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Komora auditorů
České republiky

úvod



P
rvním v pořadí byla Unie účetních ČSFR, která vznikla jako Sdružení občanů podle

zákona č. 83/1990 Sb. a byla registrována federálním ministerstvem vnitra 

dne 22. května 1990. Tato unie sdružovala specialisty a odborníky v oboru účetnictví,

finanční a auditorské činnosti a jejím cílem bylo vytvářet vhodné podmínky pro

prosazování oborových profesních zájmů, moderních metod a postupů. 

Mezi zakládajícími členy byli paní Ami Haplová, Jana Ištvánfyová, Libuše Müllerová 

a pánové Radomír Kosina, Ladislav Langr, Jiří Kožich, Zdeněk Novotný 

a Milan Svoboda. Unie získala rovněž pověření k výkonu činnosti ověřovatele podle

tehdejší vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb.

Unie účetních působila až do 7. ledna 1991 - dnem 8. ledna 1991 byla Ministerstvem

vnitra  České republiky zaregistrována změna Stanov, včetně změny názvu na Unii 

auditorů ČR a současně byla její činnost poprvé omezena pouze na území České 

republiky. Důvodem této změny bylo vytvořit základy samosprávného orgánu 

auditorské profese - ta byla do té doby upravena na základě vyhlášky č. 63/1989 Sb. 

- až do vzniku nezávislého postavení auditorů podle připravovaného zákona 

o auditorech. Zejména rychlý proces privatizace a rozvoj podnikatelského prostředí

v České republice si vyžadoval stále vyšší nároky na auditorskou profesi včetně 

významného rozšiřování poptávky po těchto službách. 

Unie auditorů ČR, s posledním sídlem v Praze, Spálené ulici č. 51,  začala vydávat

v roce 1992 první časopis Auditor. Na prvních stránkách tohoto speciálního časopisu,

určeného pro historicky nově vznikající profesi, se její členové mohli průběžně 

seznamovat s výsledky činnosti Unie. Ke dni 8. února 1992 sdružovala Unie auditorů

ČR  podle údajů valné hromady  celkem 149 řádných členů.

Rada Unie, vedená Ing. Bohuslavem Poduškou, položila základy pozdějších odborných

výborů Komory auditorů České republiky. Zřídila výbory: pro auditorské standardy,
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pro přípravu vzdělávacího a zkouškového systému, pro přípravu statutu 

a organizačního řádu, pro přípravu disciplinárního řádu, pro přípravu pojištění auditorů

a pro přípravu hospodaření Komory auditorů ČR. V čísle 1/1992 zmíněného časopisu

byl poprvé zveřejněn návrh zákona ČNR o auditorech a Komoře auditorů České 

republiky a dále návrhy prvního statutu a volebního řádu komory.  

Kromě zakládajících členů Unie účetních se do nově zvolené Rady Unie auditorů 

zapojili i další auditoři: František Havel, Jan Doležal, Jiří Vrba, Petr Mlčák, Pavel

Závitkovský.  Samostatnou kapitolou bylo seznamování členů se zásadními

připravovanými změnami v účetní a daňové soustavě, mezinárodními účetními 

a auditorskými standardy formou pořádání odborných seminářů s účastí předních

českých i zahraničních lektorů.  Dále Unie navázala historicky první kontakty 

s mezinárodními institucemi a představiteli vybraných profesních komor. Příkladem

může být například setkání se zástupci rakouské komory auditorů a daňových 

poradců v Praze ve dnech 22.–23. dubna 1992, s představiteli německé komory 

auditorů v Praze ve dnech 6.–7. května 1992. I o těchto aktivitách informuje časopis 

Auditor č. 2/1992. Na stránkách tohoto čísla byla zveřejněna i  tzv. Osmá směrnice 

rady ES z 10. dubna 1984, která upravovala podmínky ověřování účetních závěrek 

auditory. Publikování textu  této směrnice  mělo základ ve  vyzdvižení  nutnosti řídit se

těmito pravidly při tvorbě nového zákona o auditorech v podmínkách České republiky. 

Ve druhém pololetí roku 1992 se členové Rady Unie  významně podíleli na legisla-

tivních přípravách nového zákona o auditorech a komoře auditorů, jejímž cílem bylo

povinné sdružování auditorů nezávislé na státu. Audit se v té době začal formovat

jako profese v podstatě nezávislá na státu (stát zasahoval jen v oblasti vstupu do 

profese, tj. při odborných zkouškách) s vlastními dozorovými orgány. To umožnilo

začlenění Komory auditorů ČR do mezinárodních institucí sdružujících účetní znalce 

a auditory (IFAC, FEE).
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První čísla časopisu Auditor.

Unie auditorů se podílela na přípravě nového zákona 
o auditorech a komoře auditorů.



Za účelem založení Komory auditorů ČR podle přijatého zákona ČNR č. 524/1992 Sb.,

který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 20. listopadu 1992, byl ministrem financí ČR

jmenován přípravný výbor pod vedením náměstka ministra ing. Miroslava Téry. 

Členy tohoto přípravného výboru byla řada představitelů Unie auditorů, z nichž lze

vzpomenout Ladislava Langra, Bohuslava Podušku, Jiřího Vrbu, Jana Doležala, Libuši

Müllerovou, Zdeňka Novotného, Pavla Závitkovského a Antonína Jandu.  Přípravný

výbor v tomto složení a ve spolupráci s Unií auditorů zajistil svolání ustavujícího

sněmu Komory auditorů na 18. února 1993 včetně přípravy základních dokumentů. 

O těchto dokumentech v rámci příprav na ustavující sněm komory informoval

poslední časopis Auditor č. 3/1992 vydaný Unii auditorů ČR.

Unie auditorů ukončila svoji činnost po založení Komory auditorů, kdy na základě

závěrečné valné hromady dne 27. března 1993 rozhodla o rozpuštění a zániku, 

a to dobrovolným rozpuštěním a převodem majetku ve výši likvidačního zůstatku 

Komoře auditorů České republiky. 

Tímto okamžikem končí historie  dvou právních předchůdců Komory auditorů ČR, 

jež měly zásluhu na vzniku samosprávné auditorské profese upravené zákonem.   
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Jedním ze základních dokumentů 
připravovaných Unií auditorů pro ustavující sněm 

Komory auditorů byl disciplinární řád.
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Jak vznikala myšlenka na založení komory 

auditorů?

Myšlenka dobrovolného sdružování odborníků 

v účetnictví je samozřejmě daleko starší. Účetní

měli svá sdružení již za první republiky... 

Doba po roce 1948 ovšem vybraným profesím 

a  sdružování nepřála a postavení účetních a

účetnictví nebylo na výsluní. Impulsem, který už

vedl přes Unii účetních k založení Komory auditorů

České republiky, bylo přijetí zákona o ověřovatelích

a nutnost ověřovat hospodaření podniků se

zahraniční účastí.

Unie účetních, vzniklá oficiálně v roce 1990,

sdružovala první dobrovolníky: kvalifikované účetní

a ověřovatele/auditory.  V roce 1991 dochází 

k transformaci a vzniká Unie auditorů. Cílem bylo

(v rámci ekonomické transformace v ČSR) 

všestranně připravit odborníky pro  výkon audi-

torské profese.

Ve skupině prvních dobrovolníků v Unii auditorů

byla mimo jiné A. Haplová,  M. Svoboda, R. Kosina,

L. Langr,  P. Novotný.  Byli to lidé především 

z účetní praxe a dále z Vysoké školy ekonomické

a ministerstva financí (dále jen MF). Měli jsme za

úkol především informovat „ty, jichž se to týká“ 

o tom, co je to audit a jak by měli fungovat

auditoři jako právnické i fyzické osoby a jaké by

mělo být jejich postavení. Stejně důležitým

úkolem bylo získávání zahraničních poznatků. Měli

jsme velkou podporu zahraničních komor auditorů

z Francie, Anglie, Německa. Naši členové se učili

na seminářích a prostřednictvím organizovaných

vzdělávacích aktivit předávali informace dál.

Scházeli jsme se jednou za 14 dní; šlo nám

především o získávání teoretických i praktických 

poznatků. Byla to první předzvěst vzniku komory.

Mezi roky 1991 až 1992 přibývali další 

dobrovolníci, aby se podíleli na přípravě nového

zákona (č. 524 z 20. 10. 1992). Byla to pro mne

další nová zkušenost při tvorbě návrhu zákona 

o auditorech a Komoře auditorů. Přicházely další

impulsy, nové zkušenosti; nastala  obtížná práce 

s poslaneckými výbory, přesvědčování poslanců 

o tom, co nezávislá auditorská profese znamená. 

V období předvolební euforie bylo třeba dělat 

i drobné kompromisy.

Jaké byly první kroky Komory auditorů?

Na jaře roku 1993 v intencích přijatého zákona

vznikla Komora auditorů České republiky.  Unie 

auditorů dobrovolně zanikla, zkušenosti i finanční

prostředky byly převedeny do Komory auditorů.

Někteří původní členové přešli do jednotlivých

výborů Komory auditorů. Jedním z hlavních úkolů

bylo najít sídlo komory, vytvořit aparát, zajistit 

financování  a podle zákona kromě jiného vést 

Komora auditorů ČR v letech 1990–1992
Rozhovor s Bohuslavem Poduškou, jedním ze zakladatelů 
Unie auditorů a Komory auditorů ČR



seznam ověřovatelů, který jsme převzali z minis-

terstva financí. Bylo nutné vytvořit zkouškový 

a vzdělávací systém i dohled nad prací auditorů.

Významná byla i práce nad auditorskými 

směrnicemi a manuály.

To vše se dělo pod velkým tlakem: byla tu 

povinnost vychovat nové auditory, protože 

poptávka po auditorské práci byla značná. 

Povinností auditorů bylo v té době, kromě

jiného,  ověření roční účetní závěrky u státních

podniků a ověření všech privatizačních projektů.

To tedy byly hlavní úkoly práce Komory auditorů

ČR. Noví auditoři měli mít vysokoškolské

vzdělání, praxi v účetnictví, znalost práva. Museli

složit dosti náročné zkoušky a neomezovat svou

odbornost jen na ověřování ročních uzávěrek, ale

být i poradci. Právě na poradenství se požadavky

stále zvyšují.

Ustavující sněm zvolil první radu Komory

auditorů;  prvním presidentem se stal profesor

Pilný, já a  Láďa Langr jsme byli  vicepresidenty.

Komora auditorů si pronajala místnosti v

Opletalově ulici, vznikla naše kancelář, vznikaly

jednotlivé výbory, zkušební komise; komise pro

dohled nad auditorskou činností, začali jsme vy-

dávat směrnice pro činnost auditorů, etický

kodex a ostatní publikace, překlady, časopis 

Auditor, zavedl se příspěvkový řád atd. 

Jaké jste měli potíže?

Začátky byly těžké. Komora auditorů měla

zpočátku jen dva placené zaměstnance, kteří se

starali o chod kanceláře, a zejména odborná

činnost byla věc dobrovolné, neplacené práce po

večerech, nocích a o víkendech. Měli jsme vize,

úkoly - a velkou odpovědnost.

Největší obtíže byly organizačního rázu: financo-

vání komory jako příspěvkové neziskové organi-

zace, shromažďování příspěvků a výnosů ze

vzdělávacích aktivit a ze zkoušek -  to vše

vyžadovalo  administrativu. K tomu samozřejmě

ještě „servis“ pro naše členy.  Diskuse o kompe-

tencích komory rovněž nebyla snadná. Rovněž

odolávání konkurenčním snahám nebylo

jednoduché.

Měli  jste vzory v zahraničí, jaké byly první

úkoly?

Již v době fungování presidia Unie k nám jezdili

odborníci z Anglie, Francie. Měli jsme stáže ve

Francii a další semináře a školení. To vše 

s maximálním úsilím implementovat k nám

potřebné znalosti. Hlavním úkolem bylo především

naplnit požadavky na úroveň profese: zavést

vzdělávání a zkoušky, stále informovat členy 

o nových trendech a požadavcích na výkon pro-

fese. Současně jsme řešili organizační věci jako

sídlo a jeho vybavení, pracovníci, finance, kontrola

našeho hospodaření. In concreto to nebylo

jednoduché: málo peněz i lidí - oproti množství

úkolů najednou. 

Já jsem se staral o organizační záležitosti, profesor

Pilný s dalšími o odborný rozvoj . A všichni jsme

stále byli neplacenými dobrovolníky. Požadavky na

auditorskou činnost rostly a ukázalo se, že dobro-

volná práce  má své meze: střetávaly se tu zájmy

rodiny, práce v zaměstnání atd., takže bylo nutné

najít řešení, a to profesionalizaci komory.

Jaké byly první úspěchy komory?

Obecně to bylo prosazení profese auditorů  u nás

srovnatelné se světem. Privatizace přinesla „hlad“

po auditorech. Externí auditorské firmy ze

zahraničí musely mít dekret od nás, od komory. Už

podle dřívější legislativy bylo nutné auditorské

ověření ročních uzávěrek u vybraných právních

subjektů. Zákon v této době ještě dovoloval, že

osoba s dekretem externího auditorství může audit

provádět jako vedlejší pracovní činnost. Až zákon 

z roku 2000 stanovil auditorství jako činnost „na
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plný úvazek.“ O tom se dlouze diskutovalo a v roce

2003 museli „vedlejšáci“ dekret vrátit. Jsem

přesvědčen, že to byl správný krok, protože nároky

a odpovědnost na tuto profesi jsou velké 

a vyžadují věnovat se profesi naplno.

Nač nejraději vzpomínáte? 

Otevřeně řečeno, při všech velkých starostech to

byla práce s dobrou partou lidí, kteří měli 

opravdový zájem o rozvoj auditorství. Po založení

Komory auditorů přišla i zahraniční ocenění 

a dobrý pocit, že jsme „byli na úrovni.“ V mých

vzpomínkách převažuje to kladné, kdyby

převažovalo to záporné, prostě bych to nedělal. 

Jak vnímáte vývoj  auditorské profese?

Auditorská profese se u nás  rychle vyvíjí. 

Například před 10 lety zhruba 75 % příjmu 

externích auditorských firem tvořil statutární audit

a jen 25 % poradenství; dnes je to téměř opačně.

Původně se žádalo hlavně ověření ročních účetních

závěrek a signál pro investory nebo akcionáře 

o míře rizik, což si žádalo zejména znalost

účetnictví a daňové soustavy. Dnes auditor musí

znát tržní mechanismy, oceňování,  makro- i mikro-

ekonomii apod. Dnešní auditor musí nejen posoudit

„zdraví firmy“, ale i poradit další „životosprávu“. 

Co považujete za nejpodstatnější předpoklad

dokonalého auditu?

NEZÁVISLOST, OBJEKTIVITU a ETIKU. Nezávislost

a objektivitu pokládám za základní předpoklad pro

etický výkon auditorské profese. 

Co soudíte o postavení žen a mužů v oblasti

auditu?

Otevřeně říkám, že nevidím rozdíly u žen ani

mužů. Jde tu o schopnosti, etiku, rozsah vzdělání 

a praxi. Z praxe znám  pozitivní i negativní příklady

u obou pohlaví.

Jak se Vám jeví výhled do budoucnosti?

Dnes i v budoucnu musí auditor umět dobře pora-

dit, jinak by „zákazník“ příště na jeho služby nere-

flektoval. Nejdůležitější je kvalita a  „přidaná

hodnota“ pro zákazníky.    

Písemný přepis rozhovoru, který vedl 

PhDr. Jindřich Schwippel  29. 5. 2007 v pracovně

Ing. Bohuslava Podušky, ředitele úseku interního

auditu České spořitelny.
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Komora auditorů
České republiky

v letech 1993 – 1998
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Leden 1993

K
omora auditorů České republiky byla zřízena zákonem ČNR č. 524/1992 Sb., 

ust. § 24. Ministru financí bylo ustanovením § 39, odst. 5 uloženo jmenovat

přípravný výbor, který ve spolupráci s Unií auditorů svolá ustavující sněm Komory 

auditorů České republiky. Předseda přípravného výboru, náměstek ministra financí

Miroslav Téra dopisem ze dne 12. ledna 1993 svolal na den 18. února 1993 ustavující

sněm Komory auditorů České republiky. K účasti na sněmu byli oprávněni všichni 

auditoři jmenovaní na základě vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb. 

o ověřovatelích.
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Únor 1993

Ustavující sněm Komory auditorů České republiky se uskutečnil podle plánu dne 

18. února 1993 ve společenském sále Paláce kultury v Praze 4 za účasti celkem 434

auditorů. Zasedání ustavujícího sněmu řídili Jiří Vrba, Zdeněk Novotný a Ladislav

Langr. V úvodu sněmu vystoupil ministr financí Ivan Kočárník, který zdůraznil 

potřebnost profese auditora v současné české společnosti v období ekonomické trans-

formace a přislíbil za ministerstvo materiální a finanční podporu v počátcích komory.

Následující projev poté přednesl předseda přípravného výboru Miroslav Téra. Sněm

prohlásil Komoru auditorů ČR zřízenou k datu 18. února 1993 a přijal základní doku-

menty: statut, jednací řád, volební řád, disciplinární řád a rozpočet komory na rok

1993 ve znění a s připomínkami odsouhlasenými sněmem a vzal na vědomí stav

příprav etického kodexu a auditorských směrnic. Ustavující sněm současně zvolil 

přímou tajnou volbou 17člennou radu, 7člennou dozorčí komisi, 5člennou disci-

plinární komisi a dva revizory účtů. Nově zvolené radě sněm uložil dopracovat některé

základní dokumenty, zřídit úřad Komory auditorů ČR, založit seznam auditorů/asis-

tentů auditora a do konce listopadu 1993 svolat další sněm komory. Dozorčí komisi

uložil vypracovat systém dohledu nad činností auditorů, systém řešení stížností

včetně dohledu nad činností úřadu a plnění úkolů uložených radě. Disciplinární komisi

uložil dopracovat disciplinární řád, revizorům účtů dohlížet na hospodaření 

a účetnictví komory. Byly upřesněny zásady založení prvního seznamu auditorů 

k 1. květnu 1993 a podmínky přechodného období z registru vedeného Ministerstvem

financí ČR na Komoru auditorů ČR nejpozději do 31. prosince 1993.  

Téhož dne, tj. 18. února se konalo první zasedání nově zvolené Rady. Na jeho pro-

gramu bylo přijetí některých základních organizačních opatření nutných k zahájení

činnosti komory. Rada především provedla volbu do vrcholných funkcí. Prvním 

prezidentem Komory auditorů byl zvolen Vladimír Pilný, viceprezidentem Bohuslav

Poduška, který byl zároveň pověřen dočasným řízením úřadu Komory auditorů ČR, 
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V usnesení ustavujícího sněmu je prohlášena Komora auditorů
České republiky za zřízenu dnem 18.2.1993.
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Vladimír Pilný po maturitě na obchodní akademii v Chrudimi (1948) absolvoval Vysokou školu

hospodářských věd v Praze (1952) a nastoupil jako asistent na katedru účetnictví Vysoké školy

politických a hospodářských věd; její hospodářská fakulta se osamostatnila jako Vysoká škola

ekonomická (1953). Ve své době byla katedra účetnictví jediným vysokoškolským pracovištěm,

kde se soustřeďovala nejen pedagogická, ale i vědecká, výzkumná a expertizní činnost 

v účetnictví, dále také rozbor hospodářské činnosti, využití automatizace, problematika 

vnitropodnikového řízení. Vladimír Pilný se orientoval na účetnictví obchodních, resp. zahraničně

obchodních operací, kontrolu, revizi, expertizní činnost. Z těchto oblastí se odvíjela jeho 

publikační činnost, téma kandidátské disertace (1965) i docentské habilitace (1967). V rámci rehabilitace  byl jmenován profesorem (1990). 

Ve složitých podmínkách byl vedoucím katedry (1971-1974), resp. pověřen jejím řízením jako zástupce (1974-1981). V polistopadové době byl

zvolen prvním porevolučním děkanem fakulty řízení (1990). Prosadil založení fakulty financí a účetnictví a byl zvolen jejím prvním 

děkanem (1991-1994). 

a tajemníkem Ladislav Langr. Rada rozhodla o pronájmu prostor na adrese Opletalova

55/57 v Praze 1 a dále rovněž rozhodla o vytvoření odborných poradních orgánů

(výborů) komory. V prvním období řešily výbory následující oblasti: členství a ochrana

auditorů, vnitřní normy, hospodaření, územní sekce, vzdělávání, zkoušky, auditorské

směrnice, publikační činnost a zahraniční vztahy. Rada zároveň rozhodla o vypsání

výběrového řízení na místo ředitele úřadu, které však přes veškerou snahu nebylo 

v počátečním období obsazeno. Zasedání Rady pak probíhalo jednou za dva týdny, 

na programu zasedání rady byla aktuální agenda komory a dlouhodobý výhled.
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RADA

Vladimír Pilný, prezident

Bohuslav Poduška, viceprezident

Ladislav Langr, tajemník / viceprezident

Ladislav Beneš

Jan Doležal

Hana Filipcová

Karel Hampl

František Havel

Antonín Husák

Leonard Kozohorský

Libuše Müllerová

Jarmila Novotná

Irena Pittermannová

Zdeněk Šubert

Anežka Vojtěchová

Jiří Vrba

Ladislav Zelinka

DOZORČÍ KOMISE 

Jaroslav Beneš

Alois Berka

Jitka Hocková

Karel Kasík

Radomír Kosina

Miroslava Krčmová

Josef Zídek

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Arnošt Fischer

Miloslava Havlová

František Louša

Alena Svobodová

Jan Vrbský

REVIZOŘI ÚČTŮ

Eva Jirásková

Jaroslava Pechová

Složení volených orgánů pracujících v období 2/1993 – 11/1998 



Březen 1993

Na zasedání Rady Komory auditorů ČR dne 15. března 1993 byl schválen její jednací řád.

Počet výborů byl doplněn nově o výbor technický.

Květen 1993

Nejdůležitějším úkolem, který měla Komora auditorů od počátku své existence 

vykonávat, je vedení seznamu auditorů v České republice. Ke dni 20. května 1993 bylo 

do tohoto seznamu zapsáno celkem 588 auditorů a 48 auditorských společností. 

V počátečním období musela být pozornost volených orgánů, zejména Rady, věnovaná

oblasti metodiky (příprava auditorských směrnic) a vzdělávání (systém kontinuálního

vzdělávání pomocí odborných kurzů, ediční činnost komory sloužící ke zvyšování 

a prohlubování znalostí auditorů v České republice). 

Srpen 1993

Komora auditorů ČR aktivně vstoupila do diskuse o úloze profesních samosprávných 

korporací v České republice a v srpnu 1993 zveřejnila ve spolupráci s dalšími subjekty

stanovisko k otázce profesních samospráv a podmínek výkonu odborných profesí.

1993-1998
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Září 1993

Na své schůzi v září 1993 projednala rada návrh na zřízení metodicko poradensko-

výzkumného pracoviště. Od počátku své existence se komora pokusila navázat rovněž

kontakty se zahraničními partnerskými organizacemi a odbornými mezinárodními

asociacemi. Zde nejdůležitější kontakty byly navázány s organizacemi ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants), IFAC (International Federation of

Accountants) a FEE (Fédération des Experts-Comptables Européens). S některými

partnery byla již v prvním roce existence Komory auditorů ČR podepsána dohoda 

o spolupráci,  např. s ACCA. 

