
Vážené kolegy-
ně, vážení ko-
legové, dovol-
te mi, abych se 
po roce opět 
ohlédla za uply-
nulým rokem. 
Rok 2016 ute-
kl velice rych-

le a byl hlavně ve znamení pří-
pravy a aktualizace vnitřních 
předpisů v návaznosti na změ-
ny v legislativě. Dne 1. října 
2016 nabyla účinnosti rozsáh-
lá novela zákona o auditorech, 
kterou se implementuje směr-
nice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/43/ES o povin-
ném auditu ročních a konsolido-
vaných účetních závěrek ve zně-
ní směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2014/56/EU 
a nařízení Evropského parla-
mentu a Rady 537/2014 o spe-
cifických požadavcích na povin-
ný audit subjektů veřejného zá-
jmu. V této souvislosti jsem ve-
lice ráda, že pravomoci Komory 
včetně kontrolní a disciplinární 
role zůstaly zachovány v profes-
ní organizaci s výjimkou změny 
u kontrol auditorů subjektů ve-
řejného zájmu. 

V květnu jsme v Praze organi-
zovali zasedání auditorských ko-
mor ze zemí Visegrádské čtyř-
ky (V4), přičemž hlavním bo-
dem diskuze byla právě regula-
ce auditu a implementace do  
národních legislativ. Jednání  
se zúčastnili i zástupci FEE 
a IFAC. 

V letošním roce byla s pre-
zidentkou ACCA paní Datuk 
Alexandrou Chin podepsá-
na dohoda o vzájemném uzná-
vání kvalifikace mezi KA ČR 
a ACCA. Po dlouhé době tak 
i členové Komory mohou žádat 

o osvobození od dílčí části 
zkoušek při získání ACCA kvali-
fikace.

Minulý měsíc jsme na  
XXV. sněmu zvolili 7 nových čle-
nů výkonného výboru. Na sně-
mu jsme také schválili 15 upra-
vených vnitřních předpisů. 
Jedna průlomová změna nastá-
vá v oblasti kontinuálního pro-
fesního vzdělání. Zapracovali 
jsme novelizovaný vzděláva-
cí standard IES 8 „Profesní způ-
sobilost pro partnery odpo-
vědné za zakázku, kteří odpo-
vídají za audity účetních závě-
rek“ a spolu s úkoly ze sněmu 
v roce 2014 se upravil vnitřní 
předpis pro kontinuální profes-
ní vzdělávání statutárních audi-
torů. Nově do KPV započítává-
me účast na on-line vzdělávání 
(např. e-learningové kurzy či we-
bináře) organizovaném i jinými 
odbornými institucemi a účast 
na kurzech komunikačních do-
vedností (tzv. soft skills).

Ze všech změn, které jsme 
na posledním sněmu schvalo- 
vali, asi nejvýznamnější pro  
praxi jsou aplikační doložky 
k ISA 700 a ISA 720. Poprvé 
za celou dobu auditorské praxe 
budou rozdílné zprávy audito-
ra v případě kotovaných společ-
ností (v příštím roce i subjektů 
veřejného zájmu) a všech ostat-
ních společností. 

Na pomoc auditorům při 
provádění „menších“ auditů 
jsme připravili metodickou  
pomůcku zaměřenou na efek-
tivní vedení spisu auditora 
v souladu s ISA. Zmíněná me-
todická pomůcka obsahuje 
návodný postup obohacený 
o praktické ukázky a příklady, 
jak efektivně a řádně vést spis 
auditora. 
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Z mimořádného zasedání Výkonného výboru kA Čr
Krátce po skončení XXV. sněmu 
konaného 21. listopadu se sešel 
na mimořádném zasedání Výkonný 
výbor Komory auditorů v novém 
složení. Předmětem jednání byly 
volby prezidenta, 1. vicepreziden-
ta a viceprezidenta na nadcházející 
dvouleté funkční období. Volba pre-
zidenta a dvou viceprezidentů se 
koná každé dva roky po doplňova-
cích volbách výkonného výboru. 

Výkonný výbor se nejprve sezná-
mil se zásadami voleb prezidenta 
a dvou viceprezidentů a odsou-
hlasil je. Poté byla schválena 

volební komise ve složení Tomáš 
Brumovský, Milan Zelený a Jiří 
Mikyna. 

Navrhování kandidátů a volby 
probíhaly tajným hlasováním. 
V prvním kole volby prezidenta 
byla většinou hlasů zvolena pre-
zidentkou Komory auditorů ČR 
Irena Liškařová. 

Na funkci prvního vicepreziden-
ta a viceprezidenta komory byli 
v prvních kolech zvoleni prvním 
viceprezidentem komory Jiří 
Pelák a viceprezidentem Pavel 
Kulhavý.

Prezidentka komory vyzvala čle-
ny výkonného výboru, aby si pro-
mysleli oblast, které by se chtěli 
věnovat ve funkci předsedy nebo 
místopředsedy výboru, resp. re-
dakčních rad (pro časopis Auditor 
a pro překlady). Závěrem prezi-
dentka popřála členům výkonné-
ho výboru hodně úspěchů v nad-
cházejícím funkčním období.

Jiří Mikyna
ředitel úřadu Komory auditorů ČR

Výkonný výbor se na svém za- 
sedání, které se uskutečnilo  
5. prosince, zabýval jak standard-
ní agendou, tak aktuálními čin-
nostmi jednotlivých odborných 
výborů KA ČR. Významným bodem 
programu byla diskuze ohledně no-
minace předsedů a místopředse-
dů jednotlivých odborných výborů 
a redakčních rad KA ČR. 

Výkonný výbor schválil:
•	návrh Výboru pro auditorské 

zkoušky na osvobození žadatele 
od dílčí části auditorské zkoušky 
ve smyslu § 8 odst. 3 ZoA,

•	aktualizovaný plán témat a úvod-
níků časopisu Auditor na rok 
2017 a plán činnosti výboru pro 
vnější vztahy na rok 2017.

Výkonný výbor dále projednal:
•	 a schválil předsedu a dva čle-

ny komise pro posuzování 

osvobozování dle § 4 Směrnice 
pro postup při osvobozování od 
dílčích částí auditorské zkoušky 
KA ČR,

•	 a schválil předsedu a jednoho čle-
na komise pro posuzování kvalifi-
kačních předpokladů pro vydání 
auditorského oprávnění a zapsání 
do rejstříku auditorů,  

•	 a schválil nabídku vzdělávacích 
akcí pro auditory na 1. pololetí 
roku 2017,

•	návrh článku o eKLEP a připo-
mínkových řízeních k právním 
předpisům a schválil návrh úprav 
v textu článku,

•	 personální záležitosti a schválil 
personální změnu na úřadu  
KA ČR,

•	návrhy na předsedy a místopřed-
sedy jednotlivých odborných vý-
borů a redakčních rad KA ČR,

•	a vzal na vědomí informace 
o změnách v oblasti mlčenlivosti 

auditorů, členů orgánů a zaměst-
nanců KA ČR

a vzal na vědomí:
•	 informace o plnění KPV u asisten-

tů auditora,
•	 informaci o plnění rozpočtu 

za období leden–říjen 2016,
•	 zápis ze služební cesty prezident-

ky Ireny Liškařové na zasedá-
ní Rady (Council) IFAC v hlavním 
městě Brazílie v listopadu,

•	 informace o zaslaných připomín-
kách KA ČR k návrhu novely záko-
na č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech,

•	 zápisy ze zasedání prezidia, výbo-
rů a komisí,

•	 legislativní monitoring,
•	 statistiku uložených kárných opat-

ření.
Jiří Mikyna

ředitel úřadu Komory auditorů ČR

Vzhledem k tomu, že Komora má 
více než dvacetiletou historii a rá-
di bychom zůstali v profesním kon-
taktu s našimi bývalými kolegy, by-
la schválena směrnice „O udělo-
vání čestného členství v Komoře 
auditorů České republiky“. Věřím, 

že zde vznikne platforma pro od-
bornou diskuzi s kolegy, kteří jsou 
dnes na straně klientů, ale i pro 
neformální setkávání našich kole-
gů, kteří již nejsou pracovně aktivní 
a vývoj v auditorské profesi sledují 
i nadále se zájmem.

Závěrem bych popřála všem ko-
legům hodně zdraví a osobních 
i pracovních úspěchů v novém 
roce.

Irena Liškařová
prezidentka Komory auditorů ČR

Z prosincového zasedání Výkonného výboru kA Čr
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Dovolujeme si připomenout, že fixní příspěvky  
za auditory a auditorské společnosti (včetně asis-
tentů auditora) pro rok 2017 jsou splatné ke dni  
31. ledna 2017. Příspěvky na činnost Komory au-
ditorů ČR jsou hrazeny povinně ze zákona o audi-
torech ve výši dle Příspěvkového řádu Komory au-
ditorů ČR. 

Roční fixní příspěvek je stanoven takto:
1. za auditora ve výši 2 900 Kč,
2. za auditorskou společnost ve výši 15 000 Kč,
3. příspěvek auditora nebo auditorské společ-

nosti se zvyšuje o 2 900 Kč za každého asi-
stenta auditora nebo auditora v pracovním 
poměru. 

Číslo účtu Komory auditorů ČR je 87039011/0100. 
Je třeba uvádět variabilní symbol (VS), který slouží 
k identifikaci plátce. U auditorů tvoří VS čtyřmístné 
evidenční číslo + 31 (xxxx31), u asistentů rovněž 
čtyřmístné registrační číslo + 33 (xxxx33) a u audi-
torských společností trojmístné evidenční číslo  
+ 32 (xxx32).

Pokud je platba příspěvků provedena jednou 
částkou za více osob, je třeba zaslat do oddělení 
evidence auditorů na e-mail rojkova@kacr.cz nebo 
kacr@kacr.cz rozpis této částky s uvedením evi-
denčních čísel oprávnění auditorů, resp. registrač-
ních čísel asistentů auditora.

Libuše Šnajdrová
evidence auditorů KA ČR

Fixní příspěvky pro rok 2017 jsou splatné  
do 31. ledna

Stejně jako každý rok, i letos je třeba, aby auditoři 
do 31. ledna 2017 potvrdili svou účast na akti-
vitách započítávaných do kontinuálního profesního 
vzdělávání auditorů (KPV).

Podle Vnitřního předpisu pro kontinuální profes-
ní vzdělávání statutárních auditorů platil pro plnění 
KPV v roce 2016 obvyklý rozsah:
a)  40 hodin za rok pro auditory, kteří jsou zapsaní 

v rejstříku auditorů.
  Auditoři, kteří po vykonání zkoušek byli zapsáni 

do rejstříku auditorů až v průběhu roku 2016, 
plní pouze alikvótní část z předepsaného rozsa-
hu 40 hodin.

b)  60 hodin za rok pro auditory, kteří po opětov-
ném zápisu do rejstříku auditorů v průběhu roku 
2016 začali opět aktivně vykonávat auditorskou 
činnost (nezáleží na datu opětovného zahájení 
činnosti – viz § 3 odst. 5 vnitřního předpisu pro 
KPV).

Formy vyplnění a doručení evidenčního  
záznamu kPV za rok 2016
Počet hodin účasti na vzdělávacích akcích KA ČR si 
můžete kdykoli zjistit individuálně na webu KA ČR 
v části Pro členy pod volbou On-line formuláře – 
Přehled účasti na profesním vzdělávání (po zadání 
osobních přihlašovacích údajů).

Auditorovi nevzniká povinnost odevzdat evidenč-
ní záznam, pokud se v roce 2016 zúčastnil v plném 
rozsahu (40 hodin) vzdělávacích akcí KA ČR.

Auditor může svou účast na KPV vyplnit on-line 
na www.kacr.cz v části Pro členy pod volbou On-
line formuláře. Další možností je vyplnění formulá-
ře „Evidenční záznam o účasti auditora na KPV pro 
rok 2016“ ve formátu *.doc na www.kacr.cz v části 
Pro členy pod volbou Formuláře. Vyplněný evidenč-
ní záznam může auditor doručit oddělení vzdělávání 
Komory auditorů ČR, a to přílohou e-mailu na adre-
su vzdelavani@kacr.cz, poštou nebo osobně.

Iva Julišová
oddělení vzdělávání KA ČR

Prokázání plnění kontinuálního profesního vzdělávání 
za rok 2016
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V důsledku změn mezinárodních standardů pro audit 
(ISA) řady 700, novely zákona o auditorech, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 a souvi-
sejících aplikačních doložek vydávaných Komorou  
auditorů přichází nejvýraznější změna formátu zprá-
vy auditora o ověření účetní závěrky za poslední dese-
tiletí.

