
Započtení účasti na vzdělávacích akcích  
do kontinuálního profesního vzdělávání auditorů (KPV)  

u jiných odborných institucí 
- podle Vnitřního předpisu pro KPV až po odsouhlasení výkonným výborem 
- povinně od roku 2018, rok 2017 považuje Komora za přechodné období 

 
 
Zněním § 2, odst. 4 Směrnice pro KPV byla nově zavedena podmínka pro započtení 
účasti auditora na KPV v případě, že absolvovaná vzdělávací akce  - podle písm. b) a f) 
§ 2, odst. 4) - byla pořádána nebo organizována jinou odbornou institucí. Pro započtení 
do KPV musí být tato instituce od roku 2017 odsouhlasena výkonným výborem KA ČR 
(dále jen výkonným výborem). 
 

V návaznosti na četné dotazy auditorů ve vztahu k novelizovanému ustanovení Vnitřního 
předpisu pro kontinuální vzdělávání auditorů KA ČR (dále jen „Směrnice pro KPV“), který 
je platný od 1. 1. 2017, sdělujeme tímto auditorům následující informace. 
 

 

Dotaz: 
Jak bude posuzována účast na KPV za rok 2017 u jiných odborných institucí? 
 
Odpověď: 
Výkonný výbor se na svém zasedání dne 10. 4. 2017 usnesl, že rok 2017 bude z hlediska 
započtení účasti na vzdělávacích akcích u jiných odborných institucí do KPV 
přechodným obdobím.  
Z toho vyplývá, že za rok 2017 bude možné prokázat splnění požadavků na KPV Komoře 
též účastí na vzdělávacích akcích u institucí, které v době absolvování daného školení či jiné 
formy (e-learning, webinář) nebyly výkonným výborem odsouhlaseny.  
 
Podle nastavených pravidel Směrnice pro KPV bude plnění požadavků 
podle § 5 odst. 1 posuzováno až při prokazování za rok 2018.  
 
 
 
Dotaz: 
Jak lze zjistit, které odborné instituce byly výkonným výborem pro splnění požadavků 
na KPV odsouhlaseny? 
 
Seznam odborných institucí, které výkonný výbor odsouhlasil a účast na jejich 
vzdělávacích akcích může být auditorovi započtena do KPV, bude zveřejněn a průběžně 
aktualizován na webu KA ČR v části www.kacr.cz / Pro členy / Plnění KPV.  
 
 
Poznámky: 

 Plné znění Vnitřního předpisu pro KPV platného od 1. 1. 2017 najdete na webových 
stránkách Komory v části www.kacr.cz / O Komoře / Vnitřní předpisy 
odkaz: http://www.kacr.cz/vnitrni-predpisy-ka-cr  

 Doporučujeme zájemcům o účast na vzdělávání formou e-learningu a webinářích 
organizovaných jinou odbornou institucí, aby věnovali pozornost dalším podmínkám pro 
uznání do KPV, které jsou stanoveny zněním § 2, odst. 4, písm. f) a dále § 3 odst. 3, 
písm. e) Směrnice pro KPV, který určuje zejména maximální rozsah. 

http://www.kacr.cz/
http://www.kacr.cz/vnitrni-predpisy-ka-cr


 Pro informaci sdělujeme, že „odsouhlasení“ ve smyslu výše uvedeného ustanovení 
Směrnice pro KPV je ze strany Komory realizováno s jednotlivými odbornými institucemi 
formou vzájemného podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání 
statutárních auditorů. 

 
 
S konkrétními dotazy se obracejte na Výbor pro KPV e-mailem na adresu: 
vzdelavani@kacr.cz . 
 
 
V Praze, 11. 4. 2017  
(aktualizováno 19. 4. 2017) 
 
        Výbor pro KPV KA ČR 

mailto:vzdelavani@kacr.cz