Listopad 1993

Dne 21. listopadu 1993 vstoupila Komora auditorů ČR do Česko-britské účetní asociace.

Intenzivní spolupráce byla navázána rovněž na domácím poli. 

K neformálnímu setkávání auditorů byly organizovány tzv. klubové večery, při nichž

probíhaly odborné diskuse o dalším směřování komory a profese auditorů v České 

republice. 

Bohatá a rozmanitá činnost v prvním roce existence Komory auditorů ČR byla uzavřena

jednáním II. sněmu, který se konal dne 30. listopadu 1993 v paláci Lucerna v Praze 1.

Hlavním bodem jednání bylo schválení vnitřních norem komory, které tvoří statut, 

jednací řád, disciplinární řád, příspěvkový řád a volební řád, dále schválení rozpočtu. 

V návaznosti na změnu statutu Rada zvolila Ladislava Langra druhým viceprezidentem

komory. K datu konání sněmu bylo v seznamu Komory auditorů ČR zapsáno celkem 601

auditorů, 71 auditorských společností a 79 asistentů auditorů.

1993-1998
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Jednání druhého sněmu završilo činnost v prvním roce 
existence komory. Za předsednickým stolem zleva Ladislav
Langr, Bohuslav Poduška a Vladimír Pilný.

Prezident komory Vladimír Pilný při vystoupení na II. sněmu 
v listopadu 1993 v pražské Lucerně.



Prosinec 1993

Závěrem roku 1993 se Komora auditorů ČR velmi kriticky vyjádřila k návrhu nového

zákona o sdružování v zájmových sdruženích (komorách), který byl ministerstvem financí

postoupen k připomínkovému řízení. Ve stanovisku zaslaném ministru financí Karlu Dy-

bovi se doslovně praví: „Vámi předkládaný návrh zásad zákona o sdružování v zájmových

sdruženích (komorách) je v naprostém rozporu s fungováním profese auditora a potře-

bami jejího rozvoje jak z hlediska národního hospodářství ČR, tak z hlediska mezinárod-

ního…“ Komora zde hájila svůj základní názor o nezastupitelnosti role profesních

korporací s povinným členstvím, které mohou garantovat nezávislost profese.

1993-1998
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Leden-září 1994

Komora auditorů pokračovala i v roce 1994 v nastartované činnosti z předchozího roku.

Došlo ke konsolidaci úřadu, který byl postupně personálně posilován, a k rozvoji činnosti

komory ve všech oblastech jejího programu. 

Jedním z nejdůležitějších výsledků tohoto roku bylo zahájení vydávání odborného 

periodika – časopisu Auditor, jehož název byl převzat podle stejnojmenného časopisu 

vydávaného dříve Unií auditorů. Časopis přinesl zprávy nejen z vnitřního dění v Komoře

auditorů ČR, ale zejména různé metodické pomůcky a další odborné texty určené 

k usnadnění práce auditorů v České republice. Jeho důležitou součástí jsou také infor-

mace o aktuálních profesních problémech na mezinárodní úrovni a diskusní příspěvky

jednotlivých auditorů zapsaných v seznamech Komory auditorů. První číslo časopisu 

doprovodil prezident komory Vladimír Pilný úvodním textem s názvem „Jaké má být

postavení Komory auditorů ČR?“ Zamyslel se v něm nad současnou legislativou a úkoly

komory v souvislosti s rozvojem auditorské profese v České republice.

Významným  aktem pro Komoru auditorů bylo přijetí za člena IFAC (International 

Federation of Accountants), mezinárodně uznávané profesní organizace účetních 

a auditorů.

Říjen 1994

V oblasti zahraniční spolupráce je významným mezníkem podpis dohody s Evropskou

federací účetních znalců (FEE) ve Vídni dne 19. října 1994, která umožňuje Komoře audi-

torů ČR zapojit se do činnosti federace. Cílem dohody ze strany Komory auditorů je do

budoucna dosáhnout řádného členství komory ve FEE.
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Listopad 1994

Komora věnovala otázce zahraniční prezentace v tomto roce velkou pozornost, 

problematika byla komplexně projednána na listopadové schůzi rady.

Dne 21. listopadu 1994 se v pražském paláci Lucerna konal III. sněm Komory auditorů

ČR. Sněmu se zúčastnilo celkem 527 auditorů, tj. 55 % členské základny (auditorů z řad

fyzických osob a asistentů auditora). K datu konání sněmu bylo v seznamu auditorů 

vedeném komorou zapsáno celkem 117 auditorských společností, 730 auditorů a 222

asistentů auditora. Komora pokračovala v uplynulém roce v metodické činnosti 

(vydání 4 auditorských směrnic a příprava dalších) a v organizaci kontinuálního 

profesního vzdělávání. Kromě projednávání činnosti komory v období od předchozího

sněmu se třetí sněm zabýval problematikou etického řádu a otázkami dalšího postupu 

v době, kdy vláda připravovala změny v postavení komor sdružujících nezávislé profese. 

V samostatném prohlášení požadovali účastníci sněmu urychlené přijetí novely zákona 

o auditorech.  Jako hosté se auditorského jednání zúčastnili předseda Svazu účetních

Lubomír Harna, prezident Komory daňových poradců Zdeněk Šťastný a náměstek

ředitele odboru bankovního dohledu České národní banky Pavel Racocha.

Prosinec 1994

V prosinci 1994 vydala Komora auditorů třetí číslo časopisu Auditor a v reakci na kladné

odezvy z řad členů komory rozhodla pokračovat ve vydávání časopisu v dalším roce.
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Třetí sněm Komory auditorů se konal v listopadu 1994 v paláci
Lucerna.
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Leden 1995

Počátkem roku 1995 byl rozšířen počet odborných poradních orgánů Rady Komory audi-

torů ČR o Výbor pro metodiku účetnictví, do jehož čela byla jmenována Irena Pitterman-

nová.

Březen 1995

V březnu 1995 zpracovala komora připomínky k vládnímu návrhu zákona o auditorech,

který měl nahradit stávající zákon č. 524/1992 Sb. Komora vznesla k návrhu zákona

zásadní připomínky spočívající zejména v odmítnutí omezení pravomocí samosprávných

profesních orgánů a jejich přenesení na orgány státní. Předkladatel se nakonec rozhodl

návrh zákona dočasně odložit.

Duben 1995

V dubnu 1995 navštívila komoru delegace zástupců účetních, auditorů a daňových po-

radců z Maďarska. Maďarští kolegové se v rámci své návštěvy živě zajímali o práci audi-

torů v českých podmínkách.

Ve druhé polovine dubna 1995 začalo jarní kolo auditorských zkoušek, které trvalo do

konce května. Proti minulosti, kdy zkouškou prošla zhruba třetina účastníků, se úspěšnost

zvýšila na téměř dvojnásobek.
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Na auditorské zkoušce na jaře roku 1995.



Květen 1995

V květnu 1995 se konala při příležitosti 100. výročí Holandského institutu registrovaných

účetních (NIVRA) v Amsterdamu konference „Lidé lidem“, věnovaná budoucnosti audi-

torské profese v rámci Evropské unie. Za Komoru auditorů se konference účastnil 

viceprezident Ladislav Langr.

Dne 25. května 1995 se v Praze uskutečnil seminář na téma kontroly informačních sys-

témů a počítačové kriminality. Atraktivní seminář byl uspořádán Česko-britsko/irskou

účetní asociací ve spolupráci s Komorou auditorů ČR.

Komora auditorů organizovala na závěr prvního pololetí mezi svými členy statistické

šetření, jehož cílem bylo alespoň rámcově zmapovat situaci na trhu auditorských služeb

za rok 1994. Výsledky ze statistiky právnických a fyzických osob pak byly zveřejněny 

v časopise Auditor č. 4/1995 a 1/1996.

Červenec 1995

V červenci 1995 byla znovu otevřena odborná knihovna Komory auditorů ČR. Její katalog

je postupně uveřejňován na stránkách časopisu Auditor.

1993-1998
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Zpřístupnění odborné knihovny v červenci 1995. 

Seminář věnovaný informačním systémům a počítačové krimi-
nalitě v květnu 1995.



Září 1995

Historický význam mělo zasedání poradní skupiny FEE pro střední a východní Evropu,

které se konalo v září 1995 v Praze. Jednalo se o první případ, kdy tato skupina nezasedala

v Bruselu. Za komoru se jednání účastnili její představitelé – prezident Vladimír Pilný,

Ladislav Langr a Karel Hampl. Toto jednání bylo významným krokem ve snaze Komory

auditorů ČR získat statut řádného člena FEE.

Na zářijovém zasedání schválila Rada komory Etický kodex Komory auditorů ČR, podle

nějž bude posuzováno jednání auditorů v České republice.

Dne 19. září 1995 byla v prostorách úřadu v Praze podepsána dohoda o spolupráci mezi

Komorou auditorů ČR a IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, e.V.).

Slavnostního aktu se za německou stranu zúčastnil předseda představenstva IDW Ditrich

Dörner, českou auditorskou profesi reprezentovali prezident komory prof. Vladimír Pilný 

a viceprezidenti Ladislav Langr a Bohuslav Poduška.

Říjen 1995

Začátkem října 1995 uspořádala Komora auditorů v hotelu MIDU v Jílovišti u Prahy čtyř-

denní seminář, který se zabýval účetní problematikou, auditorskými směrnicemi, aplikací

auditorských technik, daňovou a právní problematikou v auditorské praxi. Seminář 

v Jílovišti byl jedním z pěti, jež komora pořádala v souvislosti s přezkoušením auditorů,

kteří do profese vstoupili ještě podle vyhlášky č. 63/89 Sb. 

Ve dnech  9. a 10. října 1995 zasedala Rada komory. Velká část jednání byla věnována

přípravě sněmu a auditorských směrnic.
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Jednání poradní skupiny FEE v Praze v září 1995 se zúčastnila 
i viceprezidentka FEE Giselle Nagy.



Listopad 1995 

Čtvrtý sněm Komory auditorů ČR se konal dne 20. listopadu 1995 v Paláci kultury 

v Praze za účasti 549 auditorů. Sněmovní jednání mělo pracovní charakter a v oficiální

části se účastníci zabývali především činností komory v uplynulém roce a vytýčením

úkolů pro nejbližší období. Sněm uložil Radě komory nadále prosazovat nezávislost 

auditorské profese, a to i v případě přijetí zákonné normy, která by tento princip nere-

spektovala. V usnesení sněmu se mj. ukládá členům komory, aby v auditorské činnosti

postupovali podle směrnic vydaných Komorou auditorů a dodržovali Etický kodex.

Sněmu se zúčastnili rovněž zástupci partnerských organizací, zejména Svazu účetních 

a Komory daňových poradců.

Prosinec 1995

Začátkem prosince 1995 byla podepsána v Düsseldorfu smlouva o spolupráci Komory

auditorů ČR s komorou auditorů v SRN. Obě strany se dohodly na vzájemné výměně

informací. Za českou stranu byli podpisu přítomni Vladimír Pilný a Ladislav Zelinka.

Německou komoru auditorů zastupoval její prezident Bernard Burget. V rámci dohody

byla německou stranou nabídnuta možnost krátkodobých stáží pro české auditory 

v SRN.

V roce 1995 vyšlo pět čísel časopisu Auditor, z nichž páté bylo monotematické, 

věnované listopadovému sněmu Komory auditorů.
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Čtvrtý sněm auditorů se konal v listopadu 1995 v Paláci kultury.
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Leden 1996

Začátkem ledna 1996 uspořádala Komora auditorů v koncertním sále Paláce kultury 

v Praze seminář s  ředitelem odboru účetnictví ministerstva financí Františkem Havlem,

který byl zaměřený na účetní závěrku za rok 1995. Semináře se zúčastnilo přes 600 

auditorů a asistentů auditora.

Rada komory na svém zasedání v lednu 1996 schválila auditorské směrnice č. 13 a 14.

Únor 1996

Počátkem února 1996 obdrželi všichni auditoři a asistenti auditora výtisk Příručky pro

provádění auditu u podnikatelů, tzv. auditorský manuál, který Komora auditorů připravila

v rámci programu PHARE.

Na zasedání v únoru 1996 Rada komory vybrala delegáty do čtyř pracovních skupin

Evropské federace účetních FEE.

Duben 1996

Dne 2. dubna 1996 zaslala Komora auditorů ČR na adresu ústředí FEE v Bruselu žádost o

přijetí za řádného člena.
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Květen 1996

V květnu 1996 byl schválen nový organizační řád úřadu Komory auditorů. Úřad byl

rozdělen na šest referátů - pro vnější vztahy, provozně-ekonomický, pro členskou 

základnu, metodicko-poradenský, pro vzdělávání a pro dohled nad činností auditorů.

Řízením úřadu byla pověřena Eva Rokosová.

Vysoká škola ekonomická a Thames Valley University v Londýně provedly dotazníkové

šetření, v němž zjišťovaly poznatky o vývoji auditorské profese v České republice.

Červen 1996

Rada komory na zasedání v červnu 1996 uložila finančnímu výboru vypracovat pro

předložení podzimnímu sněmu návrh novely Příspěvkového řádu komory a zkouškovému

výboru vypracovat návrh novely Zkušebního řádu pro odborné zkoušky.  Schválila také

nový Platový řád úřadu.

Září 1996

Ve dnech 3.-5. září 1996 proběhlo v Praze zasedání vzdělávacího výboru IFAC. Předtím

dne 2. září byl uspořádán seminář k problematice zkoušek uchazečů o auditorskou profesi

a průběžném vzdělávání auditorů. Jednání se zúčastnil rovněž prezident IFAC Juan 

Herrera.
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Eva Rokosová byla pověřená řízením úřadu komory v květnu
1996.

Zasedání vzdělávacího výboru IFAC v Praze v září 1996 navštívil
prezident IFAC Juan Herrera (zcela vpravo).



Říjen 1996

V říjnu 1996 zřídila Rada komory institut vzdělávání auditorů, který bude do budoucna

zajišťovat vzdělávací aktivity nabízené Komorou auditorů ČR.

Listopad 1996

Dne 18. listopadu 1996 se konal v Praze na Žofíně V. sněm auditorů. Sněmu se zúčastnilo

více než 700 auditorů. Jako čestný host se sněmu účastnil rovněž John Hegarty, generální

tajemník FEE. Sněm rovněž schválil návrhy nových vnitřních norem komory – příspěvko-

vého a zkušebního řádu. Součástí programu byly jako obvykle také odborné semináře.

Prosinec 1996

Na valném shromáždění FEE dne 18. prosince 1996 byla Komora auditorů ČR slavnostně

přijata za člena-korespondenta FEE. Shromáždění se účastnili za komoru Vladimír Pilný,

Ladislav Langr a Karel Hampl. Současně byly za členy přijaty profesní organizace 

Rumunska, Maďarska a Slovinska.

Dne 19. prosince 1996 se v Praze konala schůzka auditorů investičních společností 

a podílových a investičních fondů. Schůzka organizovaná ve spolupráci s Ministerstvem

financí měla za cíl dát podnět ke sjednocování metodiky auditu u vybraných subjektů.

Obdobný charakter měla rovněž schůzka auditorů bank konaná ve spolupráci 

s Českou národní bankou. 

Ve druhém pololetí 1996 organizovala Komora auditorů mezi svými členy statistické

šetření, které bylo již druhé v pořadí a umožnilo zmapovat situaci na trhu auditorských

služeb. Výsledky šetření byly zveřejněny v časopise Auditor č. 2/1997.

Počet vydaných čísel časopisu Auditor se v roce 1996 zvýšil na šest z pěti v předchozím

roce a tří v roce 1994.
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Pátý sněm, kterého se zúčastnilo přes 700 auditorů, se konal 
v listopadu 1996 na Žofíně.

Nově zřízený institut vzdělávání.
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Leden 1997

Komora auditorů rozhodla počátkem roku 1997, že vyšle zástupce do pracovní skupiny

FEE pro manažerské účetnictví a pro přípravu jednotné měny euro. Zástupcem komory

se stal Bohumil Král.  

Únor 1997

Ve dnech 20.-21. února 1997 se uskutečnilo v Paříži pracovní zasedání Organizace pro

ekonomický rozvoj a spolupráci (OECD), kterého se za Komoru auditorů zúčastnila Eva

Rokosová. Přítomni byli i zástupci Komory daňových poradců, České komory architektů,

České advokátní komory a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Březen 1997 

Na svém březnovém zasedání schválila Rada komory obnovení klubových večerů. 

První z nich se měl konat v květnu. Rada dále rozhodla o přípravě manuálu pro audit obcí

za podpory programu PHARE a schválila auditorskou směrnici č. 19.

Duben 1997

Ve dnech 23.-25. dubna 1997 proběhl ve Štýrském Hradci 20. výroční kongres Evropské

účetní asociace (EAA), kterého se rovněž účastnili zástupci Komory auditorů – Libuše

Müllerová a Ladislav Zelinka.
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Ze zasedání Rady komory.



Květen 1997

Komora auditorů v reakci na požadavky auditorů obnovila pořádání klubových večerů.

První ze série obnovených klubových večerů na téma mezinárodní účetní standardy byl

uspořádán v pražském hotelu Olšanka dne 6. května 1997.

V květnu 1997 byly uvedeny do provozu internetové stránky Komory auditorů ČR na

adrese www.finance.cz/ost/auditor/auditor.htm.

Červen 1997

Počátkem června 1997 se uskutečnilo jednání představitelů Komory auditorů s konzul-

tanty projektu PHARE panem Burlaudem a Marrianem o vzdělávacím programu pro audi-

tory a byl dohodnut další postup.

Rada komory schválila na zasedání v červnu 1997 novelu zkušebního řádu, podle níž se

od 1. září 1997 lze registrovat  do zkouškového systému komory v průběhu celého roku.

Plné znění textu novely zkušebního řádu bylo zveřejněno v časopise Auditor č. 7/1997.

Září 1997

Rada komory na zářijovém zasedání schválila návrh vzdělávacího výboru na zavedení

průběžného vzdělávání auditorů  a asistentů auditora v minimálním povinném rozsahu

hodin. Vzdělávání bude nutné absolvovat v kurzech pořádaných institutem vzdělávání

Komory auditorů, příp. jiným způsobem, ale vždy se zaměřením na témata stanovená

komorou.
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První internetové stránky komory.

Školení lektorů pro průběžné vzdělávání auditorů.



Říjen 1997

Ve dnech 1.-2. října 1997 navštívila delegace Komory auditorů ČR na základě pozvání

sídlo německého ústavu Institut der Wirtschaftsprüfer v Hannoveru.

Na výjezdním zasedání 6. října 1997 ve Strážnici Rada komory projednala novou struk-

turu výborů pro rok 1998 v souvislosti s nutností reagovat na aktivity pracovních skupin

partnerských organizací, zejména FEE. V souvislosti s očekávaným začleněním naší re-

publiky do Evropské unie vyvstala  potřeba zabezpečit  činnost a informovanost v oblasti

jednotné měny euro a globální harmonizace účetních standardů. Rada také projednala

program a organizační zabezpečení listopadového sněmu.

Ve dnech 23.-25. října 1997 se v Paříži konal 8. celosvětový kongres Mezinárodní 

asociace pro účetnictví, vzdělávání a výuku (IAAER). Jednání se za Komoru auditorů

zúčastnili Libuše Müllerová a Ladislav Zelinka.
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Rada po výjezdním zasedání ve Strážnici – říjen 1997.



Listopad 1997

Ve dnech 22.-25. listopadu 1997 proběhla série akcí při příležitosti 5. výročí existence

Komory auditorů ČR. Důstojný průběh těchto akcí a jejich kvalitní přínos dokázaly, že

Komora auditorů získala za první období své činnosti výrazné uznání a dosáhla 

respektovaného postavení na domácím i zahraničním poli. 

Dne 22. listopadu 1997 se v Lapidáriu Národního muzea na pražském výstavišti

uskutečnilo slavnostní setkání představitelů Komory auditorů se zástupci státních orgánů,

partnerských tuzemských a zahraničních profesních sdružení. Se slavnostními projevy zde

vystoupili prezident Komory auditorů Vladimír Pilný a čestní hosté prezident FEE David 

S. Darbyshire a ředitel direktorátu pro finanční služby Evropské komise Karl van Hulle. 

Následujícího dne 23. listopadu se na Žofíně konal VI. sněm Komory auditorů ČR,

kterého se účastnilo přes 800 auditorů a asistentů auditora. Hosty byli zástupci Minister-

stva financí, Svazu účetních, Komory daňových poradců, Vysoké školy ekonomické 

a předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jozef Wagner. 

V rámci sněmu vystoupili se svými příspěvky rovněž oba zahraniční hosté - 

David S. Darbyshire a Karl van Hulle. 

Úloha Komory auditorů v české společnosti byla objasněna i na tiskové konferenci, která

se konala následujícího dne 24. listopadu 1997. 

Oslavy 5. výročí vzniku Komory auditorů ČR byly ukončeny slavnostním zasedáním 

Rady komory dne 25. listopadu 1997 v pražském Autoklubu v Opletalově ulici, kterého

se účastnili rovněž zástupci FEE.

Prosinec 1997

Komora auditorů vydává desáté číslo časopisu Auditor ročníku 1997, kterým zahájila

pravidelné vydávání deseti čísel časopisu ročně.
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Mimořádného zasedání Rady komory koncem listopadu 1997 se
zúčastnili i zástupci FEE.

Setkání v Lapidáriu Národního muzea v listopadu 1997.



1993-1998
LISTOPAD 1997

25



Leden 1998

V lednu 1998 se v rámci IFAC konalo ve Washingtonu Fórum k rozvoji účetní 

a auditorské profese, za Komoru auditorů ČR se účastnil jako delegát Ladislav Langr.

Únor 1998

Na únorovém zasedání zřídila Rada komory dva nové výbory: pro harmonizaci s Evrop-

skou unií pod vedením Ladislava Beneše a pro vnější vztahy pod vedením Ladislava

Zelinky. Ostatní výbory pracují v nezměněné podobě: Výbor pro auditorské směrnice

(Jan Doležal), Výbor pro vnitřní normy a legislativu (Antonín Husák), Zkouškový výbor

(Libuše Müllerová), Finanční výbor (Jarmila Novotná), Metodický výbor (Irena Pitterman-

nová), Výbor pro otázky členství (Anežka Vojtěchová), Vzdělávací výbor (Jiří Vrba) a

Řídící výbor pro PHARE (Ladislav Langr).

Duben 1998

Dne 30. dubna 1998 oslavil 70. narozeniny prezident Komory auditorů Vladimír Pilný. 

V předvečer tohoto významného životního jubilea se uskutečnila oslava v Akademickém

klubu VŠE, oslavy se zúčastnili i členové Rady a zástupci úřadu komory.

Na svém dubnovém zasedání zřídila Rada komory další poradní orgány: Výbor pro pro-

fesní etiku pod vedením Hany Filipcové a Výbor pro kvalifikaci pod vedením Zdeňka 

Šuberta.
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Blahopřání prof. Vladimíru Pilnému k 70. narozeninám.



Červenec 1998

Ve dnech 7.-8. července 1998 se konalo v Bruselu zasedání rozšířené bankovní pracovní

skupiny FEE, kterého se účastnil za Komoru auditorů Petr Kříž.

Ve dnech 13.-14. července 1998 se konal v Praze seminář o mezinárodních účetních

standardech, jehož pořadatelem byla firma IBC UK Conference Limited z Londýna.