Podrobným aspektům této změny, která byla mj. 
podmíněna schválením potřebných aplikačních dolo-
žek sněmem, bude věnováno celé další číslo časopisu 
Auditor. V rámci metodické sekce webových stránek 
Komory auditorů (Předpisy a metodika) již nyní na-
leznete část, v níž se soustředí všechny aktuálně do-
stupné informace z této oblasti. V prosinci 2016, led-
nu a dalších měsících roku 2017 proběhne řada ško-
lení na toto téma, jejichž absolvování je pro všechny 
auditory povinné (jedná se o prioritní vzdělávací téma 
na roky 2016/2017).

Ve zkratce jde o: (1) výraznou změnu pořadí různých 
informací ve zprávě auditora (výrok auditora bude na 
začátku místo na konci), (2) popis tzv. hlavních záleži-
tostí auditu ve zprávě auditora, (3) rozšíření informací 
o povinnostech auditora a vedení klienta, (4) lehce po-
změněné vyjadřování se k významné nejistotě ohledně 
předpokladu trvání podniku, (5) změnu v textaci vyjá-
dření se k ostatním informacím (tj. k výroční zprávě)  
a (6) uvedení informací vyžadovaných nařízením EP 
a Rady č. 537/2014.

Jak je patrné z výčtu, jedná se zejména o „kosme-
tické“ změny zprávy auditora, podstata práce audito-
ra se nemění. Konkrétně postupy potřebné k ověření 
účetní závěrky zůstávají identické, bude však docházet 
(zejména u subjektů veřejného zájmu, SVZ) ke zvýše-
ní náročnosti formulování zprávy (a s tím souvisejících 

postupů, zejména interních). To bude vyvoláno pře-
devším požadavkem na uvádění hlavních záležitos-
tí auditu a na uvádění informací vyžadovaných uvede-
ným nařízením (obojí v případě SVZ). Oproti minulos-
ti tedy lze očekávat (i s ohledem na další požadavky 
právních předpisů), že audit se stane či se může stát 
náročnějším na lidské zdroje a čas. V této souvislosti 
bude třeba přiměřeně zahrnout tyto úvahy do kalkula-
cí jednotlivých zakázek a ceny auditu.

Před započetím podrobnějšího studia změn ve zprá-
vě auditora je nutné si uvědomit, že ne všech auditů 
se změny dotýkají stejně a že tyto změny se neode-
hrají naráz. Některými z nich, s ohledem na konkrét-
ní okolnosti, se dokonce můžeme zabývat až při psaní 
auditorských zpráv v roce 2018.

Za tímto účelem je potřeba rozlišovat následující ka-
tegorie auditů (tj. ověřování účetních závěrek sestave-
ných ke konci účetního období):
a)  audity kótovaných společností (bez ohledu na to, 

zda jsou nebo nejsou subjektem veřejného zájmu, 
tj. bez ohledu na to, na kterém typu veřejného  
trhu jsou cenné papíry těchto emitentů přijaty 
k obchodování),

b)  audity subjektů veřejného zájmu (bez ohledu 
na to, zda jsou nebo nejsou kótovanou společ-
ností),

c)  ostatní audity (bez ohledu na to, zda se jedná 
o povinné nebo nepovinné audity). 

Pro úplně všechny audity platí, že je nutné rozlišo-
vat, za jaké období byla sestavena ověřovaná účetní 
závěrka. Pokud účetní období skončilo 14. 12. 2016 
nebo dříve, zpráva auditora se vyhotovuje dle dosa-
vadních standardů pro audit, a to bez ohledu na to, 
kdy auditor tuto zprávu vydá. Pokud účetní období 
skončí 15. 12. 2016 nebo po tomto datu (tj. typicky 
např. 31. 12. 2016), auditor již bude vyhotovovat no-
vý formát zprávy. Opět platí, že datum vydání zprávy 
auditora je nepodstatné.

Pro zprávy auditora o ověření účetní závěrky sesta-
vené za účetní období končící k 15. 12. 2016 a poz-
ději společností, které nejsou kótovanou společnos-
tí ani subjektem veřejného zájmu, platí z výše uvede-
ných změn to, že se (1) změní pořadí informací uvede-
ných ve zprávě auditora, (2) rozšíří se informace o po-
vinnostech auditora a vedení klienta, (3) pozmění se 
vyjadřování se k významné nejistotě (pokud to bude re-
levantní) a (4) dojde ke změně v textaci vyjádření se 
k výroční zprávě.

Vzorem zprávy auditora pro tyto případy je vzor č. 5 
a 6 uvedený v nové aplikační doložce k ISA 700 a vzo-
ry uvedené v nové aplikační doložce k ISA 720 (viz ta-
ké nové vzory na webu Komory auditorů v metodické 
sekci). V případě vyjádření se o významné nejistotě, 
modifikaci výroku či uvedení zdůraznění nebo ostatní 

nový formát zprávy auditora
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skutečnosti ve zprávě auditora je nutné do těchto vzo-
rů přidat příslušné odstavce ze vzorů uvedených v no-
vých ISA 570, ISA 705 a ISA 706. Výbor pro metodi-
ku auditu a metodické oddělení KA ČR nyní připravu-
jí ucelenější vzory i pro takto modifikované zprávy au-
ditora.

Jedná-li se o audit kótované společnosti, pro ověřo-
vání účetních závěrek za již uvedené období navíc pla-
tí, že zpráva auditora musí obsahovat tzv. hlavní zále-
žitosti auditu. Jejich definice a způsob, jakým o nich 
auditor ve své zprávě informuje, jsou upraveny novým 
standardem ISA 701. Příklady tohoto vyjadřování lze 
taktéž nalézt na webových stránkách Komory.

V případě auditů subjektů veřejného zájmu se k již 
uvedenému přidávají další důležitá data a požadavky. 
Pokud se jedná o ověření účetní závěrky, která byla 
sestavena za účetní období, které počalo 16. 6. 2016 
nebo před tímto datem (všimněte si slova „počalo“), 
pro zprávu auditora platí vše, co již bylo uvedeno a nic 
navíc. Takovým případem bude i nejběžnější situace 
ověření účetních závěrek sestavených za účetní ob-
dobí od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Datum vydání 
zprávy auditora opět nehraje žádnou roli.

Pokud účetní období subjektů veřejného zájmu po-
čalo 17. 6. 2016 nebo po tomto datu, platí pro zprá-
vu auditora o ověření účetní závěrky za uvedené účet-
ní období, že je ji nutné rozšířit (1) o popis hlavních 

záležitostí auditu a (2) o zvláštní sekci obsahující in-
formace vyžadované zvláštními právními předpisy (viz 
vzory č. 7 a 8 v nové aplikační doložce k ISA 700). 
Pokud je účetním obdobím subjektu veřejného zájmu 
kalendářní rok, tyto informace budou poprvé uváděny 
ve zprávách auditora o ověření účetní závěrky sestave-
né za kalendářní rok 2017, tj. ve zprávě auditora vy-
hotovované až v roce 2018 (přičemž opět platí, že da-
tum vyhotovení zprávy auditora je irelevantní). Pokud 
nicméně tento subjekt veřejného zájmu je současně 
kótovanou společností, v souladu s již uvedeným audi-
tor bude muset ve své zprávě auditora uvést hlavní zá-
ležitosti auditu již ve zprávě o ověření účetní závěrky 
sestavené za kalendářní rok 2016.

Pokud ohledně nových zpráv auditora nenaleznete 
uspokojivé odpovědi na webových stránkách Komory, 
v ISA a aplikačních doložkách, v následujícím čísle  
časopisu Auditor ani na školeních, pište prosím své 
dotazy k této problematice na obvyklou adresu  
kacr@kacr.cz. Dotazy se bude zabývat metodické od-
dělení a Výbor pro metodiku auditu. Dotazy a odpově-
di pokrývající obecnější problémy budou v anonymi-
zované podobě zveřejňovány v rámci části věnované 
nové zprávě auditora na webových stránkách Komory.

Jiří Pelák
první viceprezident KA ČR

komora auditorů Čr a připomínková řízení  
k právním předpisům 

Tento článek reaguje na dotazy týkající se připomínko-
vání připravovaných právních předpisů vznesené au-
ditory a asistenty auditora v rámci diskuze na setká-
ní auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory 
auditorů ČR organizované Výborem pro správu profe-
se KA ČR. 

Od 1. ledna 2015 se změnou legislativních pravidel 
vlády staly profesní komory zřízené ze zákona povin-
ným připomínkovým místem včetně KA ČR. Zásadní 
připomínky předkládané KA ČR musí být předkla- 
datelem právního předpisu s KA ČR vypořádány. 
Domníváme se, že to by mělo přispívat ke zvýšení 
diskuze mezi předkladateli a zástupci praxe. KA ČR 
se v rámci přípravy nových a novelizovaných práv-
ních předpisů jednotlivými ministerstvy účastní připo-
mínkových řízení, pokud se týkají auditorské profese. 
Jedná se zejména o právní předpisy v oblasti auditu, 
účetnictví, daní, civilního a obchodního práva.

Připomínky jsou jednotlivými předkladateli zpřístup-
ňovány prostřednictvím elektronické knihovny  
legislativního procesu (eKLEP), v jejímž rámci byl  

KA ČR zřízen přístup s možností nahlížení a vkládá-
ní připomínek. KA ČR však nemá žádná další editač-
ní práva. Každá položka k připomínkám obsahuje ma-
teriál představující předkládaný právní předpis či je-
ho novelu podle jednotlivých ustanovení, důvodovou 
a předkládací zprávu, v případě novelizace již existují-
cího právního předpisu i tzv. úplné znění, které obsa-
huje novelu zapracovanou do plného textu právního 
předpisu, a případně další doplňující podklady a ma-
teriály. Rovněž je vždy stanovena lhůta, v níž lze při-
pomínky předkládat a která závisí na typu předklá-
daného právního předpisu. Pro připomínková říze-
ní k návrhům zákonů a jejich novel je standardní lhůta 
20 pracovních dnů. Prostřednictvím eKLEP jsou před-
kládány návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy záko-
nů, návrhy zákonných opatření Senátu, návrhy naříze-
ní vlády a návrhy vyhlášek. V souvislosti s účetní pro-
fesí je však třeba upozornit na skutečnost, že např. 
české účetní standardy pro jednotlivé skupiny účet-
ních jednotek nejsou součástí tohoto procesu a jsou 
plně v dikci Ministerstva financí ČR, které je připravuje 
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a zveřejňuje prostřednictvím Finančního zpravodaje, 
který je přístupný v elektronické podobě na webových 
stránkách ministerstva.

Po ukončení připomínkového řízení předkladatel 
zpracuje předložené připomínky jednotlivých připo-
mínkových míst a rozhodne o způsobu jejich vypořá-
dání. Předkladatel může, pokud to podle čl. 5 legisla-
tivních pravidel vlády považuje za potřebné, projednat 
připomínky s připomínkovým místem. Předložené při-
pomínky mohou být zapracovány, zamítnuty, vysvět-
leny a zapracovány jiným způsobem, než který poža-
duje připomínkové místo. U vybraných připomínko-
vých míst (např. ministerstva, kraje, jiné ústřední or-
gány státní správy, odborové organizace), mezi něž 
KA ČR nepatří, musí být vždy projednány připomínky, 
které se staly předmětem rozporu mezi předkladate-
lem a vybraným připomínkovým místem. 

Konečná verze návrhu zákona či jeho novely po při-
pomínkovém řízení je také uložena a zpřístupněna 
v eKLEP.

V rámci metodického oddělení KA ČR jsou sledová-
ny právní předpisy, které se bezprostředně týkají prá-
ce auditora, a v případě předložení nového zákona či 
jeho novely jsou materiály předkládány k vyjádření 
příslušným odborným výborům KA ČR. V případě zá-
sadního právního předpisu, kterým je pro činnost au-
ditora zákon o auditorech, je obsáhlá diskuze vedena 
i na jednání Výkonného výboru KA ČR. 

Právní předpisy, které souvisí s prací auditora a kte-
ré jsou předloženy k projednání odborným výborům, 
jsou zveřejňovány na webových stránkách KA ČR 
v sekci Předpisy a metodika – Metodická podpora 
– Připomínková řízení KA ČR. Tato složka je členěna 
do tří částí, které vždy obsahují právní předpisy spolu 
se všemi materiály předloženými do připomínkového 

řízení, jak již bylo uvedeno. První část obsahuje práv-
ní předpisy, které jsou aktuálně předloženy k vyjádře-
ní v připomínkovém řízení. Druhá část obsahuje právní 
předpisy, ke kterým KA ČR předložila po diskuzi v od-
borných výborech své připomínky, a třetí část obsahu-
je právní předpisy, ke kterým nebyly ze strany KA ČR 
připomínky předloženy. Všechny tyto dokumenty jsou 
veřejně přístupné. 

V případě zásadních právních předpisů, jako je zákon 
o auditorech či zákon o účetnictví, je o jejich význam-
ných novelách informována auditorská obec i prostřed-
nictvím aktuality zveřejněné v časopise Auditor. 

