky a postupy podporující a zmoc ující pracovníky 
firmy k tomu, aby informovali p íslušníky vrcholového managementu 
o veškerých problémech, které se týkají dodržování základních 
princip  a které se týkají jich osobn . 

200.13 Zabezpe ovací prvky vztahující se k jednotlivým zakázkám v rámci 
pracovního prost edí zahrnují nap íklad: 

pov ení auditora, který nebyl lenem týmu provád jícího zakázku, 
která není ov ováním, aby kontroloval provedenou práci, p ípadn  
podle pot eby zajiš oval poradenství; 

pov ení auditora, který nebyl lenem auditního týmu, aby kontroloval 
provedenou práci, p ípadn  podle pot eby zajiš oval poradenství; 

konzultace s nezávislou t etí stranou, nap . s výborem nezávislých 
editel , profesním regulatorním orgánem nebo jiným auditorem; 

projednání etických záležitostí s osobami pov enými správou a 
ízením u klienta; 

informování osob pov ených správou a ízením u klienta o 
charakteru poskytovaných služeb a související výši ú tovaných 
honorá ; využití služeb jiné firmy, která provede ást zakázky nebo 
zopakuje provedení ásti zakázky; 

rotace výše postavených len  auditního týmu. 

200.14 V návaznosti na charakter zakázky se m že auditor též spolehnout na 
zabezpe ovací prvky uplat ované klientem. Nicmén  k tomu, aby se hrozby 
snížily na p ijatelnou úrove , není možné se spolehnout pouze na klientem 
zavedené postupy. 

200.15 Zabezpe ovací prvky v rámci klientových systém  a postup  zahrnují 
následující p íklady: 

klient vyžaduje souhlas osob, které nejsou leny vedení, se zadáním 
zakázky  konkrétní firm ; 

klient má pro ú ely provád ní manažerských rozhodnutí kompetentní 
zam stnance, kte í mají zkušenosti a mnohaletou praxi; 

klient má zavedeny vnit ní postupy k zajišt ní objektivního výb ru p i 
zadávání zakázek nemajících charakter ov ování; 

klient zavedl strukturu správy a ízení, která umož uje náležitý dohled 
nad firmou poskytovanými službami v etn  efektivní komunikace. 
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SEKCE 210 

Získávání zakázek  

 

P ijetí klienta 

 

210.1 P ed tím, než uzav e smlouvu s novým klientem, se auditor musí ujistit, zda 
p ijetí klienta nevytvo í hrozbu ve vazb  na dodržování základních princip . 
P ípadné hrozby týkající se integrity nebo profesionálního jednání mohou 
vzniknout nap íklad ve vazb  na podez elé záležitosti vztahující se ke 
klientovi (vlastníci, ídící pracovníci spole nosti, aktivity spole nosti). 

210.2 Mezi klientské záležitosti, které, pokud jsou známy, mohou ohrozit 
dodržování základních princip , pat í nap íklad zapojení klienta do 
nezákonných aktivit (nap . praní špinavých pen z), ne estnost nebo 
pochybné zp soby vykazování. 

210.3 Auditor musí vyhodnotit závažnost hrozeb a p ijmout v p ípad  pot eby 
zabezpe ovací prvky  k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

P íklady zabezpe ovacích prvk  zahrnují: 

získání a porozum ní informacím o klientovi, jeho vlastnické struktu e, 
vedoucích pracovnících a osobách odpov dných za správu spole nosti 
a obchodní aktivity; nebo 

zavázání klienta ke zlepšování proces  v oblasti správy a ízení 
spole nosti i interních kontrol. 

210.4 Pokud identifikované hrozby nelze snížit na p ijatelnou úrove , auditor 
musí klienta odmítnout. 

210.5 Doporu uje se, aby auditor pravideln  p ezkoumal rozhodnutí o p ijetí 
klienta u opakujících se zakázek. 

 

P ijetí zakázky 

 

210.6 Základní princip odborné zp sobilosti a ádné pé e stanoví auditorovi 
povinnost poskytovat pouze takové služby, k nimž je auditor zp sobilý. 
P ed tím, než p ijme zakázku, musí auditor stanovit, zda p ijetím zakázky 
nedojde k ohrožení základních princip . Nap íklad hrozba vlastní 
zainteresovanosti ve vztahu k odborné zp sobilosti a ádné pé i m že 
vzniknout, pokud tým provád jící zakázku nedisponuje ani si nem že 
obstarat kvalifikaci nutnou k ádnému provedení zakázky.  

210.7 Auditor musí vyhodnotit závažnost hrozeb a p ijmout v p ípad  pot eby 
zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 
P íklady zabezpe ovacích prvk  zahrnují: 

získání pot ebných znalostí o charakteru innosti klienta, 
komplexnosti jeho aktivit, specifických požadavcích na zakázku a 
ú elu, podstat  a rozsahu o ekávaných prací; 
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získání znalostí o p íslušném odv tví a p edm tu zakázky; 

stávající nebo získanou znalost p íslušných regulatorních a 
vykazovacích p edpis ; 

vytvo ení adekvátního týmu s pot ebnými znalostmi; 

využití expert  v p ípad  pot eby; 

odsouhlasení dostate ného asového rámce na realizaci zakázky. 

vytvo ení kontrolních mechanism , které zajistí, že jednotlivé zakázky 
budou akceptovány pouze v p ípad , že mohou být kvalitn  
provedeny. 

210.8 Pokud se auditor chce spolehnout na práci nebo radu experta, musí auditor 
stanovit, zda je spolehlivost experta garantována. Skute nosti ke zvážení 
zahrnují: pov st, zkušenost, rozsah zdroj  a p íslušné odborné a etické 
standardy. Takové informace je možné získat na základ  p edchozí 
spolupráce s expertem nebo na základ  konzultací s t etími stranami. 

 

Zm na auditora  

 

210.9 Auditor, který je požádán, aby nahradil jiného auditora nebo který uvažuje 
o ú asti ve výb rovém ízení na zakázku, kterou v sou asné dob  provádí 
jiný auditor, musí vyhodnotit, zda existují n jaké d vody, odborné i jiné, 
pro které by zakázka nem la být p ijata, jako nap íklad okolnosti, z nichž 
vyplývají hrozby, které ohrožují dodržení základních princip  a které 
nemohou být eliminovány nebo sníženy na p ijatelnou úrove  pomocí 
bezpe nostních opat ení. Nap íklad m že existovat ohrožení odborné 
zp sobilosti a ádné pé e, pokud je zakázka p ijata p ed tím, než se auditor 
seznámí se všemi relevantními skute nostmi. 

210.10 Auditor musí vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb. V návaznosti na 
povahu zakázky to m že znamenat nutnost p ímé komunikace se stávajícím 
auditorem s cílem zjistit související skute nosti a okolnosti vztahující se 
k navrhované zm n  tak, aby se auditor mohl rozhodnout, zda je vhodné 
takovou zakázku p ijmout. Nap íklad zdánlivé d vody pro zm nu auditora 
nemusí pln  odrážet fakta a mohou indikovat neshody se stávajícím 
auditorem, což m že ovlivnit rozhodnutí, zda p ijmout jmenování auditorem 
i ne. 

210.11 Zabezpe ovací prvky musí být p ijaty v p ípad  pot eby za 
ú elem eliminace nebo snížení hrozeb na p ijatelnou úrove . Mezi 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

ve svých nabídkách v rámci výb rových ízení uvád t, že p ed p ijetím 
zakázky bude navrhovaný auditor žádat stávajícího auditora, zda 
podle jeho názoru existují odborné nebo jiné d vody, pro  by 
jmenování nem lo být p ijato; 
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žádost na stávajícího auditora o informaci, zda podle jeho názoru 
existují skute nosti, jichž by si m l být navrhovaný auditor v dom 
p ed tím, než se rozhodne zakázku akceptovat; 

získání pot ebných informací z jiných zdroj . 

Tam, kde není možné hrozby eliminovat nebo snížit na p ijatelnou úrove  
prost ednictvím aplikace zabezpe ovacích prvk , musí auditor, pokud 
nezíská pot ebné informace jiným zp sobem, zakázku odmítnout. 

210.12 Auditor m že být požádán, aby provedl práci, která dopl uje práci 
stávajícího auditora. Taková situace m že vést k ohrožení principu odborné 
zp sobilosti a ádné pé e vyplývající nap íklad z nedostatku nebo 
neúplnosti pot ebných informací. Závažnost všech hrozeb musí být 
vyhodnocena a v p ípad  pot eby p ijaty zabezpe ovací prvky vedoucí 
k eliminaci nebo snížení hrozeb na p ijatelnou úrove . P íkladem takového 
zabezpe ovacího prvku je informování stávajícího auditora o požadované 
práci, což umožní stávajícímu auditorovi poskytnout relevantní informace 
nezbytné k ádnému provedení prací. 

210.13 Stávající auditor je vázán d v rným charakterem informací. To, zda auditor 
m že nebo má povinnost projednávat záležitosti klienta s navrhovaným 
auditorem, záleží na charakteru zakázky a dále na: 

(a) obdržení souhlasu klienta k takovému projednání; nebo 

(b) právních a etických p edpisech vztahujících se na takové sd lení i 
zve ejn ní informací. Tyto p edpisy se mohou v jednotlivých zemích 
lišit. 

Okolnosti, za kterých je auditor povinen nebo m že být povinen zve ejnit 
d v rné informace nebo za kterých je takovéto zve ejn ní jinak vhodné, 
jsou uvedeny v sekci 140 ásti A tohoto Kodexu. 

210.14 Auditor zpravidla pot ebuje souhlas klienta, nejlépe v písemné form , s tím, 
aby mohl zahájit jednání se stávajícím auditorem. Jakmile takovýto souhlas 
získá, musí stávající auditor postupovat v souladu s p íslušnými právními a 
ostatními p edpisy vztahujícími se k takové žádosti. Pokud stávající auditor 
poskytuje informace, musí tak init estnou a jednozna nou formou. Pokud 
navrhovaný auditor nem že získat informace od stávajícího auditora, musí 
podniknout rozumné kroky k získání informací o možných rizicích jiným 
zp sobem, nap . dotazováním u t etích stran nebo šet ením u vedoucích 
pracovník  nebo t ch osob, které u klienta odpovídají za správu a ízení 
spole nosti. 

 

 

 

 

 



- 23 - 

SEKCE 220 

Konflikty zájm  
 

220.1 Auditor musí podniknout kroky k tomu, aby identifikoval okolnosti vedoucí 
k možnému konfliktu zájm . Takové okolnosti mohou vést k ohrožení 
dodržování základních princip . Nap íklad k ohrožení objektivity m že 
dojít, pokud auditor p ímo konkuruje klientovi nebo pokud vytvá í 
spole ný podnik nebo obdobné uskupení s hlavním konkurentem klienta. 
K ohrožení principu objektivity nebo d v rného charakteru informací m že 
též dojít, pokud auditor poskytuje služby klient m, jejichž zájmy jsou 
v konfliktu nebo klient m, kte í jsou ve sporu ohledn  zkoumané záležitosti 
nebo transakce. 

220.2 Auditor musí vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . P ed tím, než je klient nebo zakázka akceptována i než auditor 
pokra uje ve vztahu s klientem i v práci na zapo até zakázce, musí 
vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb, která vyplývají z obchodních zájm  
nebo vztah  s klientem nebo t etí stranou. 

220.3 V návaznosti na okolnosti, které vedou ke vzniku konfliktu zájm , je 
obvykle nezbytné uplatnit n které z následujících zabezpe ovacích prvk : 

(a) informování klienta o firemních obchodních zájmech i 
podnikatelských aktivitách, které mohou vést ke konfliktu zájm , a 
získání jeho souhlasu k postupu za takových okolností; nebo 

(b) informování všech známých zú astn ných stran, že auditor pracuje 
v dané záležitosti pro dv  nebo více stran, kdy jejich zájmy jsou 
v konfliktu, a získání jejich souhlasu k takovému postupu; nebo 

(c) informování klienta, že auditor neposkytuje exklusivitu jakémukoliv 
klientovi p i poskytování navrhovaných služeb (nap . v ur itém 
sektoru trhu i ve vztahu k ur ité služb ) a získání jeho souhlasu 
k takovému postupu. 

220.4 Auditor musí také stanovit, zda-li uplatní jeden i více z následujících 
zabezpe ovacích prvk : 

(a) využití odd lených tým  pracujících na zakázce; a  

(b) postupy zajiš ující zamezení p ístupu k informacím (nap . d sledné 
fyzické odd lení takovýchto tým , d v rné a bezpe né uložení dat); a 

(c) jasné informování len  týmu provád jícího zakázku, jak postupovat 
v otázkách bezpe nosti a d v rného charakteru informací; a 

(d) použití dohod o zachování d v rného charakteru informací 
podepsaných pracovníky a partnery firmy; a 

(e) pravidelná kontrola použití zabezpe ovacích prvk  ze strany lena 
vedení firmy, který není spjat s p íslušnými klientskými zakázkami. 
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220.5 Pokud konflikt zájm  ohrožuje dodržení jednoho i více základních 
princip , v etn  objektivity, d v rného charakteru informací a 
profesionálního jednání, a toto ohrožení není možné eliminovat i snížit na 
p ijatelnou úrove  prost ednictvím aplikace zabezpe ovacích prvk , nesmí 
auditor danou  zakázku p ijmout nebo musí z jedné nebo více zakázek, kde 
takový konflikt existuje, odstoupit. 

220.6 V p ípad , kdy auditor požádal klienta o souhlas s tím, aby pracoval pro 
jinou stranu (která m že a nemusí být stávajícím klientem) v záležitosti, kde 
zájmy zú astn ných stran jsou v konfliktu, a klient odmítl takovýto souhlas 
ud lit, nesmí auditor pokra ovat v práci pro jednu ze zú astn ných stran 
v záležitosti, která je p í inou vzniku daného konfliktu zájm . 

 

 

SEKCE 230 

Alternativní stanoviska  

 

230.1 Situace, kdy je auditor požádán o poskytnutí alternativního stanoviska k 
aplikaci ú etních i auditních standard , standard  pro výkaznictví i jiných 
standard  nebo princip  na ur itou situaci i transakci ze strany spole nosti 
nebo jménem spole nosti i subjektu, který není stávajícím klientem, 
mohou vést k ohrožení dodržení základních princip . Nap íklad m že být 
ohrožen princip odborné zp sobilosti a ádné pé e za situace, kdy 
alternativní stanovisko nevychází ze stejného souboru podklad , které m l 
k dispozici stávající auditor, nebo vychází z neúplné evidence. Existence a 
závažnost jakékoliv hrozby bude záviset na okolnostech požadavku a na 
veškerých dalších dostupných skute nostech a p edpokladech podstatných 
pro vyjád ení odborného úsudku. 

230.2 Pokud je auditor požádán o poskytnutí alternativního stanoviska, musí 
vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby aplikovat 
zabezpe ovací prvky tak, aby byly hrozby eliminovány nebo sníženy na 
p ijatelnou úrove .  Tyto zabezpe ovací prvky zahrnují nap íklad vyžádání 
souhlasu klienta s kontaktováním stávajícího auditora, popis omezení 
v rámci komunikace s klientem p i vydání jakéhokoliv stanoviska a 
poskytnutí kopie vydaného stanoviska stávajícímu auditorovi. 

230.3 Jestliže spole nost nebo subjekt požadující alternativní stanovisko nedovolí 
auditorovi komunikovat se stávajícím auditorem, musí auditor rozhodnout, 
zda je p i vzetí v úvahu všech okolností vhodné alternativní stanovisko 
poskytnout. 
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SEKCE 240 

Honorá e a ostatní zp soby odm ování 

 

240.1 P i jednáních o nabídce odborných služeb je auditor oprávn n navrhnout 
takový honorá , který považuje za opodstatn ný. Skute nost, že jednotliví 
audito i navrhují rozdílné honorá e, sama o sob  není neetická. 
Nicmén  z celkové výše navržených honorá  m že vyplynout hrozba 
porušení základních princip . Nap íklad ke vzniku hrozby vlastní 
zainteresovanosti ve vztahu k odborné zp sobilosti a ádné pé i m že 
vzniknout, pokud je navržený honorá  tak nízký, že m že být obtížné 
realizovat zakázku za danou cenu v souladu s p íslušnými technickými a 
profesními standardy. 

240.2 Existence a závažnost všech vzniklých hrozeb bude záviset na takových 
faktorech, jako jsou výše navrhovaného honorá e a typ služeb, na které se 
honorá  vztahuje. U veškerých hrozeb je t eba vyhodnotit jejich závažnost a 
v p ípad  pot eby p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Takovéto zabezpe ovací prvky zahrnují nap .: 

seznámení klienta s podmínkami zakázky a uvedení zejména 
informace o tom, jak byl navrhovaný honorá  vypo ten a které služby 
tento navrhovaný honorá  zahrnuje; 

p i azení pot ebného asu a kvalifikovaných pracovník  danému 
úkolu. 

240.3 Pro ur ité typy zakázek, které nemají charakter ov ování1, je velmi 
rozší eno používání podmín ných honorá . Tyto honorá e však mohou za 
ur itých okolností zap í init ohrožení dodržování základních princip . M že 
dojít ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti, které ohrožuje objektivitu 
auditora. Existence a závažnost takovýchto hrozeb bude záležet na 
takových faktorech, jako jsou nap íklad: 

povaha zakázky; 

rozp tí výše možných honorá ; 

zp sob stanovení  honorá e;  

skute nost, zda výsledek i výstup bude prov ovat nezávislá t etí 
strana. 

240.4 Auditor musí vyhodnotit závažnost veškerých takovýchto hrozeb a 
v p ípad  pot eby p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Takovéto zabezpe ovací prvky zahrnují nap .: 

p edem sjednanou písemnou dohodu s klientem o zp sobu stanovení 
odm ny; 

                                                 
1  Podmín né honorá e za služby, které nemají charakter ov ování, poskytnuté auditním klient m 

a dalším klient m, kte í dostávají služby, které mají charakter ov ování, jsou pojednány v 
sekcích 290 a 291 této ásti tohoto Kodexu. 
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informování p edpokládaných uživatel  výsledk  innosti auditora a 
informování o zp sobu stanovení odm ny; 

metodiky a postupy upravující provád ní prov rky kvality; 

kontrola prací provedených auditorem ze strany nezávislé t etí osoby. 

240.5 Za ur itých podmínek m že auditor obdržet honorá  i provizi za 
zprost edkování klienta. Nap íklad pokud auditor ur itou službu, kterou 
klient žádá, sám neposkytuje, m že být takovýto honorá  vyplacen 
v p ípad , že stávajícímu klientovi nalezne jiného auditora nebo p íslušného 
experta. Auditor m že získat provizi od t etí strany (nap . dodavatele 
softwaru) ve vazb  na prodej zboží nebo služeb klientovi. P ijetí takovéhoto 
honorá e i provize za zprost edkování klienta m že vést ke vzniku hrozby 
vlastní zainteresovanosti ve vztahu k objektivit  a odborné zp sobilosti a 
ádné pé i. 

240.6 Auditor m že také poskytnout honorá  za zprost edkování klienta s cílem 
získat nového klienta, kdy klient i nadále používá služeb stávajícího 
auditora, ale požaduje poskytnutí specializované služby, kterou stávající 
auditor neposkytuje. Platba takovéhoto honorá e za zprost edkování klienta 
m že také vést ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti ve vztahu 
k objektivit  a odborné zp sobilosti a ádné pé i. 

240.7 Auditor musí vyhodnotit závažnost této hrozby a v p ípad  pot eby p ijmout 
zabezpe ovací prvky vedoucí k eliminaci nebo snížení hrozby na 
p ijatelnou úrove . Takovéto  zabezpe ovací prvky zahrnují nap .: 

informování klienta o jakýchkoli ujednáních o uhrazení honorá e za 
zprost edkování jinému auditorovi za zprost edkovanou zakázku; 

informování klienta o jakýchkoli ujednáních o obdržení honorá e od 
jiného auditora za zprost edkování klienta; 

p edem získaný souhlas klienta s uzav ením ujednání o p ijetí provize 
od t etí strany za prodej zboží nebo služeb tomuto klientovi. 

240.8 Auditor m že koupit ást nebo celou jinou firmu za p edpokladu, že platba 
za tuto firmu bude uhrazena fyzickým osobám d íve tuto firmu vlastnícím 
nebo jejich d dic m i poz stalým. Takovéto platby nejsou považovány za 
provizi nebo honorá  za zprost edkování dle odst. 240.5 - 240.7. 

 

 

SEKCE 250 

Propagace odborných služeb 

 

250.1 Pokud se auditor snaží získat nové zakázky prost ednictvím reklamy nebo 
jiných forem marketingu, m že dojít k ohrožení dodržování základních 
princip . Nap íklad hrozba vlastní zainteresovanosti ve vztahu k dodržování 
principu profesionálního jednání vzniká, jestliže jsou služby, dosahované 
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výsledky nebo produkty propagovány zp sobem, který není konsistentní 
s výše uvedeným principem. 

250.2 Auditor se nesmí dopustit znevážení profese p i propagaci odborných 
služeb. Auditor musí být pravdomluvný a estný a nesmí: 

(a) nep im en  vyzvedávat služby, které nabízí, dosaženou úrove  
odborné kvalifikace nebo získané zkušenosti; nebo 

(b) posm šn  komentovat práci druhých nebo provád t v této souvislosti 
neopodstatn ná srovnání. 

Pokud má auditor pochybnosti, zda je zvažovaná forma reklamy a 
marketingu vhodná, musí zvážit konzultaci s p íslušnou profesní organizací. 

 

 

SEKCE 260 

Dary a pohostinnost 

 

260.1 Auditorovi nebo jeho nejbližším i blízkým rodinným p íslušník m2 
mohou být klientem nabízeny dary a jiné formy pohostinnosti. Takováto 
nabídka m že vést ke vzniku hrozeb ve vazb  na dodržování základních 
princip . Nap íklad hrozba vlastní zainteresovanosti i sp ízn nosti ve vazb  
k principu objektivity m že vzniknout, pokud je dar od klienta p ijat; 
hrozba vydíratelnosti ve vztahu k principu objektivity m že vyplynout 
z možnosti, že takovéto nabídky budou zve ejn ny. 

260.2 Existence a závažnost jakékoli hrozby bude záviset na povaze, hodnot  a 
zám ru nabídky. Pokud je nabídnut dar nebo pohostinnost, které by logicky 
uvažující, pou ená t etí strana, zvažující všechny p íslušné skute nosti a 
okolnosti, považovala za zanedbatelné a nevýznamné, m že auditor u init 
záv r, že nabídka byla u in na v rámci standardních vztah  bez zvláštního 
zám ru ovlivnit rozhodování nebo získat informace. V takových p ípadech 
m že auditor obecn  vyvodit záv r, že jakákoliv hrozba ohrožující 
dodržování základních princip  je na p ijatelné úrovni. 

260.3 Auditor musí vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky vedoucí k eliminaci nebo snížení hrozeb na 
p ijatelnou úrove . Pokud není možné hrozby eliminovat nebo snížit na 
p ijatelnou úrove  prost ednictvím aplikace zabezpe ovacích prvk , nesmí 
auditor danou zakázku p ijmout. 

 

 

 

 

                                                 
2 Viz Definice 
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SEKCE 270 

Správa klientských aktiv 

 

270.1 Auditor nesmí p evzít správu klientových finan ních prost edk  nebo jiných 
aktiv, pokud mu to nepovoluje zákon, a pokud ano, tak jen za podmínky 
dodržení všech právních povinností stanovených auditorovi zákonem p i 
správ  takových aktiv. 

270.2 Správa klientských aktiv ohrožuje dodržování základních princip ; ze 
správy klientských aktiv vyplývá nap íklad hrozba vlastní zainteresovanosti 
ve vztahu k principu profesionálního jednání a též existuje možnost hrozby 
vlastní zainteresovanosti ve vztahu k principu objektivity. Auditor pov ený 
správou finan ních prost edk  (nebo jiných aktiv) pat ícím jiným stranám 
proto musí: 

(a) vést taková aktiva odd len  od vlastních i firemních aktiv;  

(b) používat taková aktiva pouze k ú el m, pro n ž jsou ur ena;  

(c) neustále být p ipraven k p edložení vyú tování t chto aktiv a 
souvisejících výnos , dividend nebo zisk  všem, kdo mají na 
p edložení takovéhoto vyú tování nárok; a 

(d) dodržovat všechny související právní p edpisy vztahující se ke správ  
takových aktiv a vedení ú etnictví o t chto aktivech. 

270.3 V rámci procesu p ijímání klient  a zakázek na služby, které mohou 
zahrnovat správu klientských aktiv, se auditor musí dotázat, z jakých zdroj  
tato aktiva pocházejí, a zvážit související právní a regula ní povinnosti. 
Nap íklad pokud by aktiva byla získána z nelegální innosti, nap . praním 
špinavých pen z, vznikla by hrozba nedodržení základních princip . 
V takové situaci m že auditor zvážit vyhledání právního poradenství.   

 

 

SEKCE 280 

Objektivita p i poskytování všech služeb 

 

280.1 Auditor musí p i poskytování jakýchkoliv odborných služeb rozhodnout, 
zda je ohroženo dodržování základního principu objektivity z d vodu 
existujících zájm  nebo vztah  s klientem i vedoucími p edstaviteli klienta, 
jeho funkcioná i nebo zam stnanci. Nap íklad hrozba sp ízn nosti 
ohrožující princip objektivity m že vzniknout z rodinných, blízkých 
osobních i obchodních vztah . 

280.2 Auditor poskytující ov ovací služby musí být ve vztahu ke klientovi, u 
n hož se ov ování provádí, nezávislý. Nezávislost mysli a v chování je 
nutná k tomu, aby auditor mohl u init záv r a bylo z ejmé, že se jedná o 
záv r bez p edsudk , konfliktu zájm  nebo p ílišného ovliv ování. Sekce 
290 a 291 stanoví specifické postupy týkající se dodržení nezávislosti pro 
auditory p i ov ovací zakázce. 
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280.3 Ohrožení dodržování principu objektivity p i poskytování odborných služeb 
bude záležet na konkrétních podmínkách zakázky a typu práce, kterou 
auditor provádí. 

280.4 Auditor musí vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky vedoucí k eliminaci nebo snížení hrozeb na 
p ijatelnou úrove . Mezi takové zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

odchod z týmu provád jícího zakázku; 

kontrolní mechanismy; 

ukon ení finan ních nebo obchodních vztah , které vedly ke vzniku 
ohrožení principu objektivity; 

projednání záležitosti s leny vyššího managementu v rámci firmy; 

projednání záležitosti s t mi pracovníky klienta, kte í odpovídají za 
oblast správy a ízení. 

V p ípad , že zabezpe ovací prvky nemohou hrozbu eliminovat nebo snížit 
na p ijatelnou úrove , musí auditor zakázku odmítnout nebo ukon it. 
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Struktura sekce 
 

290.1 Tato sekce je zam ena na požadavky na nezávislost u audit  a prov rek 
ú etní záv rky, což jsou ov ovací zakázky, u kterých auditor vydává výrok 
o ú etní záv rce. Tyto ov ovací zakázky zahrnují audit a prov rku ú etní 
záv rky provedené tak, aby bylo možné vypracovat zprávu o ú etní záv rce 
jako celku i o jednotlivých finan ních výkazech. Požadavky na nezávislost u 
ov ovacích zakázek, které nejsou auditem ani prov rkou ú etní záv rky, 
jsou uvedeny v sekci 291. 

290.2 Za ur itých okolností, a to v etn  audit , u kterých se na použití a 
poskytování zprávy auditora vztahuje omezení, a po spln ní ur itých 
podmínek mohou být požadavky na nezávislost upraveny tak, jak je 
uvedeno v odstavcích 290.500 až 290.514. Tyto úpravy nejsou povoleny 
v p ípad , že se jedná o povinný audit ú etní záv rky vyplývající ze zákona 
nebo jiných právních p edpis . 

290.3 Termíny uvedené v této sekci: 

„Audit“, „auditní tým“, „auditní zakázka“, „auditní klient“, „zpráva 
auditora“ ozna ují také prov rku ú etní záv rky, tým provád jící 
prov rku ú etní záv rky, zakázku charakteru prov rky, subjekt 
prov rky ú etní záv rky a zprávu o prov rce ú etní záv rky; a   

„Firma“ ozna uje také firmu v síti, jestliže není uvedeno jinak. 

 

Koncep ní rámcový p ístup ve vztahu k nezávislosti 

 

290.4 V p ípad  auditních zakázek je ve ve ejném zájmu a tudíž je i sou ástí 
tohoto Etického kodexu požadavek, aby lenové auditního týmu, firem a 
firem v síti byli ve vztahu ke klientovi, u n hož se audit provádí, nezávislí. 

290.5 Cílem této sekce je pomoci firmám a len m auditních tým  p i realizaci  
koncep ního rámcového p ístupu, který je popsán níže, tak, aby bylo 
možné dosáhnout a udržet nezávislost. 

290.6 Nezávislost zahrnuje:  

Nezávislost mysli 

Stav v domí, který umož uje poskytnout názor nezatížený jakýmikoli vlivy 
ohrožujícími odborný úsudek a umož uje tak jednotlivci jednat poctiv , 
objektivn  a s profesním skepticismem. 

Nezávislost chování (vystupování) 

Vyvarování se skute ností a okolností, které jsou tak závažné, že by logicky 
uvažující a pou ená t etí strana, která zváží všechny odpovídající informace 
a skute nosti, pravd podobn  dovodila, že došlo k ohrožení integrity, 
objektivity a profesního skepticismu firmy nebo lena auditního týmu. 
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290.7 Koncep ní rámcový p ístup musí být uplatn n auditory p i: 

(a) identifikaci hrozeb ohrožujících nezávislost; 

(b) hodnocení závažnosti identifikovaných rizik; 

(c) stanovení zabezpe ovacích prvk  k eliminaci hrozeb nebo jejich 
snížení na p ijatelnou úrove  v p ípad  pot eby t chto prvk . 

Když auditor zjistí, že odpovídající opat ení nejsou dostupná nebo není 
možné je aplikovat tak, aby došlo k eliminaci i snížení hrozeb na 
p ijatelnou úrove , pak musí vylou it okolnosti i vztahy, které hrozbu 
vytvá í i odmítnout nebo ukon it auditní zakázku. 

Auditor musí p i používání tohoto koncep ního rámce uplat ovat odborný 
úsudek. 

290.8 P i posuzování hrozeb ohrožujících nezávislost m že být relevantní celá 
ada r zných skute ností a jejich kombinací. Není reálné definovat každou 

situaci, která vytvá í hrozbu pro nezávislost auditora, a specifikovat náležitá 
opat ení. Proto tento Kodex vytvá í koncep ní rámec, který vyžaduje, aby 
firmy a lenové auditních tým  identifikovali, vyhodnotili a reagovali na 
hrozby v i nezávislosti. Koncep ní rámcový p ístup pomáhá auditor m 
dodržovat etické požadavky tohoto Kodexu. Zahrnuje mnoho variant 
situací, které vedou ke vzniku hrozeb v i nezávislosti, a m že zabránit 
auditorovi dojít k záv ru, že situace je p ípustná v p ípad , že není p ímo 
zakázána.  

290.9 Odstavec 290.100 a následující odstavce popisují, jak koncep ní rámcový 
p ístup k nezávislosti používat. Tyto odstavce nepokrývají všechny 
okolnosti a souvislosti, které vedou nebo mohou vést ke vzniku hrozeb v i 
nezávislosti. 

290.10 P i rozhodování, zda p ijmout zakázku nebo pokra ovat v zakázce nebo 
zda konkrétní jednotlivec m že být lenem auditního týmu, musí firma 
identifikovat a vyhodnotit hrozby v i nezávislosti. Jestliže hrozby nejsou na 
p ijatelné úrovni a firma se rozhoduje, zda p ijmout ur itou zakázku nebo 
zda má být konkrétní osoba lenem auditního týmu, pak musí zvážit, zda 
jsou dostupné zabezpe ovací prvky vedoucí k eliminaci nebo snížení 
hrozeb na p ijatelnou úrove . V p ípad  rozhodování, zda pokra ovat 
v ur ité zakázce, musí firma zvážit, zda jakékoliv stávající zabezpe ovací 
prvky budou i nadále efektivní pro ú ely eliminace i snížení hrozeb na 
p ijatelnou úrove  nebo zda je pot eba p ijmout jiná opat ení i zda je 
nutné zakázku ukon it. Kdykoliv firma zjistí nové informace o hrozbách 
v i nezávislosti b hem zakázky, musí znovu vyhodnotit závažnost hrozeb 
v souladu s rámcovým koncep ním p ístupem. 

290.11 V celé této sekci jsou odkazy na závažnost hrozeb v i nezávislosti. P i 
hodnocení závažnosti hrozby v i nezávislosti je nutné zvážit jak 
kvalitativní, tak i kvantitativní faktory. 
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290.12 V této sekci v tšinou není stanovená konkrétní odpov dnost jednotlivc  
v rámci firmy za opat ení související s nezávislostí, protože odpov dnost se 
m že lišit podle velikosti, struktury a organizace firmy. Firma má podle 
mezinárodních standard  pro ízení kvality povinnost vytvo it metodiky a 
postupy, které zajiš ují, aby byla zachována nezávislost požadovaná 
etickými p edpisy. Navíc mezinárodní auditorské standardy ukládají 
partnerovi zakázky povinnost zhodnotit dodržování požadavk  na 
nezávislost, které se na zakázku vztahují. 

 

Sít  a firmy v síti 

 

290.13 Pokud je firma pokládána za firmu v síti, musí být nezávislá ve vztahu 
k auditním klient m ostatních firem v síti (jestliže Kodex nestanoví jinak). 
Požadavky na nezávislost uvedené v této sekci, které se vztahují na firmu v 
síti, se vztahují na každý subjekt, který odpovídá definici firmy v síti bez 
ohledu na to, zda subjekt spl uje definici firmy. P íkladem m že být 
odborné nebo právní poradenství. 

290.14 Firmy asto vytvá ejí širší uskupení s dalšími firmami a subjekty, aby posílily 
svou schopnost poskytovat odborné služby. To, zda tato širší uskupení tvo í 
sí , záleží na konkrétních skute nostech a okolnostech a nezáleží na tom, 
zda firmy jsou právn  samostatné a odlišné. Širší uspo ádání m že mít 
nap íklad za cíl pouze usnadnit zprost edkování konkrétní zakázky, což 
samo o sob  nespl uje kritéria nezbytná pro vznik sít . Na druhé stran  
m že být širší uskupení firem, které má za cíl spolupráci a kde firmy sdílejí 
spole nou obchodní zna ku, systém ízení kvality nebo významné odborné 
zdroje, ve svém d sledku považováno za sí .  

290.15 Rozhodnutí, zda je širší uskupení firem sítí, musí být u in no z toho 
pohledu, zda by logicky uvažující a pou ená t etí strana, která zváží 
všechny odpovídající skute nosti a okolnosti, pravd podobn  dovodila, že 
firmy jsou propojené takovým zp sobem, že vzniká sí . Rozhodnutí se musí 
vztahovat d sledn  na celou sí . 

290.16 Pokud je širší uskupení zam eno na spolupráci a sdílení zisku a náklad  
mezi subjekty uskupení, je považováno za sí . Avšak pouze sdílením 
nevýznamných náklad  sí  nevznikne. Jedná-li se navíc pouze o náklady 
vztahující se na vývoj auditních metodologií, manuál  nebo vzd lávacích 
kurz , nevzniká sí . Sí  dále nevzniká v p ípad  spojení firmy a jinak 
nesp ízn ného subjektu, jehož cílem je spole n  poskytovat službu nebo 
vyvinout produkt.  

290.17 Za sí  je považováno širší uskupení zam ené na spolupráci, kde subjekty 
v uskupení mají spole né vlastníky, ízení i vedení. Toto m že být 
upraveno smlouvou nebo jinými prost edky. 
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290.18 Pokud je širší uskupení zam eno na spolupráci a subjekty v rámci 
uskupení sdílejí spole né metodiky a postupy pro ízení kvality, je 
považováno za sí . Pro tento ú el se spole nými metodikami a postupy pro 
ízení kvality rozumí ty, které jsou navrženy, zavedeny a sledovány nap í  

celým uskupením. 