Září 1998

Dne 7. září 1998 se v Praze konal seminář na téma Harmonizace účetnictví s Evropskou

unií pořádaný Svazem účetních. Semináře se zúčastnili i zástupci Komory auditorů.

V časopise Auditor byly publikovány statistické údaje o členské základně, v září 1998 

registrovala Komora auditorů 1274 auditorů, 802 asistentů auditora a 272 auditorských

společností.

Říjen 1998

Rada se zabývala přípravou volebního sněmu v listopadu 1998, zejména přípravou 

dokumentů pro předložení účastníkům sněmu. 
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Jaké byly první podněty k rozvoji auditu?

Primárním podnětem pro rozvoj auditu jsou

potřeby ekonomiky. Vrátíme-li se jen o půl 

století nazpět, pak mezidobí dvou světových

válek přineslo jak značný hospodářský rozvoj, tak

velkou hospodářskou krizi. Oboje bylo velkým

impulsem pro rozvoj revizních a auditorských

institucí. I v českých, resp. československých

podmínkách vznikly organizace odborníků, které

prosazovaly legislativní úpravu povinné „bilanční

revize“ a zapojení do mezinárodních organizací.

V dané době se mohla i ČSR zařadit mezi země 

s progresivní úpravou auditu, ale zabránilo tomu

věrolomné rozbití republiky a navazující vývoj. 

Je třeba zaznamenat i pokusy v šedesátých

letech, které vycházely z příprav předcházející

generace odborníků a dosaženého vývoje. 

V letech 1967/1968 vznikl návrh na vytvoření 

instituce autorizovaného bilančního revizora.  

Po srpnu  1968 v rámci „normalizačního pro-

cesu“ byly legislativní přípravy zastaveny. 

A tak došlo k zákonné úpravě auditu a ustavení

Komory až po šedesáti letech od prvních iniciativ.

Změna politického systému byla nejzákladnějším

předpokladem uplatnění auditu v celospolečen-

ském rozměru a mezinárodně uznávané formě.

Bylo jen třeba připravit legislativu pro specifické

podmínky republiky. Právě v době  před 

listopadem 1989  byl umožněn vznik firem 

se zahraniční majetkovou účastí v rámci 

zákona o hospodářských vztazích se zahraničím;

další legislativa zřídila instituci ověřovatelů 

(auditorů). Byli již ustanovováni, mohli 

se sdružovat a také se někteří aktivnější od 

roku 1990 soustřeďovali v Unii auditorů. 

Byli významně zastoupeni v přípravném 

výboru, který formovalo ministerstvo financí 

k zabezpečení úkolů souvisejících s ustavením

Komory.

Jaké potíže provázely založení komory?

Ve stejné době, kdy se konalo první zasedání

rady zvolené na ustavujícím sněmu auditorů,

probíhala v Poslanecké sněmovně kritika 

zákonného sdružování v komorách. Po řadu let

pak následovaly akce vlády s návrhy na

odbourání samosprávného postavení komor,

zrušení povinného členství, posílení vlivu státu

na vstup do komory a jiné změny, vesměs

oslabující nezávislost auditorů. Jeden návrh 

nebyl doporučen legislativní radou, u dalšího 

byl získán negativní posudek expertů 

v rámci programu PHARE; vyvracení a odmítání

nepřijatelných úprav dlouhodobě zatěžovalo 

vedení Komory.

Je třeba počítat s tím, že podobné návrhy se

mohou objevit i v budoucnu jako forma nátlaku

na Komoru nebo jako pohrůžka.
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Komora auditorů ČR v letech 1993–1998
Rozhovor s Vladimírem Pilným, jedním ze zakladatelů 
Komory auditorů ČR a prvním prezidentem komory



Kdo podpořil založení komory?

Založení Komory plně podporovala Unie auditorů,

Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účet-

nictví v Praze, vstřícná byla Česká národní banka,

konzultační pomoc poskytovaly obdobné zahra-

niční organizace - zejména britské, německé, 

francouzské a rakouské.

Jaké byly první nejnaléhavější úkoly ko-

mory?

Bezprostředně po ustavení orgánů Komory bylo

třeba zajistit plnění úkolů daných zákonem, zej-

ména vedení seznamů auditorů, zavedení směrnic

pro provádění auditu a navazující proškolení,

zabezpečení zkouškové agendy, úprava režimu

asistentů auditora, vybudování systému dozoru

nad výkonem auditorské činnosti, řešení disci-

plinární problematiky. Uvedené úkoly jsou uve-

deny pouze jako příklady; ve skutečnosti jich 

bylo daleko více a každý lze rozložit na desítky

problémů zcela nových a dosud neřešených.

Zároveň měli funkcionáři Komory úkoly dané us-

tavujícím sněmem: bylo třeba dopracovat

neschválené části statutu Komory, rozpočet a jiné

dokumenty a předložit je podzimnímu sněmu.

Kromě toho bylo třeba vybrat první vhodné za-

městnance začínající organizace, vyhledat její

umístění, založit úspornou administrativu, regulo-

vat hospodaření.  Poměrně brzy jsme získali první

prostory v Opletalově ulici. Všechnu tvůrčí činnost

i administrativu dělali dobrovolně funkcionáři:

první směrnice, převzetí členské agendy z minister-

stva financí, pořádek v evidenci členů, přípravu

koncepce vzdělávání a zkoušek.  

Jakých významných úspěchů komora

dosáhla v prvních letech?

Během několika měsíců jsme položili základy 

k dlouhodobému fungování Komory vnitrostátně;

navázali jsme i první kontakty s mezinárodními

profesními organizacemi (FEE, IFAC), připravili

jsme smlouvy o spolupráci s některými 

sesterskými komorami, iniciovali jsme setkání

představitelů českých profesních komor (na

obranu před likvidačními tlaky), které se stalo

tradicí.

Dočkali jsme se přijetí do IFAC, zatímního členství

ve FEE, jeho přeměny v členství plné; hostili jsme

zasedání vzdělávacího výboru IFAC. Komoru

navštívila řada representantů mezinárodních 

institucí i zahraničních organizací. 

Jaký byl přístup členů Rady?

Vše, o čem tu vyprávím, by nebylo možné 

a uskutečnitelné bez elánu kolektivu, který je

přesvědčen o smysluplnosti společné práce a neli-

tuje osobní angažovanosti pro dosažení úspěchu.

Jako nejvyšší představitel Komory jsem se snažil

vést všechny funkcionáře k posilování dobrého

jména Komory nejen navenek, ale ve vztahu k těm,

kteří nás zvolili.

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti dobrého

auditora?

Nejdůležitější osobní výbavou dobrého auditora je

dokonalá odborná příprava, dostatek praktických

zkušeností v oboru, osobní vlastnosti zabezpečující

neúplatnost, aby zůstal za všech okolností

nezávislý a jeho posouzení bylo věrohodné.

Písemný přepis rozhovoru, který vedl 

PhDr. Jindřich Schwippel  20. 11. 2007 v sídle 

Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.
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České republiky

v letech 1998 – 2000
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Listopad 1998

D
ne 23. listopadu 1998  se v konferenčním centru pražského hotelu Hilton konal 

VII. sněm Komory auditorů ČR. Sněmu, který završil první období existence Komory 

auditorů ČR vzniklé na základě zákona České národní rady č. 524/1992 Sb. o auditorech,

se zúčastnilo 1002 auditorů a asistentů, což odpovídalo 48,9  % z celkového počtu 2060

registrovaných fyzických osob. Sněm tak musel být formálně označen jako náhradní.

V absolutních číslech  však na sněmovní jednání přijelo v dosavadní historii komory 

nejvíce lidí. Účast  nepochybně ovlivnil  hlavní bod programu, kterým byly volby nových

orgánů komory. Jednání sněmu konstatovalo, že nejdůležitější cíl komory v uplynulém

období, totiž akceptování připomínek při přípravě novely zákona o auditorech, nebyl

splněn. Připomínky Komory auditorů k návrhu zákona byly předány ministerstvu financí

a na několika schůzkách zevrubně diskutovány, přesto v materiálu určeném pro projed-

nání na schůzi vlády nebyly připomínky zapracovány. Komora auditorů předala své

stanovisko přímo do rukou předsedy vlády. Své připomínky prezentovala rovněž na 

mezinárodní úrovni, zejména na poli Evropské federace účetních znalců (FEE) v Bruselu

a Mezinárodní federace účetních znalců (IFAC). Zde byl primárně prezentován požadavek

Komory auditorů na vytvoření právního souladu mezi směrnicemi Evropské komise

a českou legislativou v oblasti účetnictví a auditu.

Rozšíření mezinárodní spolupráce, spočívající zejména v plném členství v IFAC,

odvozeném členství v IASC a korespondenčním členství ve FEE, bylo vyjádřeno rovněž

delegováním stálých zástupců Komory auditorů ČR v orgánech a pracovních skupinách

FEE. Spolupráce se zatím děla korespondenčně, kdy Komora auditorů ČR připomínkovala

řadu materiálů FEE. V roce 1998 bylo rozhodnuto o pravidelném zastoupení KA ČR, které

povede k intenzivnější a kvalitnější spolupráci. Do pracovní skupiny FEE pro země střední

a východní Evropy byl delegován Ladislav Langr, do pracovní skupiny pro audit Jan

Doležal, do pracovní skupiny pro účetnictví Ladislav Beneš, do pracovní skupiny pro

banky Petr Kříž a do pracovní skupiny pro etiku Eva Rokosová. Zástupci Komory auditorů
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Ladislav Langr vystudoval v roce 1973 Vysokou školu ekonomickou, poté působil v oblasti 

účetnictví v průmyslové a rozpočtové sféře. Po dlouhá léta zastával funkci vedoucího oddělení

metodiky účetnictví Ministerstva financí, od roku 1993 se významně podílel na změnách

v účetnictví. Od roku 1990 zastupuje Českou republiku v pracovních skupinách OSN a OECD. 

Je rovněž spoluautorem zákona o auditorech z roku 1992. Ladislav Langr měl významný podíl 

na založení Unie auditorů v roce 1991, od založení Komory auditorů ČR v roce 1993 působil 

jako její viceprezident. Může vykázat bohatou publikační činnost, zejména v oblasti metodiky

účetnictví a auditu. Od roku 1993 působil jako auditor ve firmě Arthur Andersen, s. r. o.

se dále zúčastnili fóra IFAC k rozvoji profese účetních a auditorů ve Washingtonu

(Ladislav Langr) a konference FEE v Glasgow (Ladislav Zelinka, Vladimír Pilný).

Sedmý sněm zvolil nové orgány pro příští období a rozhodl o změně některých vnitřních

předpisů, statutu, volebního řádu a příspěvkového řádu. V oblasti ediční a propagační

byla důležitá změna ve vydávání periodika Auditor, který má počínaje ročníkem 1999

dosáhnout klasického časopisového členění do rubrik s pevnou strukturou. Vedle 

časopisu se informačním médiem Komory auditorů stávají samostatné internetové

stránky na doméně www.kacr.cz, jejichž podoba byla vytvořena ve spolupráci s firmou

Macron. Druhá část sněmu byla vyplněna odbornými přednáškami, tentokrát na téma

Úloha a role auditorské profese při přípravách ČR na vstup do EU. Diskuse na toto téma

se zúčastnila rovněž viceprezidentka FEE Gisella Nagyová a náměstkyně ministra financí

Irma Zlatohlávková.

Den po sněmu, tedy dne 24. listopadu 1998 se konalo zasedání nově zvolené Rady, které

rozhodlo o obsazení vrcholných funkcí. Do funkce prezidenta byl zvolen Ladislav Langr,

místa viceprezidentů obsadili Libuše Müllerová a Otakar Hora. Do čela Dozorčí komise

byl zvolen Pavel Závitkovský a do čela Disciplinární komise František Louša.
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RADA

Ladislav Langr, prezident

Otakar Hora, viceprezident (do 12/2000)

Libuše Müllerová, viceprezidentka

Ladislav Beneš (do 5/1999)

Tomáš Brumovský

Jan Doležal

Antonín Husák

Bohumil Král

Vladimír Králíček

Petr Kříž (od 1/2001 viceprezident)

Marie Kučerová (od 12/1999)

Karel Novotný

Michal Petrman (do 12/1999)

Ivana Pilařová (od 1/2001)

Vladimír Pilný

Irena Pittermannová

Helena Plandorová (od 4/2000)

Bohuslav Poduška (do 10/1999)

Pěva Pokorná (od 12/1999)

Anežka Vojtěchová (od 1/2000)

Jiří Vrba

Ladislav Zelinka (do 4/2000)

DOZORČÍ KOMISE 

Pavel Závitkovský, předseda (do 12/2000)

František Linhart, místopředseda  (do 12/2000)

Jaroslav Beneš (od 1/2001 místopředseda)

Miroslava Krčmová

Jana Polívková

Slavomíra Stárková (od 1/2001 místopředsedkyně)

Miluše Vašíčková

Josef Zídek (od 1/2001 předseda)

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

František Louša, předseda

Arnošt Fischer (od 1/2001 místopředseda) 

Miloslava Havlová

Alena Svobodová (od 1/2001 místopředsedkyně) 

Petr Valenta

REVIZOŘI ÚČTŮ

Pavel Novotný

Jaroslava Pechová

Složení volených orgánů pracujících v období 12/1998 – 11/2001 
(včetně postupných změn)



Prosinec 1998

Dne 16. prosince 1998 se v Bruselu konalo valné shromáždění FEE, kterého se zúčastnil

nový prezident Komory auditorů Ladislav Langr.

Leden 1999

V lednu 1999  zahájila svou činnost Národní účetní rada. Jde o sdružení, v němž mají zas-

toupení  Komora auditorů ČR, Svaz účetních, Vysoká škola ekonomická v Praze a Komora

daňových poradců. Jejím úkolem je sledování a formování dalšího vývoje účetní a

daňové legislativy. Předsedou se pro první období stal prezident Komory auditorů

Ladislav Langr.

V lednu 1999 byly také provedeny změny ve struktuře výborů komory a zvoleni

předsedové odborných výborů pro nadcházející funkční období. 

Březen 1999

Komora auditorů vydala v březnu 1999 první dva metodické „návody“, a to Doporučená

osnova přílohy tvořící součást účetní závěrky k 31.12.1998 a Program auditorských 

postupů týkajících se roku 2000, zpracované firmou Ernst & Young Audit. Tyto materiály

vyšly jako mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/1999. Vydala také Příručku pro audit

ve veřejném sektoru jako vodítko pro provádění přezkoumání hospodaření a auditu obcí.

Příručka navázala na auditorskou směrnici č. 52 Audit obcí a organizací veřejného 

sektoru, která vstoupila v platnost 1. března 1998.
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Duben 1999

V pondělí 19. dubna 1999 opustil navždy řady auditorů profesor Jaromír Báča, který byl

pro velkou část auditorů učitelem v průběhu jejich vysokoškolského studia nebo zkušeb-

ním komisařem při auditorské zkoušce v Komoře auditorů.

Květen 1999

V květnu 1999 se rozšiřují internetové stránky Komory auditorů ČR, kde do té doby 

byly jen základní informace o komoře. Nově obsahují mj. vnitřní normy komory.

V první polovině května 1999 zemřel ve věku 77 let Ladislav Beneš,  člen Rady komory

auditorů a předseda výboru pro mezinárodní harmonizaci. Ladislav Beneš patřil k osob-

nostem, které se významně zapsaly do vývoje českého účetnictví.

Auditor a člen Rady Komory auditorů ČR Ladislav Zelinka se v květnu 1999 stává členem

vedení Insol International, mezinárodní federace sdružující  zhruba 6000 specialistů na

krizové řízení a insolvenci ze všech kontinentů, jediné svého druhu na světě.

Červen 1999

V polovině června 1999 byl v rámci Komory auditorů ustaven nový výbor pro informační

technologie, jehož předsedou byl jmenován docent Vladimír Králíček.
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Červenec 1999

Začátkem července 1999 se v prostorách úřadu Komory auditorů konal Den otevřených

dveří, který se setkal s velkým zájmem členské základny. Vedení komory se proto

rozhodlo pořádat v dalších letech obdobné akce v regionech.

Září 1999

Od září roku 1999  jsou novým auditorům předávány dekrety přímo prezidentem Ko-

mory auditorů ČR, a to na slavnostním setkání uspořádaném právě k tomuto účelu.

Dosud si auditoři vyzvedávali dekrety každý jednotlivě na  úřadu komory. První slavnostní

předávání dekretů z rukou prezidenta komory Ladislava Langra se uskutečnilo 18. září

1999 na úřadu komory.

Říjen 1999

Na dvoudenním výjezdním zasedání, které se konalo začátkem října 1999 v Lechovicích,

malé vesnici poblíž Znojma, schválila Rada komory návrh novely Zkušebního řádu ko-

mory s účinností od 4. 10.1999, návrh novely Etického kodexu s účinností od 1.1.2000 a

návrh auditorské směrnice č. 24 – Posuzování práce interního auditu, jejichž konečné

znění dostali auditoři s časopisem  Auditor č. 8/1999.

Především seznamovací charakter mělo první setkání představitelů Komory auditorů ČR

se zahraničními partnery 15 auditorských společností, které se uskutečnilo 21. října 1999

v prostorách úřadu komory v Opletalově ulici.
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Setkání představitelů Komory auditorů se zahraničními partnery
auditorských společností  koncem října 1999.

Rada komory na  dvoudenním výjezdním zasedání začátkem
října 1999 v Lechovicích poblíž Znojma.



Listopad 1999

Na listopadovém zasedání Rady komory byla schválena novela směrnice  pro  kontinuální

profesní vzdělávání s účinností změn k 1.10.1999 (Auditor č. 9/1999).

V předvečer sněmu se konal den otevřených dveří Komory auditorů v restauraci

Moravská chalupa v Brně.

Dne 29. listopadu 1999 se konal v prostorách brněnského hotelu Voroněž VIII. sněm Ko-

mory auditorů ČR. Jelikož se jej zúčastnil malý počet auditorů (478), musel být v souladu

se statutem vyhlášen sněm náhradní. Program sněmu byl již tradičně složen z projednání

činnosti komory v uplynulém období a bloku odborných přednášek na téma

odpovědnosti auditora, zařazených na odpolední část sněmu, kdy kromě prezidenta ko-

mory Ladislava Langra vystoupili zástupci Ministerstva financí a Nejvyššího soudu. 

Sněm schválil předložené novely statutu a volebního řádu komory, které umožňují 

kooptovat do Rady a ostatních volených orgánů osoby, které se umístily v posledních

volbách na nejvyšších následných místech. Tím bude možné postupně doplňovat členy

orgánů v případě, že některý člen odstoupí z funkce. Dále sněm  pozastavil platnost již

schváleného Etického kodexu Komory auditorů ČR se závěrem, aby tato vnitřní norma

byla schválena příštím sněmem.  Sněm akceptoval jen částečně navrhované změny 

v příspěvkovém řádu, nebylo schváleno zvýšení fixního příspěvku fyzických osob,

schváleno bylo naopak sjednocení fixního příspěvku fyzických osob (auditorů, asistentů 

a jiných osob) na 2600 Kč ročně a fixní příspěvek právnických osob ve výši 15 000 Kč

ročně. Prezident komory Ladislav Langr informoval v obsáhlé zprávě o činnosti za 

uplynulý rok. Nejdůležitější bod zde pochopitelně představovala novela zákona o audi-

torech. Rada Komory auditorů ČR schválila na svém zasedání 1. března 1999 

stanovisko k předkládané novele zákona č. 524/1992 Sb. a předala jej vládě. Ministerstvo

financí poté svůj návrh stáhlo, v červnu 1999 jej však téměř v nezměněné podobě poslalo

do meziresortního příspěvkového řízení. Stanovisko Komory auditorů k tomuto návrhu

bylo zformulováno na schůzi Rady dne 21. června 1999 a zaslánu ministerstvu. Celou
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Osmý sněm auditorů se konal  29. listopadu 1999 v brněnském
hotelu Voroněž.

Rada komory se setkává s auditory v předvečer osmého sněmu
koncem listopadu 1999 v Brně.



problematiku projednal prezident komory i na mezinárodní úrovni, zejména s

představiteli odboru XV DG Evropské komise. Ke dni konání VIII. sněmu sdružovala

Komora auditorů ČR celkem 1280 auditorů, 926 asistentů auditorů a 283 auditorských

společností. Od roku 1998 je realizována platná směrnice komory pro kontinuální pro-

fesní vzdělávání (publikovaná v časopise Auditor 2/1998), podle které má být vzdělávání

auditora věnováno 35 hodin v kalendářním roce. Vzdělávací programy zajišťuje úřad 

komory, zejména formou kurzů, konferencí, dnů otevřených dveří a klubových večerů.

Prosinec 1999

V prosinci 1999 byly do Rady Komory auditorů ČR kooptovány Marie Kučerová a Pěva

Pokorná. Rada tak doplnila místa uvolněná po zesnulém Ladislavu Benešovi a po Bo-

huslavu Poduškovi, který abdikoval  v říjnu 1999. Na funkci v Radě rezignoval v prosinci

Michal Petrman. Rada komory schválila na své schůzi v prosinci 1999 Chartu evropských

profesních asociací na podporu boje proti organizovanému zločinu.

Dne 14. prosince 1999 se konalo v sídle Komory auditorů setkání představitelů profesních

komor, na němž byla věnována pozornost řadě aktuálních otázek (postavení profesních

komor v očích veřejnosti a státní správy, liberalizace profese, problémy harmonizace s EU).

Leden 2000

V lednu 2000 byla do Rady Komory auditorů kooptována Anežka Vojtěchová. Doplnila

tak místo uvolněné po Michalovi Petrmanovi, který rezignoval předchozí měsíc.  Rada na

lednovém zasedání dále schválila vytvoření nového výboru pro metodiku a harmonizaci

sloučením dvou samostatných výborů.

Na VŠE v Praze se koncem ledna  2000 uskutečnil seminář na téma harmonizace českého

účetnictví, který uspořádala Národní účetní rada ve spolupráci se svými členy – Komorou

auditorů, Komorou daňových poradců, VŠE a Svazem účetních.
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Na semináři NÚR v lednu 2000 vystoupil i prezident Komory
auditorů Ladislav Langr.

Seminář NÚR k harmonizaci českého účetnictví v nové aule VŠE
v lednu 2000.



Únor 2000

V prostorách úřadu Komory auditorů se 15. února 2000 sešli úspěšní absolventi zkoušek,

aby slavnostně převzali auditorské dekrety.

Březen 2000

Počátkem března  2000 v Praze zasedal mezinárodní výbor IFAC  pro auditorskou praxi

(IAPC). Po uzavřeném jednání IAPC se v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3

uskutečnil seminář „Auditorská praxe a její perspektivy“, který uspořádala Komora

auditorů ČR  ve spolupráci  IAPC. Diskutováno bylo mj. o uplatnění mezinárodních audi-

torských standardů v České republice.

Duben 2000

Začátkem  dubna 2000 byl dosavadní člen Rady Komory auditorů ČR a předseda

redakční rady časopisu Auditor Ladislav Zelinka jmenován do funkce náměstka ministra

financí. Na základě této skutečnosti rezignoval na své funkce a jeho místo v Radě 

obsadila Helena Plandorová.

V polovině dubna 2000 oslavil prezident Komory auditorů ČR Ladislav Langr 

50. narozeniny, komora uspořádala 17. dubna oslavy tohoto významného životního 

jubilea svého druhého prezidenta.