Na webových stránkách Úřadu vlády České republi-
ky (https://apps.odok.cz/veklep) je veřejnosti přístup-
ná eKLEP, kde je možné sledovat dokumenty legisla-
tivní povahy, tj. zejména materiály předložené do při-
pomínkového řízení, připomínky jednotlivých připo-
mínkových míst, pokud byly předloženy, a i aktuální 
verze předkládaných materiálů, což je rozsah materiá-
lů, který je přístupný i naší profesní komoře. Z těchto 
webových stránek je možné zmíněné dokumenty i sta-
hovat. V současnosti však není možné, aby veřejnost 
předkládala připomínky prostřednictvím tohoto sys-
tému přímo. V okamžiku předložení těchto dokumen-
tů k projednání Parlamentu České republiky lze pro-
ces jejich schvalování sledovat na webových stránkách 
Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Auditoři mají možnost podávat své návrhy či podně-
ty k úpravě právních předpisů v připomínkovém řízení 
týkajícím se oblasti auditu prostřednictvím oddělení 
metodiky KA ČR, jež zajistí jejich předání k projednání 
příslušným odborným výborům.

Lenka Rückerová
oddělení metodiky KA ČR
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Ze semináře nové pojetí zprávy auditora
Dne 23. listopadu se v kongresovém centru ČNB usku-
tečnil seminář na téma Nové pojetí zprávy auditora, kte-
rý společně uspořádaly Rada pro veřejný dohled nad 
auditem, Komora auditorů ČR a Česká národní banka. 

Úvodem přivítali účastníky semináře prezident RVDA 
Jiří Nekovář a prezidentka KA ČR Irena Liškařová. 

Semináře se zúčastnil James Ferris, zástupce britské 
Financial Reporting Council, který se ve své prezenta-
ci podělil o zkušenosti s přijetím nové zprávy auditora 
ve Velké Británii v roce 2012. Zdůraznil, že audit mu-
sí zajistit důvěru veřejnosti v účetní výkaznictví. Jeho 
prezentace byla velice přínosná a mimo jiné z ní vy-
plynulo, že auditoři musí audit provádět tak, aby byl 
více transparentní, a zaměřit se hlavně na jeho kva-
litu. Tak dojde k posílení důvěry veřejnosti v audit. 
Zkušenosti s novou zprávou auditora jsou ve Velké 
Británii pozitivní a investoři nové zprávy auditora ví-
tají. Investoři, firmy a auditované jednotky dle slov 
Jamese Ferrise oceňují především výhody rozšířené 
zprávy auditora, kdy jazyk přechází z obecného k více 
specifickému, zprávy jsou dobře strukturované a uži-
vatelsky přívětivější. 

Petr Kříž, prezident FEE, se zabýval požadavky EU 
a ISA na zprávu auditora, prezentoval zásadní změ-
ny ve zprávě auditora. Poukázal též na odlišnosti ISA 
oproti předpisům EU. Evropská unie považuje za nut-
né komunikovat nesrovnalosti. ISA a předpisy EU ob-
sahují klíčová opatření k posílení nezávislosti statutár-
ních auditorů, ke zvýšení informační hodnoty zprávy 

auditora a ke zlepšení pochopení a vhledu investo-
rů nebo uživatelů do procesu auditu. Hovořil o nové 
struktuře zprávy auditora, kdy po nadpisu zprávy ná-
sleduje nově výrok. 

Jiří Pelák, první viceprezident KA ČR, se ve svém 
příspěvku věnoval implementaci nové zprávy audito-
ra v ČR a aplikačním doložkám k ISA 700 a ISA 720. 
Uvedl, že na rozdíl od minulých let, kdy se zpraco-
vávaly dvě zprávy auditora, dnes auditor zpracovává 
zprávu pouze jednu. Jiří Pelák se dále zabýval mezi-
národními standardy ISA 700, 701, 705, 706, 570, 
720. Věnoval se také formátu zprávy a hlavním záleži-
tostem auditu. 

Monika Vítová, předsedkyně Kontrolního výboru 
RVDA, se ve svém vystoupení zaměřila na revizi auditor-
ských standardů ISA řady 700, nový ISA 701, revizi  
ISA 570 a ISA 260. Z její prezentace vyplynulo, že je  
nezbytné, aby auditoři neustále podporovali zvyšová-
ní důvěry svých klientů v audit a zlepšovali vypovída-
cí schopnost zprávy auditora. Podle ní je třeba zlep-
šit komunikaci mezi investory a auditorem a auditorem 
a osobami pověřenými správou a řízením společnosti, 
dále je třeba zvýšit pozornost osob pověřených správou 
a řízením a zvýšit profesionální skepticismus auditora. 

Prezentace Jamese Ferrise, Petra Kříže, Jiřího Peláka 
a Moniky Vítové jsou k dispozici na webu RVDA  
www.rvda.cz v aktualitách.

Kateřina Hanibalová
oddělení vnějších vztahů KA ČR
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7. ročník semináře národní účetní rady 

V pátek 2. prosince proběhl na Vysoké škole ekono-
mické v Praze již 7. ročník semináře Národní účetní 
rady, který měl tentokrát název „Účetní závěrka v no-
vém kabátě“. Úvodní blok patřil již tradičně předsta-
vitelům Ministerstva financí. Slova se ujali náměs-
tek ministra Tomáš Vyhnánek a David Bauer, ředitel 
odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, kte-
ří představili svůj záměr na vytvoření nového záko-
na o účetnictví. Harmonogram postupu prací od ro-
ku 2017 zahrnuje širokou diskusi s odbornou veřej-
ností, práci v pracovních skupinách shromažďujících 
podněty na úpravu účetní legislativy. V roce 2018 
plánují veřejnou diskusi k návrhu věcného záměru, 
paragrafové znění zákona by mělo být připravováno 
v roce 2019. Předpoklad účinnosti nové legislativy 
je od roku 2022. 

Další část semináře již byla zaměřena na účet-
ní závěrku. První odborný blok patřil Ladislavu 
Mejzlíkovi, děkanovi Fakulty financí a účetnictví VŠE 
v Praze, který se zaměřil na koncept účetní závěrky. 
Nejprve připomněl nové ustanovení z novely zákona 
o účetnictví o účelu účetní závěrky: „Účetní jednotky 
jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka 
byla sestavena na jeho základě srozumitelně a po-
dávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím 

základě mohla osoba, která tyto informace využívá, 
činit ekonomická rozhodnutí“. S tím je spojeno nové 
riziko sestavení chybné účetní závěrky, kterým je po-
škození uživatele uvedením v omyl. Bylo zajímavé si 
uvědomit, že pramáti všech složek účetní závěrky je 
rozvaha, z níž se postupně vydělily informace tvoří-
cí výsledovku, přehled o peněžních tocích a přehled 
o změnách ve vlastním kapitálu. Připomenul i hlavní 
vzájemné vazby výkazů a nezbytnost přílohy. 

Jana Pilátová se ve svém vystoupení zaměřila 
na strukturu výkazů dle kategorizace účetních jed-
notek. Hned v úvodu zdůraznila, že nová pravidla 
se týkají účetního období započatého v roce 2016, 
a uvedla příklad účetní jednotky, která vznikla v lis-
topadu 2015 a využila možnosti spojit necelé dva 
měsíce roku 2015 s rokem 2016 do prodlouženého 
účetního období. Tato účetní jednotka sestaví účet-
ní závěrku k 31. 12. 2016 dle starých pravidel plat-
ných v roce 2015. Dále ve svém vystoupení shrnu-
la pravidla pro povinnost auditu, zdůraznila změ-
nu parametru aktiva netto a čistý obrat bez akti-
vace a změn stavu zásob vlastní výroby a opět do-
plnila důležitým příkladem změny pravidel mezi ro-
ky 2015 a 2016 u akciových společností. Akciová 
společnost, která za rok 2015 vykázala aktiva netto 
45 mil. Kč, obrat 8 milionů a má dva zaměstnance, 



Auditor 10/2016• strana 9

podléhala povinnosti auditu za rok 2015, protože pře-
kročila jediné kritérium dle zákona o účetnictví. Dle 
nových pravidel se však stala mikro účetní jednotkou 
a za rok 2016 již povinný audit nemá. 

Příloze v účetní závěrce se věnoval Petr Vácha. 
Upozornil na metodickou pomůcku Komory auditorů 
v podobě vzorového příkladu přílohy, která je zveřej-
něna na www.kacr.cz/metodicka-podpora. Na webu 
Komory auditorů je rovněž možné najít příklady for-
mulářů účetních výkazů. Dále se věnoval problema-
tice nefinančních informací, které jsou velmi žhavým 
tématem účetní profese ve světě již zhruba 10 let. 
V roce 2010 byla založena Mezinárodní rada pro in-
tegrované výkaznictví – IIRC, která v roce 2013 při-
pravila rámec pro vykazování nefinančních informa-
cí, které začaly požadovat i některé burzy. Od roku 
2016 byla povinnost uvádět některé nefinanční in-
formace ve výroční zprávě doplněna i do povinnos-
tí českých velkých účetních jednotek (např. o aktivi-
tách v oblasti výzkumu a vývoje, informace o aktivi-
tách v oblasti ochrany životního prostředí a pracov-
ně právních vztazích). Tato povinnost je dále rozve-
dena v novele zákona o účetnictví, která je účinná 
od 1. ledna 2017 a představuje implementaci směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU. 
Tato povinnost je uložena pouze velkým účetním jed-
notkám, které jsou obchodní společností a zároveň 
subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahové-
mu dni překročí kritérium průměrného počtu 500 

zaměstnanců, příp. jsou konsolidující účetní jednot-
kou velké skupiny účetních jednotek, která je záro-
veň subjektem veřejného zájmu, a překročí na kon-
solidovaném základě kritérium průměrného počtu 
500 zaměstnanců. Tato účetní jednotka bude uvádět 
nefinanční informace v rozsahu potřebném k pocho-
pení vývoje účetní jednotky nebo skupiny, její výkon-
nosti, postavení a dopadů její činnosti, a to informa-
ce týkající se alespoň otázek životního prostředí, so-
ciálních a zaměstnaneckých, respektování lidských 
práv a boje proti korupci a úplatkařství.

V odpoledním programu byla zařazena část týka-
jící se přehledu o změnách vlastního kapitálu a pře-
hledu o peněžních tocích, a to netradičně formou 
případové studie, které se ujal Jiří Pelák. Nejprve 
připomněl všem účastníkům, že ke struktuře přehle-
du o změnách ve vlastním kapitálu vydala Národní 
účetní rada interpretaci I-32 Struktura a obsah pře-
hledu o změnách vlastního kapitálu. Dále předvedl, 
jak do tohoto výkazu zakomponovat poměrně složi-
tý příklad na opravu významné účetní chyby prochá-
zející dvě minulá účetní období. Druhý příklad na se-
stavení výkazu o peněžních tocích dokumentoval 
bezpečnou metodu, jak pouze z údajů rozvahy a vý-
sledovky sestavit tento výkaz. 

Poté, co byly probrány jednotlivé složky účetní zá-
věrky, přišel na řadu její audit. Irena Liškařová roze-
brala změny v zákoně o auditorech, zdůraznila ze-
jména nezávislost auditorů, požadavky na kontrolu 
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kvality a zákaz poskytování některých neauditor-
ských služeb. Pro neauditory byla velmi zajímavá 
část, která se týkala povinného zřizování výborů pro 
audit a jeho práce v účetní jednotce a změn ve zprá-
vě auditora. 

Nově se povinnost auditu týká řady středních a vel-
kých účetních jednotek, které jsou nestátní nezisko-
vou organizací. Těm se věnovala Simona Pacáková. 
Mezi auditované subjekty budou patřit také veřej-
né vysoké školy, církve, spolky. Upozornila na několik 
úskalí při auditu, zejména na možnost používání po-
ložky „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ pro 
opravy významných účetních chyb. Tato položka by 
měla být při schválení účetní závěrky vypořádána  
obdobně jako výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení. 

Poslední část semináře patřila konsolidované účet-
ní závěrce a Alici Šrámkové. Ta nejprve upozornila 
na snížení limitů pro vznik povinnosti sestavit kon-
solidovanou účetní závěrku v roce 2016 oproti ro-
ku 2015. Povinnost sestavit konsolidovanou účet-
ní závěrku vznikne skupině účetních jednotek, po-
kud na konsolidovaném základě překročí dvě ze tří 
kritérií: aktiva netto 100 mil. Kč, obrat 200 mil. Kč 
a 50 zaměstnanců. Do konce roku 2015 byla kri-
téria stanovena na prostém součtu aktiv a obratů 
ve skupině. Skupinou se rozumí konsolidující (ma-
teřská) a všechny konsolidované (dceřiné) účetní 

jednotky. Konsolidačním celkem je pak skupina, 
z níž už jsou vyloučeny nevýznamné konsolidované 
účetní jednotky, či podíly držené jen za účelem pro-
deje. Přidružené a společné podniky (ve kterých má 
mateřská společnost podstatný vliv) nejsou součástí 
skupiny ani konsolidačního celku, ale jsou zahrnuty 
do konsolidované účetní závěrky. Má-li mateřská 
společnost jen přidružené a společné účetní jednot-
ky, pak nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku. 
Dále Alice Šrámková upozornila na připravovanou in-
terpretaci Národní účetní rady ke zjednodušenému 
výpočtu konsolidačního rozdílu. Předpokladem pro 
použití této metody je, že mezi akvizicí a sestavením 
první konsolidované účetní závěrky je značná časo-
vá prodleva a zároveň zjištění reálných hodnot získa-
ných aktiv by bylo pro konsolidující účetní jednotku 
neproveditelné nebo by náklady na získání této in-
formace převýšily její ekonomickou relevanci a uži-
tek pro uživatele účetní závěrky. 