290.19 Pokud je širší uskupení zam eno na spolupráci a subjekty v rámci 
uskupení sdílejí spole nou obchodní strategii, je považováno za sí . Sdílení 
spole né obchodní strategie zahrnuje dohodu subjekt  o dosažení 
spole ných strategických cíl . Subjekt není považován za firmu v síti pouze 
proto, že spolupracuje s dalším subjektem výlu n  na vypracování odpov di 
na žádost o nabídku na poskytnutí odborných služeb. 

290.20 Pokud je širší uskupení zam eno na spolupráci a subjekty v rámci 
uskupení používají spole nou obchodní zna ku, je považováno za sí . 
Spole ná obchodní zna ka obsahuje spole né iniciály nebo jméno. 
P íkladem používání spole né obchodní zna ky ze strany firmy m že být, 
když p i podpisu zpráv auditora partnerem název firmy zahrnuje spole nou 
obchodní zna ku nebo ta je p ipojena ke jménu firmy. 

290.21 A koli firma nepat í do sít  a nepoužívá spole nou obchodní zna ku jako 
sou ást svého firemního názvu, ale prezentuje se ve svých dokumentech a 
propaga ních materiálech jako len sdružení firem, m že init dojem, že 
pat í do sít . Podobn  pokud firma nev nuje pozornost tomu, jak popisuje 
takováto lenství, m že vzniknout dojem, že pat í do sít . 

290.22 Pokud firma prodává ást své praxe, stanoví n kdy prodejní smlouva, že 
prodaná ást firmy m že po ur itou dobu používat p vodní název nebo 
jeho ást, a to i p esto, že již není spojena s firmou. V takových p ípadech, 
kdy dva subjekty jsou provozovány pod spole ným názvem, z stává 
skute ností, že nepat í do širšího uskupení zam eného na spolupráci a 
nejsou proto firmami pat ící do sít . Tyto subjekty musí v okamžiku, kdy se 
prezentují t etím stranám, p ijmout rozhodnutí, jak zve ejnit, že nejsou 
firmami pat ícími do sít . 

290.23 Pokud je širší uskupení zam eno na spolupráci a subjekty v uskupení 
sdílejí významnou ást odborných zdroj , je považováno za sí .  Odborné 
zdroje zahrnují: 

spole né systémy umož ující firmám vým nu informací, jako jsou 
údaje o klientech, fakturaci a záznamy asových údaj ; 

partnery a zam stnance; 

odborná odd lení, která poskytují odborné konzultace, konzultace o 
otázkách specifických pro jednotlivá odv tví a konzultace o 
transakcích nebo událostech pro ú ely ov ovacích zakázek; 

auditní metodologie i auditní postupy; a 

vzd lávací kurzy a za ízení. 

 

 



- 37 - 

290.24 Rozhodnutí o tom, zda se jedná o významnou ást odborných zdroj  a zda 
se proto jedná o firmy v síti, musí být u in no na základ  relevantních 
skute ností a okolností. Pokud jsou sdílené odborné zdroje omezeny pouze 
na spole nou auditní metodologii i postupy a neprobíhá vým na 
zam stnanc , klient  nebo informací o trhu, je nepravd podobné, že by 
sdílené zdroje byly významné. To samé platí i pro spole né úsilí v oblasti 
vzd lávání. Pokud však sdílení zdroj  zahrnuje vým nu osob nebo 
informací, jako nap íklad když jsou pracovníci vybírání ze sdíleného týmu 
odborník  nebo když v rámci širšího uskupení firem funguje spole né 
odborné odd lení k poskytování odborného poradenství, kterým se 
zú astn né firmy musí ídit, pak je v tší pravd podobnost, že logicky 
uvažující a pou ená t etí strana dovodí, že sdílené zdroje jsou významné. 

 

Subjekty ve ejného zájmu 

 

290.25 Sekce 290 obsahuje dodate ná ustanovení, která odrážejí míru ve ejného 
zájmu v jistých subjektech. Pro ú ely této sekce se subjekty ve ejného 
zájmu rozumí: 

(a) všechny subjekty registrované na ve ejném trhu; a 

(b) všechny subjekty:  

definované p íslušnými zákony i jinými právními p edpisy jako 
subjekty ve ejného zájmu nebo  

subjekty, které musí v souvislosti s auditem splnit podle zákon  
i jiných právních p edpis  stejné požadavky na nezávislost jako 

subjekty registrované na ve ejném trhu. Takovéto p edpisy 
mohou být vydány jakýmkoliv p íslušným regulátorem v etn  
regulátora auditorské profese. 

290.26 Firmám a lenským organizacím se doporu uje zvážit, zda-li považovat i 
další subjekty nebo ur ité kategorie subjekt  za subjekty ve ejného zájmu 
z toho d vodu, že mají velké množství a široké rozp tí uživatel  jejich 
ú etních jednotek. Faktory, které je t eba zvážit, jsou: 

charakter obchodní innosti, jako je správa klientských aktiv 
zmocn ncem pro velké množství klient . P íklady mohou zahrnovat 
finan ní instituce, jako jsou banky, pojiš ovny a penzijní fondy;  

velikost; a  

po et zam stnanc . 
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Sp ízn né subjekty 

 

290.27 V p ípad  auditního klienta, který je registrován na ve ejném trhu cenných 
papír , zahrnuje ozna ení auditní klient i sp ízn né subjekty klienta (jestliže 
není uvedeno jinak). V p ípad  ostatních auditních klient  zahrnuje 
ozna ení auditní klient v této sekci sp ízn né subjekty, které klient p ímo 
nebo nep ímo ovládá. Pokud auditní tým ví nebo má d vod v it, že vztah 
nebo okolnosti týkající se dalšího sp ízn ného subjektu klienta jsou 
významné pro zhodnocení nezávislosti firmy na klientovi, pak musí auditní 
tým p ihlédnout k onomu sp ízn nému subjektu p i identifikaci a 
hodnocení hrozeb v i nezávislosti a p i p ijímání odpovídajících 
zabezpe ovacích prvk . 

 

Vedení spole nosti 

 

290.28 I když to nevyžaduje Kodex, platné auditorské standardy, zákony i právní 
p edpisy, doporu uje se pravidelná komunikace mezi firmou a vedením 
spole nosti auditního klienta o vztazích a dalších skute nostech, které 
mohou podle názoru firmy souviset s nezávislostí. Takováto komunikace 
umožní vedení spole nosti (a) vzít v úvahu mín ní firmy o identifikaci a 
hodnocení hrozeb v i nezávislosti, (b) zvážit p im enost zabezpe ovacích 
prvk  p ijatých k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove  a (c) 
podniknout pot ebné kroky. Takovýto p ístup m že být obzvlášt  užite ný 
v souvislosti s hrozbami vydíratelnosti a sp ízn nosti. 

 

Dokumentace 

 

290.29 Dokumentace je prokazatelným dokladem o úsudku auditora p i 
rozhodování o dodržování požadavk  na nezávislost. Chyb jící 
dokumentace nevypovídá o tom, zda firma vzala v úvahu konkrétní 
záležitost i zda je nezávislá. 

Auditor musí zdokumentovat záv ry týkající se dodržování požadavk  na 
nezávislost a podstatu všech souvisejících diskusí, které vedly k tomuto 
záv ru. Proto: 

(a) pokud jsou nutné zabezpe ovací prvky ke snížení hrozby na 
p ijatelnou úrove , musí auditor zdokumentovat povahu hrozby a 
stávající i p ijaté zabezpe ovací prvky, které snižují hrozbu na 
p ijatelnou úrove ; a 

(b) pokud hrozba vyžadovala provedení rozsáhlé analýzy ke zjišt ní toho, 
zda byly zabezpe ovací prvky nutné, a auditor došel k záv ru, že 
p ijetí zabezpe ovacích prvk  nutné nebylo, protože hrozba již byla 
na p ijatelné úrovni, musí auditor zdokumentovat povahu hrozby a 
od vodn ní svého záv ru.  
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Doba trvání zakázky 

 

290.30 Nezávislost na auditním klientovi je požadována jak po dobu trvání 
zakázky, tak po dobu, kterou ú etní záv rka pokrývá. Doba trvání zakázky 
za íná okamžikem, kdy auditní tým za ne provád t audit. Doba trvání 
zakázky kon í vydáním zprávy auditora. Jestliže se jedná o zakázku 
opakující se povahy, pak doba trvání zakázky kon í okamžikem, kdy jedna 
ze stran oznámí druhé stran , že smluvní vztah spojený s poskytováním 
odborných služeb kon í, nebo okamžikem vydání záv re né zprávy 
auditora. 

290.31 Pokud se ur itý subjekt stane auditním klientem v pr b hu doby, kterou 
pokrývá ú etní záv rka, k níž firma vydává výrok, nebo po uplynutí této 
doby, musí firma rozhodnout, zda mohou vzniknout hrozby ohrožující 
nezávislost: 

z finan ního nebo obchodního vztahu s auditním klientem v pr b hu 
nebo po uplynutí období, na které se vztahuje ú etní záv rka, avšak 
p ed p ijetím auditní zakázky; nebo 

z d ív jších služeb poskytnutých auditnímu klientovi. 

290.32 Pokud byla auditnímu klientovi poskytována také služba nemající charakter 
ov ování, a to v pr b hu období, na které se vztahuje ú etní záv rka, 
p ípadn  po uplynutí tohoto období, avšak p ed tím, než za al auditní tým 
poskytovat auditorské služby, a pokud by poskytování takovéto služby 
v pr b hu provád ní auditu ú etní záv rky nebylo dovoleno, musí firma 
vyhodnotit veškeré hrozby v i nezávislosti vyplývající z poskytování této 
služby. Jde-li o hrozbu, která není na p ijatelné úrovni, m že být auditní 
zakázka p ijata jen tehdy, pokud budou aplikovány takové zabezpe ovací 
prvky, které povedou k eliminaci veškerých hrozeb i jejich snížení na 
p ijatelnou úrove . P íkladem takovýchto zabezpe ovacích prvk  je: 

vylou ení pracovník , kte í poskytovali službu nemající charakter 
ov ování, z ú asti na auditu ú etní záv rky; 

zajišt ní auditora/ú etního znalce, který ádn  provede prov rku prací 
vykonaných v rámci auditu a ostatních služeb nemajících charakter 
ov ování; nebo 

využití služeb jiné firmy, která vyhodnotí výsledky služeb nemajících 
charakter ov ování nebo která znovu provede služby nemající 
charakter ov ování v rozsahu nezbytném k tomu, aby za n  mohla 
p evzít odpov dnost. 
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Fúze a akvizice 

 

290.33 Když se subjekt stane sp ízn ným subjektem auditního klienta v d sledku 
fúze nebo akvizice, musí firma identifikovat a vyhodnotit p edchozí a 
sou asné podíly a vztahy se sp ízn ným subjektem, které by p i zohledn ní 
dostupných zabezpe ovacích prvk  mohly ovlivnit její nezávislost a tím i 
zp sobilost pokra ovat dále v auditní zakázce po rozhodném dni fúze nebo 
akvizice. 

290.34 Firma musí podniknout nezbytné kroky k ukon ení všech sou asných 
podíl  i vztah , které nejsou povoleny tímto Kodexem, do rozhodného 
dne fúze nebo akvizice. Avšak pokud sou asné podíly nebo vztahy 
nemohou být p im eným zp sobem ukon eny do rozhodného dne fúze 
nebo akvizice, nap íklad protože sp ízn ný subjekt není schopen p edat 
zakázky, které nemají charakter ov ování a které firma poskytuje, jinému 
poskytovateli služeb do rozhodného dne fúze nebo akvizice, musí firma 
vyhodnotit hrozbu, která jí z takového podílu nebo vztahu plyne. ím je 
hrozba závažn jší, tím pravd podobn ji bude ohrožena objektivita firmy a 
v d sledku toho nebude firma schopna pokra ovat ve svém p sobení jako 
auditor. Závažnost hrozby bude záviset na takových faktorech, jako jsou 
nap .: 

povaha a významnost podílu i vztahu; 

povaha a významnost vztahu se sp ízn ným subjektem (nap íklad zda 
je sp ízn ný subjekt dce inou nebo mate skou spole ností); a 

asový horizont do doby, než m že být podíl nebo vztah vhodn  
ukon en.  

Firma musí projednat s vedením spole nosti d vody, pro  podíl nebo vztah 
nem že být p im eným zp sobem ukon en do rozhodného dne fúze nebo 
akvizice, a dále projednat vyhodnocení závažnosti hrozby.  

290.35 Jestliže vedení spole nosti požádá firmu, aby i nadále p sobila jako její 
auditor, m že tak firma u init pouze tehdy, pokud: 

(a) bude podíl nebo vztah ukon en ihned, jakmile to bude možné, 
v každém p ípad  však do 6 m síc  od rozhodného dne fúze nebo 
akvizice;  

(b) každý jednotlivec, který má takovýto podíl nebo vztah, v etn  toho, 
který vznikl p i poskytování služeb, které nemají charakter ov ování a 
které tato sekce nepovoluje, nebude lenem auditního týmu ani 
osobou odpov dnou za kontrolu ízení kvality zakázky; a  

(c) budou podle pot eby p ijata odpovídající p echodná opat ení a tato 
projednána s vedením spole nosti. P echodná opat ení zahrnují nap .: 

pov ení auditora, aby kontroloval provedenou práci na auditu 
nebo na zakázce, která nemá charakter ov ování; 
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pov ení auditora, který není lenem firmy vydávající výrok 
k ú etní záv rce, provedením p ezkoumání, které odpovídá 
kontrole ízení kvality provád ných zakázek; nebo 

 pov ení jiné firmy tím, aby zhodnotila výsledky služeb, které 
nemají charakter ov ování, nebo tím, aby zopakovala provedení 
služeb, které nemají charakter ov ování, v rozsahu, který jí 
umožní p evzít odpov dnost za tuto službu. 

290.36 M že se stát, že firma p ed rozhodným dnem fúze nebo akvizice vykonala 
v tšinu auditních prací a byla by schopná dokon it zbývající auditní 
procedury v krátkém asovém horizontu. Pokud v takovém p ípad  lenové 
vedení spole nosti žádají firmu, aby audit dokon ila, a firma stále vlastní 
podíl nebo má vztah podle odstavce 290.33, m že firma audit dokon it 
pouze tehdy, když: 

(a) vyhodnotila závažnost hrozby vzniklé z takovéhoto podílu i vztahu a 
projednala výsledky tohoto vyhodnocení s vedením spole nost; a 

(b) dodržuje ustanovení odstavce 290.35(b)-(c); a 

(c) p estane p sobit jako auditor nejpozd ji ihned po vydání výroku 
auditora. 

290.37 V souvislosti s p edešlými a sou asnými podíly a vztahy, uvedenými v 
odstavcích 290.33 až 290.36, musí firma musí ur it, zda-li i v p ípad , že by 
byly všechny požadavky spln ny, podíly a vztahy vytvá ejí tak závažné 
hrozby, že ohrožují objektivitu. V takovém p ípad  firma musí ukon it 
p sobení v roli auditora. 

290.38 Auditor musí zdokumentovat všechny podíly i vztahy odpovídající popisu 
uvedenému v odstavcích 290.34 a 290.36, které nebudou ukon eny do 
rozhodného dne fúze nebo akvizice, a to v etn  d vod , pro  nebudou 
ukon eny, p ijatých p echodných opat ení, výsledk  jednání s vedením 
spole nosti a od vodn ní, pro  v d sledku p edchozích nebo sou asných 
podíl  a vztah  nevznikají hrozby, které by svou závažností ohrozily 
objektivitu.  

 

Ostatní faktory 

 

290.39 Mohou nastat situace, kdy dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této 
sekce. Jestliže takové neúmyslné porušení nastane, nebude považováno za 
porušení nezávislosti, pokud má firma ádn  implementovanou metodiku a 
postupy ízení kvality shodné s t mi, které požadují mezinárodní standardy 
pro ízení kvality, aby byla zachována nezávislost. Ihned po identifikaci 
takovéhoto porušení musí dojít k jeho náprav  a musí být p ijaty všechny 
pot ebné zabezpe ovací prvky k eliminaci jakýchkoliv hrozeb i jejich 
snížení na p ijatelnou úrove . Firma musí rozhodnout, zda záležitost 
projedná s leny vedení spole nosti. 
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Odstavce 290.40 až 290.99 jsou zám rn  vynechány. 

 

Uplat ování koncep ního rámcového p ístupu ve vztahu k nezávislosti 

 

290.100 Odstavce 290.102 až 290.231 popisují konkrétní skute nosti a vztahy, které 
vytvá ejí nebo mohou vytvá et hrozby v i nezávislosti. Uvád jí se v nich 
jak potenciální hrozby, tak i typy zabezpe ovacích prvk , kterých lze 
vhodn  použít k eliminaci t chto hrozeb nebo k jejich snížení na p ijatelnou 
úrove , a dále jsou v nich identifikovány konkrétní situace, kdy žádné 
zabezpe ovací prvky nemohou snížit hrozby na p ijatelnou úrove . Tyto 
odstavce nepopisují všechny okolnosti a souvislosti, které vytvá ejí nebo 
mohou vytvá et hrozbu v i nezávislosti. Firma a lenové auditního týmu 
musí vyhodnotit d sledky obdobných, ne však totožných skute ností a 
vztah  a rozhodnout, zda lze v p ípad  pot eby p ijmout zabezpe ovací 
prvky, v etn  opat ení uvedených v odstavcích 200.12 až 200.15, k eliminaci 
hrozeb v i nezávislosti nebo jejich snížení na p ijatelnou úrove .  

290.101 Odstavce 290.102 až 290.126 obsahují odkazy na významnost finan ního 
podílu, p j ky, záruky i významnost obchodního vztahu. Pro ú ely 
stanovení toho, zda je podíl pro jednotlivce významný, se používá sou et 
istého jm ní jednotlivce a istého jm ní nejbližších rodinných p íslušník . 

 

Finan ní podíly 
 

290.102 Vlastnictví finan ní podílu u auditního klienta m že vytvá et hrozbu vlastní 
zainteresovanosti. Existence a závažnost jakékoliv vzniklé hrozby závisí na: 
(a) roli osoby, která takový finan ní podíl vlastní, (b) skute nosti, zda se 
jedná o p ímý nebo nep ímý podíl, a (c) významnosti daného finan ního 
podílu. 

290.103 Finan ní podíly mohou být vlastn ny prost ednictvím zprost edkovatele 
(nap . nástroj kolektivního investování, nemovité vlastnictví nebo trust). 
Rozhodnutí, zda se jedná o p ímý nebo nep ímý podíl, závisí na tom, zda 
má bezprost ední vlastník kontrolu nad investi ním nástrojem nebo zda má 
možnost ovlivnit investi ní rozhodování. Pokud má kontrolu nad 
investi ním nástrojem nebo možnost ovlivnit investi ní rozhodování, 
ozna uje Kodex takový finan ní podíl jako p ímý finan ní podíl. Naopak, 
pokud bezprost ední vlastník finan ního podílu nemá žádnou kontrolu nad 
investi ním nástrojem ani možnost ovlivnit investi ní rozhodování, ozna uje 
Kodex ozna uje takový finan ní podíl za nep ímý finan ní podíl. 

290.104 Jestliže len auditního týmu nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník nebo 
firma vlastní p ímý finan ní podíl nebo významný nep ímý finan ní podíl u 
auditního klienta, je hrozba vlastní zainteresovanosti natolik vysoká, že by ji 
žádná p ijaté zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . 
Proto žádný z následujících subjekt  nem že vlastnit p ímý nebo významný 
nep ímý finan ní podíl u klienta: len auditního týmu, jeho nejbližší rodinný 
p íslušník i firma. 
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290.105 Jestliže má len auditního týmu blízkého rodinného p íslušníka, o n mž 
len auditního týmu ví, že vlastní p ímý nebo významný nep ímý finan ní 

podíl u klienta, vzniká hrozba vlastní zainteresovanosti. Závažnost této 
hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou: 

charakter vztahu mezi lenem auditního týmu a jeho blízkým 
rodinným p íslušníkem a  

významnost finan ního podílu pro blízkého rodinného p íslušníka. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . P íklady zabezpe ovacích prvk  zahrnují následující situace: 

blízký rodinný p íslušník se zbaví celého finan ního podílu nebo 
posta ující ásti nep ímého finan ního podílu v nejbližší p íhodnou 
dobu, aby zbývající podíl již nebyl významný; 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce daného 
lena auditního týmu; nebo 

odvolání dané osoby z auditního týmu. 

290.106 Jestliže len auditního týmu nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník nebo 
firma vlastní p ímý nebo významný nep ímý finan ní podíl v subjektu, který 
vykonává rozhodující vliv ve spole nosti auditního klienta, a klient je 
významný pro tento subjekt, je hrozba vlastní zainteresovanosti natolik 
vysoká, že ji žádné p ijaté zabezpe ovací prvky nemohou snížit na 
p ijatelnou úrove . Proto nikdo z následujících subjekt  nem že vlastnit 
takovýto finan ní podíl: len auditního týmu, jeho nejbližší rodinný 
p íslušník ani firma. 

290.107 Hrozba vlastní zainteresovanosti také vzniká, jestliže p ímý nebo významný 
nep ímý finan ní podíl u auditního klienta má v držení program penzijního 
p ipojišt ní firmy. V takovém p ípad  se musí vyhodnotit závažnost hrozby 
a v p ípad  pot eby musí být p ijaty zabezpe ovací prvky k eliminaci nebo 
snížení hrozby na p ijatelnou úrove .  

290.108 Jestliže jiní partne i (nebo jejich nejbližší rodinní p íslušníci) v rámci 
kancelá e, kde v souvislosti s auditem p sobí partner zakázky, mají p ímý 
nebo významný nep ímý finan ní podíl u daného auditního klienta, je 
hrozba vlastní zainteresovanosti natolik vysoká, že ji žádné p ijaté 
zabezpe ovací prvky nemohou snížit na p ijatelnou úrove . Proto takovíto 
partne i ani jejich nejbližší rodinní p íslušníci nesmí vlastnit žádný takovýto 
finan ní podíl u takovéhoto auditního klienta. 

290.109 Kancelá , kde partner zakázky vyvíjí innost v souvislosti s auditní 
zakázkou, nemusí být nutn  totožná s kancelá í, ke které je daný partner 
p id len. Obdobn  jestliže partner zakázky pat í k jiné kancelá i než ostatní 
lenové auditního týmu, je t eba odborného úsudku ke stanovení toho, ve 

které kancelá i partner vyvíjí innost v souvislosti s danou zakázkou. 

290.110 Jestliže jiní partne i a vedoucí zam stnanci poskytující auditnímu klientovi 
služby nemající charakter ov ování (s výjimkou t ch, jejichž ú ast na 
zakázce je minimální), v etn  jejich nejbližších rodinných p íslušník , mají u 
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auditního klienta p ímý nebo významný nep ímý finan ní podíl, je hrozba 
vlastní zainteresovanosti natolik vysoká, že ji žádné p ijaté zabezpe ovací 
prvky nemohou snížit na p ijatelnou úrove . Proto takovíto pracovníci ani 
jejich nejbližší rodinní p íslušníci nesmí vlastnit žádný takovýto finan ní 
podíl u takovéhoto auditního klienta. 

290.111 I p es informace uvedené v odstavcích 290.108 a 290.110 finan ní podíl, 
který má u auditního klienta v držení nejbližší rodinný p íslušník (a) 
partnera pat ícího ke kancelá i, kde v souvislosti s auditní zakázkou p sobí 
partner zakázky, nebo (b) partnera nebo vedoucího zam stnance 
poskytujícího auditnímu klientovi služby nemající charakter ov ování, se 
nepovažuje za finan ní podíl vytvá ející nep ijatelnou hrozbu v i 
nezávislosti, jestliže je takový podíl získán jako sou ást zam stnaneckých 
práv (nap . formou penzijního nebo akciového op ního plánu) a v p ípad  
nutnosti jsou p ijaty zabezpe ovací prvky k eliminaci veškerých hrozeb v i 
nezávislosti nebo k jejich snížení na p ijatelnou úrove . Avšak jakmile 
nejbližší rodinný p íslušník obdrží právo prodat finan ní podíl nebo 
v p ípad  akciového op ního plánu právo realizovat opci, musí být finan ní 
podíl prodán nebo se jej musí vzdát hned, jakmile je to možné. 

290.112 Hrozba vlastní zainteresovanosti m že vzniknout, jestliže firma nebo len 
auditního týmu nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník vlastní finan ní podíl 
v subjektu, v n mž také vlastní finan ní podíl auditní klient. Jestliže jsou 
ovšem tyto podíly nevýznamné a auditní klient nemá v subjektu významný 
vliv, má se za to, že k ohrožení nezávislosti nedošlo. V p ípad , že je takový 
podíl  pro n kterou ze zú ast ných stran významný a auditní klient má v 
subjektu významný vliv, nemohou žádné zabezpe ovací prvky snížit tuto 
hrozbu na p ijatelnou úrove . Z toho obdobn  plyne, že firma nesmí 
vlastnit žádný takový podíl a každý jednotlivec vlastnící takový podíl se 
musí p ed tím, než se stane lenem auditního týmu, bu : 

(a) zbavit finan ního podílu; nebo 

(b) zbavit dostate né ásti finan ního podílu tak, aby zbývající ást nebyla 
významná. 

290.113 Hrozba vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti i vydíratelnosti m že 
vzniknout, jestliže len auditního týmu nebo jeho nejbližší rodinný 
p íslušník nebo firma vlastní finan ní podíl v ur itém subjektu, kde má 
finan ní podíl také vedoucí p edstavitel i funkcioná  auditního klienta 
nebo vlastník auditního klienta s rozhodujícím vlivem. Existence a 
závažnost jakékoliv hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou: 

role odborníka v auditním týmu; 

skute nost, zda-li je vlastnictví subjektu v držení úzkého nebo 
širokého okruhu vlastník ; 

skute nost, zda-li podíl umož uje investorovi subjekt ovládat nebo 
významn  ovliv ovat; a 

významnost finan ního podílu. 
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U všech hrozeb je t eba vyhodnotit jejich závažnost a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

odvolání lena týmu, který vlastní finan ní podíl, z auditního týmu; 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce daného 
lena auditního týmu. 

290.114 Hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, když firma, len auditního týmu 
nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník funguje v roli sv eneckého správce 
p ímého finan ního podílu nebo významného nep ímého finan ního podílu 
u auditního klienta. Podobn  hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, když 
(a) partner pat ící ke kancelá i, kde v souvislosti s auditem p sobí partner 
zakázky, (b) partne i nebo vedoucí zam stnanci poskytující auditnímu 
klientovi služby nemající charakter ov ování, s výjimkou t ch, jejichž 
zapojení je minimální, nebo (c) jejich nejbližší rodinní p íslušníci fungují v 
roli sv eneckého správce p ímého finan ního podílu nebo významného 
nep ímého finan ního podílu u auditního klienta. Takovýto finan ní podíl je 
proto možné vlastnit pouze tehdy, když: 

(a) len týmu provád jícího ov ování, jeho nejbližší rodinný p íslušník 
ani firma nejsou beneficienty dané sv enecké správy; 

(b) podíl držený u auditního klienta v rámci sv enecké správy není 
pro sv eneckou správu významný; 

(c) sv enecká správa není schopna uplat ovat významný vliv na 
auditního klienta; a 

(d) sv enecký správce, nejbližší rodinný p íslušník sv eneckého správce 
nebo firma nemohou významn  ovliv ovat žádná investi ní 
rozhodnutí, která se týkají finan ního podílu u auditního klienta. 

290.115 lenové auditního týmu musí ur it, jestli hrozba vlastní zainteresovanosti 
vzniká z n kterého známého finan ního podílu u auditního klienta, který 
vlastní jiné osoby v etn : 

partner  a odborných pracovník  firmy, krom  t ch uvedených výše, 
nebo jejich nejbližších rodinných p íslušník ; a 

osob, které mají t sný osobní vztah s n kterým z len  auditního 
týmu. 

Zda tyto podíly mohou být p í inou vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti, 
záleží na ur itých faktorech, jako jsou nap íklad: 

struktura firmy z hlediska organizace, provozu a vztah  pod ízenosti; a  

povaha vztahu mezi danou osobou a lenem auditního týmu. 
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U každé hrozby je t eba vyhodnotit její závažnost a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání lena týmu, který má takový osobní vztah, z auditního týmu;  

vylou ení lena auditního týmu z jakéhokoli d ležitého rozhodování 
týkajícího se dané auditní zakázky; nebo 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce daného 
lena auditního týmu. 

290.116 Jestliže firma nebo partner i zam stnanec firmy nebo jeho nejbližší rodinní 
p íslušníci získají p ímý nebo významný nep ímý finan ní podíl u auditního 
klienta, nap íklad formou d dictví, daru nebo v d sledku fúze, a vlastnictví 
takového podílu není podle ustanovení této sekce povoleno, pak: 

(a) v p ípad , že podíl obdrží firma, má povinnost ihned se finan ního 
podílu zbavit nebo se zbavit podstatné ásti nep ímého podílu tak, 
aby zbývající podíl byl nevýznamný; 

(b) v p ípad , že podíl obdrží len auditního týmu nebo jeho nejbližší 
rodinný p íslušník, má daný jednotlivec povinnost ihned se finan ního 
podílu zbavit nebo se zbavit podstatné ástí nep ímého podílu tak, 
aby zbývající podíl byl nevýznamný; nebo 

(c) v p ípad , že podíl obdrží osoba, která není lenem auditního týmu, 
nebo její nejbližší rodinný p íslušník, má povinnost zbavit se 
finan ního podílu hned, jakmile to bude možné, nebo se zbavit 
podstatné ástí nep ímého podílu tak, aby zbývající podíl byl 
nevýznamný. B hem procesu prodeje finan ního podílu musí být 
posouzena pot eba p ijetí p ípadných zabezpe ovacích prvk . 

290.117 Pokud dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této sekce, co se tý e 
finan ního podílu u auditního klienta, nebude to považováno za porušení 
nezávislosti firmy, jestliže: 

(a) firma zavedla metodiky a postupy, podle nichž se musí bezodkladn  
hlásit firm  veškerá porušení vzniklá v d sledku koup , d dictví i 
jiného zp sobu nabytí finan ního podílu u auditního klienta; 

(b) firma postupuje podle odstavce 290.116 (a) – (c); a 

(c) firma v p ípad  pot eby zavede další zabezpe ovací prvky ke snížení 
jakýchkoliv zbývajících hrozeb na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce 
lena auditního týmu; nebo  

vylou ení osoby z jakéhokoli d ležitého rozhodování týkajícího 
se dané auditní zakázky. 

Firma musí rozhodnout, zda tato záležitost bude projednána s vedením 
spole nosti. 
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P j ky a záruky 

 

290.118 P j ka nebo záruka za p j ku, kterou získá len auditního týmu nebo jeho 
nejbližší rodinný p íslušník nebo firma od auditního klienta, je-li tímto 
klientem banka nebo obdobná instituce, m že p edstavovat hrozbu v i 
nezávislosti. Jestliže takováto p j ka nebo záruka nebyla poskytnuta na 
základ  normálních postup  a za normálních výp j ních podmínek, vznikne 
tak závažná hrozba vlastní zainteresovanosti, že by ji žádné p ijaté 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že 
ani len auditního týmu i jeho nejbližší rodinný p íslušník ani firma nesmí 
p ijmout žádnou takovou p j ku nebo záruku. 

290.119 Získá-li firma p j ku od auditního klienta, kterým je banka nebo obdobná 
instituce, na základ  normálních postup  a za normálních výp j ních 
podmínek, a je-li tato p j ka významná pro auditního klienta nebo firmu, 
která p j ku získala, je možné p ijmout zabezpe ovací prvky ke snížení 
hrozby vlastní zainteresovanosti na p ijatelnou úrove . Takovým 
zabezpe ovacím prvkem m že být nap íklad prov ení provedené práce ze 
strany auditora/ú etního znalce z firmy v síti, která není zapojena do auditu 
ani neobdržela danou p j ku. 

290.120 P j ka nebo záruka za p j ku, kterou získá len auditního týmu nebo jeho 
nejbližší rodinný p íslušník od auditního klienta, je-li tímto klientem banka 
nebo obdobná instituce, nevytvá í hrozbu v i nezávislosti, jestliže je 
takováto p j ka poskytnuta na základ  normálních postup  a za normálních 
výp j ních podmínek. Takovou p j kou m že být nap íklad hypotéka na 
rodinný d m, povolené p e erpání ú tu (kontokorent), p j ka na nákup 
osobního automobilu nebo z statky na kreditní kart . 

290.121 Pokud by firma nebo len auditního týmu nebo jeho nejbližší rodinný 
p íslušník p ijali p j ku nebo záruku za p j ku od auditního klienta, který 
není bankou nebo obdobnou institucí, pak by vzniklá hrozba vlastní 
zainteresovanosti byla tak závažná, že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Výjimkou je situace, kdy p j ka 
nebo záruka je nevýznamná jak pro (a) firmu nebo lena auditního týmu a 
jeho nejbližšího rodinného p íslušníka, tak pro (b) klienta. 

290.122 Podobn , pokud by firma nebo len auditního týmu nebo jeho nejbližší 
rodinný p íslušník poskytli p j ku nebo záruku za p j ku auditnímu 
klientovi, pak by vzniklá hrozba vlastní zainteresovanosti byla tak závažná, 
že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou 
úrove . Výjimkou je situace, kdy p j ka nebo záruka je nevýznamná jak pro 
(a) firmu nebo lena auditního týmu a jeho nejbližšího rodinného 
p íslušníka, tak pro (b) klienta. 

290.123 Vklad/ú et cenných papír  (brokerský ú et) firmy nebo lena auditního 
týmu nebo jeho nejbližšího rodinného p íslušníka vedený u auditního 
klienta, kterým je banka, maklé  nebo obdobná instituce, nevytvá í hrozbu 
v i nezávislosti, jestliže takový vklad nebo ú et jsou vedeny za normálních 
obchodních podmínek. 
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Obchodní vztahy 

 

290.124 Úzký obchodní vztah mezi firmou nebo lenem auditního týmu nebo jeho 
nejbližším rodinným p íslušníkem a auditním klientem nebo jeho vedením 
vzniká z komer ního vztahu nebo b žného finan ního podílu a m že 
vytvá et hrozbu vlastní zainteresovanosti nebo hrozbu vydíratelnosti. Mezi 
takové vztahy pat í nap .: 

vlastnictví finan ního podílu ve spole ném podniku s klientem nebo 
vlastníkem majícím rozhodující vliv, vedoucím p edstavitelem, 
funkcioná em nebo jinou osobou, která u klienta vykonává vyšší 
manažerské funkce; 

ujednání, kde se jedna nebo více služeb nebo produkt  firmy 
kombinuje s jednou nebo více službami nebo produkty klienta a kde 
jde o tržní uplat ování balí ku služeb a produkt  s odkazem na ob  
zmín né strany; 

distribu ní nebo marketingová ujednání, podle nichž firma p sobí jako 
distributor nebo prodejce produkt  nebo služeb klienta nebo kde 
klient p sobí jako distributor nebo prodejce produkt  nebo služeb 
firmy. 

Pokud finan ní podíl není nevýznamný a také obchodní vztah není pro 
firmu a pro auditního klienta nebo jeho vedení zcela z ejm  nevýznamný, 
pak vzniká závažná hrozba, kterou nemohou snížit na p ijatelnou úrove  
žádné zabezpe ovací prvky. Proto obchodní vztah nesmí být uzav en nebo 
musí být omezen na nevýznamnou úrove  nebo ukon en s výjimkou 
p ípadu, kdy je finan ní podíl a obchodní vztah nevýznamný.  

Pokud je pro lena auditního týmu finan ní podíl a daný vztah významný, 
pak taková osoba musí být z auditního týmu odvolána. 