Koncem dubna  2000 vydala Komora auditorů novou auditorskou 

směrnici č. 26 – Komunikace s vedením účetní jednotky s účinnosti od 1. září 2000. 

Od dubna 2000 začíná být časopis Auditor k dispozici také v elektronické podobě, a to na

webových stránkách komory www.auditor.cz (ve formátu PDF).

Součástí čtvrtého čísla časopisu Auditor v roce 2000 je rozsáhlejší 

studie na téma prodej podniku.
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Mezinárodního semináře o auditu v březnu 2000 v Praze 
se zúčastnil  prezident IFAC John Harding.

Člen Rady Komory auditorů ČR Ladislav Zelinka byl v dubnu
2000 jmenován náměstkem ministra financí.



Květen 2000

Dne 23. května 2000 bylo uspořádáno setkání auditorů s vedením Komory  auditorů  ČR

v Olomouci.

Součástí časopisu Auditor č. 5/2000 je příloha „Auditorská činnost a problematika život-

ního prostředí“. Příloha obsahuje poznatky z únorového semináře na téma zobrazení vlivu

životního prostředí v účetnictví, který pořádala v Praze UNCTAD ve spolupráci 

s Komorou auditorů a Svazem účetních.

Červen 2000

Na svém zasedání v červnu 2000 projednala Rada komory návrh etického kodexu podle

připomínek zaslaných jednotlivými auditory. Text kodexu bude projednán a schválen na

nejbližším sněmu. 

Červenec 2000

Dne 14. července 2000 schválila poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konečnou verzi

vládního návrhu zákona o auditorech ve znění, ve kterém jí ho 29. června vrátil Senát.

Text nového zákona o auditorech (zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a změně zákona

č. 165/1998 Sb.) byl  26.7.2000 podepsán prezidentem a vstoupil v platnost 1. ledna

2001. Odloženou účinnost od 1.1.2003 měla podmínka, že auditor nemůže být 

v pracovním poměru u neauditorské firmy,  s výjimkou pracovního poměru vysoko-

školského učitele. Auditorská profese zůstává nadále nezávislá a samosprávná, zpřesňuje
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se obsah auditorských zkoušek a zavádí se postup komory podle správního řádu.

Dne 21. července 2000 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci, výměně 

informací a odborné pomoci mezi Komorou auditorů ČR a Komisí pro cenné papíry.

Spolupráce mezi oběma subjekty bude probíhat zejména v oblasti účetních předpisů 

a kontrolní činnosti.

Říjen 2000

Ve dnech 2.-3. října 2000 se konalo pravidelné výjezdní zasedání Rady Komory 

auditorů, tentokrát v Hustopečích. Na programu byla zejména diskuse o otázkách 

aplikace nového zákona  o auditorech. Aby komora mohla bez delší přestávky vykonávat

své povinnosti stanovené zákonem, rozhodla Rada svolat v lednu mimořádný sněm,

který by projednal nezbytné změny vnitřních předpisů komory. Rada projednala novou

směrnici pro řízenou praxi asistentů s účinností od 1. 11. 2000, která bude předložena

sněmu ke schválení. Během října 2000 se uskutečnila pravidelná setkání auditorů 

s vedením komory, a to v Praze 5. října a v Plzni 17. října.

V říjnu 2000 zřídilo ministerstvo financí Komisi pro regulaci a otázky dalšího rozvoje

účetnictví a auditu, do které delegovala své zástupce i Komora auditorů ČR.

Dne 25. října 2000 se v Praze konal velmi úspěšný seminář k novele Obchodního

zákoníku pod vedením Jana Dědiče. Vzhledem k velkému zájmu bylo rozhodnuto 

o opakování semináře v dalším roce.
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Seminář k novele Obchodního zákoníku pod vedením Jana
Dědiče  koncem října 2000.

Setkání auditorů a asistentů auditora s vedením Komory 
auditorů v říjnu 2000 v Plzni.



Listopad 2000

Komora auditorů vydává dne 22. listopadu 2000 první přílohu Auditorské služby v deníku

Hospodářské noviny. Příloha, která vychází za finanční spoluúčasti auditorských

společností, je zaměřena na prezentaci činnosti komory a auditorské práce veřejnosti.

Dne 27. listopadu 2000 se konal v Kongresovém centru v Praze IX. sněm Komory

auditorů ČR, který se od předchozích sněmů poněkud lišil. Byl to totiž poslední sněm

svolaný  podle zákona č. 524/1992 Sb., a to se promítlo jak do programu jednání, tak 

v konečném usnesení. Účinnost závěrů devátého sněmu byla mimořádně krátká. Již v

lednu 2001 následuje desátý, mimořádný sněm komory, který má podle nového zákona 

č. 254/2000 jinou strukturu účastníků a má definovat nový statut komory, nové orgány

atd. Na jednání devátého sněmu se dostavilo 550 auditorů a asistentů, což byla necelá

čtvrtina celkového počtu členů komory (2345), takže sněm měl stejně jako předchozí
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Devátý sněm Komory auditorů - koncem listopadu 2000 
v Kongresovém centru v Praze.



sněmy přívlastek náhradní.  Sněm schválil novelu Etického kodexu, obsáhlá diskuse byla

věnována zákonu o auditorech, o kterém informoval náměstek ministra financí Ladislav

Zelinka. 

Koncem listopadu 2000 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnilo prestižní setkání

prezidenta komory Ladislava Langra a předsedy Výboru pro auditorské 

směrnice Jana Doležala s delegací Světové banky a Mezinárodního měnového fondu

vedenou Douglasem Webbem.

Prosinec 2000

Počátkem prosince 2000 rezignoval na svou funkci viceprezident Komory auditorů

Otakar Hora. Dne 6. prosince 2000 proběhlo v Bruselu valné shromáždění FEE, kde

Českou republiku zastupoval prezident Komory auditorů Ladislav Langr.

Rada komory na zasedání v prosinci 2000 přijala usnesení k auditorským směrnicím 

a novelu auditorské směrnice č. 3 – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. 

Šlo o úpravy auditorských směrnic po 1. lednu 2001, které reagovaly na nový zákon 

o auditorech č. 254/2000 Sb., a na rozpor, který vznikl mezi zákonem o auditorech 

a zákonem o účetnictví v platném znění. Koncem prosince 2000 rezignoval na svou

funkci předseda Dozorčí komise Pavel Závitkovský. 

Nakladatelství Bilance vydalo v prosinci 2000 oficiální český překlad mezinárodních 

účetních standardů IAS, na kterém se podílela i Komora auditorů. Slavnostní křest na

setkání v bankovním klubu ČNB provedl ministr financí Pavel Mertlík.

V prosinci 2000 se konalo rovněž pravidelné setkání prezidentů 11 profesních komor 

v České republice. Za Komoru auditorů se jej zúčastnila vedle prezidenta 

Ladislava Langra vedoucí úřadu komory Eva Rokosová.

Ke dni 31. 12. 2000 zanikla ze zákona  Komora auditorů České republiky zřízena 

v roce 1993. Její práva a povinnosti převzala nově vzniklá Komora auditorů.
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Setkání prezidentů profesních komor v České republice 
v prosinci 2000.

Ministr financí Pavel Mertlík při křtu českého překladu
mezinárodních účetních standardů koncem roku 2000.



Jaké byly první impulsy vedoucí ke vzniku 

Komory auditorů?

Zákon o společném podniku z roku 1989 ukládal

povinnost ověření účetních závěrek společných

podniků se zahraniční účastí. To dělali zahraniční

a čeští „ověřovatelé“ - auditoři. Budoucí čeští

auditoři dělali zkoušky na Federálním minister-

stvu financí (dále jen FMF). Zásadní historická

změna po listopadu 1989 - auditoři mají ověřovat

závěrky akciových společností. (V celé záležitosti

se užívala jiná terminologie než dnes.) Federální

ministerstvo financí zkouškovou agendu  předalo

na české (a slovenské) ministerstvo financí, kde

jsem byl vedoucím oddělení metodiky účetnictví

a stal jsem se odpovědným za tuto agendu; zk-

oušky probíhaly u nás. 

Kromě toho tou dobou přišel za mnou Radek

Kosina z FMF, jednak že začíná zakládat nějakou

společnost*), ale též že zakládá Unii účetních -

s cílem přeložit mezinárodní standardy - že tím

vznikne silné sdružení. To chtěl udělat i Petr

Bjaček, reemigrant z USA, který měl určité

znalosti. Nová Unie účetních vyvolala

pochopitelně nevoli již existujícího Svazu účetních.

Ohlásili jsme  existenci Unie účetních;  přednostní

péče o audit nás měla odlišovat  od Svazu 

účetních.

Jaké potíže provázely založení komory?

Jednou z potíží byl spor, zda vytvořit jediný 

federální či dva národní zákony. Slováci chtěli mít

svůj zákon, my se přikláněli k federálnímu řešení.

Příprava zákona byl i můj úkol. K tomu přišla

nabídka stáže od anglického Know-how fondu. **)

Stážoval jsem v Anglii dva měsíce, pak dalších 

asi 40 lidí. Po mém návratu už  byla Unie 

auditorů a začaly další styky se zahraničím. Vyšla

směrnice EU - potřeba „zastřešující“ organizace
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Komora auditorů ČR v letech 1998–2000
Rozhovor s Ladislavem Langrem, jedním 
ze zakladatelů Unie auditorů a Komory auditorů

*) Kosina chápal cíle Unie více z komerčního hlediska

**) Oni tolik neoddělují audit a účetnictví    



auditorů byla větší. Docent Jan Doležal jel na stáž

do Bruselu navázat kontakt s Evropskou federací

účetních znalců. Zpočátku mi české ministerstvo

financí poskytovalo zázemí, ale ostatní věci -

„reprezentaci“ jsme platili z příjmů Unie účetních.

Unie pořádala konference, semináře - z příjmů se

daly financovat zahraniční styky.  Naše orientace

byla: ne business, ale nezisková organizace, chránící

zájmy auditorů.

Jako příklad typické reakce uvedu toto: Ministr 

financí Špaček, když jsem mu předkládal návrh

zákona o auditorství: „Znám (pojem) auditor ze

Švejka.“ Ministerstvo financí chtělo zákon

o daňovém poradenství, ale zaměnili úlohy 

„poradce“ a „auditor“. (Audit-součást výkonu

státní správy, má být státu podřízen.) 

Typické: daňoví poradci užívají „lvíčka“, auditoři ne

(výraz nezávislosti).

Zahraniční podněty chodily na FMF, odkud je 

přeposílali ke mně. Nejbližším pomocníkem byl

tou dobou Ing. Poduška - „tahoun“. (Oba jsme 

byli vicepresidenty Komory auditorů, 

presidentem byl profesor Vladimír Pilný.) Měli

jsme podporu od registrovaných auditorů i od

účetních, kteří chtěli změny. Svaz účetních byl

pak agilnější, s předsedou Ing. Harnou jsme již

spolupracovali: v „přátelské konkurenci“ do roku

1993 (dělení ČSR). Odešel jsem z MF*) do firmy

A. Andersen. Unie auditorů se na základě zákona

o auditorech transformovala do Komory

auditorů ČR.  Začaly se vyjasňovat kompetence

MF ČR ve vztahu ke Komoře a bohužel začala

narůstat averze mezi Komorou a úředníky minis-

terstva financí, báli se o své kompetence, ale ve

skutečnosti nestačili na nové úkoly a poznatky.

Jako další problémy můžu uvést: rok 1993 - trans-

formace Unie auditorů do Komory auditorů (přešly

peníze, program, noví lidé; přípravný výbor...)

Později: ODS chtěla jeden zákon pro všechny ko-

mory, ale nakonec MF ČR zpracovalo nový zákon

pro auditory. Tam se nejvíce projevovaly neshody.  

Kdo nejvíce podpořil komoru na začátku?  

Náměstek Téra z FMF podpořil počátek Komory

auditorů dokumentem i finančně. (Sám byl kvali-

fikovaný auditor.)

Několik let (asi do roku 2003,  po novém zákonu)

směli u nás pracovat auditoři i na vedlejší pracovní

činnost (byli i členy Komory auditorů). Důvod pro:

tenkrát bylo oproti požadavkům velmi málo 

auditorů. Důvod proti: faktická nekalá konkurence

firmám, odporující evropským normám. 

Měli jste nějaké vzory?

Ano, přicházely ze zahraničí - Anglie, Francie, 

Rakousko, Federace evropských účetních znalců 

(= ve skutečnosti auditorů). Pomoc byla zcela

zdarma:  financováno francouzskou vládou -

návštěva presidenta Nejvyššího účetního dvora,

pana Corneaua. Ten chtěl vytvořit podmínky pro

recepci evropského unifikovaného účetnictví (kon-

tinentální systém oproti systému ve Velké Británii,

USA, Japonsku...). Dal přeložit do češtiny podklady,

implementace se nejvíc zdařila u nás.

FEE, jak jsem se dozvěděl z osobních jednání,

nebyla ráda, že Francie se prosazuje oproti Evropě.

Neměla ale již potřebné peníze.

Různé zahraniční společnosti „investovaly“ do

školení u nás (zdarma) - ovšem s cílem nejen 

pomoci, ale přitom získat pro budoucno pozice pro

svou firmu. Přijížděli též lidé z vysokých škol. 

Tím vznikal velký tlak, docházela spousta pozvání

na konference atd. Pozvání docházela i z OSN, 

na mezivládní úrovni.

„Žebříček“ zahraniční pomoci nemůže být přesný:

asi nejvíce Francie**), pak Německo, Rakousko.

Dále fond PHARE - ten využit hlavně Svazem 

účetních. Získal i počítačovou učebnu.

Náš zákon o auditorech byl ovlivněn především

mými zkušenostmi z Rakouska a Německa. 
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**) Náš účetní systém od r. 1993 vychází z francouzských zkušeností a evropských směrnic



(Anglické vzory se pro nás moc nehodí.) Základem

je ovšem 8. směrnice Evropské komise. Formulaci

zákona o auditorech pomohl i starší zákon 

o Komoře advokátů. 

Jak byly první nejnaléhavější úkoly?

Unie auditorů byla dobrovolnická organizace;

bylo nutné ji už profesionalizovat, abychom

dostáli všem požadavkům. Proto bylo nutné 

koncipovat i nové konstituující směrnice (řády)

a dokumenty Komory auditorů, převzít agendu

vzdělávání a zkoušek. Nejtěžší bylo vytvoření

pravidel pro zkoušky auditorů. Vycházeli jsme

z 8. směrnice Evropské komise. Dále jsme se

museli etablovat jako organizace, která je 

partnerem pro státní správu a zastupuje audi-

tory.  Jinak řečeno: šlo o dělení kompetencí -

najít pochopení v parlamentu, ministerstvech,

vysokých školách i veřejnosti. Většina hájila 

(a dosud hájí) především „barvy své instituce“ -

vysoké školy, ministerstva atd. - takže tento 

úkol trvá. Obhájit špičkovou úroveň celé 

Komory auditorů.

Co se nepovedlo a jaké byly úspěchy komory

v prvních letech?

PHARE fond dal velké prostředky na vzdělávací

systém - a ty získal tehdy aktivnější Svaz účetních

(systém sám o sobě je  výborný a zahrnuje v sobě

i problematiku auditu.) Vznikla dvojkolejnost.

Komora auditorů zůstala stranou, jen se podílí...

Uznávání zkoušek Svaz účetních versus Komora

auditorů. Zásadně ovšem „dobrá věc (= systém

školení) se podařila“, jenže Komora auditorů se

nestala hegemonem. Průběžný úkol byl (i je)

prosadit audit jako samostatnou profesi (= vrchol

účetní profese),  objasnit jeho samostatnou

odpovědnost vůči veřejnosti. Nejde jen o „danění“,

ale o diagnosu zdraví instituce. To museli pochopit

jednak sami auditoři, ale i vláda, veřejnost. Jistě,

v prvním  období privatizace bychom našli

i neúspěšné  audity. Klasický příklad odjinud: firma

Arthur Andersen - aféra Enron. Andersen v roce

2000 celosvětově skončil za zlodějny někoho

jiného. Náš problém byl tehdy i v „know-how“ 

auditu, jeho „technologii“, ta se stále vyvíjí -

a právě Komora auditorů musí seznamovat

s novými poznatky. Velké firmy mají dokonalou

metodiku; české ji nemají, ale zato měly a mají 

detailní znalost českého prostředí. Proto

zahraniční firmy dnes mají z 95 % české 

zaměstnance, které si samy dále školí.

Na co nejraději vzpomínáte?

Práce v Komoře auditorů mi otevřela dveře do

celého světa. Do roku 1989 nebyla žádná šance.

Osobní účast na mezinárodní spolupráci v oboru.

Bylo to náročné: jazykový handicap - „alespoň 

anglicky“. Seznámení s množstvím zajímavých

lidí, spolupráce s profesorem Pilným, vedle 

západních kapacit  například auditoři z Indie, 

Pákistánu. Byl jsem pozván do Kazachstánu jako

poradce (chtěli vstoupit do IFAC - mezinárodní

organizace účetních, která sdružuje komory

a sdružení). Časté cesty do Bruselu, povinnosti

presidenta a vicepresidenta  Komory auditorů

a stále nové impulsy. 

Mimo práci v Komoře  auditorů mám osobní

pocit hořkosti z konce firmy A. Andersen v ČR.

Měli jsme tu již skvělou pozici, klientelu, výtečný

tým...  Východiskem byla kombinace s firmou

Ernst & Young. 

Pokud jde o Komoru auditorů - mrzí mne, že 

některá má prohlášení (zkreslená novináři) ne

všichni kolegové pochopili tak, jak jsem je mínil.

Byl to projev mého „svatého nadšení“ pro 

pozvednutí úrovně a respektu auditorské profese.

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti 

dobrého auditora?

Workholik, stálé (průběžné) vzdělávání, znalost

nejen celého obchodního práva, ale i dalších
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oblastí, znalost mezinárodních účetních stan-

dardů i v náročné aplikaci. Nesmí zkreslovat

výsledky  auditu, když kupující a prodávající

chtějí jiné výsledky. Vzhledem k výši rizika zájem

o profesi klesá.

NEZÁVISLOST = OBJEKTIVITA (výsledek ne dle

přání objednavatele), přitom ale „absolutní pravda“

neexistuje... Nutná je schopnost jednat s klientem:

diplomaticky sdělovat i nepříznivé zprávy (neztratit

klienta). INTEGRITA OSOBNOSTI - možná vyšší

pojem než nezávislost.

Chtěl bystě ještě něco dodat 

k začátkům komory?

Za „socialismu“ účetní nerozhodovali; to byla

role plánovačů, což byli původně účetní, ale ti

mladší pak už účtování neznali; nezkušenost 

deformuje. Nízké ocenění účetních - ženská 

profese - typické nejen u nás, ale například 

i v Rumunsku, Kazachstánu.  

Co se týče honorářů auditorů, ty byly v začátcích

podle vyhlášky o soudních znalcích 36,- Kčs/hod.

U zahraničních firem (zhruba prosinec 1989) to

bylo 5 000,- Kčs/hod. To bylo trauma pro Čechy;

nepochopili, že to zvyšuje i hodnotu 

jejich práce, vede k postupnému lepšímu 

hodnocení jejich práce.

A ještě jména těch, kteří komoře na začátku velmi

pomohli:  Bohuslav Poduška, doc. Jan Doležal,

Milan Svoboda, Zdeněk Novotný, Radek Kosina,

Jana Ištvánfyová, Josef Zídek, Petr Mlčák, Pavel

Závitkovský, prof. Libuše Müllerová, 

Květoslava Vyleťalová.

Závěrem: Šlo o potěšení z profese auditora,

ze správného auditu profitují všichni.

Písemný přepis rozhovoru, který vedl

PhDr. Jindřich Schwippel 12.7.2007 v sídle 

Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.



Komora auditorů
České republiky

v letech 2001 – 2004
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Leden 2001

N
ový zákon o auditorech č. 254/2000 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2001, 

nastolil komoře nová pravidla a podmínky, které vyvolaly celou řadu změn 

stávajících postupů, dokumentů a vnitřních předpisů. Komora auditorů zřízena zákonem

č. 524/1992 Sb. zanikla k 31. 12. 2000 (bez likvidace) a novým zákonem byla 

dne 1. 1. 2001 zřízena komora nová, která převzala práva a povinnosti komory zaniklé. 

Nejen Rada, ale i Dozorčí komise a Kárná komise, soustředily v prvních měsících roku své

síly na přípravu změn vyvolaných novým zákonem o auditorech.  Rada Komory auditorů

na svém zasedání 15. ledna projednala poslední přípravy na jednání X. mimořádného

sněmu auditorů.

Na 22. ledna 2001 byl svolán mimořádný X. sněm auditorů, který se konal v Národním

domě na Vinohradech. Svolání mimořádného sněmu v lednovém termínu bylo vyvoláno

přijetím nového zákona o auditorech č. 254/2000 Sb. Sněmu se zúčastnilo 339 auditorů,

tj. asi 29 % z celkového počtu auditorů zapsaných v seznamu komory, a proto byl 

vyhlášen sněm náhradní, aby byla zajištěna jeho usnášeníschopnost podle zákona.

Program X. sněmu se výrazně odlišoval od předchozích sněmů. Sněm se soustředil na

úpravu činností a působení komory podle nového zákona, což znamenalo především pro-

jednat a schválit velký „balík“ profesních předpisů, zajistit vedení nové komory, aniž byly

zorganizovány volby, schválit rozpočet komory pro rok 2001 a zvolit volební komisi pro

organizování a vyhodnocení voleb na řádném sněmu v listopadu 2001.  Desátý sněm

schválil vnitřní předpisy komory upravené podle nového zákona – statut, kárný řád, etický

kodex, příspěvkový řád a volební řád, pověřil výkonem funkce ve volených orgánech 

komory dosavadní členy těchto orgánů do doby konání voleb na řádném sněmu 

v listopadu. Zvolil také sedmičlennou volební komisi ve složení: Libuše Dobrá, 

Hana Filipcová, Miloš Havránek, Miroslav Kodada, Jiří Komárek, Jarmila Novotná 

a Rostislav Otřísal, z níž byl na zasedání volební komise po skončení sněmu zvolen 

do funkce předsedy Miroslav Kodada, místopředsedkyní se stala Hana Filipcová. 
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Desátý sněm auditorů v lednu  2001 v Národním domě na
pražských Vinohradech byl sněmem mimořádným, vyvolaným
přijetím nového zákona o auditorech.



Bezprostředně po skončení sněmu 22. ledna proběhlo zasedání Rady komory, která zvo-

lila prezidentem Ladislava Langra a viceprezidenty Libuši Müllerovou a Petra Kříže. Novou

členkou Rady se stala Ivana Pilařová. Kromě toho Rada jmenovala odvolací komisi pro

kárné řízení ve složení Antonín Husák, Vladimír Pilný, Irena Pittermannová, Helena 

Plandorová, Pěva Pokorná, a Jiří Vrba. Podle vyhlášky ministerstva financí č. 467/2000 Sb.

Auditorský zkušební řád byla jmenována komise pro rozhodování o přijetí žádosti 

o vykonání auditorské zkoušky. Řízením úřadu komory byl pověřena Eva Rokosová.