Celým seminářem provázel jako moderátor Ladislav 
Mejzlík, z pléna zazněla na přednášející řada dotazů. 
Vyprodanou Vencovského aulu zaplnilo 400 osob, 
z toho 50 studentů a 350 účetních, auditorů a daňo-
vých poradců. Atmosféru vám přiblíží fotografie a my 
se už všichni těšíme na další ročník tohoto semináře. 

Jana Skálová
auditorka a daňová poradkyně
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Dne 14. listopadu 2016 se v budově Úřadu vlády ČR 
uskutečnilo v tomto roce již třetí setkání zástupců pro-
fesních komor zřizovaných ze zákona s tehdejším mi-
nistrem a zároveň předsedou Legislativní rady vlády 
Jiřím Dienstbierem. Komoru auditorů na tomto setká-
ní zastupoval viceprezident Pavel Kulhavý. 

Hlavním tématem setkání byl plán legislativních pra-
cí vlády na rok 2017. Zástupci profesních komor také 
diskutovali o možnostech, jak se zapojovat do legis-
lativního procesu. Prostřednictvím Jiřího Dienstbiera 
požádali ostatní členy vlády, aby se mohli účastnit při-
pomínkových řízení k legislativním návrhům resortů, 
do jejichž pravomoci sice nenáleží, ale jejich návrhy se 
svým obsahem činnosti komor týkají. Diskutovalo se 
také o kompetencích profesních komor zřízených zá-
konem. 

Jednání se zúčastnilo 11 profesních komor zříze-
ných zákonem, a to Česká advokátní komora, Česká 
komora architektů, Česká komora autorizovaných  
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká  
lékařská komora, Česká stomatologická komora, 
Exekutorská komora, Komora auditorů ČR, Komora 
daňových poradců ČR, Komora patentových zástupců 
ČR, Komora veterinárních lékařů ČR a Notářská  
komora ČR.

První jednání s profesními komorami na úřadu vlá-
dy se uskutečnilo v roce 2015 poté, co ministr Jiří 
Dienstbier inicioval významnou změnu legislativních 

pravidel vlády, kdy profesní komory zřízené zákonem 
se také zařadily mezi připomínková místa v rámci me-
ziresortního připomínkového řízení a začaly spolupra-
covat na připravované legislativě.

V roce 2016 se uskutečnila tři setkání profesních 
komor na úřadu vlády, první dvě za účasti premiéra 
Bohuslava Sobotky. 

Jedním z bodů na programu jednání koncem květ-
na byla situace ve výkonu soudních znalců i téma ne-
oprávněného výkonu činnosti v oboru, které se nega-
tivním způsobem týká drtivé většiny komor. Přítomní 
se také podrobněji seznámili s platformou REFIT 
(Regulatory Fitness and Performance), která si klade 
za cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit nákla-
dy na jejich provádění. Zástupci komor byli požádáni, 
aby se jejím prostřednictvím podělili o své praktické 
zkušenosti se společným právem EU – viz článek v ča-
sopise Auditor č. 6/2016 na str. 6.

Srpnové setkání reagovalo na podobu nově navrhova-
ného zákona o soudních znalcích. S přispěním všech  
zúčastněných byla dohodnuta opětovná pracovní kon-
zultace mezi předkladatelem, tj. Ministerstvem sprave-
dlnosti, a jednotlivými komorami, a to ještě před pro-
jednáním příslušného zákona vládou – viz článek v ča-
sopise Auditor č. 7/2016 na str. 5.

Pavel Kulhavý
viceprezident Komory auditorů ČR

listopadové setkání profesních komor  
na úřadu vlády

Dne 1. prosince 2016 se v sídle Notářské komory 
ČR uskutečnilo tradiční každoroční setkání zástupců 
profesních komor zřízených zákonem. Setkání se zú-
častnili představitelé České advokátní komory, České 
komory architektů, Komory auditorů ČR, Komory 
daňových poradců ČR, České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České 
komory patentových zástupců ČR, České lékárnické 
komory, České stomatologické komory, Exekutorské 
komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, 
Notářské komory ČR a České lékařské komory.

Za Komoru auditorů ČR se setkání zúčastnila prezi-
dentka Irena Liškařová, první viceprezident Jiří Pelák 
a členka výkonného výboru prof. Libuše Müllerová.

Stěžejním tématem setkání byl problém neopráv-
něného výkonu činnosti (tzv. vinklaření), jehož nega-
tivní dopad pociťuje většina profesních komor, a jeho 

správního postihu. Prezidenti komor zveřejnili k tomu-
to problému společné tiskové prohlášení, které je uve-
deno dále.

-av-

Pravidelné setkání zástupců profesních komor
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Představitelé profesních komor varují před mno-
žícími se případy neoprávněného výkonu povolá-
ní osobami, které se vydávají za odborníky, který-
mi nejsou.

Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifika-
ci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi poskytova-
ných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, 
kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti 
osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vy-
hrazené pouze kvalifikovaným odborníkům, anebo 
matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou. 
Komory vyzývají Vládu České republiky i regionální 

samosprávy, aby podpořily naše aktivity, jejichž cí-
lem je ochrana spotřebitele. Jako dobrý příklad ta-
kové podpory profesní komory se zájmem vítají na-
vrhovanou změnu regulace postihování neoprávně-
ného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpra-
covávanou v současné době Ministerstvem spra-
vedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři, 
exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže bý-
ti efektivní, vyzývají profesní komory příslušná mi-
nisterstva, aby obdobná úprava správního posti-
hu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí 
v gesci ostatních komor.

společné prohlášení představitelů profesních komor

Ve dnech 16.–17. listopadu 2016 se v hlavním bra-
zilském městě Brasília konalo zasedání rady (Council) 
Mezinárodní federace účetních (IFAC), složené ze zá-
stupců členských organizací. Prezidentkou IFAC by-
la na dvouleté funkční období do listopadu 2018 zvo-
lena Rachel Grimes z Institutu certifikovaných účetních 
Austrálie. Zastupujícím prezidentem byl zvolen In-Ki Joo 
z Korejského institutu certifikovaných účetních.

Jednání zahájila Olivia Kirtley, předchozí prezident-
ka IFAC. Po jejím vystoupení následovalo hlasování 
o schválení auditora účetní závěrky za rok 2016. Dle 
pravidel musí být účetní závěrka ověřena švýcarským 
statutárním auditorem. Ve veřejném hlasování byla 
zvolena společnost Matting Suter.

Zasedání pokračovalo prezentací týkající se  
plánování a finančních záležitostí, kterou přednes-
la Rachel Grimes, následovala zpráva CFO Russella 
Guthrieho. 

Fayez Choudhury, CEO IFAC, ve svém vystoupení 
poukázal mimo jiné na transparentnost a veřejný sek-
tor. Podle Transparency International stojí podvody 
a korupce v globálním HDP jeden bilion USD ročně. 
Profese by na to měla reagovat přijetím opatření proti 
praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu. Povinností každého její-
ho člena je nahlásit podezření na tyto nekalé aktivity. 

Olivia Kirtley prezentovala závěry nominační komise 
na otevřené pozice ve výboru IFAC (Board) na období 
od listopadu 2016 do listopadu 2018. 

Souběžně se konaly také dva odborné semináře. 
Zúčastnila jsem se semináře na téma „Technologie  
a budoucí vliv na profesi“. Přednášející Daniel Susskind 
hovořil o změnách v technologiích a o množství dat, 
rychlosti přenosu informací a návaznosti na auditorskou 
profesi. „Od konce 80. let se s přechodem na e-mailo- 
vou komunikaci mnohé změnilo a také naše profese, 

Změny ve vedení mezinárodní federace účetních
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ať chceme či nikoli, prochází změnami, kterým je nut-
né čelit,“ uvedl Susskind. Ať už to jsou systémy a dato-
vé analýzy, tak i budoucnost v roce 2020, která přine-
se robotizaci v účetní profesi. Nové technologie jsou pro 
novou generaci snadno přijatelné, ale důležité je, aby 
generace stávajících účetních a auditorů, kteří již v pro-
fesi jsou, tyto změny přijali a reagovali na ně.

V průběhu zasedání byl projednáván i NOCLAR, 
který doporučuje možnosti, jak reagovat na poruše-
ní právních předpisů. Prezentaci s názvem Vylepšová-
ní globální role účetní profese moderovali Stavros 
Thomadakis, předseda IESBA, a Ken Siong, technický 
ředitel IESBA. 

Změny v profesi byly nastartovány problémy  
jako Enron, Parmalat, Worldcom či Tyco. Stavros 
Thomadakis seznámil zúčastněné s procesem přípra-
vy tohoto standardu. Standard byl schválen v dubnu 
2016 a vejde v účinnost od 15. července 2017  
jako součást etického kodexu. Tvorba standardu  
v úzké spolupráci s IAASB trvala 6 let, standard zahr-
nuje podvody, korupci, úplatky, praní špinavých pe-
něz, financování terorismu, výnosů z trestné činnos-
ti, daňové podvody a platí jak pro auditory, pro neau-
ditní služby, účetní znalce a ostatní účetní profese 
i ve veřejném sektoru. 

Standard by neměl platit jen pro kotované spole-  
čnosti či subjekty veřejného zájmu, ale i pro ostatní 
společnosti. Neměl by nijak měnit auditní postupy 
a navazuje na aktuální právní prostředí v konkrétní  
zemi. Dále také neřeší, pokud je reportováno státu  
nějaké porušení předpisů, jak s touto informací má 
naložit stát.

Další zasedání IFAC se budou konat 15.–16. listopa-
du 2017 v Bruselu a 5.–8. listopadu 2018 v Sydney.

Prezentace a materiály k jednotlivým vystoupením 
jsou k dispozici na webu IFAC www.ifac.org.

Irena Liškařová
prezidentka Komory auditorů ČR

Irena Liškařová a Rachel Grimes

FEE změnila název na Accountancy Europe

Federace evropských účetních (Fédération des 
Experts-comptables Européens, FEE ) oslavila  
7. prosince 2016 třicet let od svého založení a při  
této příležitosti změnila svůj název. 

Nově se tato mezinárodní nezisková organizace  
jmenuje Accountancy Europe, má rovněž nové logo, 
nové webové stránky (www.accountancyeurope.eu)  
a novou filozofii: „Because people count“. Novým pre-
zidentem Accountancy Europe je Edelfried Schneider  
z Německa.

Accountancy Europe sdružuje 50 profesních organiza-
cí ze 37 zemí, což představuje téměř jeden milion pro-
fesních účetních, auditorů a poradců. 

V letech 2015–2016 byl prezidentem této organi-
zace Petr Kříž, bývalý prezident Komory auditorů ČR 

(2001–2004). Komora auditorů ČR se stala členem  
korespondentem této organizace v roce 1996, od  
prosince 2002 je řádným členem.