V p ípad , že se jedná o obchodní vztah mezi nejbližším rodinným 
p íslušníkem lena auditního týmu a auditním klientem nebo jeho vedením, 
je t eba vyhodnotit závažnost všech hrozeb a v p ípad  pot eby p ijmout 
zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

290.125 Obchodní vztah, který spo ívá v podílu na subjektu v držení úzkého 
okruhu vlastník , kterýžto podíl vlastní firma nebo len auditního týmu i 
jeho nejbližší rodinný p íslušník – p i emž podíl na takovém subjektu má 
také auditní klient nebo vedoucí p edstavitel nebo funkcioná  auditního 
klienta i skupina t chto osob a subjekt  – nebude p edstavovat hrozbu 
v i nezávislosti, jestliže: 

(a) je obchodní vztah nevýznamný pro firmu, lena auditního týmu, jeho 
nebližší rodinné p íslušníky a klienta;  

(b) je finan ní podíl nevýznamný pro investora nebo skupinu investor ; a  

(c) finan ní podíl nedává investorovi nebo skupin  investor  možnost 
ovládat daný subjekt v držení úzkého okruhu vlastník .  
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290.126 Nákup zboží a služeb realizovaný u auditního klienta firmou nebo lenem 
auditního týmu i jeho nejbližším rodinným p íslušníkem obecn  nevytvá í 
hrozbu v i nezávislosti, jestliže jde o transakci uskute n nou v rámci 
b žných obchodních transakcí a za tržních podmínek. Nicmén  m že jít o 
transakce takové povahy a rozsahu, že vznikne hrozba vlastní 
zainteresovanosti. U každé hrozby je t eba vyhodnotit její závažnost a 
v p ípad  pot eby p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

vylou ení takových transakcí nebo omezení jejich rozsahu; nebo  

odvolání dané osoby z auditního týmu.  

 

P íbuzenské a osobní vztahy 

 

290.127 P íbuzenské a osobní vztahy mezi lenem auditního týmu na jedné stran  a 
vedoucím pracovníkem, funkcioná em nebo ur itými zam stnanci (podle 
zastávaných pozic) auditního klienta na stran  druhé mohou vytvá et 
hrozbu vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo vydíratelnosti. Existence 
a závažnost veškerých hrozeb závisí na celé ad  faktor , nap íklad na 
pracovních úkolech daného jednotlivce v auditním týmu, na tom, o jak 
blízký vztah se jedná, a na roli rodinného p íslušníka nebo jiné osoby u 
auditního klienta. 

290.128 Je-li nebližší rodinný p íslušník lena auditního týmu: 

(a) vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em auditního klienta; nebo  

(b) zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma 
vydává auditorský výrok,  

nebo v takové pozici p sobil kdykoli v pr b hu realizace zakázky nebo 
doby, kterou pokrývá ú etní záv rka, pak lze hrozbu v i nezávislosti snížit 
na p ijatelnou úrove  pouze odvoláním dané osoby z auditního týmu. 
P íbuzenský vztah je v takovém p ípad  natolik t sný, že hrozbu v i 
nezávislosti nelze na p ijatelnou úrove  snížit žádným jiným opat ením. 
Obdobn  žádná osoba, která má takový vztah, nesmí být lenem auditního 
týmu. 

290.129 Hrozby v i nezávislosti také vznikají, je-li nejbližší rodinný p íslušník lena 
auditního týmu zam stnancem klienta s pravomocemi umož ujícími mu 
významn  ovlivnit finan ní situaci, finan ní výsledky a pen žní toky klienta. 
Závažnost takovýchto hrozeb závisí na faktorech, jako jsou nap .: 

pozice, kterou nejbližší rodinný p íslušník u klienta zastává; a  

role daného odborníka v auditním týmu. 
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Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z auditního týmu;  

strukturování odpov dnosti v auditním týmu tak, aby daný odborný 
pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do sféry 
odpov dnosti jeho nejbližšího rodinného p íslušníka. 

290.130 Hrozby v i nezávislosti vznikají, pokud je blízký rodinný p íslušník lena 
auditního týmu: 

(a) vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em auditního klienta; nebo  

(b) zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma 
vydává auditorský výrok,  

Závažnost takovýchto hrozeb závisí na faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi lenem auditního týmu a blízkým rodinným 
p íslušníkem; 

pozice, kterou blízký rodinný p íslušník u klienta zastává; a  

role daného odborníka v auditním týmu. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z auditního týmu; nebo  

strukturování odpov dnosti v auditním týmu tak, aby daný odborný 
pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do sféry 
odpov dnosti jeho blízkého rodinného p íslušníka. 

290.131 Hrozby v i nezávislosti vznikají, je-li len auditního týmu v blízkém vztahu 
s osobou, která není jeho nejbližším ani blízkým rodinným p íslušníkem, ale 
která je vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em auditního klienta 
nebo zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává 
auditorský výrok. len auditního týmu, který má takový vztah, musí vzít 
v úvahu firemní metodiky a postupy. Závažnost t chto hrozeb závisí na 
faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi danou osobou a lenem auditního týmu; 

pozice, kterou daná osoba zastává u klienta; a  

role daného odborníka v auditním týmu. 
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Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání daného odborníka z auditního týmu; nebo  

strukturování odpov dnosti v auditním týmu tak, aby daný odborný 
pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do sféry 
odpov dnosti osoby, se kterou má blízký vztah. 

290.132 Hrozba vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo vydíratelnosti m že 
vzniknout z osobního nebo p íbuzenského vztahu mezi (a) partnerem nebo 
zam stnancem firmy, který není lenem auditního týmu, a (b) vedoucím 
p edstavitelem nebo funkcioná em auditního klienta nebo jeho 
zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává 
auditorský výrok. Partne i nebo zam stnanci firmy, kte í jsou si v domi 
takových vztah , musí vzít v úvahu firemní metodiky a postupy. Existence a 
závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi partnerem nebo zam stnancem firmy na jedné 
stran  a vedoucím p edstavitelem, funkcioná em nebo zam stnancem 
klienta na stran  druhé; 

vzájemná sou innost partnera nebo zam stnance firmy s auditním 
týmem; 

pozice partnera nebo zam stnance v rámci firmy; a 

pozice, kterou jednotlivec zastává u klienta. 

U každé hrozby je t eba vyhodnotit její závažnost a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

strukturování odpov dnosti partnera nebo zam stnance tak, aby 
nedošlo k jakémukoli potenciálnímu ovliv ování auditní zakázky; 
nebo 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu p íslušných 
provedených auditních prací. 

290.133 Pokud dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této sekce, co se tý e 
p íbuzenských a osobních vztah , nebude to považováno za porušení 
nezávislosti, jestliže: 

(a) firma zavedla metodiky a postupy, podle nichž se musí bezodkladn  
hlásit firm  veškerá porušení vzniklá v d sledku zm ny pracovního 
pom ru nejbližších i blízkých rodinných p íslušník  nebo jiných 
osobních vztah , které vytvá ejí hrozby v i nezávislosti; 
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(b) neúmyslné porušení vzniklo z toho d vodu, že se nejbližší rodinný 
p íslušník lena auditního týmu stal vedoucím p edstavitelem nebo 
funkcioná em auditního klienta nebo je v pozici, která mu 
dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit zpracování ú etní 
evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává auditorský výrok, 
a p íslušný odborník je odvolán z auditního týmu; a 

(c) firma p ijme v p ípad  pot eby další zabezpe ovací prvky ke snížení 
jakékoliv zbývající hrozby na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

pov ení auditora/ú etního znalce kontrolou práce provedené 
lenem auditního týmu; nebo  

vylou ení daného odborníka z jakéhokoli d ležitého 
rozhodování týkajícího se dané zakázky. 

Firma musí rozhodnout, zda tato záležitost bude projednána s vedením 
spole nosti. 

 

Zam stnanecký pom r u auditního klienta 

 

290.134 Hrozba sp ízn nosti nebo vydíratelnosti m že vzniknout, pokud vedoucí 
p edstavitel nebo funkcioná  auditního klienta nebo jeho zam stnanec 
vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává 
auditorský výrok, byl lenem auditního týmu nebo partnerem firmy.  

290.135 Jestliže bývalý len auditního týmu nebo bývalý partner firmy p ešel 
k auditnímu klientovi na takovou pozici a stále tak p etrvává významný 
kontakt mezi firmou a takovým jedincem, vzniká tak závažná hrozba, že by 
ji žádné p ijaté zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . 
Proto je nezávislost považována za ohroženou v p ípad , že bývalý len 
auditního týmu nebo bývalý partner nastoupí jako vedoucí p edstavitel 
nebo funkcioná  auditního klienta nebo jeho zam stnanec 
vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává 
auditorský výrok. Toto neplatí v p ípad , kdy: 

(a) takový jedinec nemá nárok na žádné výhody ani platby od firmy 
krom  t ch, které vyplývají z nem nného, p edem uzav eného 
ujednání, a veškeré ástky, které firma jednotlivci dluží, jsou pro firmu 
nevýznamné; a  

(b) se takový jedinec p estal podílet nebo se nezdá, že by se podílel, na 
obchodních aktivitách firmy a odborných innostech. 

290.136 Jestliže bývalý len auditního týmu nebo bývalý partner firmy p ešel 
k auditnímu klientovi na takovou pozici a žádný významný kontakt mezi 
firmou a takovým jedincem nep etrvává, bude existence a závažnost 
p ípadné hrozby sp ízn nosti nebo vydíratelnosti záviset na faktorech, jako 
jsou nap .: 
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pozice, kterou daná osoba u klienta vykonává;  

rozsah, v jakém daná osoba bude spolupracovat s auditním týmem; 

as, který uplynul od doby, kdy daná osoba byla lenem auditního 
týmu nebo partnerem firmy; 

pozice, kterou daná osoba zastávala v auditním týmu nebo ve firm , 
nap . zda-li byla daná osoba zodpov dná za udržování pravidelného 
kontaktu s leny managementu i nejvyššího vedení klienta. 

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

úprava auditního plánu;  

sestavení auditního týmu z osob, které mají dostate né zkušenosti 
vzhledem k  osob , která p ešla ke klientovi; nebo  

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce 
provedené bývalým lenem auditního týmu.  

290.137 Jestliže bývalý partner firmy p ešel na takovouto pozici do subjektu, který 
se následn  stal auditním klientem firmy, musí být vyhodnocena závažnost 
všech hrozeb a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky 
k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

290.138 Hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, jestliže se len auditního týmu 
ú astní auditu a  je si p itom v dom toho, že n kdy v budoucnosti p ejde 
nebo m že p ejít ke klientovi, u n hož se audit provádí. Firemní metodiky a 
postupy musí stanovit len m auditních tým  povinnost oznámit firm , že 
jednají s auditním klientem o p ípadném pracovním vztahu. Po obdržení 
takového oznámení musí být vyhodnocena závažnost hrozby a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení 
na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z auditního týmu; nebo 

kontrola všech významných úsudk , které daná osoba uskute nila 
b hem p sobení v auditním týmu.  

 

Subjekt ve ejného zájmu jako auditní klient 

 

290.139 Hrozba sp ízn nosti nebo vydíratelnosti vzniká, když klí ový partner auditu 
nastoupí k auditnímu klientovi, který je subjektem ve ejného zájmu, jako: 

(a) vedoucí p edstavitel nebo funkcioná ; nebo 

(b) zam stnanec vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující 
významn  ovlivnit zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke 
které firma vydává auditorský výrok. 
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Nezávislost je považována za ohroženou s výjimkou situací, kdy subjekt 
ve ejného zájmu vydá auditovanou ú etní záv rku za období minimáln  12 
m síc  až po ukon ení práce klí ového partnera auditu a zárove  tento 
partner nebyl lenem auditního týmu, který se podílel na auditu ú etní 
záv rky. 

290.140 Hrozba vydíratelnosti vzniká, když osoba, která p sobila v roli senior 
partnera nebo ídícího partnera firmy ( i v pozici generálního editele nebo 
podobné pozici), nastoupí k auditnímu klientovi, který je subjektem 
ve ejného zájmu, jako (a) zam stnanec vykonávající pozici, která mu 
dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit zpracování ú etní evidence 
nebo ú etní záv rky, nebo jako (b) vedoucí p edstavitel nebo funkcioná  
subjektu. Nezávislost je považována za porušenou, s výjimkou situací, kdy 
uplynula doba 12 m síc  od data, kdy osoba opustila pozici senior partnera 
nebo ídícího partnera ve firm .   

290.141 Nezávislost není považována za ohroženou, když se v d sledku 
podnikových kombinací bývalý klí ový partner auditu nebo osoba, která 
d íve p sobila jako senior partner nebo ídící partner firmy, ocitne na pozici 
popsané v odstavcích 290.139 a 290.140 a když: 

(a) pozice nebyla p ijata s p ihlédnutím k podnikové kombinaci; 

(b) všechny výhody a platby v i bývalému partnerovi byly ze strany 
firmy pln  vypo ádány krom  t ch, které vyplývají z nem nného, 
p edem uzav eného ujednání, a veškeré ástky, které firma bývalému 
partnerovi dluží, jsou pro ni nevýznamné; a  

(c) bývalý partner se p estal podílet nebo se nezdá, že by se podílel, na 
obchodních  aktivitách a odborných innostech firmy; a 

(d) byla pozice bývalého partnera u auditního klienta projednána s leny 
vedení spole nosti. 

 

Do asné p id lení zam stnanc  

 

290.142 V d sledku do asného p id lení zam stnanc  firmy auditnímu klientovi 
m že vzniknout hrozba prov rky po sob  samém. Taková pomoc m že být 
poskytnuta, ale jenom na krátký asový úsek a zam stnanci firmy se nesmí 
podílet na: 

poskytování služeb, které nemají charakter ov ování a nejsou podle 
ustanovení této sekce povoleny; nebo  

p ijímat odpov dnost za ízení spole nosti. 

Za každých okolností musí být auditní klient odpov dný za vedení a 
dohlížení na práci zap j ených zam stnanc .  
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Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

provedení dodate né kontroly práce zap j ených zam stnanc ;  

v rámci auditu nesv ovat zap j eným zam stnanc m odpov dnost za 
oblast nebo innost, na které se podíleli b hem svého do asného 
p id lení; nebo 

neza le ování zap j ených zam stnanc  do auditního týmu. 

 

Služby v nedávné dob  poskytované auditním klient m 

 

290.143 Hrozba vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo prov rky po sob  
samém m že vzniknout, jestliže n který z len  auditního týmu v nedávné 
dob  p sobil jako vedoucí p edstavitel, funkcioná  nebo zam stnanec 
auditního klienta. Tak je tomu nap íklad v situaci, kdy len auditního týmu 
má vyhodnotit ásti ú etní záv rky, pro kterou sám ješt  ve službách klienta 
p ipravoval podklady z ú etní evidence.  

290.144 Pokud by len auditního týmu p sobil v pr b hu doby, na kterou se 
vztahuje auditorská zpráva, jako vedoucí p edstavitel nebo funkcioná  
auditního klienta nebo jako klient v zam stnanec vykonávající pozici, která 
mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit zpracování ú etní 
evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává auditorský výrok, byla 
by takto vzniklá hrozba natolik závažná, že by ji žádné p ijaté 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Takové osoby 
tedy nesmí pracovat v auditním týmu. 

290.145 Hrozby vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo prov rky po sob  
samém mohou také vzniknout, jestliže len auditního týmu p sobil p ed 
obdobím, na které se vztahuje auditorská zpráva, jako vedoucí p edstavitel 
nebo funkcioná  u auditního klienta nebo jako klient v zam stnanec 
vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit 
zpracování ú etní evidence nebo ú etní záv rky, ke které firma vydává 
auditorský výrok. Takové hrozby se nap íklad mohou objevit, jestliže se 
rozhodnutí p ijatá nebo práce provedené daným pracovníkem p ed 
obdobím zakázky, kdy tato osoba ješt  p sobila u auditního klienta, mají 
ov ovat v rámci sou asného auditu. Existence  a závažnost jakýchkoliv 
hrozeb bude záviset na faktorech, jako jsou nap .:  

pozice, kterou daná osoba zastávala u auditního klienta;  

as, který uplynul od doby, kdy daná osoba od klienta odešla; a  

role, která danému odborníkovi náleží v auditním týmu. 

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . P íkladem takových zabezpe ovacích prvk  je prov ení 
práce, kterou daná osoba vykonala jako len auditního týmu. 
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Pozice vedoucího p edstavitele nebo funkcioná e auditního klienta 

 

290.146 Pokud by partner nebo zam stnanec firmy p sobil jako vedoucí p edstavitel 
nebo funkcioná  u auditního klienta, byla by vzniklá hrozba prov rky po 
sob  samém a hrozba vlastní zainteresovanosti natolik závažná, že by je 
žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Z toho 
plyne, že žádný partner ani zam stnanec firmy nesmí p sobit jako vedoucí 
p edstavitel nebo funkcioná  u auditního klienta. 

290.147 Pozice „tajemníka spole nosti“ v sob  v jednotlivých jurisdikcích zahrnuje 
r zné pravomoci a povinnosti. Jeho povinnosti mohou zahrnovat jak 
administrativní innosti, jako je ízení lidských zdroj  a správa podnikových 
dokument , tak i povinnosti neadministrativního charakteru, jako nap . 
zajišt ní dodržování platných p edpis  nebo poradenství p i správ  a ízení. 
Všeobecn  je toto postavení považováno za velmi úzce spjaté s daným 
subjektem, pro který tajemník pracuje. 

290.148 Pokud by partner nebo zam stnanec firmy p sobil jako tajemník spole nosti 
u auditního klienta, byla by vzniklá hrozba prov rky po sob  samém a 
hrozba protek ního vztahu natolik závažná, že by je žádné zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Navzdory ustanovení odstavce 
290.146, pokud existenci takové situace umož uje platná legislativa nebo 
profesní p edpisy a pokud veškerá d ležitá rozhodnutí v daném subjektu 
iní vedení spole nosti, musí být povinnosti a innosti, které m že tajemník 

spole nosti vykonávat, omezeny na innosti rutinního a administrativního 
charakteru, jako je p íprava zápis  z jednání a zabezpe ení povinných 
hlášení. V takové situaci musí být vyhodnocena závažnost veškerých hrozeb 
a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci 
nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

290.149 Rutinní administrativní innosti spo ívající v podpo e práce tajemníka 
spole nosti i poradenství pro tajemníka spole nosti v oblasti výkonu 
administrativních inností nejsou všeobecn  považovány za aktivity 
ohrožující nezávislost za p edpokladu, že všechna d ležitá rozhodnutí iní 
vedení spole nosti. 

 

Dlouhodobé vazby vedoucích pracovník  s auditními klienty (v etn  rotace 
partner ) 

 

Všeobecná ustanovení 

 

290.150 Hrozby sp ízn nosti a vlastní zainteresovanosti vznikají p i dlouhodobém 
nasazování stejných vedoucích pracovník  na stejnou auditní zakázku. 
Závažnost t chto hrozeb bude záviset na faktorech, jako jsou nap .:  

délka doby, po kterou je daná osoba lenem auditního týmu;  

úloha dané osoby v auditním týmu;  
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struktura firmy; 

povaha auditní zakázky; 

otázka, zda došlo ke zm nám v týmu vedení klienta; a 

otázka, zda došlo ke zm n  charakteru nebo náro nosti nález  
v ú etnictví nebo výkaznictví klienta. 

Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

rotace vedoucích pracovník  mimo auditní tým; 

pov ení auditora/ú etního znalce, který nebyl lenem auditního 
týmu, aby prov il práci, kterou provedli vedoucí pracovníci; nebo 

pravidelné nezávislé vnit ní nebo vn jší prov rky kvality zakázky. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.151 V p ípad  auditu klienta, který je subjektem ve ejného zájmu, nesmí být 
jednotlivec klí ovým partnerem auditu po dobu delší než 7 let. Po uplynutí 
této doby nesmí být daná osoba po dobu 2 let lenem auditního týmu ani 
p sobit jako klí ový partner auditu pro tohoto klienta. B hem této doby se 
tato osoba nesmí podílet na auditu tohoto subjektu, provád t ízení kvality 
na zakázce, poskytovat konzultace týmu provád jícímu zakázku nebo 
klientovi ohledn  odborných a oborov  specifických otázek, transakcí i 
skute ností nebo jinak p ímo ovliv ovat výsledek zakázky. 

290.152 Navzdory ustanovení odstavce 290.151 mohou klí oví partne i zakázky, 
kte í jsou výjime n  d ležití pro kvalitu auditu, ve výjime ných p ípadech a 
za nep edpokládaných okolností, na než firma nemá vliv, z stat v auditním 
týmu ješt  jeden rok, pokud bude hrozba v i nezávislosti eliminována 
nebo snížena na p ijatelnou úrove  pomocí zabezpe ovacích prvk . 
Nap íklad klí ový partner auditu m že z stat v auditním týmu o jeden rok 
navíc v p ípad , že rotace nebyla možná kv li nep edpokládaným 
okolnostem, jako je tomu t eba v p ípad  vážné nemoci partnera, který se 
m l stát novým partnerem zakázky. 

290.153 Dlouhodobé vazby jiných partner  s auditním klientem, který je subjektem 
ve ejného zájmu, vedou ke vzniku hrozby sp ízn nosti a hrozby vlastní 
zainteresovanosti. Závažnost t chto hrozeb bude záviset na faktorech, jako 
jsou nap .: 

délka doby, po kterou je partner ve spojení s auditním klientem;  

úloha dané osoby v auditním týmu, pokud v n m n jakou úlohu 
zastává; a 

charakter, etnost a rozsah sou innosti mezi danou osobou a leny 
manažerského týmu i vedením klientské spole nosti. 
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Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

rotace partnera mimo auditní tým nebo jiný zp sob ukon ení vazeb 
partnera s auditním klientem; nebo 

pravidelné nezávislé vnit ní nebo vn jší prov rky kvality zakázky. 

290.154 Když se auditní klient stane subjektem ve ejného zájmu, pak se 
p i stanovení lh ty, dokdy má dojít k vým n  klí ového partnera auditu, 
musí vzít v úvahu délka doby, po kterou onen klí ový partner zakázky tuto 
funkci u zakázky pro daného auditního klienta zastával. Jestliže ur itá 
osoba p sobila ve funkci klí ového partnera auditu v dob , kdy se klient 
stal subjektem ve ejného zájmu, p t nebo mén  let, po et rok , po které 
tato osoba ješt  m že p sobit jako klí ový partner auditu u klienta, je sedm 
let mínus po et již odsloužených let. Jestliže ur itá osoba p sobila v roli 
klí ového partnera auditu v dob , kdy se klient stal subjektem ve ejného 
zájmu, šest nebo více let,  m že partner pokra ovat v této funkci ješt  
maximáln  po dobu dvou let p ed vým nou („rotací“). 

290.155 Jestliže u firmy p sobí jen n kolik málo osob se znalostmi a zkušenostmi 
pot ebnými k zastávání funkce klí ového partnera auditu u subjektu 
ve ejného zájmu, nemusí rotace klí ových partner  auditu p edstavovat pro 
danou firmu dostupné zabezpe ovací prvky. Pokud nezávislý regulátor 
v p íslušné jurisdikci povolil za takových okolností výjimku z rotace 
partner , m že taková osoba v souladu s touto úpravou z stat klí ovým 
partnerem zakázky na dobu delší než 7 let za p edpokladu, že regulátor 
stanovil specifické, alternativní zabezpe ovací prvky, jako jsou nap íklad 
pravidelné, nezávislé externí prov rky. 

 

Poskytování služeb nemajících charakter ov ování auditním klient m 

 

290.156 Firmy tradi n  poskytují auditním klient m celou adu služeb, které nemají 
ov ovací charakter a pro které mají znalosti a odborné p edpoklady. 
Poskytování služeb nemajících ov ovací charakter však na druhé stran  
m že ohrozit nezávislost firmy nebo len  auditního týmu. Jedná se 
p edevším o hrozbu prov rky po sob  samém, hrozbu vlastní 
zainteresovanosti a hrozbu protek ního vztahu. 

290.157 Nové sm ry vývoje v daném oboru podnikání, vývoj na finan ních trzích a 
rychlé zm ny v oblasti informa ních technologií, to vše neumož uje firmám 
sestavit vy erpávající seznam služeb nemajících charakter ov ování, které 
by mohly být auditnímu klientovi poskytnuty. Jestliže v této sekci nejsou 
zahrnuta specifická opat ení pro ur itý druh služeb, které nemají charakter 
ov ování, musí být pro ur ení konkrétních postup  uplatn n koncep ní 
rámec.  
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290.158 Než firma p ijme zakázku na poskytování služby nemající charakter 
ov ování auditnímu klientovi, je t eba rozhodnout, jestli poskytování 
takové služby nepovede k ohrožení nezávislosti. P i hodnocení závažnosti 
hrozeb vzniklých v d sledku poskytování služby nemající charakter 
ov ování je t eba zvážit všechny hrozby, u nichž má auditní tým d vod se 
domnívat, že vznikají v d sledku poskytování jiných souvisejících služeb 
nemajících charakter ov ování. Jestliže vznikla hrozba, kterou není možné 
snížit na p ijatelnou úrove  pomocí p ijetí zabezpe ovacích prvk , pak tato 
služba nemající charakter ov ování nesmí být poskytována. 

290.159 Poskytování ur itých služeb nemajících charakter ov ování auditním 
klient m m že vytvá et tak závažné hrozby v i nezávislosti, že je žádné 
zabezpe ovací prvky nemohou snížit na p ijatelnou úrove . P ípustné však 
m že být poskytování takových služeb sp ízn nému subjektu nebo 
samostatné divizi auditního klienta, p ípadn  poskytování takových služeb 
v souvislosti s odd lenou položkou ú etních výkaz . To vše ale pod 
podmínkou, že veškeré hrozby v i nezávislosti firmy byly sníženy na 
p ijatelnou úrove  p ijetím opat ení, podle nichž jiná firma provede audit 
takového sp ízn ného subjektu, divize nebo odd lené položky ú etních 
výkaz , p ípadn  jiná firma znovu provede službu nemající charakter 
ov ování v rozsahu posta ujícím k tomu, aby tato jiná firma p evzala za 
takovouto službu odpov dnost. 

290.160 Firma m že poskytovat služby nemající charakter ov ování, které by jinak 
byly podle ustanovení této sekce zakázány, následujícím sp ízn ným 
subjekt m auditního klienta: 

(a)  subjektu, který není auditním klientem a p ímou nebo nep ímo 
ovládá auditního klienta; 

(b) subjektu, který není auditním klientem a má p ímý finan ní podíl u 
klienta, jestliže tento subjekt vykonává ve spole nosti klienta 
podstatný vliv a podíl u klienta je pro zmín ný subjekt významný; 
nebo  

(c) subjektu, který není auditním klientem, ale je ovládán stejnou 
ovládající osobou jako auditní klient, 

jestliže se lze rozumn  domnívat, že (a) služby nezp sobí hrozbu prov rky 
po sob  samém, protože výsledek služeb nebude p edm tem auditních 
procedur, a (b) všechny hrozby vzniklé v d sledku poskytovaných služeb 
budou eliminovány nebo sníženy na p ijatelnou úrove  pomocí p ijatých 
zabezpe ovacích prvk . 

290.161 Když se auditní klient stane subjektem ve ejného zájmu, tak poskytování 
služeb nemajících charakter ov ování neohrozí nezávislost firmy, jestliže: 

(a) je p edchozí poskytovaná služba nemající charakter ov ování 
v souladu s ustanoveními této sekce, která se vztahují na auditní 
klienty, kte í nejsou subjekty ve ejného zájmu; 
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(b) poskytování služeb, které nejsou podle této sekce povoleny pro 
auditní klienty, kte í jsou subjektem ve ejného zájmu, je ukon eno 
p ed tím nebo hned, jak je to možné, po tom, co se klient stal 
subjektem ve ejného zájmu; a  

(c) v p ípad  pot eby firma uplat uje zabezpe ovací prvky, aby 
eliminovala nebo snížila všechny hrozby v i nezávislosti na 
p ijatelnou úrove .  

 

Odpov dnost ídících pracovník  

 

290.162 ídící pracovníci vykonávají p i ízení subjektu mnoho inností, které jsou 
v zájmu jeho investor . Je nemožné uvést všechny innosti, které jsou 
v odpov dnosti ídících pracovník . Nicmén  povinnosti ídících pracovník  
zahrnují ízení a vedení subjektu, rozhodování o získání, použití a kontrole 
lidských, finan ních, hmotných a nehmotných zdroj . 

290.163 Rozhodnutí, zda ídící pracovníci mají odpov dnost za konkrétní innost, 
závisí na ad  okolností a vyžaduje odborné posouzení. P íklady inností, 
které by obecn  pat ily do odpov dnosti ídících pracovník , zahrnují: 

stanovení postup , zásad a strategického výhledu;  

vedení a p evzetí odpov dnosti za innost zam stnanc  subjektu; 

schvalování transakcí; 

rozhodování, která doporu ení firmy nebo jiné t etí strany bude 
subjekt implementovat; 

odpov dnost za zpracování a poctivé zobrazení ú etní záv rky 
v souladu s relevantním výkaznickým rámcem; a 

odpov dnost za návrh, zavedení a udržování vnit ního kontrolního 
systému.  

290.164 Rutinní a administrativní innosti nebo innosti týkající se nevýznamných 
skute ností obecn  nejsou považovány za odpov dnost ídících pracovník . 
Mezi odpov dnosti ídících pracovník  nap íklad nepat í provedení 
nevýznamné transakce, která byla ídícími pracovníky schválena, nebo 
sledování termín  pro podání povinných hlášení a informování auditního 
klienta o t chto termínech. Dále se za p ebírání odpov dnosti ídících 
pracovník  nepovažuje poskytování rad a doporu ení ídícím pracovník m, 
které jsou zamýšleny jako podpora p i výkonu jejich pravomocí,. 

290.165 Jestliže by firma m la p evzít n kterou z odpov dností ídících pracovník  
za auditního klienta, byly by vzniklé hrozby tak závažné, že by je žádné 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Nap íklad 
rozhodování, které doporu ení firmy by se m lo implementovat, by vedlo 
ke vzniku hrozby prov rky po sob  samém a hrozby vlastní 
zainteresovanosti. Dále by p evzetí odpov dností ídících pracovník  vedlo  
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ke vzniku hrozby sp ízn nosti, protože by se firma stala p íliš t sn   spjatou 
s názory a zájmy ídících pracovník . Proto firma nesmí p ebírat 
odpov dnost ídících pracovník  od auditního klienta.    

290.166 Aby se firma vyhnula riziku p evzetí odpov dnosti ídících pracovník  p i 
poskytování služeb nemajících ov ovací charakter pro auditní klienty, musí 
být firma p esv d ená, že ídící pracovník klienta je odpov dný za d ležité 
úsudky a rozhodnutí, která jsou vlastní odpov dností ídících pracovník , a 
dále za vyhodnocení výsledk  poskytnutých služeb a p evzetí odpov dnosti 
za další kroky vyplývající z výsledk  t chto služeb. Toto snižuje riziko, že 
by firma neúmysln  u inila d ležitý úsudek nebo rozhodnutí jménem 
ídících pracovník  klienta. Riziko se dále snižuje, když firma p edloží 

klientovi objektivní a p ehlednou analýzu a prezentaci nález , na jejichž 
základ  si klient m že vytvo it vlastní úsudek a rozhodnutí.  

 

Zpracování ú etních záznam  a ú etní záv rky 

 

Všeobecná ustanovení 

 

290.167 ídící pracovníci mají odpov dnost za zpracování a poctivé zobrazení 
ú etní záv rky v souladu s relevantním výkaznickým rámcem. Tyto 
odpov dnosti zahrnují: 

po izování nebo zm nu ú etních záznam  nebo p i azování transakcí 
do jednotlivých ú etních t íd; a 

p ípravu nebo zm nu zdrojových dokument  i údaj  pro ú etní 
záznamy v elektronické nebo jiné podob , které poskytují evidenci o 
transakci (nap . nákupní objednávky, asové záznamy pro mzdové 
ú ely a objednávky zákazník ). 

290.168 Poskytování ú etních služeb auditnímu klientovi, nap íklad zpracování 
ú etních záznam  nebo ú etní záv rky, vede k vytvá ení hrozby prov rky 
po sob  samém, jestliže stejná firma posléze provádí audit takové ú etní 
záv rky. 

290.169 Auditní proces nicmén  vyžaduje dialog mezi firmou a ídícími pracovníky 
auditního klienta, který zahrnuje:  

použití ú etních standard  nebo metodik a požadavky na poskytnutí 
obsahu ú etní záv rky,  

p im enost finan ních a ú etních kontrolních mechanism  a metod 
používaných p i stanovení vykazovaných ástek aktiv a pasiv nebo  

návrh opravných ú etních záznam . Tyto služby se považují za 
normální sou ást auditního procesu a za normálních okolností 
neohrožují nezávislost. 
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290.170 Podobn  klient m že požádat firmu o odbornou pomoc ohledn  záležitostí, 
jako je ešení problém  odsouhlasení ú t  i shromaž ování a analyzování 
informací ur ených pro výkazy pro regulatorní ú ely. Dále klient m že 
požadovat odborné poradenství o ú etních záležitostech, jako je nap íklad 
konverze ú etní záv rky z jednoho výkaznického rámce do druhého (nap . 
kv li souladu se skupinovými ú etními principy nebo kv li p echodu na 
jiný výkaznický rámec, jako jsou nap . Mezinárodní standardy finan ního 
výkaznictví). Takové služby obecn  neohrožují nezávislost v p ípad , že 
firma na sebe nep ebírá odpov dnosti ídících pracovník  auditního klienta.  

 

Auditní klienti, kte í nejsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.171 Za p edpokladu, že hrozba prov rky po sob  samém je snížena na 
p ijatelnou úrove , m že firma poskytovat auditnímu klientovi, který není 
subjektem ve ejného zájmu, služby mechanického a rutinního charakteru 
spojené se zpracováním ú etních záznam  a ú etní záv rky. Mezi takové 
služby pat í nap .: 

poskytování mzdových služeb na základ  podklad  p ipravených 
klientem; 

zaú tování transakcí, u kterých klient ur il nebo schválil za azení do 
jednotlivých ú etních t íd; 

zaú tování klientem naprogramovaných transakcí do hlavní knihy; 

zaú tování klientem schválených záznam  do obratové p edvahy; a 

zpracování ú etní záv rky na základ  obratové p edvahy. 

Ve všech p ípadech musí být vyhodnocena závažnost hrozby a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení 
na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

zajišt ní, aby tyto služby provedla osoba, která není lenem auditního 
týmu; nebo 

jestliže tyto služby poskytuje len auditního týmu, pak zajistit kontrolu 
jeho práce partnerem nebo zkušeným zam stnancem s odpovídajícími 
odbornými znalostmi, kte í nejsou leny auditního týmu. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.172 Mimo naléhavých situací nesmí firma poskytovat auditním klient m, kte í 
jsou subjekty ve ejného zájmu, ú etní služby, v etn  mzdových služeb, dále 
pro n  nesmí vypracovávat ú etní záv rku, ke které bude vydávat 
auditorský výrok, nebo p ipravovat podklady pro ú etní záv rku. 
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290.173 Nehled  na ustanovení odstavce 290.172 m že firma poskytovat ú etní 
služby v etn  mzdových služeb a zpracování ú etní záv rky nebo dalších 
podklad  pro divize nebo sp ízn né subjekty auditního klienta, který je 
subjektem ve ejného zájmu, jestliže se jedná o služby mechanického a 
rutinního charakteru a jestliže nejsou poskytovány leny auditního týmu a: 

a) divize a sp ízn né subjekty, kterým jsou dané služby poskytovány, 
jsou v ú etní záv rce, ke které firma bude vydávat výrok, v sou tu 
nevýznamné; 

b) tyto služby se týkají záležitostí, které jsou pro ú etní záv rku divize 
nebo sp ízn ného subjektu v sou tu nevýznamné. 