Souběžně s Radou tentýž den zasedaly obě komise – Dozorčí a Kárná, aby zvolily své

předsedy a místopředsedy. Předsedou Dozorčí komise se stal Josef Zídek (namísto Pavla

Závitkovského, který rezignoval v prosinci 2000) a místopředsedy Jaroslav Beneš 

a Slavomíra Stárková. Předsedou Kárné komise byl zvolen František Louša 

a místopředsedy Alena Svobodová a Arnošt Fischer.

Únor 2001

Rada komory na zasedání v únoru 2001 schválila vnitřní směrnici pro organizaci 

auditorských zkoušek navazující na vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 467/2000 Sb.,

která nabyla účinností dnem 1. ledna 2001 a v souladu s novým zákonem o auditorech  

upravila podmínky pro složení auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky.

S nabytím účinnosti nového zákona o auditorech č. 254/2000 Sb. přidělil Český 

statistický úřad Komoře auditorů ČR nové IČO 70921473 a následně Finanční úřad

přidělil nové DIČ 001-70921473.

Rada schválila vnitřní předpisy jako organizační řád, mzdový předpis apod. 

Zřídila pomocné orgány Rady: prezidium, výbory a pracovní skupiny a jmenovala

redakční radu časopisu Auditor.

Dne 23. února 2001 proběhlo v Praze setkání se zástupci Mezinárodního měnového

fondu (divize studií tržního vývoje) v čele s ředitelem Donaldem Mathiesonem a jeho
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zástupcem Ronaldem Johannesem. Za Komoru auditorů se setkání účastnili Ladislav

Langr a Petr Kříž. Tématem diskuse bylo postavení auditorů v ČR, vývoj auditorské praxe

a legislativní úpravy auditu.

Komora auditorů vydala sborník profesních předpisů ve znění schváleném X. sněmem 

v lednu 2001, který byl distribuován jako příloha časopisu Auditor č. 2/2001.

Duben 2001

V první polovině dubna 2001 bylo v Praze navázáno na úspěšný seminář z roku 2000

věnovaný problematice Obchodního zákoníku. Lektor Jan Dědič z Vysoké školy 

ekonomické věnoval tentokrát pozornost vybraným problémům tohoto zákoníku. 

Sumarizovaná verze jeho přednášky byla uveřejněna v časopisu Auditor. 

Dne 25. dubna 2001 se v Kongresovém centru  v Praze uskutečnilo slavnostní setkání au-

ditorů, při kterém auditoři složili slib a výměnou za dekret obdrželi nové osvědčení podle

zákona č. 254/2000 Sb. Setkání se zúčastnilo více než 700 auditorů.

V dubnovém čísle časopisu Auditor ročníku 2001 byla zveřejněna anketa týkající se ob-

sahu internetových stránek komory. Stránky byly poté výrazně zlepšeny, zejména jejich

informační hodnota. Rovněž došlo k jejich rozdělení na veřejnou a neveřejnou část.

2001–2004
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Výměna dekretů za nové osvědčení v dubnu 2001.



Září 2001

Rada komory přijala na zasedání 3. září 2001 výklad k § 2 zákona o auditorech, který se

týkal vymezení pojmu auditorské služby.  

V polovině září 2001 proběhlo v sídle Komory auditorů ČR setkání představitelů ko-

mory se zahraničními partnery auditorských firem působících v ČR. Předmětem 

jednání byla zejména legislativní úprava auditu a další aktuální otázky. Setkání se

zúčastnili za Komoru auditorů prezident  Ladislav Langr, viceprezident Petr Kříž, členka

Rady Marie Kučerová a vedoucí úřadu Eva Rokosová. Pozvání přijali zástupci firem

Ernst&Young, KPMG, Levey & Jung. 

Říjen 2001

Dne 17. října 2001 navštívili Prahu zástupci FEE Harald Ring, Uffe Conrad a Henri Olivier.

Jejich úkolem bylo prověření stavu auditorské profese v ČR v souvislosti se žádostí Ko-

mory auditorů ČR na změnu statutu členství z člena korespondenta na člena řádného.

Absolvovali za tímto účelem sérii jednání na Ministerstvu financí, Vysoké škole ekono-

mické a Komoře auditorů ČR. 

Ve dnech 18.-19. října 2001 se v Praze uskutečnil seminář Role auditora při fúzích 

a akvizicích. Seminář byl pořádán ve spolupráci Ministerstva financí, Komise pro cenné

papíry, České národní banky, Komory auditorů ČR, Vysoké školy ekonomické a zúčastnila

se ho řada domácích i zahraničních auditorů. Po skončení semináře proběhlo setkání 

viceprezidenta IFAC Reného Ricóla se zástupci Komory auditorů. Hlavním tématem 

jednání bylo místo pořádání světového kongresu IFAC v roce 2006,  o které se za Českou

republiku ucházely společně Komora auditorů ČR a Svaz účetních. V říjnu 2001 byla 

také vydána informační brožura o Komoře auditorů ČR.
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Semináře na téma role auditora při fúzích a akvizicích v říjnu
2001 se zúčastnili i  zástupci Komory auditorů.

Setkání představitelů Komory auditorů se zahraničními partnery
auditorských firem působících v ČR v září 2001.
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Brožura o Komoře auditorů

V říjnu 2001 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická informační 

brožura o Komoře auditorů ČR, tentokrát v barevném provedení. 

Obsahovala základní informace o roli komory,  o její organizační 

struktuře, o všech oblastech činnosti a působení  komory, o vývoji 

počtu auditorů, auditorských společností a asistentů auditora od 

roku 1993, o vývoji ročního obratu a aktuální obsazení volených 

orgánů komory a úřadu. Grafické zpracování zajistilo studio Detail. 

Brožura sloužila k prezentaci komory návštěvám z tuzemských 

i zahraničních organizací nebo delegátům komory vyslaným 

na zahraniční návštěvy nebo konference.



Listopad 2001

Ve Velkých Bílovicích se 5. a 6. listopadu 2001 uskutečnilo společné zasedání Rady 

komory s Dozorčí a Kárnou komisí za účelem sladění postupu všech tří orgánů v oblasti

dohledu a kárného řízení, zejména postupu při vyřizování stížností.

Dne 6. listopadu 2001 proběhlo setkání auditorů s vedením Komory auditorů 

v Olomouci. 

Dne 14. listopadu 2001 byla podruhé vydána komerční příloha Hospodářských 

novin na téma Auditorské služby.

Komora auditorů vydává v listopadu 2001 manuál pro audit malých a středních podniků,

jehož autorem je ing. Luděk Juřina.

2001–2004
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Jedenáctý sněm Komory auditorů ČR se konal dne 19. listopadu 2001 v paláci Žofín

na Slovanském ostrově v Praze.  Na programu sněmu byly volby orgánů komory.

Sněmu se zúčastnilo celkem 553 auditorů, tj. zhruba 42 procent  z celkového počtu

1314 auditorů registrovaných u komory. Sněm schválil novelu Volebního řádu,

Příspěvkového řádu a Směrnice pro dohled. V rámci druhé části jednání vystoupili

jako hosté zástupci Slovenské komory auditorů, České národní banky, Svazu účetních

a Komory daňových poradců. Na závěr sněmu měly být vyhlášeny výsledky voleb.

Volební komise však při přepočítávání hlasů na volebních lístcích zjistila odchylku od

počítačově zpracovaných dat, takže bylo třeba veškerá data znovu prověřit, což

přesáhlo čas vyměřený pro konání sněmu. Výsledky voleb byly známy až ve večerních

hodinách a byly zveřejněny v časopise Auditor. Novými členy Rady komory se stali

Hana Březinová, Karel Hampl, Alena Mrkvičková a Petr Šrámek. Z vedení komory

odešli  Jan Doležal,  Libuše Müllerová, Helena Plandorová a Vladimír Pilný, 

zakladatel a první prezident Komory auditorů ČR. Ke změnám došlo i ve složení 

Dozorčí komise a Kárné komise. 

Hned po ukončení XI. sněmu se téhož dne 19. listopadu 2001 sešla nově zvolená

Rada k volbě prezidenta a viceprezidentů komory, stejně tak obě nově zvolené komise,

dozorčí a kárná, aby zvolily předsedy a místopředsedy. 
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Petr Kříž působí jako senior manager v renomované auditorské firmě Pricewaterhouse Coopers

Audit. Specializuje se zejména na metodiku účetnictví, od roku 1998 je členem Rady KA ČR,

kterou zastupuje v Národní účetní radě a v pracovní skupině pro banky Evropské federace účet-

ních znalců (FEE). Dále je členem britské Asociace autorizovaných účetních (ACCA) a americké

Asociace vyšetřovatelů hospodářských podvodů (ACFE). Je autorem a spoluautorem desítek

odborných publikací a studií k problematice účetnictví a auditu.

Prezidentem na nadcházející tříleté funkční období byl nakonec tajnou volbou zvolen

Petr Kříž. Volba viceprezidentů byla odložena na příští zasedání Rady. 

Předsedou Dozorčí komise byl zvolen Jaroslav Beneš, místopředsedy se stali 

Slavomíra Stárková a Josef Běloubek. Do funkce předsedy Kárné komise byl 

zvolen Josef Zídek, místopředsedy se stali Jan Jareš a Jiří Sixta.

Dne 20. listopadu 2001 uspořádala Komora auditorů ČR v Kongresovém centru 

v Praze seminář na téma Novela zákona o účetnictví. O seminář byl mezi auditory 

mimořádný zájem.
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RADA

Petr Kříž, prezident

Vladimír Králíček, viceprezident 

Ladislav Langr, viceprezident

Tomáš Brumovský

Hana  Březinová

Karel Hampl

Antonín Husák 

Bohumil Král

Marie Kučerová

Alena Mrkvičková

Karel Novotný, st.

Ivana Pilařová

Irena  Pittermannová

Pěva Pokorná

Petr Šrámek

Anežka Vojtěchová

Jiří Vrba

DOZORČÍ KOMISE 

Jaroslav Beneš, předseda

Slavomíra Stárková, místopředsedkyně

Josef Běloubek,  místopředseda

Jana Gebauerová

Danuše Husáková

Ivana Špačková

Zdeněk Urban 

Miluše Vašíčková (od r. 2003)

Otmar Urban (od r. 2003)

KÁRNÁ KOMISE

Josef Zídek, předseda

Jan Jareš, místopředseda

Jiří Sixta, místopředseda

Jan Glatt

Miroslava Havlová

Miroslava Krčmová 

Marta Vlčková 

REVIZOŘI ÚČTŮ

Pavel Novotný

Jaroslava Pechová

Složení volených orgánů pracujících v období 12/2001 - 11/2004 
(včetně postupných změn)



Prosinec 2001

Na zasedání 10. prosince 2001 Rada komory zvolila do funkcí viceprezidentů Vladimíra

Králíčka a Ladislava Langra. 

Leden 2002

K 1. lednu 2002 nabyl účinnosti zákon č. 353/2001 Sb. o účetnictví. Tato skutečnost 

s sebou přinesla problém auditu účetních závěrek za rok 2001. Komora auditorů ČR

iniciativně upozornila, že pro tyto účetní závěrky nemůže být aplikován nový zákon, 

a vyvolala o tomto problému diskusi s Ministerstvem financí ČR. 

V lednu 2001 došlo k dílčím změnám ve složení redakční rady časopisu Auditor. Novým

členem se stal Karel Hampl, z redakční rady odešla na vlastní žádost Helena Plandorová.

Únor 2002

Rada komory na zasedání 25. února 2002  projednala stanoviska právníků a ministerstva

financí k povinnosti ověřování účetní závěrky za účetní období 2001 se závěrem, že jsou

rozporuplná. Petice k tomuto problému byla zveřejněna formou letáku v časopise Auditor

č. 3/2002.
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Duben 2002

Rada komory na zasedání 8. dubna 2002 schválila návrh novely auditorské směrnice 

č. 12 (Postup auditorů při posuzování možných podvodů a chyb při auditu účetní

závěrky) a novelizaci Etického kodexu komory podle mezinárodního etického kodexu

IFAC.

Dne 24. dubna 2002 uspořádala Komora auditorů ČR společně se Svazem účetních 

v Autoklubu ČR v Praze diskusní setkání na téma „Strategie IFAC a budoucnost audi-

torské a účetní profese v kontextu posledních událostí“. Tohoto setkání se účastnil

rovněž prezident IFAC pan Aki Fujinuma a za Výbor pro auditorské standardy IFAC

pan Peter Johnston. Vysocí představitelé Mezinárodní účetní federace navštívili Prahu

rovněž za účelem zkoumání její připravenosti pro případné konání světového kongresu

IFAC. Součástí jejich programu bylo i jednání na Ministerstvu financí ČR za účasti 

zástupců Komory auditorů ČR.

S časopisem Auditor č 4/2004 je distribuováno konečné znění auditorské směrnice 

č. 54 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

2001–2004
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Prezident IFAC Aki Fujinuma (třetí zleva) při jednání na minis-
terstvu financí v dubnu 2002.



Květen 2002

Rada komory na svém zasedání dne 13. května 2002 rozhodla o zřízení Výboru pro me-

zinárodní účetní standardy (IAS), jehož úkolem bude vyhodnocovat názory české účetní

a auditorské profese k nově vydávaným mezinárodním účetním standardům a jejich 

interpretacím a připravovat stanoviska předkládaná Radě pro mezinárodní účetní 

standardy (IASB). Do jeho čela jmenovala Ladislava Langra. Rada dále jmenovala Ivanu

Pilařovou do Koordinačního výboru pro daně.

Dne 14. května 2002 se konalo v Liberci tradiční setkání auditorů a asistentů auditora

s vedením Komory auditorů ČR. Jedním z hlavních diskutovaných témat bylo přijetí 

novelizovaného etického kodexu IFAC.

Dne 15. května 2002 jmenoval prezident České republiky Václav Havel paní Libuši

Müllerovou univerzitní profesorkou. Libuše Müllerová působí po dlouhá léta ve vedení

Komory auditorů a ve funkci předsedkyně redakční časopisu Auditor. Jmenování Libuše

Müllerové univerzitní profesorkou je rovněž významným úspěchem pro české auditory.

V Praze se ve druhé polovině května 2002 konal dvoudenní seminář o postavení auditorů

ve Francii. Seminář uspořádala Komora auditorů ČR ve spolupráci s francouzskou 

komorou auditorů (CNCC). Hlavním hostem semináře byl prezident pro mezinárodní

spolupráci CNCC a viceprezident Evropské federace účetních znalců (FEE) pan Jacques

Potdevin, kterého doprovázela paní Brigitte Guillebertová. Seminář umožnil zájemcům

nahlédnout do problematiky auditu a auditorské profese ve vyspělé zemi a upevnil 

kontakty mezi oběma profesními organizacemi.

Červen 2002

Rada komory na zasedání 24. června 2002 schválila novelu auditorské směrnice č. 52 –

Audit územních samosprávných celků s účinností od 1. 9. 2002. Konečné znění novely

směrnice bylo distribuováno s časopisem Auditor č. 6/2006.

2001–2004
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Na setkání auditorů s vedením komory v květnu 2002 se diskuto-
valo hlavně o přijetí novelizovaného etického kodexu IFAC.

Viceprezident FEE Jacques Potdevin (uprostřed) a Briggite 
Guillebertová na semináři v Praze ve druhé polovině května 2002.



Září 2002

Na slavnostním předávání dekretů novým auditorům, které se uskutečnilo začátkem

září 2002 v prostorách úřadu Komory auditorů, se sešlo více absolventů než obvykle.

Po přijetí nového zákona o auditorech v roce 2001 totiž došlo k paradoxní situaci, kdy

úspěšní absolventi auditorských zkoušek nemohli být zapsáni do seznamů komory,

protože neměli požadovanou praxi v pozici asistenta auditora (což v době, kdy vs-

toupili do zkouškového procesu nemohli tušit). Situaci změnila novela zákona o audi-

torech v roce 2002. Na zářijovém předávání dekretů se proto sešli úspěšní absolventi

z několika zkouškových cyklů.

Na internetových stránkách Komory auditorů ČR byl v září 2002 zveřejněn český

překlad mezinárodního etického kodexu IFAC, který se stal závazný pro všechny členy

IFAC,  tedy i pro Komoru auditorů ČR, jež je řádným členem od roku 1994.  Rada ko-

mory vypsala výběrové řízení na dodavatele manuálu pro audit a přezkoumání hospo-

daření územních samosprávných celků (obcí).

Prezident Komory auditorů Petr Kříž se zúčastnil jednání pracovní skupiny FEE pro

banky v Bruselu.

Při příležitosti 10. výročí existence profesní organizace účetních a auditorů Rumunska

(CECCAR) byla v Bukurešti uspořádána mezinárodní konference na téma „Přístup

k regulaci a deregulaci účetní profese“. Za Komoru auditorů ČR se této konference

zúčastnila vedoucí úřadu Eva Rokosová.

2001–2004
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Slavnostní proslov k novým auditorům.

Na předávání dekretů v září 2002 se sešlo více absolventů audi-
torských zkoušek než obvykle.



Říjen 2002

Dne 8. října 2002 se konalo tradiční setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci

volených orgánů Komory auditorů ČR ve Zlíně.

Tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí a Kárné komise Komory auditorů ČR se ten-

tokrát konalo ve Valticích na jižní Moravě. Program zasedání byl věnován aktuální

i dlouhodobé problematice. Rada schválila návrh auditorské směrnice 55 - Audit

nevýdělečných organizací, a zrušila auditorskou směrnici č. 53 – Problémy změny

letopočtu.

Listopad 2002

Dne 14. listopadu 2002 vydala Komora auditorů za finanční spoluúčasti auditorských

společností v deníku Hospodářské noviny přílohu Auditorské služby, zaměřenou na

prezentaci auditorské práce veřejnosti.

Dne 25. listopadu se konal v hotelu Voroněž v Brně XII. sněm Komory auditorů ČR.

Sněmu se zúčastnilo, osobně nebo v zastoupení plnou mocí, 388 auditorů, což při počtu

1353 komorou registrovaných auditorů nebyla třetina hlasů potřebná pro konání řád-

ného sněmu. Prezident komory Petr Kříž proto vyhlásil sněm náhradní. Sněm přijal

rozhodnutí, že etický kodex IFAC bude použit jako rámec pro zpracování vlastního 

etického kodexu Komory auditorů ČR. Dále schválil novelu Směrnice pro dohled, Kárného

řádu a Směrnice pro řízenou praxi asistentů a Směrnici pro vyřizování stížností. V rámci

sněmu vystoupil jako host rovněž náměstek ministra financí Ladislav Zelinka, prezident

Komory daňových poradců Jiří Nekovář a člen prezidia Slovenské komory auditorů Milan

Polončák.
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Členové rady, dozorčí a kárné komise na výjezdním zasedání ve
Valticích v říjnu 2002.



Prosinec 2002

Dne 19. prosince 2002 proběhlo v Bruselu valné shromáždění Evropské federace účetních

znalců (FEE). V rámci tohoto zasedání byla Komora auditorů ČR přijata za řádného člena

FEE. Komora byla členem FEE od roku 1996, ale dosud měla statut korespondenčního

člena bez hlasovacího práva. Shromáždění FEE se zúčastnila delegace komory vedená

prezidentem Petrem Křížem. Přijetí za řádného člena FEE představuje významný úspěch

KA ČR na mezinárodním poli.

Na prosincovém zasedání Rada komory schválila jmenování auditorů Romana Sedláka,

Michala  Petrmana a Zdeňky Drápalové do odborných výborů komory.

Leden 2003

Dne 9. ledna 2003 byl v Ostravě uspořádán klubový večer na téma Výsledky dohledu

auditorské profese – poznatky a prevence. Klubový večer byl o měsíc později zopakován

v Olomouci (dne 10. února 2003).

Rada komory na svém zasedání 20. ledna 2003 rozhodla, že již nebude vydávat manuály

pro malé a střední podniky, ale že bude prosazovat aktualizaci tzv. velkého manuálu.

Dne 29. ledna 2003 se v úřadu komory uskutečnil  slavnostní slib 16 nových auditorů

a předání osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, které opravňuje k poskytování audi-

torských služeb.
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Prezident Komory auditorů Petr Kříž s prezidentem FEE Davidem
Devlinem (druhý zleva) a dalšími prezidenty nových členů FEE –
Brusel, prosinec 2002.



Únor 2003

Rada na svém únorovém zasedání schválila novelu auditorské směrnice č. 9 – Prohlášení

vedení účetní jednotky k auditu s platností od 1. 4. 2003. 

Březen 2003

Součástí časopisu Auditor č. 3/2003 byly dvě přílohy. První z nich, vydaná Komorou audi-

torů ČR ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, byla věnována profesi in-

terních auditorů. Druhá příloha  obsahovala výklad k § 66a Obchodního zákoníku.

Duben 2003

Městský soud v Praze vynesl dne 2. dubna 2003 rozsudek ve věci přezkoumání některých

ustanovení profesních předpisů Komory auditorů ČR. Soudní spor byl zahájen žalobou

ministerstva financí, které tvrdilo, že profesní předpisy KA ČR nejsou v souladu se

zákonem č. 254/2000 Sb. Rozsudkem byly učiněny některé změny statutu, volebního

řádu a příspěvkového řádu Komory auditorů ČR, další požadované korekce soud zamítl.

V časopise Auditor č. 4/2003 byly zveřejněny texty čtyř rámcových smluv, které Komora

auditorů uzavřela v uplynulém období. Šlo o rámcovou smlouvu o pojištění odpovědnosti

auditora za škodu, licenční a nakladatelskou smlouvou týkající se manuálu pro audit

malých a středních podniků s Luďkem Juřinou,  smlouvu o spolupráci při šíření systému

Účetní poradce se Svazem účetních a dohodu o partnerství s ACCA.
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Květen 2003

Dne 7. května 2003 proběhlo v sídle Komory auditorů ČR jednání s představiteli Světové

banky – programovým koordinátorem M. Zubaidurem Rahmanem a specialistou pro 

finanční řízení Fredericem Gielenem. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva 

financí ČR. Diskutovány byla mj. míra harmonizace auditorských směrnic vydávaných

Komorou auditorů s Mezinárodními auditorskými standardy IFAC a stav přebírání 

etického kodexu IFAC. Rada komory na svém květnovém zasedání schválila návrh novely

Jednacího řádu Rady. Dále schválila návrh na změny zákona č. 254/2000 Sb. 

o auditorech, který byl posléze předložen ministerstvu financí.

Ve dnech 22.-23. května 2003 se uskutečnilo v Jičíně společné zasedání Dozorčí komise

a Kárné komise Komory auditorů za účasti prezidenta komory Petra Kříže a vedoucí

úřadu Evy Rokosové. 
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Červen 2003

Součástí časopisu Auditor č. 6/2003 byla příloha „Rámcové smlouvy pro auditory 

– II. část, v níž jsou přetištěna plná znění rámcových smluv, které Komora auditorů 

uzavřela s firmami DATEV, ASPI a Grand a na jejichž základě mají auditoři a asistenti 

auditora možnost využívat zvýhodněné nabídky softwarových produktů uvedených

firem. 

Červenec 2003

Dne 1. července 2003 se na Komoře auditorů uskutečnil slavnostní slib 21 nových audi-

torů, kteří v předchozím měsíci úspěšně složili auditorskou zkoušku a zároveň dovršili

tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři obdrželi osvědčení o zápisu do seznamu

auditorů KA ČR.  