-VeL-



strana 14 • Auditor 10/2016

XXV. sněm KA ČR

XXV. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen 
„komora“) po projednání jednotlivých bodů programu 
podle schváleného programu jednání:

a)  schvaluje podle předložených návrhů
•	zprávu	o	činnosti	Výkonného	výboru;
•	zprávu	o	činnosti	Dozorčí	komise;
•	zprávu	o	činnosti	Kárné	komise;
•	zprávu	Volební	komise;
•	zprávu	o	hospodaření	a	plnění	rozpočtu	roku	

2015;
•	účetní	závěrku	komory	za	rok	2015;
•	vnitřní	předpisy	(včetně	pozměňovacích	 

návrhů):
a) novelu Statutu s účinností od 22. listopadu 

2016;
b) novelu Jednacího řádu sněmu s účinností 

od	22.	listopadu	2016;
c) novelu Volebního řádu sněmu s účinností 

od	22.	listopadu	2016;
d) novelu Zkušebního řádu a s účinností 

od	22.	listopadu	2016;
e) Směrnici pro postup při osvobozování od  

dílčích částí auditorské zkoušky s účinností 
od	22.	listopadu	2016;

f) novelu Příspěvkového řádu s účinností 
od	1.	ledna	2017;

g) Dozorčí řád (nové znění) s účinností  
od	22.	listopadu	2016;

h) novelu Kárného řádu s účinností  
od	22.	listopadu	2016;

i) novelu Vnitřního předpisu pro kontinuální 
profesní vzdělávání statutárních auditorů 
s	účinností	od	1.	ledna	2017;

j) novelu Směrnice pro odbornou praxi asis-
tentů auditora s účinností od 22. listopadu 
2016;

k) novelu Informačního řádu s účinností 
od	22.	listopadu	2016;

l) Směrnici pro postup při registraci auditorů 
ze třetích zemí s účinností od 22. listopadu 
2016;

m) Směrnici o udělování čestného členství 
v	KA	ČR	s	účinností	od	22.	listopadu	2016;

n) novelu Etického kodexu č. 1 s účinností 
od	22.	listopadu	2016;

o) novelu Etického kodexu č. 2 s účinností 
od	15.	července	2017;

•	 jako	auditorský	standard	aplikační	doložku	
ke standardu ISA 700 s účinností pro audity 
účetních závěrek sestavených za období končí-
cí	15.	prosince	2016	nebo	po	tomto	datu;

•	 jako	auditorský	standard	aplikační	doložku	
ke standardu ISA 720 s účinností pro audity 
účetních závěrek sestavených za období končí-
cí	15.	prosince	2016	nebo	po	tomto	datu;

•	priority	činnosti	Komory	auditorů	ČR	na	období	
2017–2018;

•	úhradu	ztráty	komory	za	rok	2015	z	účtu	ne-
rozděleného	zisku	minulých	let;

•	 rozpočet	komory	na	rok	2017;
•	auditora	účetní	závěrky	komory	auditorskou	

firmu FIZA, a.s., ev. č. 377 a náhradníka 
Ing. Jaroslavu Pechovou, ev. č. 0123, na účetní 
období	2016	a	2017;

b) bere na vědomí
•	zprávu	auditora	o	ověření	účetní	závěrky	roku	

2015;
•	průběžné	výsledky	hospodaření	komory	v	roce	

2016;

c)  zvolil polovinu (7) nových členů Výkonného  
výboru pro další funkční období;

d)  vyhlašuje volby poloviny (7) členů Výkonného 
výboru, 11 členů Dozorčí komise a 7 členů 
Kárné komise, volby se uskuteční na sněmu 
komory v listopadu 2018 a Volební komise 
rozhodne o termínu přijímání návrhů na kan-
didáty;

e)  ukládá Výkonnému výboru, Dozorčí komisi 
a Kárné komisi zajistit jednotlivé úkoly vy-
plývající z priorit činnosti komory v letech 
2017–2018;

f)  ukládá Výkonnému výboru sestavit do  
30. listopadu 2017 rozpočet komory na rok 
2018 a tento rozpočet zveřejnit na interneto-
vých stránkách komory.

usnesení XXV., náhradního sněmu komory 
auditorů Čr

konaného 21. listopadu 2016 v Praze
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Priority činnosti Komory auditorů ČR (dále jen 
„Komora“) jsou zaměřeny do oblastí: vzdělávání  
auditorů, řízení a kontroly kvality auditorské činnos-
ti, komunikace s auditory a odbornou i laickou veřej-
ností a regulace profese.

Výkonný výbor:
•	spolupracovat	s	Ministerstvem	financí	ČR	a	Radou	

pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) na řádné 
a korektní aplikaci novely zákona o auditorech 
v praxi v návaznosti na předpisy Evropské unie týka-
jící se auditu,

•	podporovat	realizaci	opatření	k	trvalému	zvyšování	
nezávislosti, kvality a intenzity kontrol prováděných 
u auditorů s cílem zajistit kvalitu poskytovaných au-
ditorských služeb,

•	poskytovat	součinnost	při	zajištění	společných	kon-
trol Komory a RVDA u auditorů subjektů veřejného 
zájmu,

•	zvyšovat	kvalitu	a	rozšiřovat	možnosti	vzdělávání	
asistentů auditora před vstupem do profese a škole-
ní KPV pro auditory se zaměřením na semináře pro 
prioritní vzdělávací téma,

•	 pokračovat	ve	školeních	o	auditorských	standardech	
a o vnitřním systému řízení kvality podle ISQC 1 s cí-
lem dosáhnout stavu, kdy všichni činní auditoři budou 
moci prokázat svoji odbornost v této oblasti,

•	zajišťovat	metodickou	podporu	a	umožnit	vzdělává-
ní auditorům v souvislosti s ověřováním účetních zá-
věrek sestavených podle IFRS,

•	 rozvíjet	další	spolupráci	v	oblasti	vzdělávání	
s Asociací certifikovaných profesních účetních 
(ACCA) a Institutem autorizovaných účetních znalců 
Anglie a Walesu (ICAEW),

•	přijmout	opatření	k	zajištění	vyrovnaného	rozpočtu	
Komory od roku 2017,

•	nadále	se	aktivně	podílet	na	činnosti	Federace	 
evropských účetních (FEE), Mezinárodní federace 
účetních (IFAC) a aktivně se podílet na činnosti 
Národní účetní rady (NÚR),

•	aktivně	dlouhodobě	spolupracovat	s	partnerský-
mi auditorskými komorami ze zemí Visegrádské 
čtyřky,

•	vhodným	a	racionálním	způsobem	informovat	audi-
torskou obec o výsledcích činnosti Výkonného výbo-
ru a jeho pomocných orgánů (odborných výborů),

•	cíleně	informovat	a	posilovat	povědomí	laické	veřej-
nosti o významu nezávislého ověření účetní závěrky 
a roli auditora,

•	spolupracovat	s	Dozorčí	komisí	a	Kárnou	komisí	při	
řešení otázek souvisejících s podporou kvality audi-
torské činnosti,

•	hledat	nové	možnosti	pro	poskytování	auditorských	
služeb, zejména ve veřejném sektoru,

•	pravidelně	komunikovat	s	odbornou	veřejností	o	no-
vinkách a změnách v oblasti auditu účetní závěrky 
a možnostech využití dalších auditorských služeb se 
zaměřením na malé a střední auditorské firmy,

•	prohlubovat	spolupráci	a	výměnu	informa-
cí s Českým institutem interních auditorů (ČIIA) 
a Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ),

•	 rozvíjet	spolupráci	s	profesními	organizacemi	a	in-
stitucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí 
s auditorskou profesí.

dozorčí komise:
•	spolupracovat	s	Radou	pro	veřejný	dohled	nad	

auditem na zkvalitňování zavedeného systému kon-
troly kvality auditu a nastavení spolupráce při pro-
vádění kontrol kvality v návaznosti na novelu zákona 
o auditorech a na předpisy Evropské unie,

•	 provádět	kontroly	kvality	v	takovém	rozsahu	a	počtu,	
aby byl plněn požadavek zákonného šestiletého cyklu,

•	ve	spolupráci	s	Výkonným	výborem	a	Kárnou	 
komisí podporovat rozvoj samosprávy auditorské  
profese,

•	 informovat	v	obecné	formě	auditorskou	obec	 
o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách kvality,

•	pokračovat	v	kontrolách	implementace	auditorských	
standardů a standardů pro řízení kvality (ISQC).

kárná komise:
•	 v	rámci	kárného	řízení	zahajovaného	na	návrh	sub-

jektů dle § 26 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 
(ZoA) postihovat jednání auditorů a auditorských 
společností, které je v rozporu se ZoA, jiným práv-
ním předpisem upravujícím výkon auditorské činnos-
ti, mezinárodními auditorskými standardy a s dalšími 
auditorskými standardy Komory, etickým kodexem 
a vnitřními předpisy vydanými Komorou (kromě pří-
padů, kdy k řešení bude příslušný disciplinární výbor 
RVDA),

•	vyřizovat	externí	podněty	na	nedostatky	při	výkonu	
auditorské činnosti auditory a auditorskými společ-
nostmi (kromě případů, kdy k řešení bude příslušný 
disciplinární výbor RVDA),

•	postihovat	nedodržování	požadavku	na	kontinuální	
profesní vzdělávání auditorů (neabsolvování povin-
ného vzdělávacího tématu, nedodržení stanoveného 
počtu hodin KPV),

•	 informovat	v	obecné	rovině	a	při	zachování	zásady	
mlčenlivosti auditorskou obec prostřednictvím časo-
pisu Auditor o případech porušení zákona, předpisů 
Komory a udělených kárných opatřeních,

Priority činnosti komory auditorů Čr
na období 2017–2018
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Na XXV. sněmu auditoři volili polovinu, tj. sedm nových 
členů Výkonného výboru. Volil se také auditor účetní 
závěrky komory na účetní období roku 2016 a 2017  
a jeho náhradník. Výsledky voleb jsou uvedeny v ta-
bulce. 

Výkonný výbor 
(451 platných hlasů a 3 neplatné)

Zvolení kandidáti ev. č.
počet 
hlasů

procenta

Ing. ŠTĚPÁN Michal 2053 329 72,5 %
Ing. VÁCHA Petr 1948 219 48,2 %
prof. Ing. KRÁL Bohumil, CSc. 0089 210 46,3 %
prof. Ing. MÜLLEROVÁ Libuše, CSc. 0088 190 41,9 %
doc. Ing. BŘEZINOVÁ Hana, CSc. 0968 174 38,3 %
Ing. DUBSKÝ Jaroslav, FCCA 1659 163 35,9 %
doc. Ing. ZELENKA Vladimír, Ph.D. 1182 162 35,7 %

Náhradníci ev. č.
počet 
hlasů

procenta

Ing. CHARVÁT Karel 2032  146 32,2 %
Ing. GRYGAR Zdeněk 1029  143 31,5 %
Ing. HAMPL Karel 0005  102 22,5 %
Ing. MACHÁČKOVÁ Petra, LL. M. 2391 86 18,9 %
Ing. NÁHLOVSKÁ Jitka, Ph.D. 1244 70 15,4 %
Ing. HAVELKA Jaroslav 2044 66 14,5 %

Výkonný výbor po volbách v listopadu 2016  
pracuje ve složení:

Sedm členů zvolených na období listopad 2014  
až listopad 2018

jméno ev. č.
Ing. LIŠKAŘOVÁ Irena, prezidentka 1146
Ing. PELÁK Jiří, Ph.D., první viceprezident 2289
Ing. KULHAVÝ Pavel, viceprezident 1538
Ing. BRUMOVSKÝ Tomáš 0587
Ing. STANĚK Stanislav 1674
Ing. VRBA Jiří 0064
Ing. ZELENÝ Milan 2319

Sedm nově zvolených členů na období listopad 2016 
až listopad 2020

jméno ev. č.
doc. Ing. BŘEZINOVÁ Hana, CSc. 0968
Ing. DUBSKÝ Jaroslav, FCCA 1659
prof. Ing. KRÁL Bohumil, CSc. 0089
prof. Ing. MÜLLEROVÁ Libuše, CSc. 0088
Ing. ŠTĚPÁN Michal 2053
Ing. VÁCHA Petr 1948
doc. Ing. ZELENKA Vladimír, Ph.D. 1182

Auditor účetní závěrky komory – auditorská firma  
FIZA, a.s., ev. č. 377
Náhradník auditora - Ing. Jaroslava Pechová, ev. č. 0123

•	 informovat	veřejnost	o	kárných	opatřeních	prostřed-
nictvím webových stránek Komory (informace o pra-
vomocně udělených kárných opatřeních zveřejňo-
vané u jednotlivých auditorů ve veřejně přístupném 
rejstříku auditorů),

•	dále	posilovat	formálně	právní	úroveň	aktů	aplikace	
práva vydávaných Kárnou komisí, zvláště s ohledem 

na požadavky formulované odvolacím orgánem,  
tj. RVDA,

•	 iniciovat	školení	auditorů	pro	vedení	auditorských	
spisů, které by vycházelo z poznatků při činnosti 
Kárné komise.

Výsledky voleb na XXV. sněmu kA Čr
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V pořadí XXV. sněm auditorů se konal v pondělí 
21. listopadu v v kongresovém centru hotelu Olšanka 
v Praze 3. Program sněmu byl ovlivněn rozsáhlou no-
velou zákona o auditorech, která nabyla účinnosti  
1. října 2016 a vynutila si úpravu všech vnitřních 
předpisů komory. Auditoři na sněmu schvalova-
li změny vnitřních předpisů, ale i etického kodexu 
a aplikačních doložek k ISA 700 a 720. Na progra-
mu dále bylo schvalování zpráv o činnosti volených 
orgánů za uplynulé období, volby sedmi členů vý-
konného výboru a šesti náhradníků, schvalování  
auditora účetní závěrky komory a jeho náhradníka, 
schvalování rozpočtu na rok 2017 a priorit činnosti 
komory v příštích dvou letech. Na sněmu se usku-
tečnilo celkem 56 hlasování.