 

Naléhavé situace 

 

290.174 Poskytování ú etních služeb auditním klient m, které by jinak podle 
ustanovení této sekce nebylo povoleno, je umožn no v naléhavých 
p ípadech a jiných mimo ádných situacích, kdy je pro klienta jiné ešení 
neuskute nitelné. Toto m že nastat v p ípad , kdy (a) pouze firma 
disponuje pot ebnými zdroji a znalostmi systém  a postup  klienta, aby 
dokázala klientovi pomoci s v asným zpracováním ú etních záznam  a 
ú etní záv rky, a kdy (b) by omezení firemní zp sobilosti poskytovat služby 
vedlo k výrazným obtížím pro klienta (nap . d sledek nespln ní zákonných 
požadavk  na výkaznictví). V takové situaci musí být spln ny následující 
podmínky:  

(a) pracovníci, kte í provád jí tyto služby, nejsou leny auditního týmu; 

(b) služby jsou poskytovány pouze b hem krátkého asového úseku a 
nep edpokládá se jejich opakování; a 

(c) situace byla projednána s vedením spole nosti. 

 

Oce ovací služby  

 

Všeobecná ustanovení 

 

290.175 Oce ování zahrnuje stanovení p edpoklad  budoucího vývoje, aplikaci 
odpovídajících metodologií a technik a kombinaci obou t chto faktor  
s cílem stanovit konkrétní hodnotu nebo rozsah hodnot ur itého aktiva, 
pasiva, p ípadn  podniku jako celku. 

290.176 Poskytování oce ovacích služeb auditnímu klientovi m že zp sobit hrozbu 
prov rky po sob  samém. Existence a závažnost hrozby bude záviset na 
faktorech, jako jsou nap .: 

skute nost, zda bude mít ocen ní významný dopad na ú etní záv rku; 

rozsah klientova zapojení p i stanovení a schválení metodiky 
oce ování a ostatních významných skute ností odhadu; 
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dostupnost zavedených metodik a odborných metodických pokyn ; 

stupe  subjektivity obsažený v p edm tu ocen ní u oce ování 
provád ných podle standardních nebo zavedených metodik; 

spolehlivost a rozsah podkladových dat; 

stupe  závislosti na budoucích událostech, které mohou zp sobit 
zna né výkyvy v zahrnutých ástkách; 

rozsah a jednozna nost hodnot a informací zve ejn ných v ú etní 
záv rce. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborníka, který se nepodílel na poskytování oce ovacích 
služeb, aby prov il provedené auditorské nebo oce ovací práce; 
nebo 

zajišt ní, aby osoby poskytující takové služby nebyli leny auditního 
týmu. 

290.177 Ur itá ocen ní nezahrnují významnou míru subjektivity. Jedná se p edevším 
o p ípady, kde podkladové p edpoklady vycházejí ze zákona nebo 
regulatorních p edpis  nebo jsou obecn  respektovány a kde používané 
techniky a metodiky vycházejí z obecn  uznávaných standard , zákon  
nebo regulatorních p edpis . V takových p ípadech není pravd podobné, 
že by se výsledky ocen ní provedeného dv ma nebo více stranami 
významn  lišily.  

290.178 Jestliže je firma požádána o poskytnutí oce ovacích služeb auditnímu 
klientovi pro ú ely pomoci se stanovením da ové povinnosti nebo 
da ovým plánováním a výsledek oce ování nemá p ímý dopad na ú etní 
záv rku, pak platí ustanovení odstavce 290.191. 

 

Auditní klienti, kte í nejsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.179 V p ípad , že auditní klient není subjektem ve ejného zájmu a sou asn  
oce ovací služby mají významný dopad na ú etní záv rku, ke které bude 
firma vydávat auditorský výrok, a ocen ní obsahuje významnou míru 
subjektivity, pak žádné zabezpe ovací prvky nemohou snížit hrozbu 
prov rky po sob  samém na p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že firma 
nem že poskytovat takové oce ovací služby auditnímu klientovi. 
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Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.180 Firma nesmí poskytovat oce ovací služby auditnímu klientovi, který je 
subjektem ve ejného zájmu, v p ípad , že by ocen ní m lo významný 
dopad, a  už samostatn  nebo v sou tu, na ú etní záv rku, ke které bude 
firma vydávat výrok. 

 

Poskytování da ových služeb 

 

290.181 Da ové služby zahrnují širokou nabídku služeb: 

sestavení da ového p iznání; 

da ové kalkulace pro ú ely ú etních zápis ; 

da ové plánování a ostatní da ové poradenství; a 

pomoc p i ešení da ových spor . 

Zatímco zde jsou da ové služby poskytované ze strany firmy auditním 
klient m uvedeny jednotliv  a odd len  podle výše uvedených kategorií, ve 
skute nosti jsou tyto služby asto vzájemn  propojeny. 

290.182 Poskytování ur itých da ových služeb vytvá í hrozbu prov rky po sob  
samém a hrozbu protek ního vztahu. Existence a závažnost jakýchkoliv 
hrozeb bude záviset na faktorech, jako je (a) systém, podle n jž finan ní 
ú ad vym uje a provádí správu p edm tné dan , a úloha firmy v tomto 
procesu, (b) složitost p íslušného da ového systému a míra zkušenosti 
nutná pro jeho aplikaci, (c) specifické podmínky zakázky a (d) úrove  
da ové odbornosti zam stnanc  klienta. 

 

Sestavení da ového p iznání 
 

290.183 Služba sestavení da ového p iznání zahrnuje pomoc klientovi se spln ním 
povinností týkajících se da ového výkaznictví formou navržení a dopln ní 
informací v etn  ástky splatné dan  (obvykle na standardním formulá i), 
které je nutné p edložit p íslušnému finan nímu ú adu. Takové služby také 
zahrnují poradenství ohledn  promítnutí minulých transakcí do da ového 
p iznání a komunikaci s finan ním ú adem jménem auditního klienta 
v p ípad  požadavk  na dopl ující informace a analýzu (v etn  vysv tlení 
p ijatého postupu a odborné podpory pro n j). Služby sestavení da ového 
p iznání jsou obecn  založeny na historických informacích a zahrnují 
analýzu a prezentaci t chto informací podle platné da ové legislativy, 
v etn  precedent  a zavedených postup . Dále jsou da ová p iznání 
p edm tem jakýchkoliv kontrol a schvalovacích proces , které finan ní ú ad 
považuje za vhodné a pot ebné. V souladu s tím tyto služby nezp sobují 
hrozbu v i nezávislosti za p edpokladu, že vedení spole nosti p evezme 
odpov dnost za da ové p iznání v etn  veškerých významných p ijatých 
úsudk . 
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Da ové výpo ty pro ú ely zpracování ú etních zápis  
 

Auditní klienti, kte í nejsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.184 Provedení výpo tu splatné dan  a odloženého da ového závazku (nebo 
pohledávky) pro auditního klienta pro ú ely zpracování ú etních zápis , 
které budou následn  auditovány firmou, vede ke vzniku hrozby prov rky 
po sob  samém. Závažnost této hrozby bude záviset na (a) složitosti 
p íslušné da ové legislativy a jiných právních p edpis  a mí e zkušeností 
nutné pro jeho aplikaci, (b) úrovni da ových znalostí zam stnanc  klienta a 
(c) závažnosti ástek vzhledem k ú etní záv rce. V p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k eliminaci nebo snížení hrozby na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu,  poskytováním 
služeb; 

jestliže tuto službu poskytuje len auditního týmu, pov it partnera 
nebo zkušeného zam stnance s odpovídajícími odbornými znalostmi, 
kte í nejsou leny auditního týmu, aby zkontrolovali da ovou 
kalkulaci; nebo 

sjednání poradenství ohledn  této služby u externího da ového 
odborníka. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.185 Mimo naléhavých situací nesmí firma pro auditní klienty, kte í jsou subjekty 
ve ejného zájmu, p ipravovat výpo ty splatné dan  a odloženého da ového 
závazku (nebo pohledávky) pro ú ely zpracování ú etních zápis , které 
jsou významné pro ú etní záv rku, ke které bude firma vydávat výrok.  

290.186 Provedení výpo tu splatné dan  a odloženého da ového závazku (nebo 
pohledávky) pro auditního klienta za ú elem zpracování ú etních zápis , 
které by jinak podle ustanovení této sekce nebylo povoleno, m že být 
auditnímu klientovi poskytnuto v naléhavé situaci nebo jiné mimo ádné 
situaci, kdy je pro klienta jiné ešení neuskute nitelné. Toto m že nastat 
v p ípad , kdy (a) pouze firma disponuje pot ebnými zdroji a znalostmi o 
záležitostech klienta, aby dokázala klientovi pomoci s v asnou p ípravou 
výpo tu splatné dan  a odloženého da ového závazku (nebo pohledávky), 
a kdy (b) by omezení firemní zp sobilosti poskytovat služby vedlo 
k výrazným obtížím pro klienta (nap . d sledek nespln ní zákonných 
požadavk  na výkaznictví). V takové situaci musí být spln ny následující 
podmínky:  

(a) pracovníci, kte í provád jí tyto služby, nejsou leny auditního týmu; 

(b) služby jsou poskytovány pouze b hem krátkého asového úseku a 
nep edpokládá se jejich opakování; a 
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(c) situace byla projednána s vedením spole nosti. 

 

Da ové plánování a ostatní da ové poradenství 

 

290.187 Da ové plánování a ostatní da ové poradenství zahrnuje celou adu služeb, 
jako je nap íklad doporu ení efektivní da ové struktury nebo poradenství 
ohledn  aplikace nových da ových zákon  a jiných právních p edpis . 

290.188 Hrozba prov rky po sob  samém m že vzniknout v p ípad , že poradenství 
ovlivní ú etní záv rku. Existence a závažnost jakýchkoliv hrozeb bude 
záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

stupe  subjektivity zapojený p i stanovení odpovídajícího ú etního 
zachycení da ové rady v ú etní záv rce; 

míra významnosti dopadu výsledku da ového poradenství na ú etní 
záv rku; 

otázka, zda ú innost da ového poradenství závisí na zp sobu 
ú etního zachycení nebo prezentaci v ú etní záv rce a zda existuje 
pochybnost o správnosti ú etního zachycení nebo prezentaci v ú etní 
záv rce podle platných ú etních p edpis ; 

úrove  da ové odbornosti zam stnanc  klienta; 

míra, do které má dané ešení oporu v da ové legislativ , jiných 
právních p edpisech, precedentech nebo v zavedených postupech; a 

otázka, zda je da ové ešení podporováno oficiálním nebo jiným 
rozhodnutím finan ního ú adu ješt  p ed zpracováním ú etní záv rky. 

Nap íklad poskytování služeb da ového plánování a ostatního da ového 
poradenství obecn  nevytvá í hrozbu v i nezávislosti, jestliže je da ová 
rada jasn  podpo ena stanoviskem finan ního ú adu, jinými precedenty, 
nebo zavedenými postupy nebo vychází z da ové legislativy a tato 
stanoviska i postupy budou pravd podobn  sm rodatné. 

290.189 Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; 

pov ení da ového specialisty, který se nepodílel na poskytování 
da ové služby, aby poskytl auditnímu týmu radu ohledn  dané služby 
a zkontroloval její zachycení  v ú etní záv rce; 

získání poradenství ohledn  dané služby od externího da ového 
specialisty; nebo 

získání p edb žného souhlasu nebo rady od finan ního ú adu. 
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290.190 Tam, kde ú innost da ového poradenství závisí na konkrétním ú etním 
zachycení nebo prezentaci v ú etní záv rce a: 

(a) auditní tým má d vodné pochybnosti o správnosti ú etního zachycení 
nebo prezentace v ú etní záv rce podle platných ú etních p edpis ; a 

(b) výsledek nebo d sledky da ového poradenství budou mít významný 
dopad na ú etní záv rku, ke které bude firma vydávat výrok, 

bude hrozba prov rky po sob  samém tak závažná, že by ji žádné 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že 
firma nesmí poskytovat takové da ové poradenství auditnímu klientovi. 

290.191 V rámci poskytování da ových služeb auditnímu klientovi m že být firma 
požádána o provedení ocen ní jako podkladu pro stanovení da ové 
povinnosti nebo pro ú ely da ového plánování. Tam, kde výsledek ocen ní 
bude mít p ímý dopad na ú etní záv rku, je t eba použít ustanovení 
odstavc  290.175 až 290.180, které se vztahují k oce ovacím službám. 
Pokud je ocen ní provád no pouze pro da ové ú ely a výsledek ocen ní 
nebude mít p ímý dopad na ú etní záv rku (tj. ú etní záv rka bude 
ovlivn na pouze p es ú etní zápisy vztahující se k daním), nevznikne 
obecn  hrozba v i nezávislosti v p ípad , že je dopad na ú etní záv rku 
nevýznamný, nebo když je ocen ní p ezkoumáno finan ním ú adem nebo 
jiným obdobným ú adem s regulatorními pravomocemi. Jestliže ocen ní 
není p edm tem externího p ezkoumání a jeho dopad na ú etní záv rku je 
významný, existence a závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záviset na 
faktorech, jako jsou nap .: 

míra, do které má metodika oce ování oporu v da ové legislativ , 
jiných právních p edpisech, precedentech nebo v zavedených 
postupech a míra subjektivity obsažená v ocen ní; 

spolehlivost a rozsah podkladových dat. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; 

pov ení odborníka, aby provedl kontrolu auditní práce nebo 
výsledku da ové služby; nebo 

získání p edb žného souhlasu nebo rady od finan ního ú adu. 

 

Pomoc p i ešení da ových spor  

 

290.192 Hrozba prov rky po sob  samém a protek ního vztahu m že vzniknout, 
jestliže firma zastupuje auditního klienta p i ešení da ového sporu, kdy 
finan ní ú ad již oznámil klientovi, že odmítl jeho argumenty ohledn  ur ité 
konkrétní záležitosti, a jedna ze zú astn ných stran, bu  finan ní ú ad nebo 



- 69 - 

klient, se v této záležitosti obrátil na soud, aby v dané v ci rozhodl. 
Existence a závažnost jakékoli hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou 
nap .: 

otázka, zda firma poskytla klientovi da ovou radu v záležitosti, která 
je p edm tem sporu; 

v jakém rozsahu výsledek sporu významn  ovlivní ú etní záv rku, ke 
které bude firma vydávat výrok; 

míra, do které má sporná záležitost oporu v da ové legislativ , jiných 
právních p edpisech, precedentech nebo v zavedených postupech; 

otázka, zda je soudní ízení ve ejné; a 

jakou úlohu hrají ídící pracovníci p i ešení sporu. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; 

pov ení da ového specialisty, který se nepodílel na poskytování 
da ové služby, aby poskytl auditnímu týmu radu ohledn  dané služby 
a zkontroloval její zachycení v ú etní záv rce; nebo 

získání poradenství ohledn  dané služby od externího da ového 
specialisty. 

290.193 Jestliže da ové služby zahrnují roli obhájce auditního klienta ve 
ve ejném soudním sporu ohledn  ešení da ové záležitosti a dot ené ástky 
mají významný vliv na ú etní záv rku, ke které bude firma vydávat výrok, je 
hrozba protek ního vztahu tak závažná, že by ji žádné zabezpe ovací prvky 
nemohly eliminovat nebo snížit na p ijatelnou úrove . Proto firma nesmí 
provád t tento typ služeb pro auditní klienty. Co je považováno za ve ejný 
soudní spor, ur uje zp sob ešení da ových spor  p íslušnou legislativou.  

290.194 Nicmén  firm  není znemožn no pokra ovat v roli poradce auditního 
klienta v záležitostech, které jsou p edm tem ve ejného soudního sporu 
(nap . odpovídat na specifické dotazy, poskytovat vysv tlení a sv dectví o 
poskytnuté práci nebo pomoci klientovi analyzovat otázky spojené s 
da ovou problematikou).   
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Poskytování služeb interního auditu 

 

Všeobecná ustanovení 

 

290.195 Rozsah a cíle interního auditu jsou velice r znorodé v závislosti na velikosti 
a struktu e subjektu, požadavcích ídících pracovník  a vedení spole nosti. 
Služby interního auditu mohou zahrnovat: 

(a) monitorování vnit ního kontrolního systému – prov rky kontrol, 
monitorování jejich fungování a doporu ení zlepšení; 

(b) ov ení finan ních a provozních dat – prov rky prost edk  
používaných k identifikaci, m ení, klasifikaci a vykazování finan ních 
a provozních dat a specifické šet ení jednotlivých položek v etn  
detailního testování transakcí, z statk  a postup ; 

(c) prov rky hospodárnosti, ú innosti a efektivnosti provozních inností 
v etn  nepen žních operací subjektu; a 

(d) prov rky dodržování zákon , jiných právních p edpis  a ostatních 
externích požadavk  a dále dodržování postup , sm rnic a ostatních 
interních požadavk . 

290.196 Služby interního auditu zahrnují pomoc auditnímu klientovi s výkonem 
funkce interního auditu. Poskytování služeb interního auditu auditnímu 
klientovi vytvá í hrozbu prov rky po sob  samém, jestliže firma používá 
výsledky práce interního auditu pro následný externí audit. Výkonem 
významné ásti funkce interního auditu roste možnost, že zam stnanci 
firmy, kte í služby interního auditu poskytují, p evezmou n kterou z 
odpov dností managementu. Jestliže zam stnanci firmy p evezmou p i 
poskytování služeb interního auditu auditnímu klientovi n kterou z 
odpov dností managementu, pak bude vzniklá hrozba tak závažná, že by ji 
žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . V souladu 
s tím zam stnanci firmy nesmí p evzít n kterou z odpov dností 
managementu p i poskytování služeb interního auditu auditnímu klientovi. 

290.197 P íklady služeb interního auditu, kde dochází k p evzetí odpov dnosti 
managementu, zahrnují: 

(a) nastavení postup  interního auditu nebo strategického sm ru funkce 
interního auditu;  

(b) ízení a p evzetí odpov dnosti za innost zam stnanc  interního auditu 
subjektu; 

(c) rozhodování o tom, která doporu ení, která vznikla na základ  
inností interního auditu, budou implementována;  

(d) vykazování výsledk  innosti interního auditu vedení spole nosti 
jménem ídících pracovník  (managementu); 

(e) výkon inností tvo ících sou ást vnit ního kontrolního systému, jako 
jsou nap íklad prov rka a schvalování zm n v p ístupových právech 
zam stnanc ; 
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(f) p evzetí odpov dnosti za vytvo ení, zavedení a udržování vnit ního 
kontrolního systému; a 

(g) výkon extern  zadaných služeb interního auditu, zahrnujících celou 
funkci nebo významnou ást funkce interního auditu, kdy je firma 
odpov dná za ur ení rozsahu aktivit interního auditu a m že být 
odpov dná za jednu nebo více inností uvedených v bodech (a)-(f). 

290.198 Aby firma zamezila p evzetí odpov dnosti managementu, musí poskytovat 
služby interního auditu auditnímu klientovi pouze tehdy, když bude 
p esv d ena, že: 

(a) klient jmenuje vhodnou a kompetentní sílu, nejlépe z ad zkušených 
ídících pracovník , která bude odpov dná za innosti interního 

auditu a p evezme odpov dnost za vytvo ení, zavedení a udržování 
vnit ního kontrolního systému; 

(b) ídící pracovníci klienta nebo vedení spole nosti p ezkoumá, posoudí 
a schválí rozsah, riziko a etnost služeb interního auditu;  

(c) ídící pracovníci klienta zhodnotí p im enost služeb interního auditu 
a zjišt ní, která vyplývají z provedení služeb; 

(d) ídící pracovníci klienta zhodnotí a rozhodnou, která doporu ení 
interního auditu p ijmout, a budou ídit implementa ní proces; a  

(e) ídící pracovníci klienta podávají vedení spole nosti zprávy o 
závažných zjišt ních a doporu eních vyplývajících z provedených 
služeb interního auditu. 

290.199 V p ípad , že firma využívá práci interního auditu, mezinárodní standardy 
auditu požadují provedení ur itých postup  ke zhodnocení adekvátnosti 
této práce. Pokud firma p ijme zakázku na poskytnutí služeb interního 
auditu auditnímu klientovi a výsledek t chto služeb bude používat p i 
provád ní externího auditu, vzniká hrozba prov rky po sob  samém, 
protože existuje možnost, že auditní tým použije výsledky služeb interního 
auditu bez jejich ádného vyhodnocení nebo bez použití stejné úrovn  
profesního skepticismu, která by byla uplatn na v p ípad , že by innosti 
interního auditu byly vykonány osobami, které nejsou pracovníky firmy. 
Závažnost hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

významnost souvisejících ástek v ú etní záv rce; 

riziko nesprávného uvedení tvrzení souvisejících s t mito ástkami 
v ú etní záv rce; a 

míra spolehlivosti služby interního auditu. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . P íkladem takového zabezpe ovacího prvku m že být pov ení 
odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, aby realizovali službu 
interního auditu.  
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Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.200 Auditním klient m, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu, firma nesmí 
poskytovat služby interního auditu, které se týkají: 

(a) významné ásti vnit ních kontrol v ú etním výkaznictví;  

(b) systém  finan ního ú etnictví, které generují data, která jsou 
samostatn  nebo souhrnn  významná ve vztahu k ú etním záznam m 
klienta nebo jeho ú etní záv rce, ke které bude firma vydávat výrok; 
nebo 

(c) ástek nebo vysv tlení, které jsou samostatn  nebo souhrnn  
významné ve vztahu k ú etní záv rce, ke které bude firma vydávat 
výrok.  

 

Poskytování služeb v oblasti informa ních technologií 

 

Všeobecná ustanovení 

 

290.201 Služby v oblasti informa ních technologií („IT“) zahrnující projektování i 
implementaci hardwarových nebo softwarových systém . Systémy mohou 
shromaž ovat zdrojová data, být sou ástí vnit ního kontrolního systému ve 
finan ním výkaznictví nebo generovat data, která ovliv ují ú etní záznamy 
nebo ú etní záv rku, nebo se nemusí vztahovat ke klientovým ú etním 
záznam m, vnit nímu kontrolnímu systému v ú etním výkaznictví nebo 
ú etní záv rce. Poskytování systémových služeb m že vytvá et hrozbu 
prov rky po sob  samém v závislosti na povaze poskytované služby a IT 
systému. 

290.202 U následujících služeb  v oblasti IT se má za to, že nevytvá ejí hrozbu v i 
nezávislosti, pokud zam stnanci firmy nep evezmou n kterou z 
odpov dností ídících pracovník  (managementu): 

(a) projektování nebo implementace IT systém , které se nevztahují 
k vnit nímu kontrolnímu systému v ú etním výkaznictví; 

(b) projektování nebo implementace IT systém , které negenerují data 
tvo ící významnou ást ú etních záznam  nebo ú etní záv rky;  

(c) implementace koupeného ú etního nebo finan ního informa ního 
softwaru, který nebyl vyvinut firmou a kde úpravy dle požadavk  
klienta nejsou významné; 

(d) provedení posouzení a p ípadná doporu ení ohledn  IT systému, 
který vyprojektoval, implementoval nebo který provozuje jiný 
poskytovatel služby nebo klient. 
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Auditní klienti, kte í nejsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.203 P i poskytování služeb auditním klient m, kte í nejsou subjekty ve ejného 
zájmu, kdy tyto služby zahrnují projektování nebo implementaci IT systém , 
které (a) tvo í významnou sou ást vnit ního kontrolního systému v ú etním 
výkaznictví nebo (b) slouží ke generování dat, která jsou významná pro 
klientovy ú etní záznamy nebo ú etní záv rku, ke které bude firma vydávat 
výrok, vzniká hrozba prov rky po sob  samém.  

290.204 Hrozba prov rky po sob  samém je p íliš závažná na to, aby firma mohla 
tyto služby auditním klient m poskytovat, pokud nezavede náležité 
zabezpe ovací prvky, které zajistí, aby 

(a) klient uznal svou odpov dnost za vytvo ení a monitorování systému 
vnit ních kontrol; 

(b) klient p evedl odpov dnost za p ijetí veškerých manažerských 
rozhodnutí týkajících se projektování a implementace hardwarových 
nebo softwarových systém  na kompetentního zam stnance, nejlépe 
z vrcholového vedení; 

(c) veškerá manažerská rozhodnutí týkající se projek ního a 
implementa ního procesu p ijímal klient; 

(d) klient vyhodnotil p im enost a výsledky projektování a implementace 
systému; a 

(e) klient odpovídal za provozování systému (hardwarového nebo 
softwarového) a za data, která bude systém používat nebo generovat. 

290.205 V závislosti na mí e spoléhání se na konkrétní IT systém v rámci auditu 
musí být rozhodnuto, zda poskytovat takovéto služby, které nemají 
charakter ov ování, pouze osobami, které nejsou leny auditního týmu a 
které p sobí v jiném odd lení v rámci firmy. Závažnost všech zbývajících 
hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout 
zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 
P íkladem takového zabezpe ovacího prvku je pov ení auditora, aby 
p ezkoumal práci provedenou v rámci auditu nebo na zakázce, která nemá 
charakter ov ování. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.206 V p ípad  auditního klienta, který je subjektem ve ejného zájmu, nesmí 
firma poskytovat služby zahrnující projektování nebo implementaci IT 
systém , které (a) tvo í významnou sou ást systému vnit ního kontrolního 
systému v ú etním výkaznictví nebo (b) slouží ke generování dat, která jsou 
významná pro klientovy ú etní záznamy nebo ú etní záv rku, ke které 
bude firma vydávat výrok. 
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Poskytování služeb podpory v soudních sporech 

 

290.207 Podpora v soudních sporech m že zahrnovat p sobení v roli soudního 
znalce, dále výpo et odhadovaných škod nebo jiných ástek, které by klient 
v d sledku soudní p e nebo jiného sporu mohl nebo m l platit nebo 
naopak získat; m že také jít o pomoc p i práci s doklady a p i získávání 
doklad . V d sledku poskytování t chto služeb m že vzniknout hrozba 
prov rky po sob  samém nebo hrozba protek ního vztahu. 

290.208 Pokud firma poskytuje služby podpory v soudních sporech auditnímu 
klientovi, a to v etn  odhadování škod nebo jiných ástek, které mají vliv 
na ú etní záv rku, ke které firma vydává auditorský výrok, musí být 
dodržována ustanovení odstavc  290.175 až 290.180 týkající se oce ovacích 
služeb. V p ípad  ostatních služeb podpory v soudních sporech musí být 
vyhodnocena závažnost jakýchkoliv vzniklých hrozeb a v p ípad  pot eby 
je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . 

 

Poskytování právních služeb 

 

290.209 Pro ú ely této sekce se právními službami rozumí veškeré služby, u nichž 
se vyžaduje, aby osoba poskytující takové služby bu  m la oprávn ní  
k provozování právní praxe u soud  v rámci jurisdikce, pod niž 
poskytování daných služeb spadá, nebo aby m la k vykonávání právní 
praxe požadovanou odbornou právní pr pravu. Takové právní služby 
mohou zahrnovat, v závislosti na jurisdikci, širokou škálu rozli ných 
specializovaných obor . Pat í k nim služby poskytované klient m z hlediska 
jak podnikových, tak obchodních aspekt  jejich innosti – nap . podpora 
p i zajiš ování smluvních vztah , podpora p i soudních p ích, poradenství 
p i fúzích a akvizicích a také podpora a pomoc internímu právnímu 
odd lení klienta. Jestliže firma poskytuje právní podporu subjekt m, které 
jsou auditními klienty, m že tím vznikat hrozba prov rky po sob  samém i 
hrozba protek ního vztahu. 

290.210 Právní služby pomáhající auditnímu klientovi p i realizaci transakcí (nap . 
zajiš ování smluvních vztah , právní rady, právní due diligence a 
reorganizace) mohou vést ke vzniku hrozby prov rky po sob  samém. 
Existence a závažnost jakékoliv hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou 
nap .: 

povaha poskytované služby; 

otázka, zda je služba poskytovaná lenem auditního týmu; a 

významnost jakékoliv záležitosti ve vztahu k ú etní záv rce klienta. 
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Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; nebo 

pov ení odborníka, který se nepodílel na poskytování právních 
služeb klientovi, aby poskytl auditnímu týmu radu ohledn  t chto 
služeb a p ezkoumal zachycení v ú etní záv rce. 

290.211 Práce pro auditního klienta p i ešení spor  nebo p i soudním ízení v roli 
jeho obhájce tehdy, jedná-li se o ástky, které jsou významné ve vztahu 
k ú etní záv rce, ke které bude firma vydávat výrok, m že vést ke 
vzniku hrozby protek ního vztahu a hrozby prov rky po sob  samém, 
kteréžto hrozby by byly natolik závažné, že by je žádné zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Firma proto nesmí takové 
služby auditním klient m poskytovat. 

290.212 Je-li firma požádána, aby p ijala roli obhájce auditního klienta p i ešení 
sporu nebo v soudní p i a jde-li p itom o ástky, které nejsou významné ve 
vztahu k ú etní záv rce, ke které bude firma vydávat výrok, musí firma 
vyhodnotit závažnost každé vzniklé hrozby protek ního vztahu a hrozby 
prov rky po sob  samém a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout 
zabezpe ovací prvky k eliminaci hrozeb nebo k jejich snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; nebo 

pov ení odborníka, který se nepodílel na poskytování právních 
služeb klientovi, aby poskytl auditnímu týmu radu ohledn  t chto 
služeb a p ezkoumal ošet ení v ú etní záv rce. 

290.213 Pokud by byl partner nebo zam stnanec firmy jmenován hlavním poradcem 
auditního klienta ve v cech právních, byla by vzniklá hrozba prov rky po 
sob  samém a hrozba protek ního vztahu natolik závažná, že by je žádné 
p ijaté zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Pozice 
hlavního poradce ve v cech právních je obecn  pozicí pat ící do 
vrcholového managementu s širokou odpov dností za právní záležitosti 
spole nosti. Proto žádný pracovník firmy nesmí od auditního klienta takové 
jmenování p ijmout. 
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Nábor pracovník  

  

Všeobecná ustanovení 

 

290.214 Poskytování služeb náboru pracovník  pro auditní klienty m že vytvá et 
hrozbu vlastní zainteresovanosti, hrozbu sp ízn nosti i hrozbu 
vydíratelnosti. Existence a závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záviset na 
faktorech, jako jsou nap .: 

povaha požadované pomoci; a 

úloha nebo funkce, pro kterou se nábor realizuje. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Ve všech p ípadech ovšem platí, že firma 
nesmí p evzít od klienta manažerské odpov dnosti v etn  vyjednávání 
v zájmu klienta. Rozhodnutí o tom, koho p ijmout jako zam stnance, musí 
být ponecháno na klientovi. 

Všeobecn  platí, že firma m že v této souvislosti poskytovat služby 
ov ování odborné kvalifikace a p edpoklad  v tšího po tu uchaze  a 
poskytovat rady, pokud jde o vhodnost jednotlivých uchaze  pro zastávání 
dané funkce. Krom  toho m že firma provést pohovory s uchaze i a sd lit 
jejich p edpoklady pro pozice v oblasti vedení finan ního ú etnictví, 
administrativní nebo kontrolní pozice. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.215 Firma nesmí poskytovat auditnímu klientovi, který je subjektem ve ejného 
zájmu, následující služby náboru pracovník  na pozice, jako je vedoucí 
p edstavitel nebo funkcioná  subjektu nebo len vrcholového vedení 
klienta, kdy se zárove  jedná o pozice, ve kterých lze významn  ovlivnit 
zpracování ú etních záznam  klienta nebo ú etní záv rky, ke které bude 
firma vydávat auditorský výrok: 

vyhledávání uchaze  na uvedené pozice; a 

kontrola referencí možných uchaze  o uvedené pozice. 

 

Služby související s podnikovými financemi 

 

290.216 Poskytování služeb souvisejících s podnikovými financemi, jako jsou 
nap íklad (a) pomoc auditnímu klientovi s vypracováním podnikových 
strategií, (b) identifikování možných cílových subjekt , které by klient mohl 
získat, (c) poradenství ohledn  prodejních transakcí, (d) pomoc p i 
získávání zdroj  financování a (e) strukturaliza ní poradenství, m že 
vytvá et hrozbu protek ního vztahu a hrozbu prov rky po sob  samém. 
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Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; nebo 

pov ení odborníka, který se nepodílel na poskytování služeb 
souvisejících s podnikovými financemi klientovi, aby poskytl 
auditnímu týmu radu ohledn  t chto služeb a p ezkoumal jejich ú etní 
zachycení a p ípadné zachycení v ú etní záv rce. 

290.217 Poskytování služeb souvisejících s podnikovými financemi, nap íklad 
poradenství ohledn  strukturování transakce týkající se podnikových financí 
nebo ohledn  finan ního uspo ádání, které p ímo ovliv uje ástky uvedené 
v ú etní záv rce, ke které bude firma vydávat výrok, m že vést ke vzniku 
hrozby prov rky po sob  samém. Existence a závažnost hrozeb bude 
záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

stupe  subjektivity obsažený ve stanovení správného zp sobu 
zachycení výsledku nebo d sledk  konzultace v ú etní záv rce; 

míra, do jaké konzultace p ímo ovlivní ástky obsažené v ú etní 
záv rce, a míra významnosti t chto ástek pro ú etní záv rku; a 

otázka, zda ú innost konzultace závisí na konkrétní ú etní prezentaci 
nebo zp sobu zachycení v ú etní záv rce a zda existují pochyby o 
správnosti ú etní prezentace nebo zp sobu zachycení podle 
p íslušného výkaznického rámce.  

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, provedením 
služeb; nebo 

pov ení odborníka, který se nepodílel na poskytování služeb 
souvisejících s podnikovými financemi klientovi, aby poskytl 
auditnímu týmu radu ohledn  t chto služeb a p ezkoumal jejich ú etní 
zachycení a p ípadné zachycení v ú etní záv rce. 

290.218 Jestliže ú innost poradenství v oblasti podnikových financí závisí na 
konkrétním zp sobu ú etního zachycení nebo vykázání v ú etní záv rce a: 

a) auditní tým má d vodné pochybnosti ohledn  správnosti ú etního 
zachycení nebo zp sobu prezentace podle p íslušného výkaznického 
rámce; a 

b) výsledek nebo d sledky poradenství v oblasti podnikových financí 
budou mít významný dopad na ú etní záv rku, ke které bude firma 
vydávat výrok, 
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pak je hrozba prov rky po sob  samém tak závažná, že by ji žádné 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . V takovém 
p ípad  poradenství v oblasti podnikových financí nesmí být poskytováno. 

290.219 Poskytování služeb souvisejících s podnikovými financemi zahrnující 
nabídku, obchodování nebo upisování akcií auditního klienta by zp sobilo 
tak závažnou hrozbu protek ního vztahu nebo hrozbu prov rky po sob  
samém, že by je žádné p ijaté zabezpe ovací prvky nemohly snížit na 
p ijatelnou úrove . Proto firma nesmí poskytovat takovéto služby auditnímu 
klientovi. 

 

Honorá e 

 

Honorá e – relativní výše 

 

290.220 Jestliže celková výše honorá  od jednoho auditního klienta p edstavuje 
zna ný podíl na celkovém objemu honorá  firmy, která vydává auditorský 
výrok, pak závislost na onom klientovi a obava ze ztráty tohoto klienta 
vede ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti a hrozby sp ízn nosti. 
Závažnost hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

provozní struktura firmy; 

zda jde o zavedenou nebo novou firmu; a 

kvalitativní a/nebo kvantitativní význam klienta pro firmu. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

snížení závislosti na takovém klientovi; 

vn jší kontroly ízení kvality; nebo 

konzultace s t etí stranou, nap íklad s profesním regulatorním 
orgánem nebo s jiným auditorem/ú etním znalcem, ohledn  klí ových 
auditorských úsudk . 

290.221 Hrozba vlastní zainteresovanosti nebo vydíratelnosti také vzniká, jestliže 
honorá e od jednoho auditního klienta tvo í zna nou ást p íjmu 
jednotlivého partnera firmy nebo zna nou ást p íjmu jednotlivé kancelá e 
firmy. Závažnost hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

kvalitativní a/nebo kvantitativní význam takového klienta pro partnera 
nebo kancelá ; a 

rozsah závislosti odm ny partnera nebo partner  kancelá e na 
honorá ích od takového klienta. 
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Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

snížení závislosti na takovém klientovi; 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby prov il práci nebo poskytl 
poradenství podle pot eby; nebo 

pravidelné, nezávislé vnit ní nebo vn jší prov rky kvality zakázky. 