Září 2003

V Bystřici nad Pernštejnem se konalo dne 23. září 2003 tradiční setkání auditorů se zás-

tupci  Komory auditorů ČR. Hlavním bodem programu byl etický kodex.
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Říjen 2003

Výjezdní zasedání Rady Komory auditorů se v říjnu 2003 konalo za účasti členů dozorčí

a kárné komise v Pohořelicích u Brna. Na programu jednání byla zejména příprava 

profesních předpisů pro předložení nadcházejícímu XIII. sněmu. Rada schválila rozdělení

dílčí části písemné auditorské zkoušky na dvě samostatné části, takže dílčích zkoušek

bude v dalším období osm.  

Rada přijala usnesení k výkladu pojmu „obdobný poměr k pracovnímu poměru“, 

které zveřejnila v časopise Auditor č. 8/2003.  

Dne 23. října 2003 vydala Komora auditorů již počtvrté a opět za finanční 

spoluúčasti auditorských společností v deníku Hospodářské noviny přílohu Auditorské

služby, zaměřenou na prezentaci auditorské práce veřejnosti.
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Publikace k 10. výročí Komory auditorů ČR 
V říjnu 2003 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická publikace k 10. výročí založení Komory auditorů České republiky. Obsahuje úvodní slovo 

prezidenta komory Petra Kříže, základní informace o roli komory,  o její organizační struktuře, o všech oblastech činnosti a působení  komory, o vývoji

počtu auditorů, auditorských společností a asistentů auditora od roku 1993, o vývoji ročního obratu a aktuální obsazení volených orgánů komory 

a úřadu. Grafické zpracování zajistilo studio Detail.



Listopad 2003

Rada komory na svém zasedání v listopadu 2003 kromě jiného jmenovala redakční radu

pro překlad mezinárodních auditorských standardů ISA. Nejvýznamnější událostí celého

období se bezpochyby staly oslavy 10. výročí vzniku Komory auditorů ČR, které byly 

uspořádány ve dnech 26.-28. listopadu 2003. Oslavy byly zahájeny odbornou konferencí

na téma „Perspektivy auditu a účetnictví v ČR po vstupu do EU“, která se konala 

v pražském hotelu Don Giovanni ve dnech 26.-27. listopadu 2003. Večer 27. listopadu se

konal slavnostní koncert ve Dvořákově síni Rudolfina. Koncert proběhl ve velmi důstojné

atmosféře. Byl zahájen projevy prezidenta komory Petra Kříže, prezidenta FEE Davida 

Devlina a náměstka ministra financí Ladislava Zelinky. Oslav výročí se zúčastnili také

hosté z partnerských organizací ze Slovenska, Maďarska, Polska, Velké Británie, Itálie

a Rumunska. Součástí úvodní části bylo i poděkování prvnímu prezidentovi Komory 

auditorů Vladimíru Pilnému, který zároveň slavil 75. narozeniny. Poté Česká komorní 

filharmonie pod taktovkou Stanislava Vavřínka přednesla několik skladeb světových 

skladatelů klasicistní, předromantické a romantické hudby. Oslavy 10. výročí KA ČR byly

rovněž připomenuty vydáním pamětní publikace.

Oslavy 10. výročí vzniku Komory auditorů  ČR ukončilo jednání XIII. sněmu, který se

konal dne 28. listopadu 2003 v pražském Kongresovém centru. Za účasti 457 auditorů

byl schválen nový Etický kodex Komory auditorů platný od 1. ledna 2004, který vychází

ze stejného dokumentu IFAC a zohledňuje specifické aspekty auditorské profese 

v podmínkách České republiky. Sněm dále schválil změnu Statutu komory a Směrnice pro

kontinuální  profesní vzdělávání. Zvolil volební komisi ve složení: Jarmila Císařová,

Miroslav Linha, Miroslav Kodada, Emil Bušek, Jiří Komárek, Jiří Měchura a Jan Jindřich.

Dále sněm stanovil termín 30. 4. 2004 pro předkládání návrhů na kandidáty pro volby

orgánů komory na XIV. sněmu. 
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Prosinec 2003

Rada Komory auditorů ČR  na prosincovém zasedání  schválila novou vnitřní směrnici

Spisový a skartační řád a novelu Mzdového předpisu.

Na přelomu roku 2003 vychází již podruhé oficiální překlad mezinárodních

účetních standardů schvalovaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) 

do češtiny. Vydavatelem českého překladu, tentokrát pod novým názvem Mezinárodní

standardy účetního výkaznictví, je HZ Praha.

Leden 2004

Na prvním zasedání volební komise, zvolené na XIII. sněmu v listopadu 2003, byl jejím

předsedou zvolen Miroslav Kodada a místopředsedkyní Jarmila Císařová.

Rada komory se na lednovém zasedání zabývala mj. aplikací etického kodexu,

schváleného na XIII. sněmu, do běžného života auditorů a auditorských společností. Jde

o nové pojetí přístupu k základním prvkům etického chování, jakými jsou nezávislost,

řádná péče či mlčenlivost. Jmenovala rovněž odvolací komisi (podle § 24 zákona

č. 254/2000 Sb. o auditorech).

Ve dnech 15.-16. ledna 2004 se konalo první zasedání pracovní skupiny FEE pro účet-

nictví v roce 2004, kterého se zúčastnil zástupce Komory auditorů ČR Roman Sedlák. Ten

se účastnil zasedání pracovní skupiny pravidelně po celý předchozí rok.

V časopise Auditor č. 1/2004 byla publikována samostatná příloha Účetní předpisy 

versus Obchodní zákoník s cílem vyjasnit na vybraných případech některé problémy

s promítáním určitých operací v běžně vedeném účetnictví a v účetní závěrce z hlediska

příslušného ustanovení obchodního zákoníku.
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Únor 2004

Dne 19. února  se konalo první  zasedání pracovní skupiny FEE pro audit  v roce 2004,

kterého se (stejně jako dalších zasedání v průběhu roku) zúčastnil za Komoru auditorů

Milan Slavík.

O den později pak v Bruselu zasedala, rovněž poprvé v roce, pracovní skupina FEE pro

etiku, jejíhož jednání se pravidelně účastní Petr Šobotník.

Rada Komory auditorů na zasedání 23. února 2004 projednala mj. zásady Dozorčího řádu

komory a vydala (v časopise Auditor č. 2/2004) doporučení auditorům a auditorským

společnostem, aby při  auditech konsolidovaných účetních závěrek sestavených

v souladu se zákonem o účetnictví podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

IFRS a při auditech účetních závěrek sestavených nad rámec zákona o účetnictví podle

IFRS postupovali v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vydávanými IAASB.

Březen 2004

Ve dnech 23.-25. března 2004 zasedala  Rada FEE, jejího jednání se (stejně jako dalších

v průběhu roku) zúčastnil prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž.
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Duben 2004

Za významnou událost roku 2004 z hlediska účetnictví a auditu lze označit  27. kongres

Evropské účetní asociace (EAA), který se konal v Praze ve dnech 1.- 3. dubna na půdě

Vysoké škole ekonomické. Do hlavního města  přicestovalo téměř 1400 odborníků ze 71

zemí, vesměs účetních, auditorů a vysokoškolských pedagogů, aby zde diskutovali 

o nejnovějších poznatcích. 

Prezident republiky podepsal 6. dubna 2004 zákon o auditorech, kterým se změnil zákon

č. 254/2000 Sb. Novelizovaný zákon pod č. 169/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května

2004, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Komora auditorů vydává s časopisem Auditor č. 4/2004 mimořádnou přílohu s komen-

tářem k vybraným dokumentům Evropské unie, zejména k některým článkům nařízení

o uplatňování mezinárodních účetních standardů a ke směrnici o účetnictví.

Květen 2004

Rada komory na zasedání 10. května 2004 schválila  konečné znění novely auditorské

směrnice č. 52 – Přezkoumávání hospodaření a audit účetní závěrky územních samo-

správných celků, nabývající účinnosti 1. července 2004, které bylo mj. distribuováno

s časopisem Auditor č. 5/2004. Schválila také tzv. pracovní pomůcku pro provádění

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a přijala výklad k některým

ustanovením nového Etického kodexu platného od 1. ledna 2004. 

Ve dnech 27.-29. května 2004 byla Komora auditorů hostitelem čtvrtého setkání prezi-

dentů a viceprezidentů komor auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky (V4), které se

uskutečnilo v zámeckém hotelu Golf Konopiště ve Tvoršovicích u Benešova. Setkání se
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zúčastnil rovněž viceprezident FEE Jacques Potdevin a Robin Jarvis za ACCA. Byly projed-

nány aktuální otázky z oblasti regulace účetní a auditorské profese, zejména postup 

harmonizace účetnictví podle IAS/IFRS, aplikace mezinárodních auditorských standardů

ISA a Etického kodexu IFAC. Pro účastníky byl připraven bohatý a nápaditý program

v Praze, v rámci kterého nechyběla ani jízda historickou tramvají z Pankráce na Malou

Stranu a slavnostní večeře v restauraci Nebozízek na Petříně.

V květnu 2004 Komora auditorů  v reakci na podněty z řad auditorů  zavádí na svých 

internetových stránkách v uzavřené části kromě jiných novinek diskusní fórum, které

umožňuje auditorům přímou komunikaci a interakci.

Červen 2004

Dne 21. června 2004 se v úřadu Komory auditorů ČR uskutečnil slavnostní slib 13

nových auditorů a předání osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, které opravňuje

k poskytování  auditorských služeb. Ti, kdo úspěšně  dokončili auditorskou zkoušku 

a završili tříletou praxi asistenta, složili profesní slib podle zákona do rukou prezidenta

komory Petra Kříže.

Ve dnech 28.-29. června 2004 se konalo ve skotském Edinburgu zasedání výboru EU 

pro audit, kterého se za Komoru auditorů zúčastnil Karel Hampl, člen Rady komory.

Výbor se zabýval především regulačními opatřeními v oblasti auditu přímo vyplývajícími

nebo navazujícími na navrhovanou novou 8. směrnici EU o statutárním auditu a zejména

otázkami implementace mezinárodních auditorských standardů v rámci Evropské unie.

Výroční konference Slovenské komory auditorů, která se uskutečnila rovněž ve dnech 

28.-29. června 2004,  se za Komoru auditorů zúčastnil člen Rady Antonín Husák.

2001–2004
KVĚTEN 2004
ČERVEN 2004

28
Komora auditorů ČR jako hostitel setkání „V4“ připravila pro
účastníky i jízdu historickou tramvají na Malou Stranu.

Čtvrté setkání představitelů komor auditorů ze zemí visegrádské
čtyřky se konalo koncem května 2004 v prostorách zámeckého
hotelu ve Tvoršovicích u Benešova.



Červenec 2004

Prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž se 2. července 2004 dopisem obrátil na ministra

financí Bohuslava Sobotku se žádostí o prosazení změny zákona o auditorech ve vazbě na

nerovné postavení auditorů zapsaných v seznamech Komory auditorů ČR a hostujících

auditorů ze zemí EU dle nového zákona 169/2004 Sb. Ministr Sobotka ve své odpovědi

ze dne 23. července 2004 uvedl, že celá záležitost bude řešena implementací připravo-

vané nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účet-

ních závěrek do českého právního řádu.

Září 2004

V září 2004 začala být k tištěnému časopisu Auditor vydávána elektronická příloha, 

tzv. e-příloha Auditor, obsahující zajímavé a rozsáhlejší dokumenty a články, které 

z kapacitních důvodů nelze umístit do tištěného časopisu s limitovaným počtem stran.

K e-příloze mají auditoři přístup v uzavřené části  internetových stránek komory

www.kacr.cz, předplatitelům je zasílána elektronickou poštou.
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Říjen 2004

Evropská federace účetních (FEE)  uspořádala ve španělském městě Sitges poblíž

Barcelony ve dnech 7.-8. října 2004 historicky první kongres věnovaný problematice

malých a středních podniků a malých a středních auditorských  a účetních firem. 

Kongresu se zúčastnil prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž.

Výjezdní zasedání Rady komory, Dozorčí komise a Kárné komise se v říjnu 2004 konalo

na jižní Moravě  v reprezentativním prostředí zámku Čejkovice, známého svými 

templářskými sklepy. Na zasedání byl mj. projednán návrh Dozorčího řádu a novelizace

Etického kodexu a Kárného řádu.

Komora auditorů zajistila český překlad Mezinárodních auditorských standardů 

(Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements), vydání

2004, který auditoři obdrželi na CD s časopisem Auditor č. 8/2004.
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Listopad 2004

Dne 18. listopadu 2004 vydává Komora auditorů popáté přílohu Auditorské služby 

v deníku Hospodářské noviny. Příloha vychází stejně jako v předchozích letech s finanční

spoluúčastí auditorských společností.

V listopadu 2004 vychází první mimořádné číslo Auditor Speciál, které obsahuje 

články s problematikou auditu. Časopis informuje veřejnost o poslání a smyslu 

auditu, je rozesílán adresně cílovým skupinám.
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Auditor speciál 2004

Před sněmem v listopadu 2004 bylo vydáno první mimořádné číslo časopisu Auditor, tzv. Auditor speciál, který byl rozesílán odborné veřejnosti, 

významným účetním jednotkám, na ministerstva, finanční úřady, poslancům a senátorům. Cílem bylo představit nejen auditorskou profesi, její poslání, 

cíle a reálné možnosti, ale také Komoru auditorů  a její roli samosprávné profesní organizace. Grafické zpracování časopisu bylo svěřeno grafickému 

studiu Detail, obrázek na titulní straně a řada kreseb pochází od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.
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Petr Kříž působí jako senior manager v renomo-

vané auditorské firmě PricewaterhouseCoopers

Audit. Specializuje se zejména na metodiku 

účetnictví, od roku 1998 je členem Rady KA ČR,

kterou zastupuje v Národní účetní radě 

a v pracovní skupině pro banky Evropské federace

účetních znalců (FEE). Dále je členem britské 

Asociace autorizovaných účetních (ACCA) 

a americké Asociace vyšetřovatelů hospodářských

podvodů (ACFE). Je autorem a spoluautorem

desítek odborných publikací a studií 

k problematice účetnictví a auditu.

Jako v pořadí třetí prezident jste v roce 2001

nastoupil do čela Komory auditorů. 

Za Vašeho prezidentování oslavila Komora

deset let svého trvání. Jak byste s odstupem

času zhodnotil první desetiletí existence? 

Jsem přesvědčen, že první desetiletí bylo rozho-

dujícím vykročením Komory k tomu, aby se

stala respektovanou profesní organizací v České

republice, v Evropě i z celosvětového pohledu.

Komora si prošla své těžké začátky, dětské

nemoci a řekl bych, že za toto první desetiletí

dospěla někam na počátek svého středního

věku a stala se nezávislou stavovskou organi-

zací, schopnou hájit oprávněné zájmy auditorů,

ale především zájem veřejnosti na kvalitním

ověření stavu a výsledků hospodaření 

auditovaných podniků.  

Toto samosprávné a odpovědné postavení 

komory jako představitelky české auditorské 

profese bylo potvrzeno mimo jiné Mezinárodní

federací účetních IFAC a Evropskou federací

účetních FEE, které přijaly českou komoru mezi

své řádné členy.

Na tomto vývoji se podílela celá řada významných

osobností, ale rád bych při této příležitosti při-

pomněl především osobu prvního prezidenta 

komory profesora Pilného, který komoře dokázal

poskytnout nejen potřebnou důvěryhodnost, ale

především ohromný objem vlastního času, práce

a úsilí. Vývoj se však od té doby nezastavil, spíše

se po medializovaných skandálech na americ-

kých i evropských finančních trzích zrychlil, a to

především v oblasti regulace a mezinárodní 
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Komora auditorů ČR v letech 2001–2004
Rozhovor s prezidentem Petrem Křížem

Termín auditor pochází z latinského slova audio, audire (= slyšet, poslouchat, naslouchat, dovídat se, ale také

být poslušen). Od konce 18. století se termín auditor objevuje pro označení členů nejvyššího vojenského

soudního dvora rakousko-uherské monarchie, a to zřejmě vlivem církevního práva, které zná termín audi-

tor již od středověku pro označení prokurátorů u vyšších církevních soudů. Dnes se termín auditor používá

zejména v oblasti hospodářské sféry, ale i personálního řízení. Auditoři působící v ČR jsou zapsáni v sez-

namech Komory auditorů ČR, v jejímž čele stál v letech 2001–2004 ing. Petr Kříž.



harmonizace účetnictví i auditorské činnosti.

Před komorou i celou auditorskou profesí tak

v druhém desetiletí stojí náročné úkoly spočíva-

jící jednak v aplikaci relativně náročných 

mezinárodních kodexů a standardů a jejich 

zapracování do každodenní činnosti každého 

auditora, jednak podíl na přípravě, aplikaci

a praktické implementaci nového zákona,

vycházejícího ze Směrnice o statutární auditu

EU, který bude znamenat především zavedení

veřejného dohledu nad auditorskou činností,

přinášející určité omezení seberegulace.  Jisté je,

že nároky na řádné poskytování auditorských

služeb budou nadále růst.

V opakovaných vlnách se v České republice

diskutuje o povinném či nepovinném 

členství v komorách. Jaký je Váš názor 

na tento problém?

Děkuji za tuto otázku a předesílám, že toto je

můj ryze soukromý názor, vycházející z liberál-

ních životních zásad a přesvědčení, že za své

blaho si odpovídá především každý z nás sám.

Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že zřízení

komor ve všech podnikatelských oborech by

nebylo šťastným řešením, a z toho pak vyplývá

otázka, v kterých případech je regulace určité

profese komorou přínosná, tj. její neduhy jsou

vyváženy dostatečným množstvím přínosů.  

Ještě dříve je nutné si položit otázku, co všechno

by mělo být regulováno. Následně je nutno řešit,

co by měl regulovat stát, v kterých případech by

měl regulaci svěřit nezávislému orgánu a kdy je

vhodné ji svěřit profesní komoře.

Regulace je zcela zřejmě opodstatněná ve dvou

případech, a to v případě přirozených monopolů

a v případě, kdy zadavatel zakázky není jejím

primárním příjemcem.  Dalším důvodem může

být informační asymetrie mezi poskytovatelem

služby a jejím příjemcem, ale toto poslední

kritérium je dle mého názoru diskutabilní.  Lo-

gické úvahy nás dovedou rychle k závěru, že 

profesní regulace nebude v případě přirozených

monopolů funkční.  Rychle lze dojít též k závěru,

že v případě informační asymetrie naopak

výkonná moc státu nemá dostatečné odborné

kapacity k efektivnímu řešení z existující situace

vyplývajících tržních anomálií.  Obdobné konsta-

tování platí i v případě, kdy zadavatel zakázky

není jejím primárním příjemcem, a to zejména

v případě, kdy je tato situace spojená s infor-

mační asymetrií i ve vztahu mezi poskyto-

vatelem služby a výkonnou státní mocí.

Jsem přesvědčen, že případy informační asyme-

trie je možno řešit komorovým systémem

s povinným členstvím, veřejným dohledem nebo

i přijetím rozhodnutí, že tento obor bude vys-

taven volnému působení tržních sil s náležitými,

přiměřenými justičními nástroji vymáhání

odpovědnosti za způsobené škody.  V tomto pří-

padě úmyslně opomíjím variantu komorového

uspořádání nepovinného typu, která by regulo-

vala jak své členy, tak ostatní příslušníky profese,

neboť přes využití tohoto modelu v odborech ji

považuji za zjevně nedemokratickou. Naopak

jsem plně připraven podpořit jakékoliv komory

nebo jiné organizace, které zaváží své členy

k vyšším normám chování, které budou garanto-

vat svým zákazníkům a trhu, aniž by si takovýto

postup vynucovaly od ostatních členů profese

nebo formou jiných netržních legislativních

nástrojů.

Vrátím-li se po tomto exposé k auditorské pro-

fesi, je zřejmé, že v této profesi existuje nejen in-

formační asymetrie mezi auditory a uživateli

účetních závěrek, ale především rozpor plynoucí

z toho, že auditory najímají vesměs statutární

orgány podniků, ale uživateli jejich zpráv jsou

především akcionáři a společníci, případně bu-

doucí investoři a další zainteresované osoby,

neboť statutární orgány by měly mít o jimi
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řízeném podniku dostatečné množství informací,

kterým důvěřují, i bez zprávy auditora (obdobné

platí též při činnosti znalecké nebo notářské).

Jsem proto přesvědčen, že auditorskou profesi

nemůže řídit stát (konec konců, auditoři ověřují

řadu státních institucí a z tohoto přístupu by vy-

plýval další nutný konflikt zájmů); může být

řízena buď profesní komorou, nebo veřejným

orgánem, který bude náležitě odborně zdatný

k výkonu této funkce a náležitě nezávislý, aby

zabránil jakémukoliv podezření z podjatosti.

Z mého pohledu je potěšitelné, že chystané

řešení v auditorské oblasti směřuje ke kombinaci

těchto přístupů, kdy bude bezprostřední dohled

a zajišťování kvality auditorské činnosti svěřen

profesním orgánům komory a konečný dohled

nad těmito procesy bude mít nezávislý orgán

veřejného dohledu.  Nezbytným požadavkem

pro efektivnost tohoto řešení pak je odborná

zdatnost jeho členů, zamezující vzniku infor-

mační asymetrie, a postupy zamezující jaké-

mukoliv zřetelnému konfliktu zájmů.

Koncem roku 2006 jste byl jmenován 

viceprezidentem Evropské federace účetních

(FEE). Jaká je vaše úloha v této organizaci

a jaký význam má tato organizace pro 

auditorskou profesi?

Tímto jmenováním jsem se dostal do nejužšího

okruhu deseti osob, které řídí činnost této bezes-

poru nejvýznamnější účetní a auditorské organi-

zace v Evropě, reprezentující více než 500 000

účetních a auditorů ze 43 organizací působících

ve 32 evropských státech.  Myslím, že stejně jako

mně i řadě kolegů auditorů by toto jmenování

přineslo uspokojení, pro mě však představuje též

uznání celé české auditorské profesi a osobní

výzvu k dalšímu činorodému působení v této

nové dimenzi.  Patřím mezi lidi, kteří si váží toho,

že jsou Evropany a věřím, že koncepce vzájemně

spolupracující Evropy se prosadí a ukáže se

z dlouhodobého hlediska životaschopnou.

Mimo pravidelné práce v exekutivě FEE zastávám

funkci Treasurera, tj. odpovídám za financování

organizace a její rozpočet, dále předsedám

Bankovní pracovní skupině FEE a podílím se na

činnosti Koordinační skupiny pro účetní

výkaznictví FRPG.  Mimoto jsem byl výkonným

ředitelem FEE požádán o působení v týmu, jehož

cílem je zefektivnit činnost celé organizace ve

světle potřeb jejího současného rozvoje a růstu,

což je nesmírně zajímavá koncepční práce, při níž

mohu využít své zkušenosti z řízení komory

a jiných organizací.  Mimoto při této práci

využívám své znalosti profesních organizací

v zemích střední a východní Evropy a budu

během svého funkčního období usilovat o opti-

malizaci zastoupení těchto organizací, včetně

naší komory, v orgánech FEE.