O moderování sněmu se podělili první viceprezi-
dentka prof. Libuše Müllerová a viceprezident komo-
ry Pavel Kulhavý. Prezidentka komory Irena Liškařová 
sněm zahájila a přivítala auditory i pozvané hosty. 
V okamžiku zahájení sněmu se jej účastnilo 393 audi-
torů včetně plných mocí, což představovalo 30,61 % 
všech auditorů evidovaných v rejstříku KA ČR. K da-
tu konání sněmu bylo evidováno celkem 1284 audito-
rů. Vzhledem k tomu, že počet auditorů nedosahoval 
jedné třetiny všech auditorů, nemohl být sněm usná-
šeníschopný, proto prezidentka v souladu se statutem 

vyhlásila na stejný den náhradní sněm se stejným  
programem. Náhradní sněm je dle § 4 odst. 1 statu-
tu usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň dese-
tina auditorů.

Mezi pozvanými hosty byli náměstek ministra fi-
nancí Tomáš Vyhnánek, prezident Rady pro veřejný 
dohled nad auditem Jiří Nekovář, náměstkyně ředi-
tele Sekce dohledu nad finančním trhem České ná-
rodní banky Zuzana Silberová, zástupci Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Českého institutu interních au-
ditorů, Komory daňových poradců, Svazu účetních, 
Komory certifikovaných účetních, prezident FEE  
Petr Kříž, jakož i bývalí prezidenti naší komory. 
Někteří z hostů na sněmu vystoupili.

Prof. Libuše Müllerová na úvod uvedla několik  
organizačních a technických záležitostí týkajících se 
zejména hlasování a voleb. Následně vystoupila no-
vá předsedkyně volební komise Jarmila Císařová 
s dalšími informacemi k volbám. Předchozí předseda 
Miroslav Kodada ukončil v říjnu 2016 své působe-
ní v této komisi. Volební komise pak na zasedání za-
čátkem listopadu zvolila novou předsedkyní Jarmilu 
Císařovou. 

Předsedkyně volební komise uvedla, že volby na 
XXV. sněmu se konají v souladu s usnesením  
XXIII. sněmu, který se konal v listopadu 2014 

Z listopadového sněmu auditorů
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a který vyhlásil volby poloviny členů výkonného vý-
boru na listopad 2016.

Do výkonného výboru kandidovalo 14 auditorů. 
Auditoři na sněmu volili polovinu členů výkonného 
výboru a 6 náhradníků, schvalovali auditora účetní 
závěrky komory a jeho náhradníka. 

Profesorka Libuše Müllerová navrhla, aby bylo 
veškeré hlasování sněmu provedeno aklamací, což 
sněm svým hlasováním schválil. Dále zmínila při-
pomínky, které přišly v daném termínu k programu 
sněmu a které se projednají vždy v rámci přísluš-
ného bodu programu. Připomínky Emila Duška, 
Ladislava Kohouta, Vladimíra Králíčka a Pavla Kose 
spolu se stanoviskem výkonného výboru k jednot-
livým připomínkám a pozměňovacím návrhům ob-
drželi auditoři na sněmu při prezenci. Proběhla vol-
ba mandátové a návrhové komise a byli také schvá-
leni navržení ověřovatelé zápisu. Auditoři hlasováním 
schválili i program sněmu, k němuž ve stanovém ter-
mínu do 22. září nedošly žádné připomínky. 

Vystoupení hostů
Z hostů vystoupil jako první Tomáš Vyhnánek, který 
na úvod poděkoval Komoře auditorů a Radě pro ve-
řejný dohled nad auditem za spolupráci na novele 
zákona o auditorech účinné od 1. října 2016. Dále 
informoval o drobné novele zákona o účetnictví tý-
kající se zveřejňování informací o sociálních a ekolo-
gických záležitostech u vybraných firem. Uvedl také, 

že ministerstvo financí chce metodicky podpořit  
přezkoumání hospodaření, na čemž spolupracuje 
s KA ČR. Ministerstvo také plánuje provést analýzu 
zákona o účetnictví, který je platný od roku 1991, 
aby mohlo navrhnout případné směry vývoje toho-
to zákona.

Jiří Nekovář stručně přednesl zásadní změny, kte-
ré přinesla již zmíněná novela zákona o auditorech. 
RVDA dle tohoto zákona vykonává příslušný dohled 
podle evropské směrnice. RVDA doplnila a přeorga-
nizovala své komise a výbory a nově jmenovala kon-
trolní a disciplinární výbor. Od 1. října pod RVDA 
kompletně spadají auditoři subjektů veřejného záj-
mu (SVZ), tzn. že RVDA je povinna plánovat a pro-
vádět kontroly u auditorů SVZ a vést řízení o všech 
správních deliktech těchto auditorů. Zmínil také 
platnost nové definice SVZ od 1. ledna 2016 a uvedl 
počet SVZ, kterých je nyní celkem 144. Dále uvedl, 
že podporuje samosprávné řízení profese a že RVDA 
při přípravě novely zákona o auditorech neusilovala 
o více kompetencí, než které vyplývají z nařízení. 
V okolních zemích je tomu jinak a některé kompe-
tence převzaly dohledové orgány, jako příklad uvedl 
Slovensko, Slovinsko či Francii. Pozornost také krát-
ce věnoval nové povinnosti zřídit výbory pro audit, 
jež se týká jen vybraných subjektů. RVDA připravu-
je metodické pomůcky pro výbory pro audit, které 
budou mít formu doporučení. Dotkl se rovněž otáz-
ky ceny za audit, která dlouhodobě klesá. Úkolem 
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RVDA při jednání s představiteli státu a municipali-
tami je v tomto ohledu vysvětlit nutnost kvalitního 
auditu a tomu odpovídající ceny. Na závěr uvedl po-
známku k časté kritice požadavků kladených na roz-
sah spisu auditora. Podle Jiřího Nekováře je třeba 
si uvědomit, že cílem je, aby i po několika letech 
bylo možné dospět ke stejným závěrům jako auditor 
v době provedeného auditu.

Posledním vystupujícím hostem byla Zuzana 
Silberová z ČNB. Cílem její prezentace bylo poskyt-
nutí zpětné vazby z prací auditora pro centrální ban-
ku. Na úvod zmínila dlouhou tradici spolupráce me-
zi komorou a ČNB. Obě strany mají stejný cíl, a to 
zkvalitňování výstupu auditorských prací. ČNB hod-
notí práci auditorů pozitivně, negativních zkušenos-
tí je poměrně málo. Uvedla závažnější nedostatky 
v oblasti výroční zprávy a účetní závěrky, se který-
mi se ČNB setkala. Jde o chyby ve výpočtu kapitá-
lové přiměřenosti či nižší úroveň důslednosti a pro-
fesního skepticismu při posuzování ocenění aktiv. 
Nejčastějšími nedostatky pak jsou nejednotné vyka-
zování některých položek, např. emisní ážio, nedo-
statečný popis významných položek rozvahy a výka-
zu zisku a ztráty. Zmínila, že předmětem zvýšené po-
zornosti ČNB je i postup auditora v rámci procesu 
posuzování ocenění aktiv. Zprávy o ověření řídicího 
a kontrolního systému využívá dohled ČNB k získání 
nezávislého pohledu na danou oblast a jako nezbyt-
ný doplňkový zdroj informací. Nedostatky v těchto 

zprávách se objevují zejména v případě družstevních 
záložen. Více nedostatků se objevuje ve zprávách au-
ditora o zákaznickém majetku. V závěru svého vy-
stoupení se Zuzana Silberová věnovala novinkám 
v oblasti regulace, a to v oblasti tzv. evropské refor-
my auditu a novely zákona o auditorech, které se tý-
kají ČNB. Zmínila také nové obecné pokyny, které 
vydal Evropský orgán pro bankovnictví (European 
Banking Authority, EBA) a které připravuje Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority, EIOPA).

Zprávy o činnosti
Po vystoupení hostů následovalo přednesení zpráv 
o činnosti volených orgánů komory. Nejprve na pó-
dium přišla prezidentka Irena Liškařová se zprávou 
o činnosti výkonného výboru. Na úvod zrekapitu-
lovala, jaké změny nastaly v regulaci auditu v po-
sledních dvou letech. Tyto změny zároveň předsta-
vovaly klíčové události uplynulého období z hledis-
ka činnosti komory. Další významnou událostí bylo 
to, že se profesní komory zřízené ze zákona staly 
připomínkovým místem návrhů novel zákonů, a ta-
ké uzavření dohody o vzájemném uznávání kvalifi-
kace a zkoušek s ACCA. Více informací z vystoupe-
ní ke zprávě o činnosti výkonného výboru najdete 
na str. 25 tohoto čísla. Irena Liškařová na závěr své-
ho vystoupení zmínila připomínku k této zprávě, a to 
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od auditora Emila Duška. Připomínku měli audito-
ři k dispozici v materiálech, které obdrželi na sněmu 
při registraci. Týkala se doplnění věkové struktury 
auditorské obce o auditory nad 65 let. Stanovisko 
výkonného výboru bylo tuto připomínkou nepři-
jmout, neboť komora nesleduje věkovou strukturu 
auditorské obce v návaznosti na způsob výkonu au-
ditorské činnosti. Požadovanou informaci uvedla 
Irena Liškařová ve své prezentaci. Moderátorka 
prof. Libuše Müllerová následně dala hlasovat o ne-
přijetí připomínky Emila Duška. V rámci hlasová-
ní aklamací auditoři připomínku nepřijali. Pak již te-
dy mohlo proběhnout hlasování sněmu o schvále-
ní zprávy výkonného výboru, jehož výsledkem bylo 
schválení této zprávy.

Poté se slova ujala předsedkyně dozorčí komise 
Jana Gebauerová, která vystoupila ke zprávě o čin-
nosti této komise. V úvodu svého vystoupení reago-
vala na poznámky a připomínky, které zaslal auditor 
Emil Dušek den před konáním sněmu. Poté se zabý-
vala tím, v čem auditoři nejčastěji chybují, a uvedla 
několik případů z provedených kontrol. Po tomto vy-
stoupení se o slovo přihlásil auditor Karel Hampl 
a uvedl, že přístup Dozorčí komise hodnotí jako se-
lektivní. Uvedl příklad společnosti OKD a zpráv je-
jího auditora. Dotázal se na přístup dozorčí komise 
k obdobným případům. Jana Gebauerová k tomu 
uvedla, že na tento dotaz nemůže odpovědět, ne-
boť musí dodržovat mlčenlivost. Avšak u takovýchto 

případů se kontroly provádějí okamžitě nebo v dří-
vějším termínu. Jiří Nekovář k tomu doplnil, že jde 
o subjekt veřejného zájmu, který spadá do kompe-
tence RVDA. Další poznámku přednesl auditor Miloš 
Šrámek, týkala se mediálních kauz údajné špatné 
práce auditora a snížení vážnosti auditorské profese, 
a zajímalo ho, jak se k tomu orgány komory postaví. 
Předseda kárné komise Radomír Stružinský uvedl, 
že se mediálně známými záležitostmi kárná komise 
zabývá. Následně vyzvala prof. Libuše Müllerová pří-
tomné auditory k hlasování o schválení zprávy do-
zorčí komise. Sněm zprávu dozorčí komise schválil. 

Ke zprávě o činnosti kárné komise vystoupil její 
předseda Radomír Stružinský. Uvedl, že narůstá  
počet kárných případů, hovořil o právech kárně  
obviněného a nastínil vývoj činnosti kárné komise. 
Hovořil také o výši pokut a jejich smyslu. Pavel 
Kulhavý, který převzal moderování sněmu, dal ná-
sledně hlasovat aklamací o schválení zprávy kárné 
komise. Sněm hlasováním tuto zprávu schválil.

Hospodaření komory
Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaře-
ní komory v roce 2015, zásadní informace přednes-
la prezidentka komory Irena Liškařová. Na tuto zprá-
vu reagoval auditor Karel Hampl dotazem, zda si ve-
dení komory klade otázku, proč je auditorská profe-
se méně atraktivní a klesají příspěvky. Vyzval k ote-
vření diskuze o tom, jak profesi změnit a dál rozvíjet 
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a jak se zastat malých auditorů. Irena Liškařová 
uvedla, že hlavním problémem je zpřísňování re-
gulace auditu a tento trend se týká Evropy obec-
ně. Dalším problémem je uplatňování kritéria nej-
nižší ceny při výběrových řízeních. Dodala, že o tom 
komora diskutuje s ministerstvem financí a RVDA. 
Do diskuze přispěl také auditor Miloš Šrámek, je-
hož dotaz směřoval ke spolupráci na tvorbě zákona. 
Irena Liškařová k tomu uvedla, že v České republi-
ce není odchylka od evropského nařízení, což pova-
žuje za správné. Další dotaz z pléna auditorky Jiřiny 
Píglové se týkal setkání auditorských komor ze zemí 
V4 a ceny za audit např. na Slovensku, v Polsku ne-
bo v Maďarsku. Irena Liškařová odpověděla, že 
o konkrétních částkách za tyto služby informace ne-
má. Po ukončení diskuze auditoři hlasovali aklamací 
o schválení zprávy o výsledku hospodaření Komory 
v roce 2015 s výsledkem schváleno.