 

Auditní klienti, kte í jsou subjekty ve ejného zájmu 

 

290.222 Firma musí oznámit vedení spole nosti auditního klienta, že celkové 
honorá e od spole nosti tvo í více než 15 % celkového objemu honorá  
firmy v p ípad , že se jedná o auditního klienta, který je subjektem 
ve ejného zájmu a celkový honorá  od tohoto klienta a jeho sp ízn ných 
subjekt  (viz odstavec 290.27) iní více než 15 % z celkových honorá  
firmy, která vydává auditorský výrok k ú etní záv rce, ve dvou po sob  
následujících letech. Firma dále musí projednat, které z následujících 
zabezpe ovacích prvk  použít ke snížení hrozby na p ijatelnou úrove , a 
toto vybrané opat ení aplikovat: 

p ed vydáním auditorského výroku v druhém roce auditor, který není 
lenem firmy vydávající výrok k ú etní záv rce, provede kontrolu 
ízení kvality zakázky nebo profesní regulatorní orgán provede 

p ezkoumání, které odpovídá kontrole ízení kvality zakázky 
(„p ezkoumání p ed vydáním“); nebo 

po vydání auditorského výroku k ú etní záv rce v druhém roce a p ed 
vydáním auditorského výroku ve t etím roce auditor, který není 
lenem firmy vydávající výrok k ú etní záv rce, nebo profesní 

regulatorní orgán provede p ezkoumání auditu za druhý rok, které 
odpovídá kontrole ízení zakázky („p ezkoumání po vydání“). 

V p ípad , že celková výše honorá  od klienta výrazn  p ekra uje 15%, 
musí firma posoudit, zda je závažnost hrozby tak významná, že by 
„p ezkoumání po vydání“ nesnížilo hrozbu na p ijatelnou úrove , a proto je 
„p ezkoumání p ed vydáním“ nezbytné. V takových p ípadech musí být 
provedeno „p ezkoumání p ed vydáním“. 

Pokud i poté celková výše honorá  od klienta každoro n  p evyšuje 15%, 
musí firma oznámit tuto skute nost vedení spole nosti klienta, projednat ji s 
nimi a p ijmout jedno z výše uvedených opat ení. Jestliže celková výše 
honorá  výrazn  p evyšuje 15 %, musí firma posoudit, zda je závažnost 
hrozby tak významná, že by „p ezkoumání po vydání“ nesnížilo hrozbu na 
p ijatelnou úrove , a proto je „p ezkoumání p ed vydáním“ nezbytné. 
V takových p ípadech „p ezkoumání p ed vydáním“ musí být provedeno. 
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Honorá e – po lh t  splatnosti 

 

290.223 Hrozba vlastní zainteresovanosti m že vzniknout, jestliže honorá e od 
auditního klienta z stanou delší dobu neuhrazeny – p edevším tehdy, když 
velká ást honorá e není uhrazena p ed vydáním auditorské zprávy za další 
rok. Obecn  platí, že úhrada t chto honorá  by m la být firmou 
požadována p ed vydáním této zprávy. Jestliže z stane honorá  po vydání 
auditorské zprávy neuhrazen, musí firma vyhodnotit existenci a závažnost 
veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací 
prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . P íkladem 
takového zabezpe ovacího prvku je využití práce jiného auditora, který se 
nepodílel na auditní zakázce a který bude nápomocen radou nebo prov í 
provedenou práci. Firma také musí zvážit, zda neuhrazené honorá e 
nemohou být považovány za formu úv ru poskytnutého klientovi a zda je 
v souvislosti se závažností honorá  po lh t  splatnosti vhodné, aby firma 
p ijala op tovné jmenování auditorem od daného klienta nebo pokra ovala 
v dané zakázce. 

 

Podmín né honorá e 

 

290.224 Podmín né honorá e jsou honorá e vypo tené na p edem stanovené bázi 
vztahující se k výsledku transakce nebo k výsledku firmou provedených 
služeb. Pro ú ely této sekce se za podmín né nepovažují takové honorá e, 
které stanovil soud nebo jiný ve ejný orgán. 

290.225 Podmín ný honorá  ú tovaný firmou p ímo nebo nep ímo, nap íklad skrze 
zprost edkovatele, za auditní zakázku vytvá í tak závažnou hrozbu vlastní 
zainteresovanosti, že ji nelze na p ijatelnou úrove  snížit p ijetím žádného 
zabezpe ovacího prvku. Z toho plyne, že firma nesmí uzav ít žádné takové 
ujednání o honorá i. 

290.226 Podmín ný honorá  ú tovaný firmou p ímo nebo nep ímo, nap íklad skrze 
zprost edkovatele, za služby nemající charakter ov ování, které byly 
poskytnuty auditnímu klientovi, m že také vést ke vzniku hrozby vlastní 
zainteresovanosti. Tato hrozba by byla tak závažná, že by ji žádné p ijaté 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove , jestliže: 

(a) je honorá  ú tován firmou vydávající výrok k ú etní záv rce a je 
významný nebo se o ekává, že bude pro danou firmu významný; 

(b) je honorá  ú tován firmou v síti, která se podílí na významné ásti 
auditu, a honorá  je významný nebo se o ekává, že bude pro danou 
firmu významný; nebo 

(c) výsledek služby nemající charakter ov ování a tedy i výše honorá e 
závisí na budoucím nebo sou asném odhadu spojeném s auditem 
významné položky ú etní záv rky. 

Proto takováto ujednání nesmí být uzavírána. 
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290.227 U ostatních ujednání s auditními klienty o podmín ném honorá i za služby 
nemající charakter ov ování bude závažnost veškerých hrozeb záviset na 
faktorech, jako jsou nap .:  

rozsah výše možných honorá ;  

zda odpov dný orgán stanoví výsledek záležitosti, na jehož základ  se 
má podmín ný honorá  stanovit; 

druh služby; a 

dopad p íslušné skute nosti nebo transakce na ú etní záv rku. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení auditora, aby p ezkoumal p íslušnou auditorskou práci nebo 
podle pot eby poskytl odbornou radu; nebo 

pov ení odborník , kte í nejsou leny auditního týmu, aby 
poskytovali služby nemající charakter ov ování.  

 

Odm ování a hodnocení 

 

290.228 Hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, je-li len auditního týmu 
odm ován nebo hodnocen za prodej služeb, které nemají charakter 
ov ování, tomuto auditnímu klientovi. Závažnost hrozby bude záviset na: 

pom ru odm ny nebo výkonového ohodnocení, které je vázáno na 
prodej uvedených služeb, k celkové odm n ; 

úloze dané osoby v auditním týmu; a 

skute nosti, zda je pracovní postup ovlivn n prodejem uvedených 
služeb. 

Závažnost vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad , že úrove  
hrozby není p ijatelná, musí firma bu  p ehodnotit systém odm ování 
nebo proces hodnocení konkrétní osoby nebo p ijmout zabezpe ovací 
prvky k eliminaci nebo snížení hrozeb na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání daných osob z auditního týmu; nebo 

pov ení auditora, aby prov il práci daného lena auditního týmu.  

290.229 Klí ový partner auditu nesmí být hodnocen nebo odm ován na základ  
svého úsp chu p i prodeji služeb, které nemají charakter ov ování, svému 
auditnímu klientovi. Cílem tohoto opat ení není zakázat b žná ujednání o 
rozd lení zisku mezi partnery firmy. 
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Dary a pohostinnost 

 

290.230 P ijímání dar  nebo projev  pohostinnosti od auditního klienta m že vést 
ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti a hrozby sp ízn nosti. P ijme-li 
firma nebo len auditního týmu dary nebo projevy pohostinnosti – nemají-li 
jednozna n  zanedbatelnou a nevýznamnou hodnotu – budou vzniklé 
hrozby tak závažné, že je žádné zabezpe ovací prvky nemohou snížit na 
p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že firma ani len auditního týmu nesmí 
p ijímat takové dary ani projevy pohostinnosti. 

 

Probíhající nebo hrozící soudní ízení 

 

290.231 Dojde-li k soudní p i mezi firmou nebo lenem auditního týmu na jedné 
stran  a auditním klientem na stran  druhé nebo se taková soudní p e jeví 
jako pravd podobná, vznikne hrozba vlastní zainteresovanosti a hrozba 
vydíratelnosti. Vztah mezi managementem klienta a leny auditního týmu 
musí být charakterizován naprostou otev eností a úplným informováním 
o všech aspektech klientových podnikatelských operací. Firma a 
management klienta mohou v p ípad  probíhající nebo hrozící soudní p e 
stanout proti sob  v pozici protistran, což m že ovlivnit ochotu 
managementu k úplnému informování o všech skute nostech. Firma tak 
m že být konfrontována s hrozbou vlastní zainteresovanosti a hrozbou 
vydíratelnosti. Závažnost vzniklých hrozeb bude záviset na faktorech, jako 
jsou nap .: 

závažnost soudní p e; a 

zda se soudní p e vztahuje k p edchozí auditní zakázce. 

Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

jestliže se soudní p e týká lena auditního týmu, odvolání takového 
lena z týmu; nebo 

pov ení jiného auditora/ú etního znalce, aby prov il provedenou 
práci.  

Jestliže tyto zabezpe ovací prvky nesníží hrozby na p ijatelnou úrove , pak 
jediným vhodným ešením bude stáhnout se z auditní zakázky nebo 
odmítnout takovou zakázku p ijmout. 

 

Odstavce 290.232 až 290.499 jsou zám rn  vynechány. 
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Zprávy s omezeným použitím 

 

Úvod 

 

290.500 Požadavky na nezávislost uvedené v sekci 290 se vztahují na všechny 
auditní zakázky. Nicmén  za jistých okolností, které se týkají auditních 
zakázek s auditorskou zprávou s omezeným použitím, a za p edpokladu, že 
jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 290.501 a 290.502, mohou být 
požadavky na nezávislost uvedené v této sekci upraveny podle ustanovení 
v odstavcích 290.505 až 290.514. Uvedené odstavce se vztahují pouze na 
auditní zakázky, kdy se ov uje ú etní záv rka pro zvláštní ú ely, a (a) 
v rámci kterých je poskytnuto pozitivní nebo negativní vyjád ení, zda je 
daná ú etní záv rka ve všech významných aspektech p ipravena v souladu 
s relevantním výkaznickým rámcem, a které zahrnují v p ípad  poctivého 
zobrazení ujišt ní, že ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz nebo je 
zobrazena objektivn  bez významných nesprávností, v souladu 
s relevantním výkaznickým rámcem, a (b) kdy je auditorská zpráva vydána 
s omezeným použitím. Uvedené úpravy nejsou povoleny v p ípad  auditu 
ú etní záv rky, který je povinný ze zákona nebo na základ  jiných právních 
p edpis . 

290.501 Úpravy požadavk  na nezávislost uvedených v sekci 290 jsou povoleny, 
jestliže p edpokládaní uživatelé zprávy (a) byli obeznámeni s ú elem a 
omezením zprávy a (b) vyjád ili výslovný souhlas s použitím upravených 
požadavk  na nezávislost. Informace o ú elu a omezení zprávy mohou 
p edpokládaní uživatelé získat prost ednictvím ú asti na zadávání typu a 
rozsahu zakázky, a to bu  p ímo nebo nep ímo prost ednictvím zástupce 
s pravomocí jednat za p edpokládané uživatele. Zmín ná ú ast zvyšuje 
schopnost firmy komunikovat s p edpokládanými uživateli o nezávislosti, 
v etn  skute ností relevantních pro vyhodnocení hrozeb v i nezávislosti a 
zabezpe ovacích prvk  pot ebných k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove , a také získat souhlas s aplikací upravených požadavk  
na nezávislost. 

290.502 Firma musí komunikovat s p edpokládanými uživateli (nap íklad 
ve smluvním dopise) ohledn  požadavk  na nezávislost, které budou 
aplikovány p i poskytování auditní zakázky. Jestliže p edpokládaní 
uživatelé tvo í skupinu uživatel  (nap . v itelé v p ípad  dohody o 
syndikovaném úv ru), kterou není možné identifikovat pojmenováním 
v dob , kdy se vyjednávají podmínky zakázky, musí být tito uživatelé 
následn  informováni o dohodnutých požadavcích na nezávislost 
prost ednictvím zástupce (nap íklad pomocí možnosti pro všechny uživatele 
nahlédnout do smluvního dopisu firmy).   

290.503 Jestliže firma vydává pro stejného klienta také auditní zprávu bez 
omezeného použití, pak ustanovení odstavc  290.505 až 290.514 nemohou 
zm nit požadavek, aby se ustanovení uvedená v odstavcích 290.1 až 
290.232 vztahovala i na tuto auditní zakázku. 
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290.504 Úpravy požadavk  uvedených v sekci 290, které jsou povoleny za výše 
uvedených okolností, jsou popsány v odstavcích 290.505 až 290.514. 
Dodržování ustanovení sekce 290 ve všech ostatních ohledech je povinné.  

 

Subjekty ve ejného zájmu 

 

290.505 Pokud jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 290.500 až 290.502, 
není nutné používat dodate né požadavky uvedené v odstavcích 290.100 až 
290.232, které se vztahují na auditní zakázky u subjekt  ve ejného zájmu. 

 

Sp ízn né subjekty 

 

290.506 Pokud jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 290.500 až 290.502, 
ozna ení auditní klient nezahrnuje jeho sp ízn né subjekty. Pokud si je 
ovšem auditní tým v dom nebo má d vod se domnívat, že vztahy nebo 
okolnosti ohledn  sp ízn ného subjektu klienta jsou relevantní pro 
vyhodnocení nezávislosti firmy na klientovi, musí auditní tým zahrnout 
sp ízn ný subjekt do procesu identifikace a vyhodnocení hrozeb v i 
nezávislosti a uplatn ní zabezpe ovacích prvk . 

 

Sít  a firmy v síti 

 

290.507 Pokud jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 290.500 až 290.502, 
ozna ení firma nezahrnuje firmy v síti. Pokud si je ovšem firma v doma 
nebo má d vod se domnívat, že hrozby vznikly v d sledku podíl  a vztah  
firmy v síti, musí tyto hrozby zahrnout do vyhodnocení hrozeb v i 
nezávislosti. 

 

Finan ní podíly, p j ky a záruky, blízké obchodní vztahy 
a p íbuzenské a osobní vztahy 

 

290.508 Pokud jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 290.500 až 290.502, 
pak se relevantní ustanovení odstavc  290.102 až 290.145 vztahují pouze na 
leny zakázkového týmu a jejich nejbližší a blízké rodinné p íslušníky. 

290.509 Dále musí být provedeno posouzení, zda hrozby v i nezávislosti vznikají 
v d sledku podíl  a vztah  (které jsou popsány v odstavcích 290.102 až 
290.145) mezi auditním klientem a níže uvedenými leny auditního týmu: 

(a) leny týmu, kte í poskytují konzultace ohledn  odborných nebo 
odv tvov  specifických otázek, transakcí nebo událostí; a 

(b) leny týmu provád jícími ízení kvality zakázky, v etn  t ch, kte í 
kontrolují ízení kvality provedené zakázky. 
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Je t eba vyhodnotit závažnost veškerých hrozeb, u nichž má auditní tým 
d vod se domnívat, že vznikají v d sledku finan ních podíl  nebo vztah  
mezi auditním klientem a ostatními osobami ve firm , které mohou p ímo 
ovlivnit výsledek auditu, v etn  t ch, které doporu ují výši odm ny nebo 
zajiš ují p ímý dozor í, ídící i jiný dohled nad partnerem zakázky 
v souvislosti s realizací auditní zakázky (v etn  všech nad ízených partnera 
zakázky až do úrovn  senior partnera nebo ídícího partnera ( i pozice 
generálního editele nebo podobné pozice)). 

290.510 Vyhodnocení závažnosti musí být provedeno také v p ípad  veškerých 
hrozeb, u nichž má auditní tým d vod se domnívat, že vznikly v d sledku 
finan ních podíl  držených jednotlivci u auditního klienta, jak je popsáno 
v odstavcích 290.108 až 290.111 a 290.113 až 290.115.  

290.511 Tam, kde hrozba v i nezávislosti p ekra uje p ijatelnou úrove , musí být 
p ijaty zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . 

290.512 P i uplat ování ustanovení odstavc  290.106 a 290.115 na podíly vlastn né 
firmou by v p ípad , jestliže firma vlastní významný p ímý nebo nep ímý 
finan ní podíl u auditního klienta, byla vzniklá hrozba vlastní 
zainteresovanosti tak závažná, že by ji žádné zabezpe ovací prvky nemohly 
snížit na p ijatelnou úrove . Firma proto nesmí vlastnit takovéto finan ní 
podíly.   

 

Zam stnanecký pom r u auditních klient  

 

290.513 Závažnost hrozeb, které vyplývají ze zam stnaneckých pom r  uvedených v 
odstavcích 290.134 až 290.138, musí být vyhodnocena. V p ípad  hrozby, 
která p esahuje p ijatelnou úrove , je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky 
k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . P íklady odpovídajících 
zabezpe ovacích prvk  zahrnují opat ení popsaná v odstavci 290.136.  

 

Poskytování služeb nemajících charakter ov ování 

 

290.514 Jestliže firma provádí zakázku s cílem vydat auditorskou zprávu s 
omezeným použitím a stejnému auditnímu klientovi zárove  poskytuje 
služby nemající charakter ov ování, pak musí být dodržena ustanovení 
odstavc  290.156 až 290.232 s podmínkou, že platí odstavce 290.504 až 
290.507. 
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Struktura sekce 

 

291.1 Tato sekce je zam ena na požadavky na nezávislost u ov ovacích 
zakázek, které nejsou auditem nebo prov rkou ú etní záv rky. Požadavky 
na nezávislost u audit  a prov rek ú etní záv rky jsou uvedeny v sekci 290. 
Jestliže klient, u n hož se provádí ov ování, je zárove  auditním klientem 
nebo klientem, u n hož se provádí prov rka ú etní záv rky, pak jsou 
ustanovení sekce 290 závazná i pro firmu, firmy v síti a leny týmu, který 
provádí audit nebo prov rku ú etní záv rky. V ur itých p ípadech, kdy jsou 
spln ny jisté podmínky, mohou být požadavky na nezávislost upraveny tak, 
jak je uvedeno v odstavcích 291.21 až 291.27. Mezi tyto p ípady pat í 
ov ovací zakázky se zprávou s omezeným právem použití a poskytování.  

291.2 Cílem ov ovacích zakázek je zvýšit míru d v ry p edpokládaných uživatel  
ohledn  výsledku hodnocení i oce ování p edm tu ov ování v i daným 
kritériím. Mezinárodní rámec pro ov ovací zakázky (Ov ovací Rámec), 
který vydala Rada pro mezinárodní auditorské a ov ovací standardy, 
popisuje základní prvky a cíle ov ovacích zakázek a identifikuje zakázky, 
na které se vztahují Mezinárodní standardy pro ov ovací zakázky (ISAE). 
Popis prvk  a cíl  ov ovacích zakázek je uveden v Ov ovacím Rámci.  

291.3 Dodržování základního principu objektivity vyžaduje nezávislost na 
klientech, u nichž se provádí ov ování. V p ípad  ov ovacích zakázek je 
ve ve ejném zájmu, a proto také požadováno tímto Etickým Kodexem, aby 
lenové týmu provád jícího ov ování a firmy byli nezávislí na klientech, u 

nichž se provádí ov ování. Dále Etický Kodex požaduje, aby všechny 
hrozby, o nichž se firma domnívá, že vznikly v d sledku podíl  a vztah  
firmy v síti, byly vyhodnoceny. Navíc, jestliže si je tým provád jící ov ování 
v dom toho nebo má d vod v it, že vztah nebo skute nosti týkající se 
sp ízn ného subjektu ov ovacího klienta jsou významné pro vyhodnocení 
nezávislosti firmy na klientovi, musí tým provád jící ov ování p ihlédnout 
k onomu sp ízn nému subjektu p i identifikaci a vyhodnocování hrozeb 
v i nezávislosti a p i uplat ování odpovídajících zabezpe ovacích prvk . 

 

Koncep ní rámcový p ístup ve vztahu k nezávislosti 

 

291.4 Cílem této sekce je pomoci firmám a len m tým , které provádí ov ovací 
zakázky, aby dodržovali koncep ní rámcový p ístup a tím zajistili a udrželi 
nezávislost. 

291.5 Nezávislost zahrnuje:  

Nezávislost mysli 

Stav v domí, který umož uje poskytnout názor nezatížený jakýmikoli vlivy 
ohrožujícími odborný úsudek a umož uje tak jednotlivci jednat poctiv , 
objektivn  a s profesním skepticismem. 
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Nezávislost chování (vystupování) 

Vyvarování se skute ností a okolností, které jsou tak závažné, že by logicky 
uvažující a pou ená t etí strana, která zváží všechny odpovídající informace 
a skute nosti, pravd podobn  dovodila, že došlo k ohrožení integrity, 
objektivity a profesního skepticismu firmy nebo lena auditního týmu. 

291.6 Koncep ní rámcový p ístup musí být uplatn n auditory p i: 

(a) identifikaci hrozeb v i nezávislosti; 

(b) hodnocení závažnosti identifikovaných hrozeb; a 

(c) stanovení zabezpe ovacích prvk  k eliminaci hrozeb nebo jejich 
snížení na p ijatelnou úrove  v p ípad  pot eby t chto opat ení. 

Když auditor zjistí, že odpovídající opat ení nejsou k dispozici nebo není 
možné je aplikovat tak, aby došlo k eliminaci i snížení hrozeb na 
p ijatelnou úrove , pak musí vylou it okolnosti i vztahy, které hrozbu 
vytvá í, i odmítnout nebo ukon it ov ovací zakázku. 

Auditor musí p i používání tohoto koncep ního rámce uplatnit odborný 
úsudek. 

291.7 P i posuzování hrozeb v i nezávislosti m že být relevantní celá ada 
r zných skute ností nebo jejich kombinací. Není reálné definovat každou 
situaci, která vytvá í hrozbu v i nezávislosti a specifikovat náležitá 
opat ení. Proto tento Kodex vytvá í koncep ní rámec, který požaduje, aby 
firmy a lenové tým  provád jících ov ovací zakázky identifikovali, 
vyhodnotili a reagovali na hrozby v i nezávislosti. Koncep ní rámec 
pomáhá auditor m dodržovat etické požadavky tohoto Kodexu. Zahrnuje 
mnoho variant situací, které vedou ke vzniku hrozeb v i nezávislosti, a 
m že zabránit auditorovi dojít k záv ru, že situace je p ípustná v p ípad , že 
není p ímo zakázána.  

291.8 Odstavec 291.100 a následující odstavce popisují, jak koncep ní rámcový 
p istup k nezávislosti používat. Tyto odstavce nepokrývají všechny 
okolnosti a souvislosti, které vedou nebo mohou vést ke vzniku hrozeb v i 
nezávislosti. 

291.9 P i rozhodování, zda p ijmout zakázku nebo pokra ovat v zakázce nebo 
zda konkrétní jednotlivec m že být lenem týmu provád jícího ov ování, 
musí firma identifikovat a vyhodnotit hrozby v i nezávislosti. Jestliže 
hrozby nejsou na p ijatelné úrovni a firma se rozhoduje, zda 
p ijmout ur itou zakázku nebo zda má být konkrétní osoba lenem týmu 
provád jícího ov ování, pak musí zvážit, zda jsou dostupná bezpe ností 
opat ení vedoucí k eliminaci nebo snížení hrozeb na p ijatelnou úrove . 
V p ípad  rozhodování se, zda pokra ovat v ur ité zakázce, musí firma 
zvážit, zda jakákoliv stávající bezpe ností opat ení budou i nadále efektivní 
pro ú ely eliminace i snížení hrozeb na p ijatelnou úrove  nebo zda je 
pot eba p ijmout jiná opat ení i zda je nutné zakázku ukon it. Kdykoliv 
firma zjistí nové informace o hrozbách v i nezávislosti b hem zakázky, 
musí znovu vyhodnotit závažnost hrozeb v souladu s rámcovým 
koncep ním p ístupem. 
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291.10 V celé této sekci jsou odkazy na závažnost hrozeb v i nezávislosti. P i 
hodnocení závažnosti hrozby v i nezávislosti je nutné zvážit jak 
kvalitativní, tak i kvantitativní faktory. 

291.11 V této sekci ve v tšin  p ípad  není stanovena konkrétní odpov dnost 
jednotlivc  v rámci firmy za opat ení související s nezávislostí, protože 
odpov dnost se m že lišit podle velikosti, struktury a organizace firmy. 
Firma má podle mezinárodních standard  pro ízení kvality povinnost 
vytvo it metodiky a postupy, které zajiš ují, aby byla zachována nezávislost 
požadovaná etickými p edpisy.  

 

Ov ovací zakázky 

 

291.12 Jak je dále vysv tleno v Mezinárodním rámci pro ov ovací zakázky, 
v ov ovací zakázce auditor vyjad uje záv r s cílem zvýšit míru d v ry 
p edpokládaných uživatel  (jiných než odpov dná osoba) ohledn  výsledku 
hodnocení i oce ování p edm tu ov ování v i daným kritériím. 

291.13 Výsledkem hodnocení i oce ování p edm tu ov ování je informace, která 
vyplyne z uplatn ní daných kritérií na p edm t ov ování. Termín 
„informace o p edm tu ov ování“ se používá k ozna ení výsledku 
hodnocení i oce ování p edm tu ov ování. Ov ovací rámec nap íklad 
uvádí, že ujišt ní o efektivnosti vnit ních kontrol (informace o p edm tu 
ov ování) vyplývá z uplatn ní rámce pro vyhodnocení efektivnosti 
vnit ních kontrol, jako je COSO3 nebo CoCo4 (kritéria), na interní kontrolu – 
proces (p edm t ov ování). 

291.14 Ov ovací zakázka m že být zakázka poskytující ujišt ní nebo zakázka 
s p ímým vykazováním. Oba typy zakázek zahrnují t i odd lené strany: 
auditora, odpov dnou osobu a p edpokládané uživatele. 

291.15 U zakázek poskytujících ujišt ní provádí hodnocení i oce ování p edm tu 
ov ování odpov dná osoba a  informace o p edm tu ov ování jsou 
poskytnuty p edpokládaným uživatel m formou tvrzení od odpov dné 
osoby. 

291.16 U zakázek s p ímým vykazováním je hodnocení i oce ování p edm tu 
ov ování provád no bu  p ímo auditorem nebo auditor obdrží prohlášení 
odpov dné osoby, která provedla hodnocení i ocen ní, a toto není 
dostupné p edpokládaným uživatel m. Informace o p edm tu ov ování 
jsou poskytnuty p edpokládaným uživatel m v ov ovací zpráv . 

 

 

 

                                                 
2 “Interní kontroly – Integrovaný rámec“ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 
3 Návod na ohodnocení kontrol – CoCo principy” Criteria of Control Board, The Canadian Institute of 
Chartered Accountants. 
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Ov ovací zakázky poskytující ujišt ní 

 

291.17 U ov ovacích zakázek poskytujících ujišt ní musí být firma a lenové týmu 
provád jícího ov ování nezávislí ve vztahu ke klientovi, u n hož se 
ov ování provádí (osoba, která odpovídá za informace o p edm tu 
ov ování a m že být odpov dná i za p edm t ov ování). Tyto požadavky 
na nezávislost zakazují ur ité vztahy mezi leny týmu provád jícího 
ov ování a (a) vedoucími p edstaviteli nebo funkcioná i klienta a (b) 
jednotlivci u klienta vykonávajícími pozici, ze které mohou významn  
ovliv ovat informace o p edm tu ov ování. Také je t eba posoudit, zda 
hrozby v i nezávislosti vznikají ze vztah  s jednotlivci u klienta 
vykonávajícími pozici, ze které mohou významn  ovliv ovat p edm t 
zakázky. Dále musí být vyhodnocena závažnost veškerých hrozeb, u nichž 
má firma d vod se domnívat, že vznikly v d sledku podíl  a vztah  firmy v 
síti5. 

291.18 Ve v tšin  ov ovacích zakázek poskytujících ujišt ní odpovídá odpov dná 
osoba jak za informace o p edm tu ov ování, tak i za p edm t ov ování. 
Ale u n kterých zakázek odpov dná osoba nemusí být odpov dná za 
p edm t ov ování. Nap íklad, když auditor provádí ov ování zprávy o 
postupu spole nosti v ochran  životního prost edí, kterou p ipravil 
odborník na ochranu životního prost edí, pak odborník na ochranu 
životního prost edí je odpov dný za informace o p edm tu ov ování, ale 
spole nost je odpov dná za p edm t ov ování (ochranu životního 
prost edí). 

291.19 U ov ovacích zakázek poskytujících ujišt ní, kde je odpov dná osoba 
zodpov dná za informace o p edm tu ov ování, ale není zodpov dná za 
p edm t ov ování, musí být firma a lenové týmu provád jícího ov ování 
nezávislí ve vztahu k osob , která odpovídá za informace o p edm tu 
ov ování (ov ovacímu klientovi). Navíc musí být vyhodnocena závažnost 
veškerých hrozeb, u nichž má firma d vod se domnívat, že vznikly 
v d sledku podíl  a vztah  mezi lenem týmu provád jícího ov ování, 
firmou, firmou v síti a osobou odpov dnou za p edm t ov ování. 

 

Ov ovací zakázky s p ímým vykazováním 

 

291.20 U ov ovacích zakázek s p ímým vykazováním musí být firma a lenové 
týmu provád jícího ov ování nezávislí ve vztahu ke klientovi, u n hož se 
ov ování provádí (osob , která odpovídá za p edm t ov ování). Dále musí 
být vyhodnocena závažnost veškerých hrozeb, u nichž má firma d vod se 
domnívat, že vznikly v d sledku podíl  a vztah  firmy v síti.  

 

 

                                                 
5 Ustanovení lánk  290.13 – 290.24 poskytují návod k posouzení, zda ur itá firma odpovídá 
definici firmy pat ící do skupiny firem. 
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Zprávy s omezeným použitím 

 

291.21 Požadavky na nezávislost uvedené v této sekci mohou být upraveny, 
jestliže ov ovací zpráva má omezené použití a distribuci a jestliže jsou 
spln ny podmínky uvedené v tomto odstavci a v odstavci 291.22. Úpravy 
požadavk  na nezávislost stanovených v sekci 291 jsou povoleny, jestliže 
p edpokládaní uživatelé zprávy (a) byli obeznámeni s ú elem zprávy, 
informacemi o p edm tem ov ování a omezeními zprávy a (b) vyjád ili 
výslovný souhlas s použitím upravených požadavk  na nezávislost. 
Informace o ú elu, p edm tu a omezení zprávy mohou p edpokládaní 
uživatelé získat prost ednictvím ú asti na stanovení typu a rozsahu zakázky. 
Ú ast m že být bu  p ímou formou nebo nep ímou formou, 
prost ednictvím zástupc  s pravomocí jednat za p edpokládané uživatele. 
Zmín ná ú ast zvyšuje schopnost firmy komunikovat s p edpokládanými 
uživateli o problematice nezávislosti, v etn  okolností podstatných pro 
vyhodnocení hrozeb v i nezávislosti a zabezpe ovacích prvk  pot ebných 
k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove , a dále získat jejich 
souhlas s úpravou požadavk  na nezávislost, které budou použity. 

291.22 Firma musí komunikovat s p edpokládanými uživateli (nap íklad 
ve smluvním dopise) ohledn  požadavk  na nezávislost, které budou 
dodržovány p i poskytování ov ovací zakázky. Jestliže p edpokládaní 
uživatelé tvo í skupinu uživatel  (nap . v itelé v p ípad  dohody o 
syndikovaném úv ru), kterou není možné identifikovat pojmenováním 
v dob , kdy se vyjednávají podmínky zakázky, musí být tito uživatelé 
následn  informování o dohodnutých požadavcích na nezávislost 
prost ednictvím zástupce (nap íklad pomocí možnosti pro všechny uživatele 
nahlédnout do smluvního dopisu firmy).   

291.23 Jestliže firma vydává pro stejného klienta také ov ovací zprávu bez 
omezeného použití, pak ustanovení odstavc  291.25 až 291.27 nemohou 
zm nit požadavek, aby se ustanovení uvedená v odstavcích 291.1 až 
291.159 vztahovala i na tuto ov ovací zakázku. Jestliže firma vydává pro 
stejného klienta také auditorskou zprávu, a  už se jedná o zprávu 
s omezeným použitím a distribucí nebo ne, pak musí být ustanovení sekce 
290 uplatn na i v p ípad  této auditní zakázky. 

291.24 Úpravy požadavk  sekce 291, které jsou povoleny za výše uvedených 
okolností, jsou popsány v odstavcích 291.25 až 291.27. Dodržování sekce 
291 ve všech ostatních ohledech je povinné. 

291.25 Pokud jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 291.21 a 291.22, pak 
se relevantní ustanovení odstavc  291.104 až 291.134 vztahují na všechny 
leny týmu provád jícího zakázku a jejich nejbližší a blízké rodinné 

p íslušníky. Dále musí být provedeno posouzení, zda hrozby v i 
nezávislosti vznikají v d sledku podíl  a vztah  mezi klientem, u n hož se 
provádí ov ování, a níže uvedenými leny týmu provád jícího ov ování: 

(a) leny týmu, kte í poskytují konzultace ohledn  odborných nebo 
odv tvov  specifických otázek, transakcí nebo událostí; a 
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(b) leny týmu provád jícími ízení kvality zakázky, v etn  t ch, kte í 
kontrolují ízení kvality provedené zakázky. 

Je také t eba podle ustanovení odstavc  291.104 až 291.134 vyhodnotit 
závažnost veškerých hrozeb, u nichž má tým provád jící zakázku d vod se 
domnívat, že vznikají v d sledku finan ních podíl  nebo vztah  mezi 
klientem, u n hož se provádí ov ování, a ostatními jednotlivci ve firm , 
kte í mohou p ímo ovlivnit výsledek ov ovací zakázky, v etn  t ch, kte í 
doporu ují výši odm ny nebo zajiš ují p ímý dozor í, ídící i jiný dohled 
nad partnerem ov ovací zakázky v souvislosti s realizací ov ovací 
zakázky. 

291.26 I p esto, že jsou spln ny podmínky uvedené v odstavcích 291.21 a 291.22, 
tak by v p ípad , že firma vlastní významný p ímý nebo nep ímý finan ní 
podíl u klienta, u n hož se provádí ov ování, byla vzniklá hrozba vlastní 
zainteresovanosti tak závažná, že by ji žádné zabezpe ovací prvky nemohly 
snížit na p ijatelnou úrove . Z tohoto d vodu firma nesmí vlastnit takovéto 
finan ní podíly a musí dodržovat ostatní relevantní ustanovení této sekce 
uvedená v odstavcích 291.113 až 291.159.   

291.27 Vyhodnocení závažnosti musí být provedeno také v p ípad  veškerých 
hrozeb, u nichž má firma d vod se domnívat, že vznikly v d sledku 
finan ních podíl  nebo vztah  firmy v síti. 

 

V tší po et odpov dných osob 

 

291.28 U n kterých ov ovacích zakázek m že existovat více odpov dných osob. 
To se týká jak zakázek poskytujících ujišt ní, tak i zakázek s p ímým 
vykazováním. U takových zakázek p i rozhodování, zda je nutné aplikovat 
ustanovení této sekce v i každé odpov dné osob , m že firma vzít 
v úvahu skute nost, zda podíly nebo vztahy mezi firmou i lenem týmu 
provád jícího ov ení a ur itou odpov dnou osobou mohou vést ke vzniku 
hrozby v i nezávislosti, která není zcela z ejm  zanedbatelná ani 
nevýznamná, v kontextu informací o p edm tu ov ování. V úvahu jsou 
brány faktory jako nap .: 

významnost informací o p edm tu ov ování (nebo p edm tu 
ov ování), za které je daná odpov dná osoba zodpov dná; a 

míra ve ejného zájmu, který je spojen se zakázkou. 