FEE je představitelem účetní a auditorské profese

při jednání s Evropskou komisí a ostatními evrop-

skými orgány, prezentuje evropská stanoviska

Mezinárodní federaci účetních IFAC i Radě pro

mezinárodní účetní standardy IASB, připomínkuje

IFRS, Mezinárodní standardy auditu, Etický kodex

IFAC, Mezinárodní vzdělávací standardy pro pro-

fesní účetní a řadu dalších klíčových dokumentů

pro rozvoj účetnictví a auditu.  FEE spolupracuje

též s Evropskou kontaktní skupinou, hájící zájmy

šesti velkých auditorských firem, i se skupinou

EGIAN, která je představitelkou středních

společností, a s řadou dalších evropských i me-

zinárodních organizací působících v jednotlivých

specializovaných oblastech její působnosti. 

Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z Česka

i znalosti profesních organizací z ostatních

nových členských zemí i kulturního prostředí

v této dnes již velmi významné územní části FEE

pro ni budou přínosné a že naopak z těchto me-

zinárodních zkušeností budu schopen obohatit

činnost české komory a auditorské profese. 
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Listopad 2004

D
ne 29. listopadu 2004 se konal v Kongresovém centru v Praze již XIV. sněm 

Komory auditorů České republiky. Sněmu se zúčastnilo celkem 501 auditorů, což

bylo asi 40 procent celkového počtu auditorů zapsaných v seznamech komory (1258).

Tento sněm zároveň uzavíral funkční období volených orgánů komory zvolených na

sněmu v roce 2001. Odstupující prezident komory Petr Kříž zdůraznil ve svém úvod-

ním projevu priority Komory auditorů ČR pro další funkční období: zajištění aplikace

připravované nové 8. směrnice EU o statutárním auditu v právním systému  České 

republiky ( zákon o auditorech), spolupráce s Evropskou federací účetních znalců FEE,

aplikace mezinárodních standardů auditu ISA, spolupráce s partnerskými organizacemi

a institucemi a pokračování v budování pozitivního obrazu auditu a auditora ve

společnosti, zejména vnímání pojetí auditu (posun od auditu účetního k auditu 

finanční pozice a dosažených výsledků instituce včetně systémů řízení kontroly 

a prevence podvodné činnosti).

Sněm v rámci svého jednání schválil některé interní normy Komory auditorů ČR, 

zejména dozorčí řád, novely etického kodexu, kárného řádu a příspěvkového řádu.

Cílem dozorčího řádu je úprava postupu při dohledu nad kvalitou auditorské činnosti,

pravidelné prověrky i mimořádné kontroly výkonů jednotlivých auditorů. Největší

diskuse proběhla k návrhu novely příspěvkového řádu, kdy bylo navrhováno zvýšení

fixního příspěvku auditorů z částky 2600 Kč na částku 4000 Kč. Po uzavření diskuse

sněm schválil protinávrh, dle kterého nebyly příspěvky zvýšeny. V rámci sněmu 

vystoupili jako hosté zástupci partnerských organizací – Svazu účetních, Komory

daňových poradců ČR, Slovenské komory auditorů, Českého institutu interních 

auditorů a náměstek ministra financí Ladislav Zelinka.

V následných volbách bylo zvoleno 17 členů Rady Komory auditorů ČR, 7 členů Kárné

komise, 10 členů Dozorčí komise a dva revizoři účtů. Výsledky voleb včetně počtu

platných hlasů byly zveřejněny v časopise Auditor č. 10/2004.
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Za předsednickým stolem na XIV. sněmu zleva viceprezident ko-
mory Ladislav Langr, prezident Petr Kříž, viceprezident Vladimír
Králíček.
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Vladimír Králíček absolvoval v roce 1975 Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor mecha-

nizace a automatizace řídících prací), po absolutoriu působil na katedře účetnictví VŠE jako 

asistent, v letech 1983-1990 jako ekonomický náměstek VD Motex Praha. Roku 1991 se vrátil na

Vysokou školu ekonomickou, kde působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty 

financí a účetnictví, kde se zároveň roku 1996 habilitoval. Je rovněž hostujícím pedagogem CMC

Graduate School v Čelákovicích, společníkem auditorské firmy AUDIT Plus, s. r. o. a autorem

desítek odborných publikací a studií k problematice auditu, standardizace auditorských služeb 

a jejich etického rozměru. Od roku 1998 je členem Rady Komory auditorů ČR, 

v letech 2001-2004 zastával funkci viceprezidenta  Komory auditorů ČR.

V usnesení XIV. sněmu KA ČR byly formulovány jako hlavní konkrétní úkoly pro příští

období: sledování vývoje připravované nové směrnice EU o statutárním auditu 

a zapojení se do procesu její tvorby a transponování do zákona o auditorech, aplikace

Mezinárodních standardů auditu a mezinárodního etického kodexu auditorů 

a spolupráce s Evropskou federací účetních znalců (FEE).

Dne 29. listopadu 2004 proběhlo  po sněmu mimořádné zasedání Rady Komory 

auditorů ČR, na kterém byli zvoleni prezident a viceprezident komory. Na funkci 

prezidenta byli navrženi Vladimír Králíček, Karel Hampl, Libuše Müllerová a Jiří Vrba,

který se kandidatury na pozici prezidenta vzdal. Do druhého kola voleb postoupili

Vladimír Králíček a Karel Hampl. Většinou hlasů zvítězil Vladimír Králíček a stal 

se tak v pořadí čtvrtým prezidentem Komory auditorů ČR. Viceprezidentem byl poté 

v prvním kole většinou hlasů zvolen Jiří Vrba.
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RADA

Vladimír Králíček, prezident

Jiří Vrba, viceprezident

Marie Kučerová, kancléřka (do 2/2007)

Tomáš Brumovský

Hana  Březinová

Zdeňka Drápalová (do 10/2006)

Karel Hampl

Rudolf Heřmanský (od 11/2006) 

Antonín Husák

Bohumil Král

Alena Mrkvičková

Libuše Müllerová

Karel Novotný

Ivana Pilařová

Jana Pilátová

Pěva Pokorná

Petr Ryneš

Radomír Stružinský (od 11/2005)

Petr Šrámek (do 10/2005)

Petr Šobotník (od 4/2007)

DOZORČÍ KOMISE 

Josef Běloubek, předseda

Jana Gebauerová, místopředsedkyně

Slavomíra Stárková, místopředsedkyně (do 9/2005)

Zdeněk Urban (člen od 2/2005, od 10/2005 místopředseda)

Jaroslav Beneš

Danuše Husáková

Jana Kutilová

Karel Novotný, ml.

Stanislav Staněk

Ivana Špačková

Miluše Vašíčková (do 1/2005)

KÁRNÁ KOMISE

Josef Zídek, předseda

Jan Jareš, místopředseda

Jiří Sixta, místopředseda

Jan Glatt

Miroslava Krčmová 

Jitka Náhlovská

Marta Vlčková 

REVIZOŘI ÚČTŮ

Pavel Novotný

Jaroslava Pechová

Složení volených orgánů pracujících v období 12/2004 - 11/2007 
(včetně postupných změn)



Rada na své mimořádné schůzi vzala na vědomí, že nově zvoleným předsedou dozorčí

komise je Josef Běloubek, místopředsedkyněmi Slavomíra Stárková a Jana

Gebauerová,  předsedou  kárné komise je opět Josef Zídek a místopředsedy Jan Jareš

a Jiří Sixta. Dále Rada pověřila odstupujícího prezidenta  komory Petra Kříže, aby 

komoru zastupoval nadále  v Radě Evropské federace účetních znalců (FEE) 

i v období let 2005-2006.
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Viceprezident Jiří Vrba

Josef Zídek, 
předseda kárné komise

Josef Běloubek, 
předseda dozorčí komise



Prosinec 2004

Ve dnech 9.–11. prosince 2004 proběhlo v Biaritzu XVII. shromáždění partnerské profesní

organizace francouzských auditorů Compagnie nationale des commissaires aux comptes

(CNCC), kterého se jako zástupkyně KA ČR zúčastnila Zdeňka Drápalová. 

Účast ing. Drápalové upevnila dlouholeté přátelské kontakty mezi oběma profesními 

organizacemi. Na prvním řádném zasedání Rada v novém složení po volbách 

dne 13. prosince 2004 projednala uspořádání většiny pomocných orgánů, resp. výborů,

a ustanovila  jejich předsedy. Do nové funkce kancléřky byla  zvolena Marie Kučerová,

která bude členkou prezidia a na starosti bude mít  přípravu a kontrolu plnění rozpočtu

a hospodaření komory. Zatím neobsazeny zůstaly funkce předsedů Výboru pro metodiku

účetnictví podnikatelských subjektů, Výboru pro finanční instituce, Výboru  pro IAS/IFRS

a redakční rady pro překlad ISA.

Dne 17. prosince 2004 se konala v Bruselu schůze pracovní skupiny pro etiku (Ethics

Working Party) Evropské federace účetních znalců (FEE), kterého se pravidelně účastní

jako zástupce  Komory auditorů  ČR Petr Šobotník.
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Leden 2005

Na zasedání Rady KA ČR dne 24. ledna 2005 byli jmenováni zástupci  Komory

auditorů ČR do pracovních skupin Evropské federace účetních znalců (FEE): Milan

Slavík do pracovní skupiny pro audit, Petr Šobotník do pracovní skupiny pro etiku

a Petr Kříž do pracovní skupiny pro banky a finanční instituce. Zároveň byli jmenováni

delegáti komory do Koordinačního výboru pro daně Pěva Pokorná, Petr Ryneš 

a Ivana Pilařová. Rada  projednala rovněž obsazení funkcí předsedů a místopředsedů

zbývajících pomocných orgánů komory. Předsedkyní Výboru pro metodiku účetnictví 

podnikatelských subjektů byla jmenována Hana Březinová, místopředsedou Petr

Ryneš, předsedou podvýboru pro finanční instituce Petr Kříž a předsedou podvýboru

pro IAS/IFRS Ladislav Langr, předsedou redakční rady pro překlad ISA Milan Slavík.
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POMOCNÉ ORGÁNY KOMORY, JEJICH PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 
PRACUJÍCÍ V OBDOBÍ 12/2004 - 11/2007

Výbor pro legislativu a vnitřní normy Antonín  Husák

Výbor pro otázky profese a etiku Tomáš Brumovský

Výbor pro auditorské zkoušky Bohumil Král, Alena Mrkvičková

Výbor pro auditorské standardy Zdeňka Drápalová

Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání Jana Pilátová, Karel Novotný

Výbor pro veřejný sektor Petr Šrámek

Výbor pro metodiku účetnictví podnikatelských subjektů Hana Březinová, Petr Ryneš

Podvýbor VM pro finanční instituce Petr Kříž

Podvýbor VM pro IAS/IFRS Ladislav Langr

Výbor pro informační politiku Karel Hampl

Redakční rada časopisu Auditor Libuše Müllerová

Redakční rada pro překlad ISA Milan Slavík

Dne 10. ledna 2005 se v sídle Komory auditorů konal slavnos-
tní slib šestnácti nových auditorů.Ti, kdo úspěšně složili
náročnou ústní zkoušku završující předchozích osm písemných
zkoušek a zároveň splnili podmínku povinné tříleté praxe asis-
tenta auditora, přišli složit slib podle zákona do rukou prezi-
denta komory.



Únor 2005

Na zasedání dne 21. února 2005 Rada komory schválila standard pro řízení kvality auditu

(uvnitř firem) ISQC 1 za účinný od 1. ledna 2006. Toto datum účinnosti bude 

zapracováno do prohlášení Rady k účinnosti mezinárodních auditorských standardů.

V důsledku narůstající agendy jmenovala  Rada  ze svých řad stálou odvolací komisi ve

složení Antonín Husák, Karel Hampl, prof. Libuše Müllerová, doc. Karel Novotný, Pěva

Pokorná , Petr Ryneš a náhradníky Petra Šrámka a Ivanu  Pilařovou. Úkolem této komise

je rozhodovat o odvoláních proti kárným opatřením uděleným Kárnou komisí komory.

Březen 2005

Významnou  událostí  roku byla mezinárodní konference, kterou v Praze uspořádala ve

dnech 10.-11. března 2005  Mezinárodní federace účetních (IFAC). Konference, pořádaná

pod záštitou ACCA, Komory auditorů  ČR a Svazu  účetních,   byla zaměřená na malé

a střední účetní firmy, malé a střední podniky a a na rozvíjející se země. Své zástupce na

ni vyslaly mezinárodní a regionální organizace z 49 zemí.

Dne 16. března 2005 proběhlo v Bruselu pravidelné zasedání Rady Evropské federace

účetních znalců (FEE), kterého se jako zástupce komory zúčastnil Petr Kříž.

Dne 21. března 2005  se na půdě Senátu PČR konalo diskusní fórum na téma „Evropská

harmonizace, v čem ano a v čem ne“ za účasti předsedy Senátu, poslanců Evropského

parlamentu, představitelů  vlády ČR a Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Na diskusním

fóru vystoupil rovněž prezident  Komory auditorů ČR Vladimír Králíček, který se ve svém

vystoupení věnoval tématu budoucnosti auditorské profese v České republice.
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V Pražském hotelu Marriot se sešli v březnu 2005 na konferenci
IFAC představitelé auditorských a účetních organizací z 49 zemí.



Duben 2005

Rada Komory auditorů ČR schválila na své schůzi dne 4. dubna 2005 novelu směrnice

Zásady pro poskytování cestovních náhrad, režim DPH a poplatků  za auditorské 

zkoušky s ohledem na veřejnoprávní funkci komory, dále schválila návrh na jmenování

auditorky Hany Houdkové do  Výboru pro metodiku účetnictví.

Dne 20. dubna 2005 proběhlo v Bruselu zasedání Pracovní skupiny FEE pro etiku,

kterého se za komoru zúčastnil Petr Šobotník.

Dne 24. dubna 2005 odeslala Komora auditorů ČR dopis náměstkovi ministra financí

Ladislavu Zelinkovi ve věci uplatnění mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS ve

smyslu platného zákona o účetnictví. Komora ve svém dopise upozornila na některé

nedostatky aplikace standardů v České republice a nabídla svou pomoc při řešení 

tohoto problému.

Květen 2005

Dne 9. května 2005 proběhlo v Bruselu zasedání rozšířené pracovní skupiny FEE 

pro banky za účasti zástupce Komory auditorů ČR Petra Kříže.

Rada Komory auditorů ČR na svém zasedání 9. května 2005 projednala mj. účetní

závěrku za rok 2004 s tím, že uložila kancléřce vytvořit návrh vnitřního předpisu, který

by řešil zaúčtování došlých příspěvků na činnost komory v jiném účetním období.

Dála Rada projednala uplatňování DPH v druhém čtvrtletí 2005 podle novely zákona

o DPH účinné dnem 30. 3. 2005, schválila novelu mzdového předpisu komory 

a převod licence k překladu IAS/IFRS na Svaz účetních.
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Prezident Komory auditorů Vladimír Králíček při vystoupení na
diskusním fóru k evropské harmonizaci na půdě Senátu na jaře
2005. 

Na prvním zasedání Rady FEE v nových kancelářích na jaře 2005
předal zástupce Komory auditorů Petr Kříž prezidentovi FEE
Jacquesovi Potdevinovi dar v podobě panoramatické fotografie
Prahy.



Červen 2005

Ve dnech 2.-4. června 2005 proběhlo tradiční, již páté setkání představitelů komor

auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky v Bratislavě. Poprvé se setkání zúčastnili rovněž

zástupci komor auditorů Bulharska a Rumunska. Komoru auditorů ČR zastupovala 

delegace ve složení prezident Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba, ředitelka úřadu

Eva Rokosová a bývalý prezident komory Petr Kříž jako zástupce Komory auditorů ČR

v Radě FEE. Rada Komory auditorů na svém zasedání 20. června 2005 mj. projednala

dílčí návrhy na změny vnitřních předpisů komory (Statut, Směrnice pro KPV, Kárný

řád, Příspěvkový řád), které bude projednávat XV. sněm komory, schválila koncepci

časopisu Auditor na rok 2006 a vypsání výběrových řízení na grafické zpracování 

a zajištění kompletní výroby časopisu  a na redaktora časopisu.   

V červnu 2005 byla vyhodnocena anketa o činnosti Komory auditorů ČR a jejích 

informačních, komunikačních a vzdělávacích aktivitách, která byla zveřejněná v čísle

4/2005 časopisu Auditor. Výsledky ankety byly publikovány v v časopisu Auditor 

č. 6/2005 a bylo k nim přihlédnuto při formulování další koncepce činnosti komory. 

V polovině roku 2005 byl připraven překlad mezinárodních auditorských standardů

vydaných IFAC, který byl formou CD distribuován na konci června  s časopisem 

Auditor č. 6/2005. Dne 20. června se konalo v Bruselu zasedání pracovní skupiny 

FEE pro etiku za účasti Petra Šobotníka. Dne 27. června 2005 bylo vypsáno výběrové

řízení na grafické zpracování a zajištění kompletní výroby časopisu včetně distribuce

a na redaktora časopisu, které bylo zveřejněno v tisku a na webu Komory.

Červenec 2005
Začátkem července 2005 se v sídle Komory auditorů uskutečnilo slavnostní předání

osvědčení  k poskytování auditorských služeb devíti novým auditorům. Tito noví 

auditoři v předchozích třech letech složili 10 písemných zkoušek, závěrečnou ústní

zkoušku a zároveň splnili tříletou praxi asistenta auditora.  
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Noví auditoři při slavnostním slibu v červenci 2005.

Zástupci komor auditorů zemí „V4“ se sešli v červnu 2005 v Bra-
tislavě.



Srpen 2005

Komora auditorů ČR zpracovala stanovisko k návrhu novely vyhlášky MF č. 467/2000

Sb., kterou se vydává auditorský zkušební řád. Stanovisko bylo dne 16. srpna 2005

odesláno ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.

Během července a srpna 2005 se přetvářela podoba a struktura internetových stránek

komory. Novou podobu získala zejména nabídka vzdělávacích akcí. Většina informací

byla z uzavřené části převedena do veřejně přístupné části webu. 

Září 2005

Dne 2. září 2005 se v Bruselu konalo pravidelné zasedání pracovní skupiny FEE pro

etiku, kterého se za Komoru auditorů zúčastnil Petr Šobotník.

Rada komory na svém zasedání 5. září 2005 mj. schválila novou organizaci slibu 

auditorů. Dne 12. září 2005 se sešla komise pro vyhodnocení nabídek do výběrového

řízení a) na dodavatele nové grafické podoby časopisu Auditor a zajištění kompletní

výroby časopisu a b) na redaktora časopisu. Komise po  porovnání a vyhodnocení

nabídek vybrala z nabídek na grafické zpracování a zajištění výroby časopisu do užšího

výběru  dvě firmy: Grafické studio Detail a Infomedia, jejichž návrhy předložila

k  prezidiu na jeho zasedání 19. září 2005 k posouzení.  Prezidium posoudilo oba 

předložené návrhy a předložilo je ke schválení na říjnovém zasedání Rady komory. 

Z nabídek došlých do výběrového řízení na redaktora časopisu  vybrala hodnotící

komise podle stanovených kritérií jako nejlepší nabídku předloženou dosavadním

redaktorem Jaromírem Dočkalem. Součástí internetových stránek komory

www.kacr.cz se stal bulletin IAS/IFRS zaměřený na problematiku standardizace 

v oblasti účetnictví. Jeho první číslo vyšlo  v září 2005.
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Říjen 2005

Ve dnech 3.-4. října 2005 proběhlo tradiční výjezdní společné zasedání Rady Komory

auditorů, Kárné komise a Dozorčí komise, tentokrát v Uherském Hradišti. Rada na

schůzi projednávala řadu bodů, mj. jmenovala nové členy podvýboru pro finanční 

instituce (David Ondroušek, Jitka Svobodová, Jarmila Šímová, Hana Jandlová 

a Jindřich Vašina). Projednala také výsledky výběrového řízení na grafiku a výrobu 

časopisu Auditor  s tím, že výběrové řízení zrušila, a výsledky výběrového řízení 

na redaktora časopisu Auditor s tím, že redaktorem bude nadále pan Jaromír Dočkal.

Časopis Auditor bude od ledna 2006 vycházet barevně a v grafické podobě podle

návrhu vypracovaného grafickým studiem Detail z Prahy 3, tisk a distribuci bude

nadále zajišťovat Infomedia, spol. s r.o.  

Členové dozorčí komise na tomto výjezdním zasedání volili nového místopředsedu

namísto dosavadní místopředsedkyně Slavomíry Stárkové, která nastoupila do 

zaměstnání do Úřadu komory do referátu dohledu a z tohoto důvodu rezignovala 

v září 2005 na svou funkci v dozorčí komisi.  Tajnou volbou byl novým

místopředsedou zvolen Zdeněk Urban, dlouholetý aktivní člen komise.

Ve dnech 17.-18. října 2005 navštívila ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová Berlín 

a jednala s představiteli partnerské Wirtschaftsprüferkammer (WPK). Předmětem 

jednání bylo upevnění vzájemných kontaktů a výměna informací o systémech regu-

lace auditorské profese v České republice a Německu a  veřejného dohledu  nad 

auditory podle nové směrnice EU o statutárním auditu.

Ve dnech 18.-19. října 2005 se konalo v Bruselu zasedání pracovní skupiny FEE pro

banky, kterého se zúčastnil Petr Kříž.

Dne 25. října 2005 proběhlo v Bruselu diskusní fórum na téma vnitřní kontroly 

a krizového řízení v zemích EU, kterého se za komoru zúčastnil Milan Slavík.
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Během přestávky na výjezdním zasedání.

Členové kárné komise na výjezdním zasedání v Uherském Hradišti
v říjnu 2005.



Listopad 2005

Na své schůzi dne 7. listopadu 2005 vzala Rada Komory auditorů na vědomí rezignaci

Petra Šrámka na členství v Radě. Nahradil jej Radomír Stružinský (jakožto  první náhrad-

ník podle výsledků posledních voleb do Rady), který se stal předsedou Výboru pro 

veřejný sektor. Rada dále schválila znění prvních tří aplikačních doložek k mezinárodním

auditorským standardům (k ISA 700,  k ISA 720 a k ISRE 2400).

Pod záštitou Výboru pro otázky profese a etiku se uskutečnilo dne 8. listopadu 2005 

v Hradci Králové setkání auditorů a asistentů auditorů s vedením Komory auditorů ČR.

Na programu setkání byly otázky další činnosti komory, reflexe její práce mezi jednotlivými

auditory a aktuální problémy auditorské profese v ČR. Za Radu komory se  akce

zúčastnila kancléřka Marie Kučerová a předseda Výboru pro otázky profese a etiku

Tomáš Brumovský, dozorčí komisi zastupoval Jaroslav Beneš a a za úřad se zúčastnila

Libuše Šnajdrová. Dne 13. listopadu 2005 opustil řady auditorů nečekaně ve věku 53 let

Radomír Kosina, jeden z hlavních iniciátorů založení Unie auditorů, předchůdce Komory

auditorů.  Po založení Komory auditorů České republiky na jaře 1993 byl Radomír Kosina

zvolen prvním předsedou dozorčí komise v historii komory. 

Dne 24. listopadu 2005 vyšla komerční příloha deníku Hospodářské noviny s názvem 

Auditorské služby, která přibližuje problematiku auditu a auditorské profese široké 

veřejnosti. Příloha byla vydána komorou za finanční spoluúčasti auditorských společností.