Následovalo vystoupení auditorky Jaroslavy 
Pechové ke zprávě auditora o ověření účetní závěr-
ky komory za rok 2015. Pavel Kulhavý konstatoval, 
že sněm bere na vědomí zprávu auditora o ověření 
účetní závěrky roku 2015. Poté vyzval k hlasová-
ní o schválení účetní závěrky komory za rok 2015. 
Auditoři účetní závěrku schválili. Následně schválili 
také úhradu ztráty za rok 2015 z účtu nerozdělené-
ho zisku minulých let. Irena Liškařová okomentovala 
ještě průběžné výsledky hospodaření komory v ro-
ce 2016 a poté Pavel Kulhavý konstatoval, že sněm 

bere informaci o výsledcích hospodaření komory 
v roce 2016 na vědomí. 

Zpráva volební komise
K mikrofonu se vrátila Jarmila Císařová a přednesla 
zprávu o činnosti volební komise. Sněm v následném 
hlasování aklamací zprávu volební komise schválil. 
Poté Jarmila Císařová oznámila ukončení voleb. 

Auditor účetní závěrky kA Čr
Pavel Kulhavý přednesl návrh výkonného výboru 
na auditora účetní závěrky komory, a to auditorskou 
firmu Fiza, a.s. a náhradníka Jaroslavu Pechovou. 
Tento návrh sněm v následném hlasování schválil.

schvalování vnitřních předpisů
Stanislav Staněk na sněmu vystoupil k návrhům 
a změnám vnitřních předpisů, které z velké části  
reagují na legislativní změny. Nejprve hovořil k no- 
vele statutu, k níž přišlo devět připomínek od 
doc. Vladimíra Králíčka. Tyto pozměňovací návrhy 
Stanislav Staněk postupně přednesl a sněm postup-
ně hlasoval o jednotlivých návrzích. Na závěr sněm 
svým hlasováním aklamací schválil novelu statutu 
včetně již schválených pozměňovacích návrhů.

Poté Stanislav Staněk komentoval úpravy jedna-
cího řádu sněmu, k němuž přišel pozměňovací ná-
vrh od docenta Vladimíra Králíčka. Sněm na ná-
vrh výkonného výboru schválil nepřijetí tohoto 
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pozměňovacího návrhu a v následném hlasová-
ní schválil novelu jednacího řádu. Následoval voleb-
ní řád sněmu, který byl bez připomínek, a sněm jej 
schválil.

Dalším předpisem ke schválení byl zkušební řád. 
Docent Vladimír Králíček k němu podal pozměňo-
vací návrh týkající se zvýšení poplatku za dílčí audi-
torskou zkoušku na částku 7 000 Kč. K tomuto ná-
vrhu proběhla na sněmu diskuze, do níž se zapojil 
Vladimír Králíček, který nebyl spokojený s odůvod-
něním výkonného výboru pro nepřijetí jeho návrhu. 
Dle něj je to způsob, jak snížit ztrátu komory. Karel 
Hampl namítl, že zvýšení poplatků za vstup do pro-
fese by bránilo vstupu nových auditorů do profese. 
Diskuze o výši poplatku, nákladové náročnosti zkou-
šek a o počtu auditorů dále pokračovala a zapojil se 
do ní také prof. Bohumil Král a Radomír Stružinský. 
Po ukončení diskuze proběhlo hlasování o nepřijetí 
pozměňovacího návrhu doc. Vladimíra Králíčka k no-
vele zkušebního řádu. Sněm nepřijetí tohoto návrhu 
schválil a poté také svým hlasováním schválil novelu 
zkušebního řádu.

Sněm schválil novou směrnici pro postup při osvo-
bozování od dílčích částí auditorské zkoušky a nove-
lu příspěvkového řádu s účinností od 1. ledna 2017, 
k nimž nebyly žádné připomínky ani pozměňovací 
návrhy.

Stanislav Staněk pokračoval komentářem k do-
zorčímu řádu, který byl zásadně přepracován. 

Důvodem bylo mimo jiné přenesení části dosavad-
ních pravomocí komory na RVDA, která bude pro-
vádět kontroly kvality u auditorů subjektů veřejné-
ho zájmu. 

K dozorčímu řádu přišlo pět připomínek od audi-
tora Pavla Kose, z nichž jedna byla v podstatě ná-
vrhem na nový bod v usnesení sněmu. Ještě než 
Stanislav Staněk začal komentovat jednotlivé po-
změňovací návrhy, přihlásil se ke slovu jejich autor 
Pavel Kos. Navrhl, aby se o všech jeho připomín-
kách, tedy i o těch, které zaslal ke kárnému řádu 
a k rozpočtu, hlasovalo en bloc. Žádná z jeho připomí-
nek nebyla doporučena výkonným výborem ke schvá-
lení, Pavel Kos tak chtěl hlasováním en bloc ušetřit 
sněmu čas. Na to však Stanislav Staněk a Radomír 
Stružinský namítli, že to není možné, že je třeba 
o každém návrhu hlasovat zvlášť. Pavel Kos opět při-
stoupil k mikrofonu s poznámkou, že by toto roz-
hodnutí nechal na sněmu, který se má vyjádřit hla-
sováním. Zároveň navrhl zvážit pro příští sněm zve-
řejnění došlých připomínek před konáním sněmu, 
aby o nich mohli auditoři kvalifikovaněji rozhodnout, 
a mohlo by tím dojít i ke zrychlení jednání sněmu. 
Pavel Kulhavý nakonec nechal hlasovat o tom, zda se 
bude hlasovat o připomínkách Pavla Kose en bloc, 
avšak pouze o čtyřech připomínkách k dozorčímu řá-
du. Sněm tento návrh schválil. Stanislav Staněk po-
té stručně okomentoval tyto připomínky a sněm při-
stoupil k hlasování, v jehož rámci nebyly pozměňovací 
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návrhy Pavla Kose k dozorčímu řádu sněmem přijaty. 
Novelu dozorčího řádu auditoři schválili tak, jak by-
la předložena výkonným výborem v materiálech pro 
sněm.

Také ke kárnému řádu podal Pavel Kos dva pozmě-
ňovací návrhy. Obě připomínky sněm svým hlasová-
ním nepřijal a následně schválil předloženou novelu 
kárného řádu.

Další projednávané vnitřní předpisy, a to vnitřní 
předpis pro kontinuální profesní vzdělávání statutár-
ních auditorů s účinností od 1. ledna 2017, směrni-
ce pro odbornou praxi asistentů auditora, informač-
ní řád a směrnice pro postup při registraci auditorů 
ze třetích zemí, byly bez připomínek a sněm je po-
stupně schválil v rámci hlasování aklamací.

Následovalo projednání zcela nové směrnice 
pro udělování čestného členství v KA ČR. Stanislav 
Staněk uvedl, že směrnice reflektuje jednu z prio-
rit komory, a to udržení kontaktů s bývalými členy 
a funkcionáři komory. Dále seznámil sněm se dvě-
ma připomínkami auditora Ladislava Kohouta k této 
směrnici. Auditoři v rámci hlasování tyto připomínky 
nepřijali a schválili předloženou směrnici.

Etický kodex
Moderování sněmu převzala prof. Libuše Müllerová 
a pozvala na pódium Petra Šobotníka, aby plénu 
představil změny etického kodexu. Sněmu byly 
předloženy dvojí změny etického kodexu s rozdílným 

datem účinnosti. Za prvé jde o změny poskytování 
neauditorských služeb auditním klientům, za druhé 
jde o reakce na porušení právních předpisů auditním 
klientem, které byly předloženy sněmu ke schválení 
jako novela etického kodexu č. 1 a novela č. 2.

V první novele jde o aktualizaci etického ko-
dexu v sekci, která se určitých služeb nemají-
cích ověřovací charakter, které jsou poskytová-
ny auditním klientům. V sekci 290 se upravují od-
stavce týkající se postupu v naléhavých situacích, 
odpovědnosti a vymezení odpovědnosti řídících 
pracovníků a vysvětlení „rutinních nebo mechanic-
kých“ činností v souvislosti se zpracováním účetních 
záznamů a účetních výkazů pro auditní klienty. Tato 
novela byla bez připomínek a byla sněmem schvále-
na s datem účinnosti 22. listopadu 2016.

Cílem druhé novely je poskytnout auditorům ná-
vod, jak postupovat při respektování principu veřej-
ného zájmu v situacích, kdy zjistí, že platné předpi-
sy a nařízení nejsou klientem nebo zaměstnavatelem 
dodržovány nebo je jejich dodržování ohroženo, ať 
už úmyslně či neúmyslně. Jde tedy o vytvoření před-
pokladů pro to, aby auditoři mohli včas na taková 
zjištění reagovat a přispěli tak k nápravě nebo zmír-
nění důsledků úmyslných či neúmyslných porušení 
nebo nedodržení zákonů a nařízení ve vztahu k veřej-
nosti a ostatním uživatelům účetních závěrek.  
Tato novela byla schválena s datem účinnosti od  
15. července 2017. 
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Ke druhé změně, přesněji řečeno zcela nové oblas-
ti etického kodexu, proběhla krátká diskuze. Auditor 
Michal Hora se dotázal, zda takovým jednáním ne-
ní porušena mlčenlivost. Petr Šobotník zopakoval, že 
jde o doporučení a auditor musí danou situaci po-
soudit i podle platné legislativy. Věra Mazánková, 
členka prezidia RVDA, k tomu doplnila, že nové  
evropské nařízení o auditu v článku 12, odstavci 2 
stanoví průlom mlčenlivosti auditora vůči dohledo-
vým orgánům v určitých situacích. Stanislav Staněk 
dodal, že zákon o auditorech již dlouhá léta obsa-
huje určité povinnosti auditorů týkající se prolome-
ní mlčenlivosti. Po ukončení diskuze sněm i druhou 
zmíněnou novelu etického kodexu svým hlasováním 
aklamací schválil.

Aplikační doložky k isA 700 a 720 
Slovo převzal Jiří Pelák, aby přednesl návrh aplikač-
ní doložky k revidovanému standardu ISA 700, kte-
rý reaguje na požadavky právních předpisů na zprá-
vu auditora. K tomu auditor Zdeněk Bartoš pozna-
menal, že text nové zprávy auditora bude pro klien-
ty složitější, než byl doposud. Jiří Pelák potvrdil, že 
zpráva bude delší a složitější, zejména u subjektů ve-
řejného zájmu. Cílem však bylo, aby uživatelé této 
zprávy získali více informací. 

Poté Jiří Pelák představil návrh aplikační doložky 
k revidovanému standardu ISA 720, který upravuje 
povinnosti auditora týkající se ostatních informací. 
V obsahu této doložky se změnily především vzory 

zpráv auditora a vyjádření auditora k výroční zprávě. 
Obě aplikační doložky sněm schválil jako auditorské 
standardy s účinností pro audity účetních závěrek 
sestavených za období končící 15. prosince 2016 
nebo po tomto datu.

Priority činnosti a rozpočet
Dalším bodem jednání byly priority činnosti komory 
na období 2017–2018, ke kterým vystoupila pre-
zidentka Irena Liškařová. V tomto pokročilém čase 
jednání poznamenal Zdeněk Bartoš, že je třeba ví-
ce apelovat na auditory, aby na sněmu setrvali 
až do konce, neboť řady přítomných již prořídly 
a schvalují se důležité dokumenty. Zároveň navrhl, 
aby materiály pro jednání sněmu byly auditorům 
k dispozici ještě před konáním sněmu, aby se s nimi 
každý mohl podrobně seznámit. V hlasování o schvá-
lení priorit činnosti komory bylo 245 auditorů pro, 
jeden byl proti a pět se hlasování zdrželo. V tuto 
chvíli se tedy jednání účastnilo 251 auditorů včetně 
plných mocí, sněm tedy byl usnášeníschopný. 