Pokud firma dojde k záv ru, že ohrožení nezávislosti z d vodu existence 
jakéhokoli takového podílu nebo vztahu s konkrétní odpov dnou osobou je 
zcela z ejm  zanedbatelné a nevýznamné, není nutné aplikovat všechna 
ustanovení této sekce ve vztahu k této odpov dné stran . 
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Dokumentace 

 

291.29 Dokumentace je prokazatelným dokladem o úsudku auditora p i 
rozhodování o dodržování požadavk  na nezávislost. 
Chyb jící dokumentace nevypovídá o tom, zda firma vzala v úvahu 
konkrétní záležitost i zda je nezávislá. 

Auditor musí zdokumentovat záv ry týkající se dodržování požadavk  na 
nezávislost a podstatu všech souvisejících diskusí, které vedly k tomuto 
záv ru. Proto: 

(a) pokud jsou nutné zabezpe ovací prvky ke snížení hrozby na 
p ijatelnou úrove , musí auditor zdokumentovat povahu hrozby a 
stávající i p ijaté zabezpe ovací prvky, které snižují hrozbu na 
p ijatelnou úrove ; a 

(b) pokud hrozba vyžadovala provedení rozsáhlé analýzy ke zjišt ní toho, 
zda zabezpe ovací prvky byly nutné, a auditor došel k záv ru, že 
p ijetí opat ení nutné nebylo, protože hrozba již byla na p ijatelné 
úrovni, musí auditor zdokumentovat povahu hrozby a od vodn ní 
svého záv ru. 

 

Doba trvání zakázky 

 

291.30 Nezávislost na klientovi, u n hož se provádí ov ování, je požadována jak 
po dobu trvání zakázky, tak po dobu, kterou pokrývají informace o 
p edm tu ov ování. Doba trvání zakázky za íná okamžikem, kdy tým 
provád jící ov ování za ne poskytovat p íslušné služby na konkrétní 
zakázce. Doba trvání zakázky kon í vydáním ov ovací zprávy. Jestliže se 
jedná o zakázku opakující se povahy, pak doba trvání zakázky kon í 
okamžikem, kdy jedna ze stran oznámí druhé stran , že smluvní vztah 
spojený s poskytováním odborných služeb kon í, nebo okamžikem vydání 
záv re né zprávy o ov ování. 

291.31 Pokud se ur itý subjekt stane klientem, u n hož se provádí ov ování, 
v pr b hu doby, na kterou se vztahují informace o p edm tu ov ování, 
k nimž se firma vyjad uje, nebo po uplynutí této doby, musí firma 
rozhodnout, zda mohou vzniknout hrozby ohrožující nezávislost: 

(a) z finan ního nebo obchodního vztahu s klientem, u n hož se provádí 
ov ování, v pr b hu nebo po uplynutí období, na které se vztahují 
informace o p edm tu ov ování, avšak p ed p ijetím ov ovací 
zakázky; nebo 

(b) z p edchozích služeb poskytnutých klientovi, u n hož se provádí 
ov ování. 
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291.32 Pokud byly klientovi, u n hož se provádí ov ování, poskytovány také 
služby nemající charakter ov ování, a to v pr b hu období, na které se 
vztahují informace o p edm tu ov ování, p ípadn  po uplynutí tohoto 
období, avšak p ed tím, než ov ovací tým za al poskytovat ov ovací 
služby, a pokud by v pr b hu ov ovací zakázky nebyly takové služby 
povoleny, musí firma vyhodnotit veškeré hrozby v i nezávislosti 
vyplývající z poskytování t chto služeb. Jde-li o hrozbu, která není na 
p ijatelné úrovni, m že být ov ovací zakázka p ijata jen tehdy, pokud 
budou aplikována takové zabezpe ovací prvky, která povedou k eliminaci 
veškerých hrozeb i jejich snížení na p ijatelnou úrove . P íkladem 
takovýchto zabezpe ovacích prvk  je: 

vylou ení pracovník , kte í poskytovali služby nemající charakter 
ov ování, z ú asti na ov ovací zakázce; 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby ádn  prov il práce 
provedené v rámci ov ovací zakázky a v rámci ostatních služeb; nebo 

využití služeb jiné firmy, která vyhodnotí výsledky služeb nemajících 
charakter ov ování nebo která znovu provede služby nemající 
charakter ov ování v rozsahu nezbytném k tomu, aby za n  mohla 
p evzít odpov dnost. 

V situaci, kdy služby nemající charakter ov ování nejsou ukon eny a není 
reálné je dokon it i ukon it p ed zahájením ov ovací zakázky, m že firma 
p ijmout ov ovací zakázku pouze tehdy, pokud bude p esv d ena, že: 

(a) služby nemající charakter ov ování budou dokon eny v krátkém 
asovém období; nebo 

(b) klient zajistil p edání služby jinému poskytovateli služeb a toto 
p edání bude realizováno v krátkém asovém období. 

B hem poskytování služeb musí být, v p ípad  pot eby, p ijaty 
zabezpe ovací prvky. Záležitost musí být dále projednána s vedením 
spole nosti klienta. 

 

Ostatní faktory 

 

291.33 Mohou nastat situace, kdy dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této 
sekce. Jestliže takové neúmyslné porušení nastane, nebude považováno za 
porušení nezávislosti, pokud má firma ádn  implementovanou metodiku a 
postupy ízení kvality shodné s t mi, které požadují mezinárodní standardy 
pro ízení kvality, aby byla zachována nezávislost. Ihned po identifikaci 
takovéhoto porušení musí dojít k jeho rychlé náprav  a musí být p ijata 
všechny pot ebné zabezpe ovací prvky k eliminaci jakýchkoliv hrozeb i 
jejich snížení na p ijatelnou úrove . Firma musí rozhodnout, zda záležitost 
projedná s leny vedení spole nosti. 

 

Odstavce 291.34 až 291.99 jsou zám rn  vynechány. 
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Uplat ování koncep ního rámcového p ístupu ve vztahu k nezávislosti 

  

291.100 Odstavce 291.104 až 291.159 popisují konkrétní skute nosti a vztahy, které 
vytvá ejí nebo mohou vytvá et hrozby v i nezávislosti. Uvád jí se v nich 
jak potenciální hrozby, tak i typy zabezpe ovacích prvk , kterých lze 
vhodn  použít k eliminaci t chto hrozeb nebo k jejich snížení na p ijatelnou 
úrove , a dále jsou v nich identifikovány konkrétní situace, kdy žádné 
zabezpe ovací prvky nemohou snížit hrozby na p ijatelnou úrove . Tyto 
odstavce nepopisují všechny okolnosti a souvislosti, které vytvá ejí nebo 
mohou vytvá et hrozbu v i nezávislosti. Firma a lenové týmu 
provád jícího ov ování musí vyhodnotit d sledky obdobných, ne však 
totožných skute ností a vztah  a rozhodnout, zda lze v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky, v etn  opat ení uvedených v odstavcích 
200.11 až 200.14, k eliminaci hrozeb v i nezávislosti nebo jejich snížení na 
p ijatelnou úrove .  

291.101 Tyto odstavce ukazují, jak uplat ovat koncep ní rámcový p ístup 
na ov ovací zakázky, ale musí být vzaty v úvahu sou asn  s odstavcem 
291.28, kde je uvedeno, že v p ípad  v tšiny ov ovacích zakázek existuje 
jedna odpov dná osoba, kterou je klient, u n hož se ov ování provádí. Na 
druhou stranu u n kterých ov ovacích zakázek existují dv  nebo více 
odpov dných osob. V takovém p ípad  je t eba vyhodnotit závažnost 
veškerých hrozeb, u nichž má firma d vod se domnívat, že vznikly 
v d sledku podíl  a vztah  mezi lenem týmu provád jícího ov ování, 
firmou, firmou v síti a osobou odpov dnou za p edm t ov ování. U 
zakázek se zprávou s omezeným použitím a distribucí musí být odstavce 
vzaty v úvahu sou asn  s odstavci 291.21 až 291.27. 

291.102 Výklad 2005–1 poskytuje další návod pro uplatn ní požadavk  na 
nezávislost uvedených v této sekci v p ípad  ov ovacích zakázek. 

291.103 Odstavce 291.104 až 291.120 obsahují odkazy na významnost finan ního 
podílu, p j ky, záruky i významnost obchodního vztahu. Pro ú ely 
stanovení toho, zda je podíl pro jednotlivce významný, se používá sou et 
istého jm ní jednotlivce a istého jm ní jeho nejbližších rodinných 

p íslušník . 

 

Finan ní podíly 

 

291.104 Vlastnictví finan ního podílu u klienta, u n hož se provádí ov ování, m že 
vytvá et hrozbu vlastní zainteresovanosti. Existence a závažnost jakékoliv 
vzniklé hrozby závisí na:  

(a) roli osoby, která takový finan ní podíl vlastní;  

(b) skute nosti, zda se jedná o p ímý nebo nep ímý podíl; a  

(c) významnosti daného finan ního podílu. 
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291.105 Finan ní podíly mohou být vlastn ny prost ednictvím zprost edkovatele 
(nap . nástroj kolektivního investování, nemovité vlastnictví nebo trust). 
Rozhodnutí, zda se jedná o p ímý nebo nep ímý podíl, závisí na tom, zda 
má bezprost ední vlastník kontrolu nad investi ním nástrojem nebo má 
možnost ovlivnit investi ní rozhodování. Pokud má kontrolu nad 
investi ním nástrojem nebo možnost ovlivnit investi ní rozhodování, 
ozna uje Kodex takový finan ní podíl jako p ímý finan ní podíl. Naopak, 
pokud bezprost ední vlastník finan ního podílu nemá žádnou kontrolu nad 
investi ním nástrojem ani možnost ovlivnit investi ní rozhodování, ozna uje 
Kodex takový finan ní podíl jako nep ímý finan ní podíl. 

291.106 Jestliže len týmu provád jícího ov ování nebo jeho nejbližší rodinný 
p íslušník nebo firma vlastní p ímý finan ní podíl nebo významný nep ímý 
finan ní podíl u klienta, u n hož se provádí ov ování, je hrozba vlastní 
zainteresovanosti natolik vysoká, že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací prvky 
nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Proto žádný z následujících subjekt  
nem že vlastnit p ímý nebo významný nep ímý finan ní podíl u klienta: 
len týmu provád jící ov ování, jeho nejbližší rodinný p íslušník i firma. 

291.107 Jestliže má len týmu provád jícího ov ování blízkého rodinného 
p íslušníka, o n mž len týmu provád jícího ov ování ví, že vlastní p ímý 
nebo významný nep ímý finan ní podíl u klienta, vzniká hrozba vlastní 
zainteresovanosti. Závažnost této hrozby bude záviset na faktorech, jako 
jsou nap .: 

charakter vztahu mezi lenem týmu a jeho blízkým rodinným 
p íslušníkem; a  

významnost finan ního podílu pro blízkého rodinného p íslušníka. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . P íklady zabezpe ovacích prvk  zahrnují následující situace: 

blízký rodinný p íslušník se zbaví celého finan ního podílu nebo 
posta ující ásti nep ímého finan ního podílu v nejbližší p íhodnou 
dobu tak, aby zbývající podíl již nebyl významný; 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce daného 
lena týmu provád jícího ov ování; nebo 

odvolání dané osoby z týmu provád jícího ov ování. 

291.108 Jestliže len týmu provád jícího ov ování nebo jeho nejbližší rodinný 
p íslušník nebo firma vlastní p ímý nebo významný nep ímý finan ní podíl 
v subjektu, který vykonává rozhodující vliv ve spole nosti ov ovacího 
klienta, a klient je významný pro tento subjekt, je hrozba vlastní 
zainteresovanosti natolik závažná, že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Proto nikdo z následujících 
subjekt  nesmí vlastnit takovýto finan ní podíl: len týmu provád jícího 
ov ování, jeho nejbližší rodinný p íslušník ani firma. 

291.109 Hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, jestliže firma, len týmu 
provád jícího ov ování nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník funguje v roli 
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sv eneckého správce p ímého nebo významného nep ímého finan ního 
podílu u klienta, u n hož se provádí ov ování. Takový finan ní podíl je 
proto možné vlastnit pouze tehdy, když: 

(a) len týmu provád jícího ov ování, jeho nejbližší rodinný p íslušník 
ani firma nejsou beneficienty dané sv enecké správy; 

(b) podíl držený u ov ovacího klienta v rámci sv enecké správy není 
pro sv eneckou správu významný; 

(c) sv enecká správa není schopna uplat ovat významný vliv na 
ov ovacího klienta; a 

(d) sv enecký správce, nejbližší rodinný p íslušník sv eneckého správce 
nebo firma nemohou významn  ovliv ovat žádná investi ní 
rozhodnutí, která se týkají finan ního podílu u ov ovacího klienta. 

291.110 lenové týmu provád jícího ov ování musí posoudit, zda hrozba vlastní 
zainteresovanosti vzniká z n kterého známého finan ního podílu u klienta, 
který vlastní jiné osoby v etn : 

partner  a odborných pracovník  firmy, krom  t ch uvedených výše, 
nebo jejich nejbližších rodinných p íslušník ; a 

osob, které mají t sný osobní vztah s n kterým z len  týmu 
provád jícího ov ování. 

Zda tyto podíly mohou být p í inou vzniku hrozby vlastní 
zainteresovanosti, závisí na ur itých faktorech, jako jsou nap íklad: 

struktura firmy z hlediska organizace, provozu a vztah  pod ízenosti; a  

povaha vztahu mezi danou osobou a lenem týmu provád jícího 
ov ování. 

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání lena týmu, který má takový osobní vztah, z týmu 
provád jícího ov ování;  

vylou ení lena týmu z jakéhokoli d ležitého rozhodování týkajícího 
se dané ov ovací zakázky; nebo 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce daného 
lena týmu provád jícího ov ování. 

291.111 Jestliže firma, len týmu provád jícího ov ování nebo jeho nejbližší 
rodinný p íslušník získají u klienta, u n hož se provádí ov ování, p ímý 
nebo významný nep ímý finan ní podíl, nap íklad formou d dictví, daru 
nebo v d sledku fúze, a vlastnictví takového podílu není podle ustanovení 
této sekce povoleno, pak: 

(a) v p ípad , že podíl obdrží firma, má povinnost ihned se finan ního 
podílu zbavit nebo se zbavit podstatné ásti nep ímého podílu tak, 
aby zbývající podíl byl nevýznamný; nebo 
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(b) v p ípad , že podíl obdrží len týmu provád jícího ov ování nebo 
jeho nejbližší rodinný p íslušník, má daný jednotlivec povinnost ihned 
se finan ního podílu zbavit nebo se zbavit podstatné ásti nep ímého 
podílu tak, aby zbývající podíl byl nevýznamný. 

291.112 Pokud dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této sekce, co se tý e 
finan ního podílu u klienta, u n hož se provádí ov ování, nebude to 
považováno za porušení nezávislosti firmy, jestliže: 

(a) firma zavedla metodiky a postupy, podle nichž se musí bezodkladn  
hlásit firm  veškerá porušení vzniklá v d sledku koup , d dictví i 
jiného zp sobu nabytí finan ního podílu u klienta, u n hož se provádí 
ov ování; 

(b) firma postupuje podle ustanovení odstavce 291.111 (a) – (b); a 

(c) firma v p ípad  pot eby zavede další zabezpe ovací prvky ke snížení 
jakýchkoliv zbývajících hrozeb na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu práce lena 
týmu; nebo  

vylou ení osoby z jakéhokoli d ležitého rozhodování týkajícího se 
dané ov ovací zakázky. 

Firma musí rozhodnout, zda tato záležitost bude projednána s vedením 
spole nosti. 

 

P j ky a záruky 

 

291.113 P j ka nebo záruka za p j ku, kterou získá len týmu provád jícího 
ov ování, jeho nejbližší rodinný p íslušník nebo firma od klienta, je-li tímto 
klientem banka nebo obdobná instituce, m že p edstavovat hrozbu v i 
nezávislosti. Jestliže takováto p j ka nebo záruka nebyla poskytnuta na 
základ  normálních postup  a za normálních výp j ních podmínek, vznikne 
tak závažná hrozba vlastní zainteresovanosti, že by ji žádné p ijaté 
zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že 
ani len týmu provád jícího ov ování i jeho nejbližší rodinný p íslušník 
ani firma nesmí p ijmout takovou p j ku nebo záruku. 

291.114 Získá-li firma p j ku od ov ovacího klienta, kterým je banka nebo 
obdobná instituce, na základ  normálních postup  a za normálních 
výp j ních podmínek, a je-li tato p j ka významná pro klienta nebo firmu, 
která p j ku získala, je možné p ijmout zabezpe ovací prvky ke snížení 
hrozby vlastní zainteresovanosti na p ijatelnou úrove . Takovým 
zabezpe ovacích prvkem m že být nap íklad prov ení provedené práce ze 
strany auditora/ú etního znalce z firmy v síti, která není zapojena do 
ov ovací zakázky ani neobdržela danou p j ku. 
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291.115 P j ka nebo záruka za p j ku, kterou získá len týmu provád jícího 
ov ování nebo jeho nejbližší rodinný p íslušník od klienta, u n hož se 
provádí ov ování, je-li tímto klientem banka nebo obdobná instituce, 
nevytvá í hrozbu v i nezávislosti, jestliže je takováto p j ka poskytnuta na 
základ  normálních postup  a za normálních výp j ních podmínek. 
Takovou p j kou m že být nap íklad hypotéka na rodinný d m, povolené 
p e erpání ú tu (kontokorent), p j ka na nákup osobního automobilu nebo 
z statky na kreditní kart . 

291.116 Pokud by firma, len týmu provád jícího ov ování nebo jeho nejbližší 
rodinný p íslušník p ijali p j ku nebo záruku za p j ku od klienta, který 
není bankou nebo obdobnou institucí, pak by vzniklá hrozba vlastní 
zainteresovanosti byla tak závažná, že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Výjimkou je situace, kdy p j ka 
nebo záruka je nevýznamná jak pro firmu nebo lena týmu provád jícího 
ov ování a jeho nejbližšího rodinného p íslušníka, tak i pro klienta. 

291.117 Podobn , pokud by firma, len týmu provád jícího ov ování nebo jeho 
nejbližší rodinný p íslušník poskytli p j ku nebo záruku za p j ku klientovi, 
u n hož se provádí ov ování, pak by vzniklá hrozba vlastní 
zainteresovanosti byla tak závažná, že by ji žádné p ijaté zabezpe ovací 
prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Výjimkou je situace, kdy p j ka 
nebo záruka je nevýznamná jak pro firmu nebo lena týmu provád jícího 
ov ování a jeho nejbližšího rodinného p íslušníka, tak i pro klienta. 

291.118 Vklad/ú et cenných papír  (brokerský ú et) firmy nebo lena týmu 
provád jícího ov ování nebo jeho nejbližšího rodinného p íslušníka 
vedený u klienta, u n hož se provádí ov ování a kterým je banka, maklé  
nebo obdobná instituce, nevytvá í hrozbu v i nezávislosti, jestliže takový 
vklad nebo ú et jsou vedeny za normálních obchodních podmínek. 

 

Obchodní vztahy 

 

291.119 Úzký obchodní vztah mezi firmou nebo lenem týmu provád jícího 
ov ování nebo jeho nejbližším rodinným p íslušníkem a klientem, u n hož 
se provádí ov ování, nebo jeho vedením vzniká z komer ního vztahu nebo 
b žného finan ního podílu a m že vytvá et hrozbu vlastní zainteresovanosti 
nebo hrozbu vydíratelnosti. Mezi takové vztahy pat í nap .: 

vlastnictví finan ního podílu ve spole ném podniku s klientem nebo 
vlastníkem klienta s rozhodujícím vlivem, vedoucím p edstavitelem, 
funkcioná em nebo jinou osobou, která u klienta vykonává vyšší 
manažerské funkce; 

ujednání, kde se jedna nebo více služeb nebo produkt  firmy 
kombinuje s jednou nebo více službami nebo produkty klienta a kde 
jde o tržní uplat ování balí ku služeb a produkt  s odkazem na ob  
zmín né strany; 
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distribu ní nebo marketingová ujednání, podle nichž firma p sobí jako 
distributor nebo prodejce produkt  nebo služeb klienta nebo kde 
klient p sobí jako distributor nebo prodejce produkt  nebo služeb 
firmy. 

Pokud finan ní podíl není nevýznamný a také obchodní vztah není pro 
firmu a pro klienta nebo jeho vedení zcela z ejm  nevýznamný, pak vzniká 
závažná hrozba, kterou nemohou snížit na p ijatelnou úrove  žádné 
zabezpe ovací prvky. Proto obchodní vztah nesmí být uzav en nebo musí 
být omezen na nevýznamnou úrove  nebo ukon en s výjimkou p ípadu, 
kdy je finan ní podíl a obchodní vztah nevýznamný,.  

Pokud je pro lena týmu provád jícího ov ování finan ní podíl a daný 
vztah významný, pak taková osoba musí být z týmu provád jícího 
ov ování odvolána. 

V p ípad , že se jedná o obchodní vztah mezi nejbližším rodinným 
p íslušníkem lena týmu provád jícího ov ování a klientem nebo jeho 
vedením, je t eba vyhodnotit závažnost všech hrozeb a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . 

291.120 Nákup zboží a služeb realizovaný u klienta, u n hož se provádí ov ování, 
firmou nebo lenem týmu provád jícího ov ování obecn  nevytvá í hrozbu 
v i nezávislosti, jestliže jde o transakci uskute n nou v rámci b žných 
obchodních transakcí a za tržních podmínek. Nicmén  m že jít o transakce 
takové povahy a rozsahu, že vznikne hrozba vlastní zainteresovanosti. U 
každé hrozby je t eba vyhodnotit její závažnost a v p ípad  pot eby 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

vylou ení takových transakcí nebo omezení jejich rozsahu; nebo 

odvolání dané osoby z týmu provád jícího ov ování. 

 

P íbuzenské a osobní vztahy 

 

291.121 P íbuzenské a osobní vztahy mezi lenem týmu provád jícího ov ování na 
jedné stran  a vedoucím p edstavitelem, funkcioná em nebo ur itými 
zam stnanci (podle zastávaných pozic) klienta na stran  druhé mohou 
vytvá et hrozbu vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo vydíratelnosti. 
Existence a závažnost veškerých hrozeb závisí na celé ad  faktor , 
nap íklad na pracovních úkolech daného jednotlivce v týmu provád jícím 
ov ování, na tom, o jak blízký vztah se jedná, a na roli rodinného 
p íslušníka nebo jiné osoby u klienta, u n hož se provádí ov ování. 

291.122 Je-li nejbližší rodinný p íslušník lena týmu provád jícího ov ování: 

(a) vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em klienta, u n hož se 
provádí ov ování; nebo  
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(b) zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
informace o p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky,  

nebo v takové pozici p sobil kdykoli v pr b hu realizace zakázky nebo 
realizace informací o p edm tu ov ování, pak lze hrozbu v i nezávislosti 
snížit na p ijatelnou úrove  pouze odvoláním dané osoby z týmu 
provád jícího ov ování. P íbuzenský vztah je v takovém p ípad  natolik 
t sný, že hrozbu v i nezávislosti nelze na p ijatelnou úrove  snížit žádným 
jiným opat ením. Obdobn  žádná osoba, která má takový vztah, nesmí být 
lenem týmu provád jícího ov ování. 

291.123 Hrozby v i nezávislosti také vznikají, je-li nejbližší rodinný p íslušník lena 
týmu provád jícího ov ování zam stnancem klienta s pravomocemi 
umož ujícími mu významn  ovlivnit p edm t zakázky. Závažnost 
takovýchto hrozeb závisí na faktorech, jako jsou nap .: 

pozice, kterou nejbližší rodinný p íslušník u klienta zastává; a  

role daného odborníka v týmu, který provádí ov ování. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z týmu provád jícího ov ování; nebo 

strukturování odpov dnosti v týmu provád jícím ov ování tak, aby 
daný odborný pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do 
sféry odpov dnosti jeho nejbližšího rodinného p íslušníka. 

291.124 Hrozby v i nezávislosti vznikají, pokud je blízký rodinný p íslušník lena 
týmu provád jícího ov ování: 

vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em klienta, u n hož se 
provádí ov ování; nebo  

zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
informace o p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky.  

Závažnost takovýchto hrozeb závisí na faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi lenem týmu provád jícího ov ování a blízkým 
rodinným p íslušníkem; 

pozice, kterou blízký rodinný p íslušník u klienta zastává; a 

role daného odborníka v týmu provád jícím ov ování. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z týmu provád jícího ov ování; nebo 

strukturování odpov dnosti v týmu provád jícím ov ování tak, aby 
daný odborný pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do 
sféry odpov dnosti jeho blízkého rodinného p íslušníka. 
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291.125 Hrozby v i nezávislosti vznikají, je-li len týmu provád jícího ov ování 
v blízkém vztahu s osobou, která není jeho nejbližším ani blízkým 
rodinným p íslušníkem, ale která je vedoucím p edstavitelem nebo 
funkcioná em nebo zam stnancem klienta s pravomocemi umož ujícími mu 
významn  ovlivnit informace o p edm tu ov ování dané ov ovací 
zakázky. len týmu provád jícího ov ování, který má takový vztah, musí 
vzít v úvahu firemní metodiky a postupy. Závažnost t chto hrozeb závisí na 
faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi danou osobou a lenem týmu provád jícího 
ov ování; 

pozice, kterou daná osoba zastává u klienta; a  

role daného odborníka v týmu provád jícím ov ování. 

Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání daného odborníka z týmu provád jícího ov ování; nebo 

strukturování odpov dnosti v týmu provád jícím ov ování tak, aby 
daný odborný pracovník nepracoval na záležitostech spadajících do 
sféry odpov dnosti osoby, se kterou má blízký vztah.  

291.126 Hrozba vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo vydíratelnosti m že 
vzniknout z osobního nebo p íbuzenského vztahu mezi (a) partnerem nebo 
zam stnancem firmy, který není lenem týmu provád jícího ov ování, a (b) 
vedoucím p edstavitelem nebo funkcioná em klienta nebo jeho 
zam stnancem s pravomocemi umož ujícími mu významn  ovlivnit 
informace o p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky. Existence a 
závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

charakter vztahu mezi partnerem nebo zam stnancem firmy na jedné 
stran  a vedoucím p edstavitelem, funkcioná em nebo zam stnancem 
klienta na stran  druhé; 

vzájemná sou innost partnera nebo zam stnance firmy s týmem, který 
provádí ov ování; 

pozice partnera nebo zam stnance v rámci firmy; a 

role osoby u klienta, u n hož se provádí ov ování. 

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

strukturování odpov dnosti partnera nebo zam stnance tak, aby 
nedošlo k jakémukoli potenciálnímu ovliv ování ov ovací zakázky; 
nebo 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby provedl kontrolu prací 
provedených na ov ovací zakázce. 
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291.127 Pokud dojde k neúmyslnému porušení ustanovení této sekce, co se tý e 
p íbuzenských a osobních vztah , nebude to považováno za porušení 
nezávislosti, jestliže: 

(a) firma zavedla metodiky a postupy, podle nichž se musí bezodkladn  
hlásit firm  veškerá porušení vzniklá v d sledku zm ny pracovního 
pom ru nejbližších i blízkých rodinných p íslušník  nebo jiných 
osobních vztah , které vytvá ejí hrozby v i nezávislosti; 

(b) neúmyslné porušení vzniklo z toho d vodu, že se nejbližší rodinný 
p íslušník lena týmu provád jícího ov ování stal vedoucím 
p edstavitelem nebo funkcioná em klienta nebo zastává pozici, která 
mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit informace o 
p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky, a p íslušný odborník je 
odvolán z týmu provád jícího ov ování; a 

(c) firma p ijme v p ípad  pot eby další zabezpe ovací prvky ke snížení 
jakékoliv zbývající hrozby na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

pov ení auditora/ú etního znalce kontrolou práce provedené lenem 
týmu provád jícího ov ování; nebo  

vylou ení daného odborníka z jakéhokoli d ležitého rozhodování 
týkajícího se dané zakázky. 

Firma musí rozhodnout, zda tato záležitost bude projednána s vedením 
spole nosti. 

 

Zam stnanecký pom r u klient , u nichž se provádí ov ování 

 

291.128 Hrozba sp ízn nosti nebo vydíratelnosti m že vzniknout, pokud vedoucí 
p edstavitel nebo funkcioná  klienta, u n hož se provádí ov ování, nebo 
jeho zam stnanec vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující 
významn  ovlivnit informace o p edm tu ov ování dané ov ovací 
zakázky, byl lenem týmu provád jícího ov ování nebo partnerem firmy.  

291.129 Jestliže bývalý len týmu provád jícího ov ování nebo bývalý partner firmy 
p ešel ke klientovi, u n hož se provádí ov ování, na takovou pozici, bude 
existence a závažnost p ípadné hrozby sp ízn nosti nebo vydíratelnosti 
záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

pozice, kterou daná osoba u klienta vykonává;  

rozsah, v jakém daná osoba bude spolupracovat s týmem provád jícím 
ov ování; 

as, který uplynul od doby, kdy daná osoba byla lenem týmu 
provád jícího ov ování nebo partnerem firmy; a 
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pozice, kterou daná osoba zastávala v týmu provád jícím ov ování 
nebo ve firm , nap . zda-li byla daná osoba zodpov dná za udržování 
pravidelného kontaktu s leny managementu i nejvyššího vedení 
klienta. 

V každém p ípad  se taková osoba nesmí podílet na innosti firmy nebo na 
jejích profesních aktivitách.  

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:   

zajišt ní, aby doty ná osoba nem la nárok na žádné výhody ani platby 
od firmy krom  t ch, které vyplývají z nem nného, p edem 
uzav eného ujednání;  

zajišt ní, aby veškeré ástky, které firma doty né osob  dluží, byly pro 
firmu nevýznamné; 

upravení plánu ov ovací zakázky; 

sestavení týmu provád jícího ov ování z osob, které mají dostate né 
zkušenosti vzhledem k osob , která p ešla ke klientovi; nebo 

pov ení auditora/ú etního znalce, aby zkontroloval práci provedenou 
bývalým lenem týmu. 

291.130 Jestliže bývalý partner firmy p ešel na takovouto pozici do subjektu, který 
se následn  stal klientem firmy, u n hož se provádí ov ování, musí být 
vyhodnocena závažnost všech hrozeb a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout 
zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

291.131 Hrozba vlastní zainteresovanosti vzniká, jestliže se len týmu provád jícího 
ov ování podílí na ov ovací zakázce a  je si p itom v dom toho, že n kdy 
v budoucnosti p ejde nebo m že p ejít ke klientovi, u n hož se ov ování 
provádí. Firemní metodiky a postupy musí stanovit len m tým  
provád jících ov ování povinnost oznámit firm , že jednají s klientem o 
p ípadném pracovním vztahu. Po obdržení takového oznámení musí být 
vyhodnocena závažnost hrozby a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout 
zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 
Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

odvolání dané osoby z týmu provád jícího ov ování; nebo 

kontrola všech významných úsudk , které daná osoba uskute nila 
b hem p sobení v týmu. 

 

Služby v nedávné dob  poskytované klient m, u nichž se provádí ov ování 

 

291.132 Hrozba vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo prov rky po sob  
samém m že vzniknout, jestliže n který z len  týmu provád jícího 
ov ování v nedávné dob  p sobil jako vedoucí p edstavitel, funkcioná  
nebo zam stnanec klienta, u n hož se provádí ov ování. Tak je tomu 
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nap íklad v situaci, kdy len týmu provád jícího ov ování má vyhodnotit 
ást informací o p edm tu ov ování, které sám ješt  ve službách klienta 

p ipravoval.  

291.133 Pokud by len týmu provád jícího ov ování p sobil v pr b hu doby, na 
kterou se vztahuje ov ovací zpráva, jako vedoucí p edstavitel nebo 
funkcioná  klienta nebo jako klient v zam stnanec vykonávající pozici, 
která mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit informace o 
p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky, byla by takto vzniklá hrozba 
natolik závažná, že by ji žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na 
p ijatelnou úrove . Takové osoby tedy nesmí p sobit v týmu, který provádí 
ov ování. 

291.134 Hrozby vlastní zainteresovanosti, sp ízn nosti nebo prov rky po sob  
samém mohou také vzniknout, jestliže len týmu provád jícího ov ování 
p sobil p ed obdobím, na které se vztahuje ov ovací zpráva, jako vedoucí 
p edstavitel nebo funkcioná  u klienta nebo jako klient v zam stnanec 
vykonávající pozici, která mu dává pravomoci umož ující významn  ovlivnit 
informace o p edm tu ov ování dané ov ovací zakázky. Takové hrozby se 
nap íklad mohou objevit, jestliže se rozhodnutí p ijatá nebo práce 
provedené daným pracovníkem p ed obdobím zakázky, kdy tato osoba 
ješt  p sobila u klienta, mají ov ovat v rámci sou asné ov ovací zakázky. 
Existence a závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záviset na faktorech, jako 
jsou nap .:  

pozice, kterou daná osoba zastávala u klienta  

as, který uplynul od doby, kdy daná osoba od klienta odešla; a  

role, která danému odborníkovi náleží v týmu provád jícím ov ování. 

Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . P íkladem takových zabezpe ovacích prvk  je prov ení 
práce, kterou daná osoba vykonala jako len týmu provád jícího ov ování. 

 

Pozice vedoucího p edstavitele nebo funkcioná e u klienta, 
u n hož se provádí ov ování 

 

291.135 Pokud by partner nebo zam stnanec firmy p sobil jako vedoucí p edstavitel 
nebo funkcioná  u klienta, u n hož se provádí ov ování, byla by vzniklá 
hrozba prov rky po sob  samém a hrozba vlastní zainteresovanosti natolik 
závažná, že by je žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou 
úrove . Z toho plyne, že žádný partner ani zam stnanec firmy nesmí 
p sobit jako vedoucí p edstavitel nebo funkcioná  u klienta, u n hož se 
provádí ov ování.  

291.136 Pozice „tajemníka spole nosti“ v sob  v jednotlivých jurisdikcích zahrnuje 
r zné pravomoci a povinnosti. Jeho povinnosti mohou zahrnovat jak 
administrativní innosti, jako je ízení lidských zdroj  a správa podnikových 
dokument , tak i povinnosti neadministrativního charakteru, jako nap . 
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zajišt ní dodržování platných p edpis  nebo poradenství p i správ  a ízení. 
Všeobecn  je toto postavení považováno za velmi úzce spjaté s daným 
subjektem, pro který tajemník pracuje. 

291.137 Pokud by partner nebo zam stnanec firmy p sobil jako tajemník spole nosti 
u klienta, u n hož se provádí ov ování, byla by vzniklá hrozba prov rky 
po sob  samém a hrozba protek ního vztahu natolik závažná, že by je 
žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na p ijatelnou úrove . Navzdory 
ustanovení odstavce 291.135, pokud existenci takové situace umož uje 
platná legislativa nebo profesní p edpisy a pokud veškerá d ležitá 
rozhodnutí v daném subjektu iní vedení spole nosti, musí být povinnosti a 
innosti, které m že tajemník spole nosti vykonávat, omezeny na innosti 

rutinního a administrativního charakteru, jako je p íprava zápis  z jednání a 
zabezpe ení povinných hlášení. V takové situaci musí být vyhodnocena 
závažnost veškerých hrozeb a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout 
zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . 

291.138 Rutinní administrativní innosti spo ívající v podpo e práce tajemníka 
spole nosti i poradenství pro tajemníka spole nosti v oblasti výkonu 
administrativních inností nejsou všeobecn  považovány za aktivity 
ohrožující nezávislost za p edpokladu, že všechna d ležitá rozhodnutí iní 
vedení spole nosti. 

 

Dlouhodobé vazby vedoucích pracovník  s klienty, 
u nichž se provádí ov ování 

 

291.139 Hrozby sp ízn nosti a vlastní zainteresovanosti vznikají p i dlouhodobém 
nasazování stejných vedoucích pracovník  na stejnou ov ovací zakázku. 
Závažnost t chto hrozeb bude záviset na faktorech, jako jsou nap .:  

délka doby, po kterou je daná osoba lenem týmu provád jícího 
ov ování; 

úloha dané osoby v týmu provád jícím ov ování;  

struktura firmy; 

povaha ov ovací zakázky; 

otázka, zda došlo ke zm nám v týmu vedení klienta; a 

otázka, zda došlo ke zm n  charakteru nebo náro nosti informací o 
p edm tu ov ování. 

Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

rotace vedoucích pracovník  mimo tým provád jící ov ování; 

pov ení auditora/ú etního znalce, který nebyl lenem týmu 
provád jícího ov ování, aby prov il práci, kterou provedli vedoucí 
pracovníci; nebo 
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pravidelné nezávislé vnit ní nebo vn jší kontroly ízení kvality 
zakázky. 

 

Poskytování služeb nemajících charakter ov ování klient m, 
u nichž se provádí ov ování 

 

291.140 Firmy tradi n  poskytují klient m, u nichž se provádí ov ování, celou adu 
služeb, které nemají ov ovací charakter a pro které mají znalosti a odborné 
p edpoklady. Poskytování služeb nemajících ov ovací charakter však na 
druhé stran  m že ohrozit nezávislost firmy nebo len  týmu provád jícího 
ov ování. Jedná se p edevším o hrozbu prov rky po sob  samém, hrozbu 
vlastní zainteresovanosti a hrozbu protek ního vztahu. 

291.141 Jestliže v této sekci nejsou zahrnuta specifická opat ení pro ur itý druh 
služeb, které nemají charakter ov ování, musí být pro ur ení konkrétních 
postup  uplatn n koncep ní rámec.  

291.142 Než firma p ijme zakázku na poskytování služby nemající charakter 
ov ování klientovi, u n hož se provádí ov ování, je t eba rozhodnout, 
jestli poskytování takové služby nepovede k ohrožení nezávislosti. P i 
hodnocení závažnosti hrozeb vzniklých v d sledku poskytování služby 
nemající charakter ov ování je t eba zvážit všechny hrozby, u nichž má tým 
provád jící ov ování d vod se domnívat, že vznikají 
v d sledku poskytování jiných souvisejících služeb nemajících charakter 
ov ování. Jestliže vznikla hrozba, kterou není možné snížit na p ijatelnou 
úrove  pomocí p ijetí zabezpe ovacích prvk , pak tato služba nemající 
charakter ov ování nesmí být poskytována. 

 

Odpov dnost ídících pracovník  

 

291.143 ídící pracovníci vykonávají p i ízení subjektu mnoho inností, které jsou 
v zájmu jeho investor . Je nemožné uvést všechny innosti, které jsou v 
odpov dnosti ídících pracovník . Nicmén  povinnosti ídících pracovník  
zahrnují ízení a vedení subjektu, rozhodování o získání, použití a kontrole 
lidských, finan ních, hmotných a nehmotných zdroj . 

291.144 Rozhodnutí, zda ídící pracovníci mají odpov dnost za konkrétní innost, 
závisí na ad  okolností a vyžaduje odborné posouzení. P íklady inností, 
které obecn  pat í do odpov dnosti ídících pracovník , zahrnují: 

stanovení postup , zásad a strategického výhledu;  

vedení a p evzetí odpov dnosti za innost zam stnanc  subjektu; 

schvalování transakcí; 

rozhodování, která doporu ení firmy nebo jiné t etí strany bude 
subjekt implementovat; a 

odpov dnost za návrh, zavedení a udržování vnit ních kontrol.  
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291.145 Rutinní a administrativní innosti nebo innosti týkající se nevýznamných 
skute ností obecn  nejsou považovány za odpov dnost ídících pracovník . 
Mezi odpov dnosti ídících pracovník  nap íklad nepat í provedení 
nevýznamné transakce, která byla ídícími pracovníky schválena, nebo 
sledování termín  pro podání povinných hlášení a informování klienta, u 
n hož se provádí ov ování, o t chto termínech. Dále se za p ebírání 
odpov dnosti ídících pracovník  nepovažuje poskytování rad a doporu ení 
ídícím pracovník m, které jsou zamýšleny jako podpora p i výkonu jejich 

pravomocí. 

291.146 P evzetí odpov dnosti ídících pracovník  klienta, u n hož se provádí 
ov ování, m že zp sobit hrozby v i nezávislosti. Jestliže by v rámci 
ov ovací zakázky m la firma p evzít n kterou z odpov dností ídících 
pracovník  za klienta, u n hož se provádí ov ování, byly by vzniklé 
hrozby tak závažné, že by je žádné zabezpe ovací prvky nemohly snížit na 
p ijatelnou úrove . Z toho plyne, že p i poskytování ov ovacích služeb 
klientovi, u n hož se provádí ov ování, nesmí firma p evzít n kterou z 
odpov dností ídících pracovník  jako sou ást ov ovacích služeb. Jestliže 
firma p evezme n kterou z odpov dností ídících pracovník  v rámci 
ostatních služeb poskytovaných klientovi, musí zajistit, aby se tato 
odpov dnost nevztahovala na p edm t ov ování ani na informace o 
p edm tu ov ování n které z ov ovacích zakázek, kterou firma provádí. 

291.147 Aby se firma vyhnula riziku p evzetí odpov dnosti ídících pracovník  za 
p edm t ov ování nebo informace o p edm tu ov ování dané ov ovací 
zakázky, musí být firma p esv d ená, že ídící pracovník klienta je 
odpov dný za d ležité úsudky a rozhodnutí, která jsou vlastní odpov dností 
ídících pracovník  a dále za vyhodnocení výsledk  poskytnutých služeb a 

p evzetí odpov dnosti za další kroky vyplývající z výsledk  t chto služeb. 
Toto snižuje riziko, že by firma neúmysln  u inila d ležitý úsudek nebo 
rozhodnutí jménem ídících pracovník  klienta. Riziko se dále snižuje, když 
firma p edloží klientovi objektivní a p ehlednou analýzu a prezentaci 
nález , na jejichž základ  si klient m že vytvo it vlastní úsudek a 
rozhodnutí. 

 

Ostatní faktory 

 

291.148 Hrozba v i nezávislosti m že vzniknout, když firma poskytuje službu 
nemající charakter ov ování, která se vztahuje k informacím o p edm tu 
ov ování ov ovací zakázky. V takových p ípadech musí být vyhodnocena 
závažnost angažovanosti firmy ve vztahu k informacím o p edm tu 
ov ování dané zakázky a musí být rozhodnuto, zda p ípadná vzniklá 
hrozba prov rky po sob  samém, která není na p ijatelné úrovni, m že být 
snížena na tuto úrove  p ijetím zabezpe ovacích prvk . 

291.149 Hrozba prov rky po sob  samém m že vzniknout, když se firma podílí na 
p íprav  informací o p edm tu ov ování a následn  jsou tyto informace 
p edm tem ov ovací zakázky. Hrozba prov rky po sob  samém by 
nap íklad vznikla, kdyby firma vytvo ila a p ipravila plánované finan ní 
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informace a následn  provedla jejich ov ování. Z toho plyne, že firma musí 
vyhodnotit závažnost jakékoliv hrozby prov rky po sob  samém vzniklé 
v d sledku poskytování takovýchto služeb a v p ípad  pot eby p ijmout 
zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove .   

291.150 Jestliže firma poskytuje oce ovací služby, které tvo í sou ást informací o 
p edm tu ov ování, pak firma musí vyhodnotit závažnost jakékoliv hrozby 
prov rky po sob  samém a v p ípad  pot eby p ijmout zabezpe ovací prvky 
k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove .  

 

Honorá e 

 

Honorá e – relativní výše 

 

291.151 Jestliže celková výše honorá  od jednoho klienta, u n hož se provádí 
ov ování, p edstavuje zna ný podíl na celkovém objemu honorá  firmy, 
která vyjad uje záv r, pak závislost na onom klientovi a obava ze ztráty 
tohoto klienta vede ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti a hrozby 
sp ízn nosti. Závažnost hrozby bude záviset na faktorech, jako jsou nap .: 

provozní struktura firmy; 

zda jde o zavedenou nebo novou firmu; a 

kvalitativní a/nebo kvantitativní význam klienta pro firmu. 

Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

snížení závislosti na takovém klientovi; 

vn jší kontroly ízení kvality; nebo 

konzultace s t etí stranou, nap íklad s profesním regulatorním 
orgánem nebo s jiným auditorem/ú etním znalcem, ohledn  klí ových 
ov ovacích úsudk . 

291.152 Hrozba vlastní zainteresovanosti nebo sp ízn nosti také vzniká, jestliže 
honorá e od jednoho klienta, u n hož se provádí ov ování, tvo í zna nou 
ást p íjmu jednotlivého partnera od jeho klient . Závažnost hrozby musí 

být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací 
prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove . P íkladem 
takového zabezpe ovacího prvku je pov ení auditora/ú etního znalce, 
který nebyl lenem týmu provád jícího ov ování, aby prov il práci nebo 
podle pot eby poskytl poradenství. 
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Honorá e – po lh t  splatnosti 

 

291.153 Hrozba vlastní zainteresovanosti m že vzniknout, jestliže honorá e od 
klienta, u n hož se provádí ov ování, z stanou delší dobu neuhrazeny – 
p edevším tehdy, když velká ást honorá e není uhrazena p ed vydáním 
ov ovací zprávy za další rok v p ípad , že se taková zpráva vydává. 
Obecn  platí, že úhrada t chto honorá  by m la být firmou požadována 
p ed vydáním takovéto zprávy. Jestliže z stane honorá  po vydání zprávy 
neuhrazen, musí firma vyhodnotit existenci a závažnost veškerých hrozeb a 
v p ípad  pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci 
nebo snížení na p ijatelnou úrove . P íkladem takového zabezpe ovacího 
prvku je využití práce jiného auditora/ú etního znalce, který se nepodílel na 
ov ování a který bude nápomocen radou nebo prov í provedenou práci. 
Firma také musí zvážit, zda neuhrazené honorá e nemohou být považovány 
za formu úv ru poskytnutého klientovi a zda je v souvislosti se závažností 
honorá  po lh t  splatnosti vhodné, aby firma p ijala op tovné jmenování 
pro danou ov ovací zakázku nebo v dané zakázce pokra ovala. 

 

Podmín né honorá e 

 

291.154 Podmín né honorá e jsou honorá e vypo tené na p edem stanovené bázi 
vztahující se k výsledku transakce nebo k výsledku firmou provedených 
služeb. Pro ú ely této sekce se za podmín né nepovažují takové honorá e, 
které stanovil soud nebo jiný ve ejný orgán. 

291.155 Podmín ný honorá  ú tovaný firmou za ov ovací služby bu  p ímo nebo 
nep ímo, nap íklad skrze zprost edkovatele, vytvá í tak závažnou hrozbu 
vlastní zainteresovanosti, že ji nelze na p ijatelnou úrove  snížit p ijetím 
žádného zabezpe ovacího prvku. Z toho plyne, že firma nesmí 
uzav ít žádné takové ujednání o honorá i. 

291.156 Podmín ný honorá  ú tovaný firmou bu  p ímo nebo nep ímo, nap íklad 
skrze zprost edkovatele, za služby nemající charakter ov ování, které byly 
poskytnuty klientovi, u n hož se provádí ov ování, m že také vést ke 
vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti. Jestliže výsledek služby nemající 
charakter ov ování a tedy i výše honorá e závisí na budoucím nebo 
sou asném odhadu záležitosti, která je významná pro informace o p edm tu 
ov ování dané ov ovací zakázky, pak žádné zabezpe ovací prvky 
nemohou snížit tuto hrozbu na p ijatelnou úrove . Proto takováto ujednání 
nesmí být uzavírána. 

291.157 U ostatních ujednání s klienty, u nichž se provádí ov ování, o podmín ném 
honorá i za služby nemající charakter ov ování bude existence a závažnost 
veškerých hrozeb záviset na faktorech, jako jsou nap .:  

rozsah výše možných honorá ;  

zda odpov dný orgán stanoví výsledek záležitosti, na jehož základ  se 
má podmín ný honorá  stanovit; 
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druh služby; a 

dopad p íslušné skute nosti nebo transakce na informace o p edm tu 
ov ování. 

Závažnost všech vzniklých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í 
nap .:  

pov ení auditora/ú etního znalce, aby p ezkoumal p íslušnou práci 
provedenou na ov ovací zakázce nebo podle pot eby poskytl 
odbornou radu; nebo 

pov ení odborník , kte í nejsou leny týmu provád jícího ov ování, 
aby poskytovali služby nemající charakter ov ování. 

 

Dary a pohostinnost 

 

291.158 P ijímání dar  nebo projev  pohostinnosti od klienta, u n hož se provádí 
ov ování, m že vést ke vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti a hrozby 
sp ízn nosti. P ijme-li firma nebo len týmu provád jícího ov ování dary 
nebo projevy pohostinnosti – nemají-li jednozna n  zanedbatelnou a 
nevýznamnou hodnotu – budou vzniklé hrozby tak závažné, že je žádné 
zabezpe ovací prvky nemohou snížit na p ijatelnou úrove . Z toho plyne, 
že firma ani len týmu provád jícího ov ování nesmí p ijímat takové dary 
ani projevy pohostinnosti. 

 

Probíhající nebo hrozící soudní ízení 

 

291.159 Dojde-li k soudní p i mezi firmou nebo lenem týmu provád jícího 
ov ování na jedné stran  a klientem na stran  druhé nebo se taková soudní 
p e jeví jako pravd podobná, vznikne hrozba vlastní zainteresovanosti a 
hrozba vydíratelnosti. Vztah mezi managementem klienta a leny týmu 
provád jícího ov ování musí být charakterizován naprostou otev eností a 
úplným informováním o všech aspektech klientových podnikatelských 
operací. Firma a management klienta mohou v p ípad  probíhající nebo 
hrozící soudní p e stanout proti sob  v pozici protistran, což m že ovlivnit 
ochotu managementu k úplnému informování o všech skute nostech. Firma 
tak m že být konfrontována s hrozbou vlastní zainteresovanosti a hrozbou 
vydíratelnosti. Závažnost vzniklých hrozeb bude záviset na faktorech, jako 
jsou nap .: 

závažnost soudní p e; a 

zda se soudní p e vztahuje k p edchozí ov ovací zakázce. 
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Závažnost hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .:  

jestliže se soudní p e týká lena týmu provád jícího ov ování, 
odvolání takového lena z týmu; nebo 

pov ení jiného auditora/ú etního znalce, aby prov il provedenou 
práci.  

Jestliže tyto zabezpe ovací prvky nesníží hrozby na p ijatelnou úrove , pak 
jediným vhodným ešením bude stáhnout se z ov ovací zakázky nebo 
odmítnout takovou zakázku p ijmout. 

 

 

Výklad 2005-01 (revidováno v ervenci 2009 s cílem zajistit kompatibilitu se 
zm nami vyplývajícími z iniciativy IESBA ke zlepšení srozumitelnosti Kodexu)  

 

Aplikace sekce 291 na ov ovací zakázky, které nemají charakter auditu ú etní záv rky  

 

Tento výklad stanoví, jak aplikovat požadavky na nezávislost uvedené v sekci 291 
v p ípad  ov ovacích zakázek , které nemají charakter auditu ú etní záv rky. 

 

Tento výklad se zam uje na otázky aplikace vztahující se na ov ovací zakázky, které 
nemají charakter auditu ú etní záv rky. V rámci sekce 291 jsou zmín ny další 
záležitosti, které jsou podstatné p i posuzování požadavk  na nezávislost u všech 
ov ovacích zakázek. Nap íklad odstavec 291.3 stanoví, že je t eba vyhodnotit všechny 
hrozby, o nichž se firma domnívá, že vznikly v d sledku podíl  a vztah  firmy v síti. 
Dále stanoví, že pokud se tým provád jící ov ování domnívá, že sp ízn ný subjekt 
takového klienta, u n hož se provádí ov ování, je významný pro vyhodnocení 
nezávislosti firmy na klientovi, musí tým p ihlédnout k onomu sp ízn nému subjektu 
p i vyhodnocování hrozeb v i nezávislosti a p i uplat ování odpovídajících 
zabezpe ovacích prvk  podle pot eby. Tyto záležitosti nejsou v tomto výkladu 
pojednány samostatn . 

 

Jak je vysv tleno v Mezinárodním rámci pro ov ovací zakázky vydaném Radou pro 
mezinárodní auditorské a ov ovací standardy, v ov ovací zakázce auditor vyjad uje 
záv r s cílem zvýšit míru d v ry p edpokládaných uživatel  jiných než odpov dná 
osoba ohledn  výsledku hodnocení i oce ování p edm tu zakázky podle daných 
kritérií. 
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Ov ovací zakázky poskytující ujišt ní 

 

U ov ovacích zakázek poskytujících ujišt ní provádí vyhodnocení nebo oce ování 
p edm tu zakázky odpov dná osoba a informace o p edm tu zakázky mají podobu 
tvrzení poskytovaného p edpokládaným uživatel m ze strany této odpov dné osoby. 

U t chto typ  zakázek je požadována nezávislost ze strany odpov dné osoby, která 
zodpovídá za informace o p edm tu ov ování a m že být zodpov dná i za p edm t 
ov ování. 

 

U t ch ov ovacích zakázek poskytujících ujišt ní, kdy odpov dná osoba zodpovídá za 
informace o p edm tu ov ování, ale nikoliv za p edm t ov ování, je vyžadována 
nezávislost ze strany odpov dné osoby. Navíc existuje povinnost vyhodnotit všechny 
hrozby, které dle názoru firmy vznikly v d sledku podíl  a vztah  mezi lenem týmu 
provád jícího ov ování, firmou, firmou v síti a osobou odpov dnou za p edm t 
ov ování. 

 

Ov ovací zakázky s p ímým vykazováním 

 

U ov ovacích zakázek s p ímým vykazováním auditor bu  p ímo provádí 
vyhodnocení i oce ování p edm tu zakázky, nebo získá prohlášení od odpov dné 
osoby, která provedla vyhodnocení i ocen ní, které nebylo p edloženo 
p edpokládaným uživatel m. Informace o p edm tu ov ování jsou poskytnuty 
p edpokládaným uživatel m v ov ovací zpráv . 

 

U ov ovacích zakázek s p ímým vykazováním je vyžadována nezávislost ze strany 
odpov dné osoby, která odpovídá za p edm t ov ování. 

 

V tší po et odpov dných stran 

 

U obou typ  zakázek, tj. u zakázek poskytujících ujišt ní i u zakázek s p ímým 
vykazováním, m že být více odpov dných osob. Nap íklad auditor m že být požádán, 
aby ov il m sí ní náklady n kolika nezávisle vlastn ných novin. Zakázka m že mít 
charakter zakázky, v níž se poskytuje ujišt ní, kde každé noviny zjistí sv j náklad, a 
statistika je poskytnuta ve form  tvrzení pro p edpokládané uživatele. Nebo se m že 
jednat o ov ovací zakázku s p ímým vykazováním, kdy není poskytnuto žádné 
tvrzení, a mohou nebo nemusí existovat písemná prohlášení od jednotlivých novin. 

 

U takovýchto zakázek p i ur ování, zda je pot ebné aplikovat ustanovení sekce 291 ve 
vztahu ke každé odpov dné osob , m že vzít firma v  úvahu, zda by podíly nebo 
vztahy mezi firmou nebo lenem týmu provád jícího ov ování na jedné stran  a 
konkrétní odpov dnou osobou na stran  druhé vedly ke vzniku hrozby v i 
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nezávislosti, která není zcela z ejm  zanedbatelná a nevýznamná ve vztahu 
k informacím o p edm tu ov ování. Bere se v úvahu: 

(a) významnost informací o p edm tu ov ování (nebo p edm tu ov ování), za 
kterou konkrétní odpov dná osoba zodpovídá; a 

(b) míra ve ejného zájmu, která je spojena se zakázkou. 

Pokud firma dojde k záv ru, že ohrožení nezávislosti z d vodu existence jakéhokoli 
takového vztahu s konkrétní odpov dnou osobou je zcela z ejm  zanedbatelné a 
nevýznamné, nemusí být nutné použít všechna ustanovení této sekce ve vztahu k této 
odpov dné osob . 

 

P íklad 

 

Následující p íklad byl p ipraven, aby oz ejmil, jak používat ustanovení sekce 291. 
P edpokládá se, že klient není zárove  auditním klientem firmy nebo firmy v síti. 

 

Firma obdrží zakázku na ov ení celkové výše prokázaných ropných rezerv 10 
nezávislých spole ností. Každá ze spole ností uskute nila geografické a inženýrské 
pr zkumy, aby ur ila výši svých rezerv (p edm t ov ování). Jsou stanovena kritéria, 
na jejichž základ  se ur í, kdy m že být rezerva považována za prokázanou a tato 
kritéria použije auditor jako vhodná kritéria pro zakázku. 

 

Výše prokázaných rezerv u každé ze spole ností k 31. prosinci 20X0 inily: 

 

 Prokázaná výše rezerv (tis. barel ) 
  

Spole nost 1 5 200 

Spole nost 2 725 

Spole nost 3 3 260 

Spole nost 4 15 000 

Spole nost 5 6 700 

Spole nost 6 39 126 

Spole nost 7 345 

Spole nost 8 175 

Spole nost 9 24 135 

Spole nost 10 9 635 

Celkem 104 301 
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Zakázka m že mít r zný charakter: 

 

Zakázky poskytující ujišt ní 

A1   Každá ze spole ností zjistí výši svých rezerv a poskytne tvrzení firm  a 
p edpokládaným uživatel m. 

A2   Subjekt jiný než spole nosti zjistí výši rezerv a poskytne tvrzení firm  a 
p edpokládaným uživatel m. 

 

Zakázky s p ímým vykazováním 

D1   Každá ze spole ností zjistí výši svých rezerv a poskytne firm  písemné 
prohlášení, kde je uveden výsledek zji t ní jejích rezerv dle kritérií 
stanovených pro zjiš ování prokázaných rezerv. Toto prohlášení není 
dostupné p edpokládaným uživatel m. 

D2   Firma p ímo zjistí výši rezerv u n kolika spole ností. 

 

Použití p ístupu 

A1 Každá ze spole ností zjistí výši svých rezerv a poskytne tvrzení firm  a 
p edpokládaným uživatel m. 

 

U této zakázky existuje n kolik odpov dných osob (spole nosti 1–10). P i 
rozhodování, zda je nutné použít ustanovení o nezávislosti v p ípad  všech 
spole ností, m že firma vzít v potaz skute nost, zda podíly nebo vztahy s konkrétní 
spole ností vedou ke vzniku hrozby v i nezávislosti, která není na p ijatelné úrovni. 
V úvahu jsou brány faktory jako nap .: 

významnost prokázaných rezerv spole nosti ve vztahu k celkov  zjišt né výši 
rezerv, která bude vykázána; a 

míra ve ejného zájmu, která je spojena se zakázkou. (odst. 291.28) 

Nap íklad spole nost íslo 8 se na celkové výši rezerv podílí pouze 0.17%, proto i 
obchodní vztah nebo podíl ve vztahu ke spole nosti íslo 8 vytvá í menší hrozbu než 
obdobný vztah se spole ností íslo 6, která se na celkové výši rezerv podílí 37,5%. 

Po ur ení t ch spole ností, v i nimž je nutné uplatnit požadavky na nezávislost, musí 
být tým provád jící ov ování a firma nezávislí na t ch odpov dných osobách, které by 
mohly být považovány za klienta, u n hož se provádí ov ování (odst. 291.28). 

 

A2 Subjekt jiný než spole nosti zjistí výši rezerv a poskytne tvrzení firm  a 
p edpokládaným uživatel m. 

Firma musí být nezávislá na subjektu, který m í rezervy a poskytuje tvrzení firm  a 
p edpokládaným uživatel m (odst. 291.19). Tento subjekt neodpovídá za p edm t 
ov ování, a proto je t eba vyhodnotit veškeré hrozby, u nichž se firma domnívá, že 
vznikly v d sledku podíl /vztah  s osobou odpov dnou za p edm t ov ování (odst. 
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291.19). Za p edm t ov ování u této zakázky odpovídá n kolik stran (spole nosti 1–
10). Jak je zmín no v p íkladu A1, firma m že vzít v úvahu, zda podíly nebo vztahy 
s konkrétní spole ností mohou vést ke vzniku hrozby v i nezávislosti, která není na 
p ijatelné úrovni. 

 

D1 Každá ze spole ností poskytne firm  prohlášení, které obsahuje výsledek 
zjišt ní jejích rezerv dle kritérií stanovených pro zjiš ování prokázaných 
rezerv. Toto prohlášení není dostupné p edpokládaným uživatel m. 

U této zakázky existuje n kolik odpov dných osob (spole nosti 1–10). P i 
rozhodování, zda je nutné použít ustanovení o nezávislosti v p ípad  všech 
spole ností, m že firma vzít v potaz skute nost, zda podíly nebo vztahy s konkrétní 
spole ností vedou ke vzniku hrozby v i nezávislosti, která není na p ijatelné úrovni. 
V úvahu jsou brány faktory jako nap .: 

významnost prokázaných rezerv spole nosti ve vztahu k celkov  zjišt né výši 
rezerv, která bude vykázána; a 

míra ve ejného zájmu, která je spojena se zakázkou. (odst. 291.28) 

Nap íklad spole nost íslo 8 se na celkové výši rezerv podílí pouze 0.17%, proto i 
obchodní vztah nebo podíl ve vztahu ke spole nosti íslo 8 vytvá í menší hrozbu než 
obdobný vztah se spole ností íslo 6, která se na celkové výši rezerv podílí 37,5%. 

 

Po ur ení t ch spole ností, v i nimž je nutné uplatnit požadavky na nezávislost, musí 
být tým provád jící ov ování a firma nezávislí na t ch odpov dných osobách, které by 
mohly být považovány za klienta, u n hož se provádí ov ování (odst. 291.28). 

 

D2 Firma p ímo zjistí rezervy u n kolika spole ností. 

Postupuje se stejn  jako v p ípad  D1. 
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ÁST C - Ú ETNÍ ZNALCI     

 

Sekce 300 Úvod       
Sekce 310 Možné konflikty      
Sekce 320 P íprava a vykazování informací    
Sekce 330 Zajišt ní pot ebné kvalifikace    
Sekce 340 Finan ní podíly      
Sekce 350 Stimuly a p esv d ování     

 

 

SEKCE 300 

 

Úvod 

 

300.1 Tato ást Kodexu popisuje, jakým zp sobem mají ú etní znalci používat 
v ur itých situacích koncep ní rámec uvedený v ásti A. Tato ást Kodexu 
nepopisuje všechny okolnosti a souvislosti, v nichž se m že ú etní znalec 
ocitnout a v rámci kterých vznikají nebo mohou vzniknout hrozby 
ohrožující dodržení základních princip . Proto se ú etním znalc m 
doporu uje obez etnost v p ípad  takových okolností a souvislostí.   

300.2 Investo i, v itelé, zam stnanci a ostatní obchodní partne i, stejn  tak jako 
orgány ve ejné správy a ve ejnost jako celek se pot ebují spoléhat na práci 
ú etních znalc . Ú etní znalci mohou jednotliv  nebo spole n  být 
odpov dní za p ípravu a vykazování finan ních a jiných informací, na které 
se mohou spoléhat jak jejich zam stnavatelská organizace, tak i t etí strany. 
Mohou být též odpov dní za efektivní finan ní ízení a kompetentní 
poradenství v širokém okruhu obchodních záležitostí. 

300.3 Ú etní znalec m že být bu  placeným zam stnancem, partnerem, editelem 
(výkonným nebo nevýkonným), vlastníkem ve vedoucí pozici, 
dobrovolníkem nebo n kým dalším pracujícím pro jednu nebo více 
zam stnavatelských organizací. Právní forma vztahu se zam stnavatelem, 
pokud v bec tento vztah n jakou právní formu má, nemá žádný vliv na 
dodržování etických povinností platných pro ú etního znalce. 

300.4 Ú etní znalec je povinen prosazovat oprávn né cíle svého zam stnavatele. 
Tento Kodex nebrání ú etnímu znalci ádn  plnit tyto úkoly, ale popisuje 
okolnosti, za kterých m že být ohroženo dodržování základních princip .  

300.5 Ú etní znalec m že zastávat vedoucí pozici v rámci organizace. ím je tato 
pozice vyšší, tím je v tší i schopnost a možnost ovliv ovat jednotlivé 
události, pracovní postupy a p ístupy. Od ú etního znalce se o ekává, že 
bude podporovat v rámci organizace etický charakter podnikání vycházející 
z d razu, který vrcholové vedení klade na etické chování. 
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300.6 Ú etní znalec se nesmí v dom  podílet na žádné obchodní innosti, 
zam stnání nebo aktivit , která poškozuje nebo m že poškodit integritu, 
nestrannost nebo dobrou pov st profese a v d sledku je neslu itelná se 
základními principy.  

300.7 Dodržování základních princip  m že být potenciáln  ohroženo ze strany 
ady okolností a souvislostí. Hrozby pat í do jedné nebo n kolika 

následujících kategorií: 

(a) vlastní zainteresovanost; 

(b) prov rka po sob  samém; 

(c) protek ní vztah; 

(d) sp ízn nost; a 

(e) vydíratelnost. 

Tyto hrozby jsou podrobn ji popsány v ásti A tohoto Kodexu. 

300.8 P íklady situací, za kterých ú etnímu znalci hrozí nebezpe í vzniku hrozby 
vlastní zainteresovanosti: 

držení finan ního podílu u zam stnavatele nebo p ijetí p j ky i 
záruky od zam stnavatele; 

ú ast na pobídkovém programu odm n poskytovaném 
zam stnavatelem; 

nep im ené osobní využívání podnikových aktiv; 

obava ohledn  jistoty zam stnání; 

obchodní tlaky vznikající mimo zam stnavatelskou organizaci. 

300.9 P íkladem situace, která vede ke vzniku hrozby prov rky po sob  samém 
v p ípad  ú etního znalce, je ur ení správného ú etního zachycení 
podnikové kombinace, když ú etní znalec p edtím vypracoval studii 
proveditelnosti podporující schválení akvizice.  

300.10 P i prosazování legitimních cíl  a zám r  zam stnavatelské organizace m že 
ú etní znalec podporovat pozici organizace za p edpokladu, že jeho 
prohlášení nejsou nepravdivá ani zavád jící. Takové aktivity obecn  
nevedou ke vzniku hrozby protek ního vztahu. 

300.11 P íklady situací, které mohou vést ke vzniku hrozby sp ízn nosti pro 
ú etního znalce: 

situace, kdy ú etní znalec má odpov dnost za finan ní vykazování 
zam stnavatele a jeho nejbližší nebo blízký rodinný p íslušník 
zam stnaný u tohoto subjektu rozhoduje o záležitostech, které 
ovliv ují finan ní vykazování subjektu; 

dlouhodobé vztahy s obchodními partnery, které mohou ovliv ovat 
podnikatelská rozhodnutí; 

p ijetí daru nebo nadstandardního zacházení za p edpokladu, že jeho 
hodnota není zcela z ejm  zanedbatelná a nevýznamná. 
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300.12 P íklady situací, které mohou vést ke vzniku hrozby vydíratelnosti pro 
ú etního znalce: 

hrozba propušt ní nebo nahrazení znalce nebo jeho blízkého nebo 
nejbližšího rodinného p íslušníka z d vodu nesouhlasu s aplikací 
ú etního principu nebo zp sobu, jakým bude finan ní informace 
vykázána; 

existence dominantní osobnosti snažící se ovliv ovat proces 
rozhodování nap . ve vztahu k p id lování zakázek nebo aplikaci 
ur itého ú etního principu. 

300.13 Zabezpe ovací prvky, která mohou eliminovat nebo snížit hrozby na 
p ijatelnou úrove , se lení do dvou širších kategorií: 

(a) zabezpe ovací prvky vytvo ené profesními orgány nebo právními 
p edpisy; a 

(b) zabezpe ovací prvky v pracovním prost edí. 

P íklady zabezpe ovacích prvk  vytvo ených profesními orgány nebo 
právními p edpisy jsou podrobn  popsány v odstavci 100.14 ásti A tohoto 
Kodexu. 

300.14 Zabezpe ovací prvky v pracovním prost edí zahrnují následující p íklady: 

systémy podnikového dohledu nebo jiných dohledových struktur 
v rámci zam stnávající organizace; 

programy zam ené na etiku a chování p ipravené zam stnavatelskou 
organizací; 

procedury p ijímání nových pracovník  zam stnávající organizací 
zd raz ující d ležitost náboru vysoce kvalifikovaných zam stnanc ; 

d kladné systémy vnit ních kontrol; 

vhodné disciplinární procesy; 

vedení, které zd raz uje d ležitost etického chování a o ekávání, že 
se zam stnanci budou chovat eticky; 

metodiky a postupy ur ené k zavedení a sledování kvality práce 
zam stnanc ; 

v asné informování všech zam stnanc  o metodikách a postupech 
zam stnávající organizace a veškerých jejich zm nách v etn  
náležitého proškolení a vzd lávání ohledn  této tematiky; 

metodiky a postupy podporující a zmoc ující zam stnance k tomu, 
aby informovali p íslušníky vrcholového managementu v rámci 
zam stnávající organizace o etických otázkách, které je znepokojují, 
bez strachu p ed postihem; 

konzultace s jiným p íslušným ú etním znalcem. 
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300.15 V situacích, kdy se ú etní znalec domnívá, že neetické chování nebo 
aktivity jiných v rámci zam stnávající organizace budou pokra ovat, musí 
zvážit vyhledání právního poradenství. V t ch extrémních situacích, kdy 
všechny zabezpe ovací prvky byly vy erpány a není možné snížit hrozbu 
na p ijatelnou úrove , m že ú etní znalec u init záv r, že je vhodné dát 
výpov . 

 

 

SEKCE 310 

 

Možné konflikty 

 

310.1 Ú etní znalec je povinen dodržovat základní principy. Avšak m že docházet 
k situacím, kdy jeho odpov dnost v i zam stnávající organizaci a jeho 
profesní povinnost dodržovat základní principy se dostávají do konfliktu. 
Ú etní znalec by m l podporovat oprávn né a etické cíle vytvo ené 
zam stnavatelem a pravidla a postupy navržené za ú elem podpory t chto 
cíl . Nicmén  pokud vztah nebo okolnosti vedou ke vzniku hrozby 
ohrožující dodržování základních princip , musí ú etní znalec použít 
koncep ní rámcový p ístup popsaný v Sekci 100 s cílem stanovit reakci na 
hrozbu. 

310.2 V d sledku odpov dnosti v i zam stnávající organizaci m že být ú etní 
znalec pod tlakem, aby jednal nebo se choval zp sobem, který by mohl 
ohrozit dodržování základních princip . Takovýto tlak m že být otev ený 
nebo skrytý a m že p icházet od supervizora, manažera, editele nebo jiné 
osoby v rámci zam stnávající organizace. Ú etní znalec m že být vystaven 
následujícím tlak m: 

aby jednal v rozporu se zákony nebo jinými právními p edpisy; 

aby jednal v rozporu s odborn -technickými nebo profesními 
standardy; 

aby podpo il neetické nebo nezákonné strategie vedení zam ené na 
zvyšování tržeb; 

aby lhal  nebo jinak zám rn  uvád l v omyl (v etn  uvád ní v omyl 
tím, že neinformuje) ostatní, zejména: 

auditory zam stnavatelské organizace; nebo 

regulatorní orgány. 

aby uve ej oval nebo byl jinak spojován s finan ní nebo nefinan ní 
zprávou, která významn  zkresluje skute nosti, v etn  prohlášení 
týkajících se nap .: 

ú etní záv rky; 

da ových záležitostí; 

právních záležitostí; nebo 
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zpráv vyžadovaných regulátory ve ejných trh . 

310.3 Závažnost veškerých hrozeb vyplývajících z takových tlak , jako je nap . 
hrozba vydíratelnosti, musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

získání rady v rámci zam stnávající organizace, od nezávislého 
odborného poradce nebo od p íslušné profesní organizace, když je to 
vhodné; 

využití formálních procedur k ešení spor  v rámci zam stnávající 
organizace; 

vyhledání právního poradenství. 