Irena Liškařová dále hovořila k návrhu rozpočtu ko-
mory na rok 2017. K rozpočtu byly zaslány čtyři při-
pomínky, tři od docenta Vladimíra Králíčka a jedna 
od Pavla Kose. Vladimír Králíček navrhoval zaprvé sní-
žení částky tuzemského cestovného a zadruhé sníže-
ní nákladů na kancelář komory. K úsporám nákladů 
proběhla diskuze. Karel Hampl uvedl několik případů, 
kde došlo v hospodaření komory k úsporám nákladů, 
nicméně stále jsou podle něj možnosti, kde ještě lze 
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ušetřit. Petr Šobotník poznamenal, že v již schvále-
ných prioritách komory je uveden pro výkonný výbor 
úkol usilovat o vyrovnaný rozpočet na rok 2018. Irena 
Liškařová objasnila některé nákladové položky, které 
zmínil Karel Hampl. Zdeněk Bartoš přispěl do diskuze 
návrhem na ušetření nákladů na tisk, a to jak časopisu 
Auditor tak ISA, které by mohly být k dispozici pouze 
v elektronické podobě. Irena Liškařová namítla, že je 
třeba se auditorů zeptat, zda využívají tištěnou podo-
bu dokumentů, a to třeba formou průzkumu. Poté se 
Irena Liškařová vrátila k zaslaným připomínkám, a to 
konkrétně ke třetí připomínce Vladimíra Králíčka, jež 
se týkala vysvětlení některých položek výnosů. Čtvrtá 
připomínka od Pavla Kose se týkala snížení plánova-
ných výnosů z pokut a penále. Auditoři svým postup-
ným hlasováním žádnou ze čtyř připomínek nepřijali. 
Rozpočet Komory auditorů ČR na rok 2017 byl sně-
mem při hlasování aklamací schválen ve znění předlo-
ženém výkonným výborem.

Nastal čas pro oznámení výsledků voleb do výkon-
ného výboru. Přečetla je předsedkyně volební ko-
mise Jarmila Císařová a najdete je na str. 16 tohoto 

čísla. Návrh usnesení sněmu přednesl Jiří Ficbauer 
a sněm (v počtu 238 hlasů) jej poté svým hlasování 
aklamací schválil. 

Na závěr Irena Liškařová poděkovala přítomným 
a požádala členy výkonného výboru, aby se neprodle-
ně sešli k volbě prezidenta a viceprezidentů komory. 
Krátce po páté hodině bylo jednání sněmu ukončeno.

Všechny vnitřní předpisy, novely etického kodexu, 
aplikační doložky k ISA 700 a 720 účetní závěrka 
za rok 2015 a rozpočet komory na rok 2017 by-
ly ve znění schváleném sněmem zveřejněny na we-
bu komory. Vnitřní předpisy jsou k dispozici v čás-
ti O Komoře. Novely etického kodexu jsou v části 
Předpisy a metodika –Etika, aplikační doložky najde-
te v části Předpisy a metodika – Auditorské standar-
dy. Aplikační doložky KA ČR k ISA 700 a k ISA 720 
dostávají auditoři také v tištěné podobě spolu s tímto 
číslem časopisu. Usnesení sněmu vč. priorit činnos-
ti KA ČR na období 2017–2018 je v části Pro čle-
ny – Sněmy.

Lenka Velechovská
redaktorka časopisu Auditor

klíčové události 2015–2016
•	Menší	technická	novela	zákona	o	auditorech	vešla	

v účinnost v lednu 2015.
•	Dnem	1.	října	2016	nabyla	účinnosti	rozsáhlá	no-

vela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se implementuje směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účet-
ních závěrek ve znění směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2014/56/EU. 

•	 Implementace	nařízení	Evropského	parlamentu	
a Rady 537/2014 o specifických požadavcích 
na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

•	Pravomoci	Komory	včetně	kontrolní	a	disciplinární	
role zůstaly zachovány s výjimkou změny u kontrol 
auditorů SVZ. 

Významné aktivity roku 2016
•	Profesní	komory	se	staly	připomínkovým	místem	

návrhů novel zákonů (eKLEP).
•	V	dubnu	2016	se	uskutečnilo	již	druhé	společné	

jednání zástupců MF ČR, ČIIA, KA ČR, NKÚ a RVDA. 
•	Zasedání	auditorských	komor	ze	zemí	Visegrádské	

čtyřky (V4) se uskutečnilo v květnu 2016 v Praze.

•	V	květnu	byla	uzavřena	dohoda	o	vzájemném	uzná-
vání kvalifikace a zkoušek s ACCA.

legislativa a vnitřní normy
•	Výbor	pro	regulaci	a	rozvoj	profese	–	aktivní	zapoje-

ní do legislativních aktivit týkajících se auditu.
•	Průběžné	konzultace	s	MF	k	návrhům	projedná-

vaných změn v regulaci auditu na úrovni Rady 
Evropské unie.

•	Spolupráce	s	MF	při	implementaci	novelizované	
směrnice o povinném auditu a nového nařízení 
o auditu subjektů veřejného zájmu. 

•	Příprava	vnitřních	předpisů	předkládaných	
na sněm.

Vzdělávání pro auditory

Rok 2015 
•	Realizováno	64	seminářů	(3817	účastníků,	z	toho	

90 % auditorů).

Rok 2016
•	Do	října	realizováno	50	seminářů	(celkem	se	zúčast-

nilo 2938 osob).
•	 Do	konce	roku	2016	je	ještě	plánováno	27	seminářů.	

Z vystoupení prezidentky komory auditorů Čr 
ireny liškařové

Zpráva o činnosti Výkonného výboru
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•	Celkem	je	na	rok	2016	plánováno	77	seminářů	
s předpokládaným počtem 4700 účastníků.

•	24	seminářů	je	započítáváno	do	plnění	povinného	
vzdělávacího tématu.

Vstup do profese
•	Stabilizovaný	zájem	o	vstup	do	profese.
•	Úspěšnost	zkoušek	v	letech	2015–2016:	70–80	%.
•	Počet	žádostí	o	osvobození	od	dílčí	části	auditorské	

zkoušky je značný (zejména od VŠE v Praze a ACCA).
s 2012 – 186 žádostí (163 od VŠ / 23 ostatní)
s 2013 – 255 žádostí (208/47)
s 2014 – 186 žádostí (163/15)
s 2015 – 180 žádostí (118/62, u VŠ pouze na zá-

kladě státnic)
s 2016 – 65 žádostí – 1. pololetí

Evidence auditorů a auditorských společností 
k 1. 10. 2016

Členská základna: 
•	1281	aktivních	statutárních	auditorů.
•	722	asistentů	auditora	(cca	55	%	počtu	auditorů).
•	 	364	auditorských	společností.	
•	Celkový	poměr	zaměstnaných	auditorů	a	OSVČ	je	

60 : 40.

rozdělení celkového počtu auditorů  
dle věkových skupin (1. 10. 2016)

Věk
Počet

OSVČ Zaměstnanci
do 40  43 199
41–50  84 178
51–65 290 302
nad 66 109  76
Celkem 526 755

Auditorské standardy, metodika auditu 
a smE/smP
•	Změny	ISA	v	období	2015–2016,	zaměření	

na správnou aplikaci platných standardů.
•	Dopady	implementace	nové	evropské	legislativy	

v oblasti auditu.
•	Příprava	školení	na	výběr	vzorků	a	jejich	vyhodno-

cení v praxi a školení k ověřování dotací (podle vy-
dané příručky).

•	Příprava	metodické	pomůcky	pro	provádění	auditu	
malých a středních podniků.

metodika účetnictví 
•	Aktivní	účast	při	přípravě	interpretací	NÚR.
•	Prohloubení	spolupráce	s	MF	při	připomínkování	

novely Zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek 
v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2013/34/EU o účetních závěrkách.

•	Výbor	pro	IFRS	a	finanční	instituce	se	zaměřil	
i na kvalitní informování a vzdělávání nejen členů  
KA ČR, ale i odborné veřejnosti.

•	Monitoring	vývoje	IFRS.

Veřejný sektor
•	Harmonizace	postupů	auditorů	a	kontrolorů	při	pro-

vádění přezkumu hospodaření územních samo-
správných celků – tlak na kvalitu a dodržování for-
mátu požadovaných výstupů.

•	Spolupráce	s	MF	–	reforma	účetnictví	státu,	harmo-
nizace postupů kontrolorů a statutárních auditorů.

•	Analýzy	možností	nabídky	dalších	auditorských	slu-
žeb pro účetní jednotky v oblasti veřejného sektoru.

•	Aktivní	zapojení	v	projektu	EPSAS.

Vnější vztahy a časopis Auditor
•	Pokračuje	zaměření	časopisu	Auditor	na	specifika	

auditu a účetnictví vybraného odvětví/oboru – vy-
dávání tematicky zaměřených čísel.

•	Pravidelné	roční	přílohy	„Auditorské	služby“	v	dení-
ku HN – listopad.

•	V	květnu	2016	vydána	informační	brožura	
o Komoře v českém a anglickém jazyce.

•	 Inovace	a	modernizace	informačního	systému	
Komory včetně veřejné dostupnosti všech čísel  
časopisu Auditor na webu.

mezinárodní spolupráce
•	Zapojení	do	aktivit	IFAC	a	FEE,	členství	v	pracovních	

skupinách FEE.
•	Petr	Kříž	–	prezidentem	FEE	od	12/2014.
•	Pravidelná	setkání	auditorských	komor	V4	včetně	

společných aktivit ve střední a jihovýchodní Evropě.
•	Jednání	s	prezidentkou	ACCA	23.	května	2016	

v Praze.
•	Pokračuje	spolupráce	s	ICAEW	v	oblasti	vzdělávání.

Úřad komory
•	Stabilizace	personálního	obsazení	úřadu.
•	Významný	nárůst	rozsahu	kontrolní	činnosti.
•	Rozšíření	komunikace	s	členskou	základnou	v	oblas-

ti přípravy na zkoušky a následného vzdělávání.
•	Zapojení	metodiky	auditu	a	účetnictví	do	připomín-

kování legislativních návrhů změn týkajících se audi-
torské profese.

•	Podstatný	nárůst	komunikace	a	spolupráce	s	RVDA.

Hospodaření komory
•	Podrobné	zprávy	o	výsledcích	hospodaření	v	roce	

2015, o plnění rozpočtu roku 2016 a o návrhu roz-
počtu na rok 2017 byly na sněmu prezentovány  
samostatně.

•	 Nerozdělený	zisk	na	konci	r.	2015	je	20.557	tisíc	Kč.	

rada pro veřejný dohled nad auditem (rVdA)
•	Další	rozšiřování	spolupráce	s	RVDA.		
•	RVDA	–	nejen	odvolací	orgán	k	rozhodnutím	KK,	ale	

i nově odpovědnost za provádění kontrol u auditorů 
subjektů veřejného zájmu.

•	RVDA	–	personální	změny	ve	výborech	i	úřadě.
•	 Nárůst	administrativní	náročnosti	v	rámci	spolupráce	

s RVDA je řešen bez dopadu na rozpočet Komory. 
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kdo se podílel na průběhu XXV. sněmu

Sněm moderovali Libuše Müllerová a Pavel Kulhavý. V Mandátové komisi byli Zdeněk Grygar, Jarmila  
Novotná, prof. Bohumil Král a doc. Hana Březinová.

Pomáhaly také pracovnice z úřadu komory.

Návrhová komise pracovala ve složení Jiří Ficbauer,  
Blanka Dvořáková a Michal Štěpán.

Technickou podporu sněmu zajistila firma Centin.

Na hlasování dohlíželi Bohumil Klapka, Bohumír  
Holeček a Jiří Jarkovský pod vedením předsedkyně 
volební komise Jarmily Císařové.

Zápis ze sněmu ověřovali Jaroslav Dubský a Milan Zelený, sčítaní hlasů prováděli sktrutátoři společnosti Centrum 
hospodářských informací (Centin). 
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Přístup k e-příloze Auditor
E-příloha Auditor vychází souběž-
ně s tištěným časopisem Auditor 
v elektronické podobě. Pro audi-
tory je ke stažení v uzavřené části 
webových stránek Komory auditorů 
www.kacr.cz, kam se lze dostat pod 
přihlašovacím jménem a heslem. 
Auditoři také mohou požádat  
o zasílání e-přílohy e-mailem na:  
sikorova@kacr.cz. Předplatitelům je 
e-příloha zasílána e-mailem.

Právo
•	Novela zákona o trestní odpo-

vědnosti právnických osob

•	Čím	je	nám	zákon	o	trestní	 
odpovědnosti právnických  
osob	a	řízení	proti	nim?

•	K	trestnímu	postihu	právnic-
kých osob

•	Jak	dál	po	přelomové	změně	
v právní úpravě trestní odpo-
vědnosti právnických osob

•	Trestní	odpovědnost	právnic- 
ké	osoby	a	její	změny	z	pohle- 
du	zaměstnavatele

daně
•	Nové	směrnice	EU	proti	vy-

hýbání	se	daňovým	povin-
nostem

•	EK	chce	jednotné	kontaktní	
místo	k	DPH	pro	internetové	
firmy

•	EK	chce	jednotný	daňový	euro-
portál	pro	internetové	firmy

Zaznamenali jsme
•	Nařízení	EU	o	ochraně	osob-

ních	údajů	–	pověřenec	pro	
ochranu	osobních	údajů

•	K	uveřejňování	citlivých	infor-
mací	na	internetových	strán-
kách	společnosti	v	souvislos-
ti	s	pozvánkou	na	valnou	hro-
madu

-VeL-

Co najdete v e-příloze č. 10/2016