 

 

SEKCE 320 

 

P íprava a vykazování informací 

 

320.1 Ú etní znalci se asto ú astní p ípravy a vykazování informací, které jsou 
ur eny k ve ejnému použití nebo používány dalšími stranami uvnit  i mimo 
zam stnávající organizaci. Takové informace mohou zahrnovat finan ní 
informace nebo informace pro ídící pracovníky, nap . prognózy a rozpo ty, 
ú etní záv rky, analýzy a podklady pro vedení a prohlášení vedení 
spole nosti poskytované auditor m v rámci auditu ú etní záv rky subjektu. 
Ú etní znalci musí p ipravit nebo prezentovat takovéto informace správn  a 
pravdiv  a v souladu s p íslušnými profesními standardy tak, aby informace 
mohla být pochopena ve svém kontextu. 

320.2 Ú etní znalec, který odpovídá za p ípravu nebo schválení obecné ú etní 
záv rky zam stnávající organizace, se musí ujistit, že tato ú etní záv rka 
byla p ipravena v souladu s p íslušnými standardy ú etního výkaznictví. 

320.3 Ú etní znalec musí podniknout rozumné kroky, aby udržoval informace, za 
n ž je odpov dný, zp sobem, který: 

(a) jasn  popisuje pravou povahu obchodních transakcí, aktiv nebo 
závazk  

(b) klasifikuje a zaznamenává informace v as a správným zp sobem; a 

(c) podává fakta správn  a úplným zp sobem ve všech významných 
ohledech. 

320.4 Hrozby ve vztahu k dodržování základních princip , nap . hrozba vlastní 
zainteresovanosti nebo hrozba vydíratelnosti ve vztahu k objektivit  nebo 
odborné zp sobilosti a ádné pé i, vznikají, když je ú etní znalec pod 
tlakem (bu  externím nebo ve form  možnosti získat osobní prosp ch), aby 
své jméno spojil se zavád jící informací nebo byl spojen s aktivitami jiných, 
které vyústí v zavád jící informace. 
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320.5 Závažnost takovýchto hrozeb záleží na faktorech, jako jsou nap . zdroje 
tohoto naléhání nebo míra, do jaké daná informace je, nebo m že být, 
zavád jící. Závažnost t chto hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  
pot eby je t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo 
snížení na p ijatelnou úrove . Takovéto zabezpe ovací prvky zahrnují 
konzultace s nad ízenými v rámci zam stnavatelské organizace, s výborem 
pro audit nebo vedením spole nosti, p ípadn  s p íslušnou profesní 
organizací. 

320.6 V p ípad , kdy nelze snížit hrozbu na p ijatelnou úrove , musí ú etní znalec 
odmítnout, aby jeho jméno bylo spojováno nebo z stávalo spojeno 
s informací, kterou ú etní znalec považuje za zavád jící. Ú etní znalec m že 
být nev dom  spojován se zavád jící informací. Poté, co ú etní znalec zjistí, 
že se jedná o zavád jící informaci, musí podniknout kroky k tomu, aby 
s touto informací nebyl spojován. P i vyhodnocování toho, zda existuje 
povinnost informování p íslušných orgán , m že ú etní znalec zvážit využití  
právního poradenství. Dále m že ú etní znalec zvážit, zda-li neukon í 
spolupráci. 

 

 

SEKCE 330 

 

Zajišt ní pot ebné kvalifikace 

 

330.1 Základní princip odborné zp sobilosti a ádné pé e vyžaduje, aby ú etní 
znalec p ijímal pouze takové významné úlohy, k nimž má nebo m že získat 
pot ebné konkrétní vzd lání nebo zkušenosti. Ú etní znalec nesmí zám rn  
nesprávn  informovat zam stnavatele o úrovni získané kvalifikace nebo 
zkušeností. Ú etní znalec též musí požádat o odbornou radu i pomoc 
tehdy, když je to nutné. 

330.2 Okolnosti, které ohrožují schopnost ú etního znalce plnit své povinnosti 
s náležitým stupn m odborné zp sobilosti a ádné pé e, zahrnují: 

nedostatek asu ke správnému vykonání nebo dokon ení 
požadovaných aktivit; 

neúplné, omezené nebo jinak nep im ené informace k ádnému 
provedení povinností; 

nedostate né zkušenosti, profesní p íprava a/nebo vzd lání; 

nedostate né zdroje k ádnému provedení povinností. 

330.3 Závažnost hrozby bude záležet na faktorech, jako jsou nap . stupe  
spolupráce ú etního znalce s ostatními, úrove  jeho postavení ve 
spole nosti a úrove  dohledu a prov ování vztažená k jeho práci. 
Závažnost hrozby musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k její eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . Mezi takovéto zabezpe ovací prvky pat í nap .: 
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získání dalšího poradenství nebo profesní p ípravy; 

zajišt ní dostate ného množství asu k provedení daných povinností; 

získání pomoci od osoby s pot ebnou kvalifikací;  

konzultace, podle míry vhodnosti, s: 

nad ízenými v rámci zam stnávající organizace; 

nezávislými experty; nebo 

p íslušným profesním orgánem. 

330.4 V p ípad , že hrozby nemohou být eliminovány nebo sníženy na 
p ijatelnou úrove , musí ú etní znalec zvážit, zda odmítnout provedení 
t chto doty ných povinností. Pokud ú etní znalec dojde k záv ru, že 
odmítnutí je vhodným ešením, musí být d vody k tomuto odmítnutí jasn  
sd leny. 

 

 

SEKCE 340 

 

Finan ní podíly 

 

340.1 Ú etní znalec m že mít finan ní podíly nebo m že v d t o finan ních 
podílech nejbližších nebo blízkých rodinných p íslušník , které za ur itých 
okolností mohou vést k ohrožení dodržování základních princip . Nap . 
hrozba vlastní zainteresovanosti ve vztahu k objektivit  nebo d v rnému 
charakteru informací m že vzniknout díky existenci motivu nebo možnosti 
manipulace s cenov  citlivými informacemi s cílem získat finan ní prosp ch. 
P íklady okolností, které mohou vést k hrozb  vlastní zainteresovanosti, 
zahrnují situace, kdy ú etní znalec nebo nejbližší nebo blízký rodinný 
p íslušník: 

vlastní p ímý nebo nep ímý finan ní podíl v zam stnávající organizaci. 
Hodnota tohoto podílu by mohla být p ímo ovlivn na rozhodnutími, 
která ú etní znalec iní; 

má nárok na prémii ve vztahu k dosaženému zisku a výše této prémie 
by mohla být p ímo ovlivn na rozhodnutími, která u iní; 

vlastní p ímo nebo nep ímo akciové opce zam stnávající organizace, 
jejichž hodnota by mohla být p ímo ovlivn na rozhodnutími, která 
u iní; 

vlastní p ímo nebo nep ímo akciové opce zam stnávající organizace, 
které jsou nebo brzy budou ur eny k p em n ; nebo  

m že mít nárok na akciové opce zam stnávající organizace nebo 
výkonové prémie v p ípad , že byly spln ny ur ité cíle. 



- 126 - 

340.2 Závažnost všech hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je t eba 
p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na p ijatelnou 
úrove . P i vyhodnocování závažnosti takovéto hrozby a podle pot eby 
stanovení p íslušných zabezpe ovacích prvk , které je možné použít k její 
eliminaci nebo snížení na p ijatelnou úrove , musí ú etní znalec vyhodnotit  
povahu finan ního podílu. To zahrnuje vyhodnocení významnosti 
finan ního podílu a ur ení, zda se jedná o p ímý nebo nep ímý podíl. Je 
nutné zcela jasn  uvést, že skute nosti, které vedou ke vzniku významného 
podílu nebo podílu s vysokou hodnotou v organizaci se liší p ípad od 
p ípadu v návaznosti na konkrétní podmínky dané osoby. Mezi takovéto 
zabezpe ovací prvky pat í nap .: 

metodiky a postupy platné pro výbor nezávislý na vedení, který 
stanoví úrove  i formu odm ování vedoucích p edstavitel ; 

informování vedení spole nosti zam stnávající organizace o všech 
relevantních podílech a všech plánech obchodovat s relevantními 
akciemi, a to v souladu se všemi vnit ními sm rnicemi; 

konzultace s nad ízenými v rámci zam stnávající organizace tehdy, 
když je to vhodné; 

konzultace s vedením spole nosti zam stnávající organizace nebo s 
p íslušnými profesními orgány tehdy, kdy je to vhodné; 

interní a externí auditní postupy; 

nejnov jší postupy p i ešení etických otázek a právních a jiných 
omezení souvisejících s možným zneužitím informací v obchodním 
styku (tzv. „insider trading“). 

340.3 Ú etní znalec nesmí manipulovat s informacemi ani užívat d v rné 
informace k osobnímu prosp chu.  

 

 

SEKCE 350 

 

Stimuly a p esv d ování 

 

Obdržení nabídek 

 

350.1 Ú etní znalec nebo jeho nejbližší nebo blízký rodinný p íslušník mohou 
obdržet r zné nabídky (stimuly). Tyto stimuly mohou mít r znou podobu a 
zahrnují dary, projevy pohostinnosti, nadstandardní zacházení a 
nep im ené odkazy na p átelství nebo loajalitu.  

350.2 Nabídky takových stimul  mohou vést k ohrožení dodržování základních 
princip . Když je ú etnímu znalci nebo jeho nejbližšímu nebo blízkému 
rodinnému p íslušníkovi u in na taková nabídka, musí být situace 
vyhodnocena. Hrozba vlastní zainteresovanosti ve vztahu k objektivit  nebo 



- 127 - 

d v rnému charakteru informací vzniká, když je nabídka u in na s cílem 
nep ípustn  ovlivnit aktivity nebo rozhodnutí, podpo it nezákonné nebo 
ne estné jednání nebo získat d v rné informace. Hrozba vydíratelnosti ve 
vztahu k objektivit  nebo k d v rnému charakteru informací vzniká, pokud 
je taková nabídka p ijata a návazn  následuje hrozba zve ejn ní takové 
nabídky a poškození dobrého jména ú etního znalce nebo jeho nejbližšího 
nebo blízkého rodinného p íslušníka. 

350.3 Existence a závažnost jakýchkoliv hrozeb bude záležet na povaze, hodnot  
a zám ru takové nabídky. Pokud by logicky uvažující a pou ená t etí strana, 
která zváží všechny p íslušné informace a skute nosti, považovala takový 
stimul za nevýznamný a nepodporující neetické chování, pak m že ú etní 
znalec u init záv r, že nabídka byla u in na v rámci standardních 
obchodních vztah , a m že obecn  u init záv r, že neexistuje závažné 
ohrožení dodržování základních princip . 

350.4 Závažnost veškerých hrozeb musí být vyhodnocena a v p ípad  pot eby je 
t eba p ijmout zabezpe ovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na 
p ijatelnou úrove . Pokud hrozby nemohou být eliminovány nebo sníženy 
na p ijatelnou úrove  prost ednictvím zabezpe ovacích prvk , nesmí ú etní 
znalec p ijmout takový stimul. Protože skute né nebo možné ohrožení 
dodržování základních princip  nevzniká pouze z p ijetí takové nabídky, 
ale i z pouhé skute nosti, že taková nabídka byla u in na, musí být p ijaty 
další zabezpe ovací prvky. Ú etní znalec musí vyhodnotit hrozby 
vyplývající z takových nabídek a zvážit, zda musí podniknout jeden nebo 
více z následujících krok : 

(a) informovat vrcholové ídící pracovníky nebo vedení zam stnávající 
organizace okamžit  po obdržení takové nabídky; 

(b) informovat o nabídce t etí strany – nap . profesní organizaci nebo 
zam stnavatele osoby, která u inila nabídku; ú etní znalec nicmén  
m že zvážit vyhledání právního poradenství p ed tím, než takový krok 
u iní; a 

(c) informovat nejbližší nebo blízké rodinné p íslušníky o možných 
hrozbách a zabezpe ovacích prvcích, pokud se tyto osoby p ípadn  
dostanou do situace, která m že vyústit v nabídku nap . z titulu jejich 
sou asné pozice v zam stnání; a 

(d) informovat vrcholové ídící pracovníky nebo vedení zam stnávající  
organizace v p ípad , že nejbližší nebo blízký rodinný p íslušník je 
zam stnán u konkurence nebo možného dodavatele zam stnávající 
organizace. 

 

Poskytování nabídek 

 

350.5 Ú etní znalec se m že ocitnout v situaci, kdy se od n ho o ekává nebo je 
pod tlakem, aby nabídl ur itý stimul s cílem ovlivnit úsudek nebo  proces 
rozhodování jiné osoby nebo organizace nebo aby získal d v rné 
informace. 
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350.6 Takový nátlak m že vzniknout v rámci zam stnávající organizace, nap . ze 
strany kolegy nebo nad ízeného. M že též p ijít od externí osoby nebo 
organizace, která m že navrhovat aktivity nebo podnikatelská rozhodnutí, 
která by byla výhodná pro zam stnávající organizaci, tak, že bude 
ovliv ovat ú etního znalce nepat i ným zp sobem. 

350.7 Ú etní znalec nesmí nabízet stimuly vedoucí k nep ípustnému ovliv ování 
profesionálního úsudku t etí strany. 

350.8 Když tlak na nabízení neetických stimul  vzniká v rámci zam stnávající 
organizace, musí ú etní znalec postupovat podle princip  a doporu ení 
týkajících se ešení etických konflikt  tak, jak jsou uvedeny v ásti A tohoto 
Kodexu. 
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DEFINICE 

 

V tomto Etickém kodexu pro auditory a ú etní znalce mají níže uvedené pojmy 
následující obsahový význam: 

 

P ijatelná úrove   

(Acceptable level) 

Úrove , p i které by logicky uvažující a pou ená t etí 
strana, která zváží všechny p íslušné informace a 
skute nosti které m l auditor/ú etní znalec v daný 
okamžik k dispozici, pravd podobn  dovodila, že 
dodržování základních princip  není ohroženo.  

Reklama  

(Advertising) 

Sd lení, jímž je ve ejnost informována o službách 
nebo odborných schopnostech auditor  s cílem získat 
obchodní zakázky. 

Klient, u n hož se provádí 
ov ování  

(Assurance client) 

Odpov dná strana, která je osobou (nebo osobami), 
která: 

(a) v p ípad  zakázky s p ímým vykazováním 
odpovídá za p edm t ov ování; nebo 

(b) v p ípad  zakázky poskytující ujišt ní odpovídá 
za informace o p edm tu ov ování a m že být 
odpov dná i za p edm t ov ování. 

Ov ovací zakázka 

(Assurance engagement) 

Zakázka, v níž auditor vyjad uje záv r s cílem zvýšit 
míru d v ry p edpokládaných uživatel  jiných než 
odpov dná strana ohledn  výsledk  hodnocení i 
oce ování p edm tu zakázky podle daných kritérií. 

(Pro definici ov ovací zakázky se odkazuje na 
Mezinárodní rámec pro ov ovací zakázky vydaný 
Radou pro mezinárodní auditorské a ov ovací 
standardy (IAASB), který popisuje prvky a cíle 
ov ovací zakázky a ur uje, zda se ov ování ídí dle 
Mezinárodních auditorských standard  – ISA, 
Mezinárodních standard  pro prov rky – ISRE nebo 
Mezinárodních standard  pro ov ovací zakázky 
(ISAE)). 
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Tým provád jící ov ování  

(Assurance team) 

(a) všichni lenové týmu podílející se na ur ité 
ov ovací zakázce; 

(b) všichni ostatní ve firm , kte í mohou p ímo 
ovlivnit výsledky ov ování, v etn : 

t ch, kdo pro partnera zakázky – 
odpovídajícího za ov ování – doporu ují 
výši odm ny nebo v i n mu zajiš ují 
p ímý dozor í, ídící i jiný dohled 
v souvislosti s realizací tohoto ov ování; 

t ch, kdo v rámci ov ování poskytují 
konzultace týkající se odborných nebo 
specificky odv tvových otázek, transakcí 
nebo událostí; a 

t ch, kdo zajiš ují ízení kvality 
provád ného ov ování, v etn  t ch, kdo 
provád jí kontrolu ízení kvality dané 
ov ovací zakázky. 

Auditní klient 

(Audit client) 

Subjekt, u n hož firma provádí audit. Pokud se jedná 
o klienta registrovaného na ve ejném trhu, je tím 
rozum n subjekt v etn  sp ízn ných subjekt . Pokud 
se jedná o klienta, který není registrovaný na ve ejném 
trhu, zahrnuje tento pojem ty sp ízn né subjekty, které 
p ímo nebo nep ímo ovládá.  

Auditní zakázka 

(Audit engagement) 

Odpovídající ov ovací zakázka, v rámci které auditor 
vydává výrok, zda je ú etní záv rka sestavena ve 
všech významných ohledech (nebo zda podává v rný 
a poctivý obraz nebo zda ve významných okolnostech 
v rn  zobrazuje) v souladu s p íslušným rámcem 
ú etního výkaznictví p i emž ov ování je provád no 
v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. 
Zahrnuje též statutární audit, což je audit ú etní 
záv rky vyžadovaný právními p edpisy. 

Auditní tým 

(Audit team) 

(a) všichni lenové zakázkového týmu podílející se 
na auditu; 

(b) všichni ostatní ve firm , kte í mohou p ímo 
ovlivnit výsledky auditní zakázky, v etn : 

t ch, kdo pro partnera zakázky – 
odpovídajícího za audit – doporu ují výši 
odm ny nebo v i n mu zajiš ují p ímý 
dozor í, ídící i jiný dohled v souvislosti 
s realizací auditu, v etn  všech nad ízených 
partnera zakázky až do úrovn  senior 
partnera nebo ídícího partnera ( i pozice 
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generálního editele nebo podobné 
pozice); 

t ch, kdo v rámci zakázky poskytují 
konzultace týkající se odborných nebo 
specificky odv tvových otázek, transakcí 
nebo událostí; a 

t ch, kdo zajiš ují ízení kvality zakázky, 
v etn  t ch, kdo provád jí kontrolu ízení 
kvality dané provád né zakázky; a 

(c) všichni ostatní v kterékoli firm  v síti, kte í 
mohou p ímo ovlivnit výsledek auditní zakázky. 

Blízcí rodinní p íslušníci 

(Close family) 

Rodi e, d ti nebo sourozenci, kte í nejsou nejbližšími 
rodinnými p íslušníky. 

Podmín ný honorá  

(Contingent fee) 

Podmín ný honorá  je honorá  vypo tený na p edem 
stanovené bázi vztahující se k výsledku transakce 
nebo výsledku firmou provedených služeb. Honorá , 
který stanovil soud nebo jiný ve ejný orgán, není 
podmín ným honorá em. 

P ímý finan ní podíl 

(Direct financial interest) 

Finan ní podíl: 

p ímo vlastn ný nebo ovládaný fyzickou i 
právnickou osobou (v etn  t ch, které jsou 
p enechány jiné osob  ke správ ); nebo  

vlastn ný prost ednictvím nástroje kolektivního 
investování, realitní spole nosti, investi ního 
fondu nebo jiného prost edníka, kterého daná 
fyzická nebo právnická osoba ovládá nebo u 
n hož ovliv uje investi ní rozhodování. 

Vedoucí p edstavitel nebo 
funkcioná   

(Director or officer) 

Osoby pov ené správou a ízením ur ité ú etní 
jednotky nebo p sobící v obdobné roli bez ohledu na 
titul, kterým se ozna uje jejich funkce, a který se m že 
lišit v závislosti na místn  platném legislativním rámci. 

Partner zakázky 

(Engagement partner) 

Partner nebo jiná osoba ve firm  odpov dná za 
zakázku a její provedení a za zprávu vydanou jménem 
firmy, která, v p ípad , že je to požadováno, má 
pot ebné oprávn ní od profesního, zákonodárného 
nebo regulatorního orgánu. 
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Kontrola ízení kvality 
zakázky 

(Engagement quality control 
review) 

Proces navržený tak, aby zajistil objektivní 
vyhodnocení významných úsudk  provedených 
týmem a záv r  dosažených p i formulování zprávy, a 
to sou asn  s vydáním zprávy nebo p ed tím, než je 
zpráva vydána. 

Tým provád jící zakázku 

(Engagement team) 

Všichni partne i a zam stnanci realizující zakázku a 
všechny ostatní osoby, které firma nebo firma pat ící 
do skupiny firem najala, aby provád li ov ovací 
služby v rámci zakázky. Tým nezahrnuje externí 
experty najaté firmou nebo firmou pat ící do skupiny 
firem v souvislosti se zakázkou. 

Stávající auditor  

(Existing accountant) 

Auditor, který v sou asné dob  zastává pozici auditora 
nebo poskytuje ú etní, da ové, poradenské nebo jiné 
podobné odborné služby pro klienta. 

Externí expert 

(External expert) 

Osoba (která není partnerem, odborným 
zam stnancem ani do asným pracovníkem firmy nebo 
firmy pat ící do skupiny firem) nebo spole nost 
disponující dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi v  
oblasti jiné než ú etnictví nebo audit. Práce znalce 
v této oblasti je využívána auditory/ú etními znalci 
k získání dostate né a vhodné d kazní informace.     

Finan ní podíl 

(Financial interest) 

Podíl na vlastním kapitálu nebo jiném cenném papíru, 
obligaci, úv rovém i jiném dluhovém instrumentu 
ur itého subjektu v etn  práv a závazk  nabývat 
takový podíl a v etn  derivát  p ímo se k takovému 
podílu vztahujících. 

Ú etní záv rka 

(Financial statements) 

P ehledný soubor historických finan ních informací, 
v etn  souvisejících p íloh, p ipravených se zám rem 
informovat o aktivech a závazcích subjektu v ur itý 
asový okamžik nebo o jejich zm n  za ur itý asový 

úsek v souladu s p íslušným výkaznickým rámcem. 
P íloha obvykle obsahuje p ehled významných 
ú etních postup  a dopl ující informace. Pojem ú etní 
záv rka m že ozna ovat jak úplný soubor finan ních 
výkaz , tak i jednotlivý výkaz, nap . rozvahu nebo 
výkaz zisk  a ztrát a související p ílohu. 

Ú etní záv rka, k níž firma 
vydává výrok 

(Financial statements on 
which the firm will express 
an opinion) 

V p ípad  samostatného subjektu jde o jeho ú etní 
záv rku. V p ípad  konsolidované ú etní záv rky, 
která se také nazývá skupinová ú etní záv rka, je to 
konsolidovaná ú etní záv rka. 
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Firma 

(Firm) 

(a) samostatn  výd le n  inný auditor, sdružení 
(partnership) nebo firma (corporation) 
auditor /ú etních znalc ; 

(b) subjekt, který ovládá takové osoby formou 
vlastnictví, ízení i jinými prost edky; a 

(c) subjekt ovládaný takovými osobami formou 
vlastnictví, ízení i jinými prost edky. 

Historické finan ní 
informace 

(Historical financial 
information) 

Údaje o konkrétním subjektu ve finan ním vyjád ení, 
které byly získány p evážn  z ú etního systému 
daného subjektu a které se vztahují k historickým 
ekonomickým událostem nebo k ekonomickým 
podmínkám i okolnostem v minulosti. 

Nejbližší rodinní 
p íslušníci 

(Immediate family) 

Manžel/ka ( i jiná osoba v ekvivalentním vztahu) nebo 
vyživovaná osoba. 

Nezávislost 

(Independence) 

Nezávislost p edstavuje: 

(a) nezávislost mysli – stav v domí, který umož uje 
vyvodit záv r nezatížený jakýmikoli vlivy 
ohrožujícími odborný úsudek a umož uje tak 
jedinci jednat poctiv , objektivn  a s profesním 
skepticismem; 

(b) nezávislost chování (vystupování) – vyvarování 
se skute ností a okolností, které jsou tak 
závažné, že by logicky uvažující a pou ená t etí 
strana, která zváží všechny odpovídající 
informace a skute nosti, pravd podobn  
dovodila, že došlo k ohrožení integrity, 
objektivity a profesního skepticismu firmy nebo 
lena auditního týmu i týmu provád jícího 

ov ování. 

Nep ímý finan ní podíl  

(Indirect financial interest) 

Finan ní podíl vlastn ný prost ednictvím nástroje 
kolektivního investování, realitní spole nosti, 
investi ního fondu nebo jiného prost edníka, kterého 
daná fyzická nebo právnická osoba nijak neovládá a 
nemá vliv na jeho investi ní rozhodování. 

Klí ový partner auditu 

(Key audit partner) 

Partner zakázky, osoba odpov dná za kontrolu ízení 
kvality zakázky a ostatní partne i auditu, pokud takoví 
jsou, kte í pracují v týmu provád jícím zakázku a iní 
klí ová rozhodnutí i úsudky týkající se významných 
záležitostí v souvislosti s auditem ú etní záv rky, k níž 
firma vydává výrok.  Podle okolností a v návaznosti na  
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roli jednotlivce v auditním týmu m že pojem “ostatní 
partne i auditu“ zahrnovat nap íklad partnery auditu 
odpov dné za audit významných dce iných 
spole ností nebo divizí.   

Subjekt registrovaný na 
ve ejném trhu  

(Listed entity) 

Subjekt, jehož akcie nebo dluhopisy jsou registrovány 
na ve ejném trhu cenných papír  nebo se s nimi 
obchoduje podle p edpis  registrované burzy nebo 
jiné ekvivalentní instituce. 

Sí  

(Network) 

Širší uskupení: 

(a) které je zam eno na spolupráci; a  

(b) které je zcela z eteln  zam eno na podílení se 
na zisku nebo nákladech nebo má spole né 
vlastníky, ízení i vedení, spole nou politiku 
pro kontrolu kvality a obchodní strategii, 
používá stejnou obchodní zna ku nebo 
významnou ást odborných zdroj .  

Firma v síti 

(Network firm) 

Firma nebo subjekt, který pat í do sít . 

Kancelá  

(Office) 

Jednozna n  odlišená podskupina, a  už na 
geografickém nebo odborném základ . 

Auditor/ú etní znalec 

(Professional accountant) 

Osoba (jednotlivec), která je lenem lenské 
organizace IFAC. 

Ú etní znalec 

(Professional accountant in 
business) 

Auditor/ú etní znalec zam stnaný na nebo p sobící ve 
vedoucí výkonné i nevýkonné pozici v takových 
sektorech hospodá ství, jako je nap . obchod, pr mysl, 
služby, ve ejný sektor, vzd lávání, neziskový sektor, 
regulatorní orgány nebo profesní orgány, nebo jako 
auditor/ú etní znalec ve smluvním vztahu s takovým 
subjektem. 

Auditor 

(Professional accountant in 
public practice) 

Auditor/ú etní znalec bez ohledu na funk ní za azení 
(nap . audit, dan  nebo poradenství) p sobící ve 
firm , která poskytuje odborné služby.  Tento pojem 
se také používá pro auditorské firmy. 

Odborné služby  

(Professional services) 

Služby vyžadující ú etní/auditorské nebo obdobné 
znalosti, schopnosti a dovednosti provád né 
auditorem/ú etním znalcem. Tyto služby zahrnují 
ú etní, auditní a da ové služby a poradenské a 
finan ní služby pro ízení. 
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Subjekt ve ejného zájmu 

(Public interest entity) 

(a) subjekt registrovaný na ve ejném trhu; a 

(b) subjekt (a) definovaný právními p edpisy jako 
subjekt ve ejného zájmu nebo (b) subjekt, u 
n hož právní p edpisy vyžadují, aby byl audit 
proveden v souladu se stejnými požadavky na 
nezávislost, které platí pro subjekt registrovaný 
na ve ejném trhu. Požadavky na nezávislost 
mohou být vyhlášeny jakýmkoli p íslušným 
regulátorem v etn  regulátora auditorské 
profese. 

Sp ízn ný subjekt 

(Related entity) 

Subjekt, který má s klientem n který z následujících 
typ  vztah :  

(a) subjekt, který klienta p ímo nebo nep ímo 
ovládá, a to za p edpokladu, že jde o klienta, 
jenž je pro takový subjekt významný; 

(b) subjekt, který má na klientovi p ímý finan ní 
podíl, a to za p edpokladu, že takový subjekt má 
na klienta významný vliv a že onen podíl u 
klienta je pro takový subjekt významný; 

(c) subjekt, který je klientem p ímo nebo nep ímo 
ovládán; 

(d) subjekt, u n hož klient nebo osoba s klientem 
sp ízn ná podle p edcházejícího bodu (c) má 
p ímý finan ní podíl, který klientovi i takové 
sp ízn né osob  umož uje vykonávat na onen 
subjekt významný vliv, p i emž tento podíl je 
pro klienta nebo takovou sp ízn nou osobu 
významný; a 

(e) subjekt, který je spolu s klientem spole n  
ovládán (dále jen „sesterský subjekt“), a to za 
p edpokladu, že sesterský subjekt i klient jsou 
významné pro osobu, která je oba ovládá.  

Subjekt prov rky ú etní 
záv rky 

(Review client) 

Subjekt, u n hož firma provádí prov rku ú etní 
záv rky. 

 

 

 

 

 

 

 



- 136 - 

Zakázka charakteru 
prov rky ú etní záv rky 

(Review engagement) 

Ov ovací zakázka provád ná v souladu s 
mezinárodními standardy pro prov rky nebo 
ekvivalentními p edpisy, v níž auditor vyjad uje záv r, 
zda s použitím postup , které nezajistí všechny 
d kazní informace pot ebné k auditu, nezjistil 
jakékoliv skute nosti, které by ho vedly k p esv d ení, 
že ú etní záv rka nebyla ve všech významných 
ohledech p ipravena v souladu s platným rámcem 
ú etního výkaznictví. 

Tým provád jící prov rku 
ú etní záv rky 

(Review team) 

(a) všichni lenové týmu provád jícího prov rku 
ú etní záv rky; a 

(b) všichni ostatní ve firm , kte í mohou p ímo 
ovlivnit výsledky prov rky ú etní záv rky, 
v etn : 

t ch, kdo pro partnera zakázky – 
odpovídajícího za prov rku ú etní záv rky 
– doporu ují výši odm ny nebo v i n mu 
zajiš ují p ímý dozor í, ídící i jiný dohled 
v souvislosti s realizací prov rky ú etní 
záv rky v etn  všech nad ízených partnera 
zakázky až do úrovn  senior partnera nebo 
ídícího partnera ( i pozice generálního 
editele nebo podobné pozice) 

t ch, kdo v rámci zakázky poskytují 
konzultace týkající se odborn -technických 
nebo specificky odv tvových otázek, 
transakcí nebo událostí; a 

t ch, kdo zajiš ují ízení kvality zakázky, 
v etn  t ch, kdo provád jí kontrolu ízení 
kvality dané provád né zakázky; a 

(c)   všichni v kterékoli firm  v síti, kte í mohou 
p ímo ovlivnit výsledek zakázky, která má 
charakter prov rky ú etní záv rky. 

Ú etní záv rka pro zvláštní 
ú ely 

 (Special purpose financial 
statements) 

Ú etní záv rka sestavená v souladu s ú etními pravidly 
vytvo enými tak, aby napl ovala pot eby konkrétních 
uživatel  týkající se finan ních informací. 

Vedení spole nosti 

(Those charged with 
governance) 

Osoby odpov dné za dohled nad strategickým 
sm ováním subjektu a za povinnosti spojené se 
zodpov dností spole nosti, v etn  dohledu nad 
procesem ú etního výkaznictví. 
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Datum ú innosti 

Kodex nabývá ú innosti 1. ledna 2011; d ív jší zavedení je dovoleno. Pro Kodex platí 
tato p echodná ustanovení:  

 

Subjekty ve ejného zájmu 

 

1. Sekce 290 Kodexu obsahuje další ustanovení o nezávislosti v p ípad , že se audit 
nebo prov rka provádí u klienta, který je subjektem ve ejného zájmu. Tato další 
ustanovení, která platí z d vodu nové definice subjektu ve ejného zájmu nebo 
z d vodu ustanovení odstavce 290.26, nabývají ú innosti 1. ledna 2012. Co se tý e 
požadavk  na rotaci partner , platí p echodná ustanovení uvedená v  odstavcích . 
2 a 3 níže.  

 

Rotace partner  

 

2. V p ípad  partnera, který spl uje definici nového pojmu "klí ový partner auditu“ a 
p itom není partnerem zakázky ani osobou odpov dnou za prov rku kontroly 
kvality zakázky a dle lánku 290.151 se na n j vztahuje povinnost rotace, platí 
povinnost rotace pro audity a prov rky ú etních záv rek za roky, jejichž ú etní 
období za íná 15. prosince nebo po 15. prosinci 2011. Nap íklad v p ípad  auditu 
klienta, u n hož ro ní ú etní období kon í 31. prosince, klí ový partner auditu, 
který není ani partnerem zakázky ani osobou odpov dnou za prov rku kontroly 
kvality zakázky a který p sobil v pozici klí ového partnera auditu po dobu sedmi 
nebo více let (t.j. audity za roky 2003 – 2010), bude moci v této pozici p sobit ješt  
jeden další rok a poté bude muset rotovat (t.j. až po dokon ení auditu za rok 
2011).  

 

3. V p ípad  partnera zakázky nebo osoby odpov dné za prov rku kontroly kvality 
zakázky, který bezprost edn  p ed p evzetím jedné z t chto rolí p sobil ve vztahu 
ke klientovi v pozici klí ového partnera auditu a který na po átku prvního 
fiskálního roku za ínajícího 15. nebo po 15. prosinci 2010 p sobil v roli partnera 
zakázky nebo osoby odpov dné za prov rku kontroly kvality zakázky po dobu 
šesti nebo mén  let, za ínají pravidla rotace platit pro audity i prov rky ú etní 
záv rky za období za ínající 15. prosince nebo po 15. prosinci 2011. Nap íklad 
v p ípad  auditního klienta, jehož ú etní období kon í 31. prosince, partner, který 
p sobil v roli klí ového partnera auditu po dobu 4 let (t.j. audity za roky 2002 – 
2005) a následn  v roli partnera zakázky po dobu 5 let (t.j. audity za roky 2006 – 
2010), bude v této pozici moci z stat ješt  jeden další rok a poté bude muset 
rotovat (t.j. až po dokon ení auditu za rok 2011).  
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Zakázky nemající charakter ov ování 

 

4. Odstavce 290.156 – 290.219 se zabývají poskytováním služeb nemajících charakter 
ov ování klient m, u nichž se provádí audit nebo prov rka. Jestliže k datu 
ú innosti tohoto Kodexu jsou poskytovány klientovi, u n hož se provádí audit 
nebo prov rka, služby, které bylo dovoleno poskytovat podle Kodexu z ervna 
2005 (novelizován v ervenci 2006), ale které jsou dle tohoto Kodexu bu  
zakázány nebo se na n  vztahují omezení, m že firma pokra ovat v poskytování 
takových služeb pouze v p ípad , že smlouva byla uzav ena a práce zahájeny p ed 
1. lednem 2011 a práce budou dokon eny p ed 1. ervencem 2011.  

 

Honorá e – relativní výše 

 

5. Odstavec 290.222 stanoví, že v p ípad  auditu nebo prov rky u klienta, který je 
subjektem ve ejného zájmu, kdy celkové honorá e firmy od klienta a jeho 
sp ízn ných subjekt  (jak je uvedeno v odstavci 290.27) ve dvou po sob  
následujících letech dosáhly více než 15% celkových honorá  firmy, musí být 
provedeno p ezkoumání p ed vydáním i po vydání výroku (jak uvedeno 
v odstavci 290.222). Tento požadavek platí pro audity nebo prov rky ú etních 
záv rek za roky za ínající 15. prosince nebo po 15. prosinci 2010. Nap íklad pro 
klienta s ú etním obdobím kon ícím 31. prosince, pokud celkové honorá e od 
tohoto klienta p evýší za roky 2011 a 2012 15% hranici, bude provedeno 
p ezkoumání p ed vydáním i po vydání výroku ve vztahu k auditu ú etní záv rky 
za období roku 2012.  

 

Odm ování a hodnocení 

 

6. Odstavec 290.229 stanoví, že klí ový partner auditu nesmí být hodnocen i 
odm ován na základ  svého úsp chu p i prodeji služeb, které nemají charakter 
ov ování, svému auditnímu klientovi. Tento požadavek nabývá ú innosti 1. ledna 
2012. Klí ový partner auditu však m že být odm n n po 1. lednu 2012 na základ  
hodnocení provedeného p ed 1. lednem 2012 za úsp ch p i prodeji služeb 
nemajících charakter ov ování auditnímu klientovi.  
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