Dne 28. listopadu 2005 se konal XV. sněm Komory auditorů ČR v prostorách interhotelu

Voroněž v Brně. Sněmu se zúčastnilo 418 auditorů, tj. necelá třetina z celkového počtu

auditorů vedených v seznamu komory. Sněm tudíž nebyl usnášeníschopný a musel být

vyhlášen sněm náhradní. Prezident Vladimír Králíček zdůraznil v úvodním projevu 

nejdůležitější výsledky činnosti komory  za uplynulý rok, k nimž  patřilo dokončení

českého překladu mezinárodních auditorských standardů, sledování procesu projednávání

návrhu nové 8. směrnice EU o statutárním auditu v evropských orgánech, zveřejňování

řady diskusních materiálů na internetových stránkách komory a zintenzivnění spolupráce
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Radomír Kosina



s ministerstvem financí a Českým institutem interních auditorů. Činnost Komory

auditorů za rok 2005 pak byla zhodnocena ve výroční zprávě. Komoře se daří budovat 

v součinnosti s externími partnery sbor lektorů pro zajištění kvalitních vzdělávacích

programů, v roce 2005 bylo realizováno celkem 56 seminářů, v prvním  pololetí roku se

jich zúčastnilo celkem 1125 frekventantů. Komora auditorů dále uspořádala 15

přípravných kurzů na auditorské zkoušky, které rovněž přispěly k vysoké míře úspěšnosti

uchazečů při těchto zkouškách. K 1. říjnu 2005 registrovala Komora auditorů 1272

auditorů a 334 auditorských společností. Zástupci  komory se podíleli na jednáních

Koordinačního výboru pro daně a účastnili se rovněž práce Národní účetní rady na

přípravě interpretace nových účetních pravidel. Komora auditorů se zapojí rovněž do

přípravy Akčního plánu ministerstva financí v oblasti účetního auditu, prací na novelizaci

mezinárodních účetních standardů a bude intenzivně spolupracovat s domácími i

zahraničními finančními institucemi a správními i samosprávnými orgány. V oblasti

propagace a mediální prezentace KA ČR pokračovalo vydávání 10 čísel časopisu Auditor

ročně a provoz internetových stránek. Časopis Auditor měl v roce 2005 náklad 2600

kusů. Vedle auditorů, kteří časopis dostávají bezplatně,  časopis odebíralo 103

předplatitelů. Po celé období zajišťoval úřad komory administrativní, ekonomickou,

propagační, organizační a evidenční činnost včetně vedení seznamů auditorů a audi-

torských společností podle zákona. V oblasti mezinárodní spolupráce je nejvýznamnější

činnost KA ČR v rámci Mezinárodní federace auditorů a účetních IFAC a Evropské 

federace účetních znalců (FEE).  Sněm  schválil novely Statutu, Směrnice pro kontinuální

profesní vzdělávání, Příspěvkového řádu, Kárný řád a Směrnici pro vyřizování podnětů,

všechny s účinností od 1. ledna 2006. Při novelizaci příspěvkového řádu bylo schváleno

zvýšení fixních příspěvků auditorů z částky 2600 Kč na 2900 Kč ročně a zvýšení sazby

pro výpočet pohyblivého příspěvku z 0,4 na 0,45 %. Sněmu se zúčastnili zástupci 

partnerských organizací – Slovenské komory auditorů, Svazu účetních, Komory daňových

poradců a náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.
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Při rozhovoru během sněmu zleva čestný prezident komory Petr
Kříž, náměstkyně ministra financí Dana Trezziová, vedoucí úřadu
komory Eva Rokosová a prezident komory Vladimír Králíček.

Patnáctého sněmu v brněnském hotelu Voroněž koncem listopadu
2005 se zúčastnilo 418 auditorů.



Prosinec 2005
Dne 1. prosince 2005 se v Bruselu konal seminář pořádaný Evropskou federací účetních

znalců (FEE) na téma „IFRS Convergence and Consistence“, kterého se za komoru

zúčastnil Ladislav Langr. Ve dnech 6.-7. prosince 2005 zasedala v Bruselu Rada FEE. 

Jednání se účastnil   zástupce Komory auditorů Petr Kříž.

Na své poslední schůzi v roce 2005, která se konala 12. prosince, Rada komory schválila

podmínky pro doporučení auditora k zápisu do seznamu správců konkurzní podstaty, do

seznamu nucených správců a likvidátorů nebo do seznamu soudních znalců, dále

schválila návrh novely auditorské směrnice č. 52 Přezkoumání hospodaření a audit účetní

závěrky územních samosprávných celků, jejíž účinnost byla stanovena na 1. 2. 2006.

Rada také vyhlásila v souladu s usnesením XV. sněmu prioritní vzdělávací téma na rok

2006 – Mezinárodní auditorské standardy,  a jmenovala do redakční rady pro překlad ISA

Janu Vackovou a do Výboru pro veřejný sektor Martinu Smetanovou. 

Dne 13. prosince 2005 se v sídle České komory architektů v Praze uskutečnilo tradiční

setkání představitelů profesních komor v ČR. Hlavním tématem letošního setkání byla

směrnice Evropské komise o službách a problémy s její implementací v českém právním

řádu ve vztahu ke svobodným povoláním.

V prosinci 2005 byla vydána  Příručka pro provádění auditu  u podnikatelů, kterou  ve

spolupráci s Komorou auditorů připravila auditorská společnost Deloitte. Elektronická

verze příručky byla na CD rozeslána auditorům s časopisem Auditor č. 10/2005. Příručka

byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditu v souladu s mezinárod-

ními auditorskými standardy ISA.
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Leden 2006

Na svém zasedání dne 23. ledna 2006 schválila Rada Komory auditorů   novelu vnitřní

směrnice komory Oběh účetních dokladů a návrh Směrnice o poplatcích za kárné

řízení, předložený Kárnou komisí, a jmenovala  do Výboru pro metodiku 

podnikatelských subjektů Antonína Valdera.

Od prvního čísla ročníku 2006 začíná časopis Auditor vycházet barevně a v nové

grafické úpravě. Počet stran a periodicita vydávání zůstává stejná jako v předchozím

roce. Snahou redakční rady je modernizovat nejen formu, ale zejména zlepšit obsah.

Nově se zavádí pro celý ročník regionální rubrika, obsahující statistiku počtu auditorů,

auditorů a ekonomických subjektů v jednotlivých krajích a další regionální informace. 

Únor 2006

Na zasedání Rady komory dne 20. února 2006 byly v návaznosti na nový správní řád

(zákon č. 500/2005 Sb.) zakomponovány do organizačního řádu úřadu Komory

auditorů ČR úředně pověřené osoby. Stali se jimi ředitel, referenti vykonávající

agendu auditorských zkoušek a vedení seznamů auditorů, asistentů auditora 

a auditorských společností podle zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., a odborní 

referenti referátu dohledu. Ve dnech 20.-21. února 2006  se v Bruselu uskutečnil

seminář pořádaný FEE na téma „Nejnovější vývoj v Evropské unii“ zaměřený 

na problematiku standardizace a regulace účetní profese. Semináře se za komoru

zúčastnila Markéta Jindřišková z referátu metodiky účetnictví a  auditu.
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Březen 2006

Dne 20. března 2006 se v Bruselu  konalo zasedání pracovní skupiny FEE pro audit.

Hlavním bodem jednání byl diskusní dokument „Management Commentary“ – 

Komentář vedení účetní jednotky. Za Komoru auditorů se jednání účastnila Markéta

Jindřišková z referátu metodiky účetnictví a auditu. Ve dnech 28.-29. března 2006 

v Bruselu zasedala Rada FEE, jejího jednání  se za komoru účastnil Petr Kříž. 

Dne 30. března 2006 proběhlo v Bruselu jednání pracovní skupiny FEE pro politiku

účetního výkaznictví, kterého se za komoru zúčastnil Ladislav Langr.

Duben 2006

Na pravidelné schůzi dne 3. dubna 2006 Rada komory schválila účinnost novel 

standardů ISA 230, ISA 200, ISA 330, ISQC 1, ISA 210 a nových standardů ISA 220 R 

a ISRE 2410 jako auditorských standardů Komory auditorů ČR tak, jak byla stanovena

IFAC. Prezident Vladimír Králíček informoval o svém jednání s náměstkyní ministra 

financí Danou Trezziovou. Předmětem jednání byla zejména spolupráce Ministerstva

financí s metodickým výborem komory a  možnosti novely zákona o auditorech.

Dne 28. dubna 2006 proběhlo v sídle komory jednání se zástupci Asociace autorizo-

vaných certifikovaných účetních (ACCA) o aplikaci nové  směrnice EU o statutárním

auditu. Delegaci ACCA tvořili prezident Christopher Forster, výkonný ředitel Allen 

Blewitt a ředitelka pro ČR a SR Katka Benešová, Komoru auditorů zastupovali prezi-

dent Vladimír Králíček a Markéta Jindřišková. V čísle 4/2006 časopisu Auditor byla 

publikována mimořádná příloha „Jak mohou malé a střední podniky snížit riziko

podvodů“. Jde o odborný materiál vydaný FEE, jehož překlad z angličtiny do češtiny

zajistila Komora auditorů. V dubnovém čísle časopisu Prosperita vychází speciální

příloha na téma Podnikání a význam auditu s články o úloze Komory auditorů ČR 

a odbornými články. 
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Na jednání v sídle komory v dubnu 2006 zleva výkonný ředitel
ACCA Allen Blewitt, prezident ACCA Christopher Forster 
a ředitelka ACCA pro ČR a SR Kateřina Benešová.
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Brožura o Komoře auditorů

V létě roku 2006 byla vydána  již třetí dvojjazyčná česko-anglická informační brožura o Komoře auditorů ČR. Obsahuje základní informace 

o roli komory,  o její organizační struktuře, o všech oblastech činnosti a působení  komory, o vývoji počtu auditorů, auditorských společností a asistentů

auditora od roku 1993, o vývoji ročního obratu a aktuální obsazení volených orgánů komory a úřadu. Grafické zpracování zajistilo studio Detail.



Květen 2006

Rada komory na svém zasedání 15. května 2006 mimo jiné projednala návrh 

honorářového řádu, který má stanovit odměny pro autory článků a fotografií, 

a uložila zapracování připomínek, dále zrušila Směrnici komory o poplatcích za kárné

řízení s tím, že se komora musí řídit prováděcí vyhláškou ministerstva vnitra ke

správnímu řádu. Prezident Vladimír Králíček informoval Radu o jednáních komisí 

ministerstva financí k tzv. Akčnímu plánu pro oblast auditu a účetnictví a k transpozici

nové směrnice EU o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

(2006/43/ES)  do nového zákona o auditorech, který má být vydán v roce 2008.

V květnu 2006 vydává komora CD s Mezinárodními auditorskými standardy IFAC

2006 v českém překladu.

Červen 2006

V hlavním městě Lotyšské republiky Rize se ve dnech 1.-2. června 2006 konalo 

mezinárodní fórum účetních a auditorů věnované sbližování účetních systémů 

jednotlivých evropských zemí (European Forum of Accountants and Auditors). 

Za Českou republiku se jednání zúčastnily členka Rady komory Marie Kučerová  

a ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová.

Rada komory schválila na své schůzi dne 19. června 2006 návrh Honorářového řádu.

Dále schválila návrh Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání, dle kterého je

zaváděna ve vzdělávacím programu Komory auditorů forma e-learningových kurzů.

Prvními tematickými okruhy kurzů jsou: Auditorské postupy (ISA) – ukázková lekce,

Účetnictví, Daňová problematika – ukázková lekce. Rada rovněž schválila návrh

2004–2007
KVĚTEN 2006
ČERVEN 2006

20

Prezidenti a viceprezidenti komor auditorů ze zemí tzv. visegrád-
ské čtyřky se sešli v červnu 2006 v maďarském Miskolci.



metodické pomůcky pro přezkum hospodaření územních samosprávných celků (obcí) ,

která bude zveřejněna  jako tištěná příloha časopisu Auditor č. 6/2006, 

a Honorářový řád, upravující zásady odměňování autorů článků, fotografií, obrázků

apod. zveřejňovaných v časopise Auditor, v dalších odborných časopisech 

a publikacích vydávaných komorou, v komerční příloze deníku Hospodářské noviny 

a v časopise Prosperita.

Ve dnech 8. – 10. června 2006 se konalo v maďarském Miškolci šesté setkání

prezidentů a viceprezidentů komor auditorů zemí visegrádské čtyřky, rozšířené 

o zástupce Rumunska, Bulharska a prvně též Srbska a Ukrajiny. Jednání se za českou

stranu zúčastnili prezident Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba a ředitelka úřadu

Komory auditorů Eva Rokosová. Během setkání byl diskutován stav auditorské profese

v jednotlivých zemích, implementace nové evropské směrnice o povinném auditu, 

aplikace standardů IAS/IFRS a další témata.

Ve dnech 13. – 14. června 2006 se v Praze uskutečnilo veřejné zasedání Výboru IFAC

pro etické standardy účetních (IESBA). Zástupci Komory auditorů se zasedání

zúčastnili jako pozorovatelé. Úkolem výboru je příprava změn mezinárodního etického

kodexu auditorů a účetních. V předvečer zasedání proběhla schůzka zástupců Komory

auditorů ČR, Svazu účetních a zástupců IESBA (předseda Richard George, technická

manažerka paní Jan Munro a předsedkyně pracovní skupiny pro oblast nezávislosti

Jean Rothbarthová). Dne 19. června 2006 proběhlo v Bruselu jednání pracovní skupiny

FEE pro politiku účetního výkaznictví za účasti Ladislava Langra. V Bruselu se dne 

21. června 2006 konalo zasedání Rady FEE za účasti Petra Kříže. V červnu 2006 je vydáno

druhé mimořádné číslo časopisu Auditor Speciál s články věnovanými problematice

auditu, které má zvýšit informovanost odborné veřejnosti o poslání a smyslu auditu.

Komora auditorů ČR podává 28. června 2006 žádost o poskytnutí grantu z programů

Evropské unie na zvyšování odborné úrovně auditorů, asistentů auditora a odborných

pracovníků (neauditorů) zaměstnaných u auditorských společností. Konkrétně šlo 

o grant pro účastníky seminářů zaměřených na praktickou aplikaci mezinárodních 
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Delegace KA ČR na setkání „V4“ – zleva Jiří Vrba, Eva Rokosová,
Vladimír Králíček.

Na snímku ze setkání „V4“ v Miskolci zprava viceprezident FEE
Jacques Potdevin a prezident Maďarské komory auditorů Deszo
Sugár.



auditorských standardů, které komora připravuje.  Pro poskytnutí podpory 

z fondů EU byly podány na základě podmínek stanovených EU dvě žádosti: jedna 

pro mimopražské auditory a auditorské společnosti, druhá byla podána z jiného 

programu pro auditory a společnosti se sídlem v Praze. Jako mimořádnou přílohu čísla

6/2006 časopisu Auditor vydává Komora auditorů   metodický návod pro

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dle zákona 420/2004 Sb.).

Červenec 2006

Dne 17. července 2006 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání

uspořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Generálním ředitelstvím

Evropské komise pro hospodářskou soutěž na téma deregulace svobodných povolání. 

Za Komoru auditorů se jednání zúčastnil Tomáš Brumovský. Prezentoval zejména

problém tzv. hostujících auditorů, kteří mají možnost působit v ČR, aniž složili

rozdílovou auditorskou zkoušku.
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Jednání IESBA v hotelu Rennaissance v Praze v polovině června 2006.

Na setkání se zástupci Výboru IFAC pro etické standardy v pros-
torách komory v červnu 2006 zleva prezident Vladimír Králíček,
předseda IESBA Richard George a předseda Svazu účetních Lubomír
Harna.



Auditor speciál 2006

Ve druhé polovině roku 2006 bylo vydáno druhé mimořádné číslo časopisu  tzv. Auditor speciál,  který byl rozesílán odborné veřejnosti, významným 

účetním jednotkám, na ministerstva, finanční úřady, poslancům a senátorům.  Navázalo se tak na obdobnou  akci z roku 2004 s cílem představit veřejnosti

nejen auditorskou profesi, její poslání, cíle a reálné možnosti, ale také Komoru auditorů  a její roli samosprávné profesní organizace. Grafické zpracování

časopisu bylo opět svěřeno grafickému studiu Detail, obrázek na titulní straně a řada kreseb pochází od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.
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Září 2006

Rada komory na svém zasedání 4. září 2006 mj. projednala spuštění zkušební verze 

e-learningu na tři témata a způsob vyhodnocení pro potřeby diskuse a rozhodnutí 

na sněmu o dalším pokračování této formy kontinuálního profesního vzdělávání. 

Ve dnech 7. – 8. září 2006 se ve francouzském Versailles uskutečnil druhý kongres

Evropské federace účetních znalců (FEE) zaměřený na problematiku SME/SMP

(malých a středních podniků a malých a středních účetních a auditorských firem).

Ústředním tématem kongresu byl „Rozvoj podnikání v měnícím se globálním

prostředí.“ V rámci jednání kongresu byla věnována pozornost zejména nové směrnici

EU o statutárním auditu, problematice mezinárodních auditorských standardů a pro-

jektu IAASB  na jejich zjednodušení, auditu a ověřovacím službám a etickým otázkám.

Za Komoru auditorů se kongresu zúčastnili prezident Vladimír Králíček a členka Rady

Libuše Müllerová. Ve dnech 14.-16. září 2006 se u příležitosti 85. výročí Rumunské

komory účetních a auditorů konala v Bukurešti mezinárodní konference na téma Pro-

fese auditora a globalizace. Komoru auditorů zastupoval na konferenci Karel Hampl.

Dne 22. září 2006 proběhlo jednání pracovní skupiny FEE pro banky věnované 

novelizaci standardů IAS 32 a IAS 1. Jednání se účastnil Petr Kříž.

Dne 25. září 2006 se konalo jednání pracovní skupiny FEE pro audit věnované 

zejména úpravě standardu IAS 23 – výpůjční náklady. Jednání se za komoru zúčastnila

Markéta Jindřišková z referátu metodiky.

Součástí zářijového čísla časopisu Auditor (č.7 / 2006) bylo CD s aktualizovaným

zněním Příručky pro provádění auditu u podnikatelů, vydané v prosinci 2005.  Aktuali-

zovanou příručku v tištěné verzi budou dostávat účastníci seminářů zaměřených na

praktickou aplikaci ISA.
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Říjen 2006

Ve dnech 2.-3. října 2006 se uskutečnilo tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí

komise a Kárné komise, které se tentokrát konalo ve Velkých Bílovicích. Na jednání

byla diskutována zejména příprava XVI. sněmu Komory auditorů ČR.

Dne 11. října 2006 zasedala v Bruselu  Rada FEE, jednání se zúčastnil za komoru Petr

Kříž. O den později se Petr Kříž účastnil rovněž konference s názvem „Audit Regula-

tory Conference“, pořádané FEE. Dne 13. října 2006 uzavírá Komora auditorů ČR

novou  rámcovou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti auditorů a audi-

torských společností s Českou pojišťovnou, pojišťovnou Kooperativa a ČSOB

Pojišťovnou na pojistný rok od 15. 10. 2006 do 14. 10. 2007.

Významnou akcí ve druhé polovině roku 2006 byla mezinárodní odborná konference

na téma „Harmonizace auditu a účetnictví v Evropské unii“, kterou Komora auditorů

uspořádala  ve dnech 16. – 17. října 2006 v  hotelu Dorint Novotel v Praze. 

Renomovaní odborníci se ve svých vstoupeních zaměřili zejména na tato témata:

• perspektivy vývoje auditu a účetnictví,

• nová směrnice EU o statutárním auditu, 

• regulace auditu a veřejný dohled, 

• účetnictví a audit kótovaných podniků,

• účetnictví a audit malých a středních podniků,

• účetnictví a audit veřejného sektoru.

Konference se mj. zúčastnili zástupci IFAC (Simon Thompson, technický manažer

IESBA), FEE (Henri Olivier, generální sekretář), ACCA (Marc Gold) a Slovenské komory

auditorů (prezident Ivan Bošela). Druhý den konference probíhaly diskuse v sekcích.

Ve dnech 19.-20. října 2006 se v Bratislavě konala mezinárodní konference na téma

„Implementace nové 8. směrnice EU o statutárním auditu“, za Komoru auditorů se
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Záběr do sálu hotelu Dorint Novotel v Praze, kde komora pořádala
v říjnu 2006 mezinárodní konferenci.

Členové  dozorčí komise na výjezdním zasedání ve Velkých
Bílovicích začátkem října 2006.



konference zúčastnila ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová.

Dne 28. října 2006 proběhla v Bruselu konference Modernizace účetnictví ve 

veřejném sektoru FEE, za Komoru auditorů se konference účastnil Radomír Stružinský.

K 31. 10. 2006 ukončila pracovní poměr Eva Fišerová, dlouholetá pracovnice referátu

metodiky účetnictví a auditu. 

Listopad 2006

Od 1. listopadu 2006 se vedoucí referátu metodiky účetnictví a auditu stává Markéta 

Jindřišková a do tohoto referátu na poloviční úvazek nastupuje asistent auditora Miloš

Kárník. 

Na schůzi dne 6. listopadu 2006 Rada komory po abdikaci Zdeňky Drápalové  koopto-

vala do svých řad nového člena, a to Rudolfa Heřmanského, dalšího náhradníka 

v pořadí. Funkci předsedkyně Výboru pro auditorské standardy převezme Ivana Pilařová.

Ve dnech 13. – 16. listopadu 2006 pořádá IFAC v tureckém Istanbulu 17. světový

kongres účetních. Jeho hlavním tématem byla role auditorů a účetních při vytváření

hospodářského růstu a stability ve světě. Součástí kongresu byla i volba nového 

prezidenta Mezinárodní federace auditorů a účetních (IFAC), kterým se stal Juan José 

Fermín del Valle z Argentiny. Matka nového prezidenta je původem ze Slovenska 

- z Nového Mesta nad Váhom.

Úřad práce hl.  m. Prahy 16. listopadu 2006 oznamuje Komoře auditorů ČR, že na základě

její žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu,  podané v červnu 2006,

byla  schválena finanční podpora z Jednotného programového dokumentu pro 

Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3)  na projekt „Adaptabilita auditorů 

v pražském regionu na mezinárodní auditorské standardy“ ve výši 2,13 mil. Kč.

Získaná finanční podpora pokryje část nákladů souvisejících s realizací semináře 

zaměřeného na praktickou aplikaci mezinárodních auditorských standardů 
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Na říjnové konferenci pořádané komorou za řečnickým pultem
Simon Thompson, technický manažer IESBA.



s využitím Příručky pro provádění auditu u podnikatelů, kterou vydala komora 

ve spolupráci s firmou Deloitte. Tuto podporu mohu čerpat jen auditoři a auditorské

společnosti se sídlem v Praze.

XVI. sněm Komory auditorů ČR se konal na novém místě, a to v kongresovém centru

Top Hotelu v Praze 4 - Chodově, 27. listopadu 2006 za účasti 457 auditorů. Prezident

Vladimír Králíček v úvodním projevu vyzdvihl  z činnosti v roce 2006 zejména zajištění

přechodu na Mezinárodní auditorské standardy (od 1. 1. 2006), organizaci početných

školení k problematice aplikace těchto standardů, publikaci standardů a publikaci 

základní příručky pro provádění auditu. Dále upozornil na vydání směrnice Evropského

parlamentu a Rady EU č. 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu

ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Hlavním úkolem Komory auditorů pro

příští období zůstává zajištění transpozice této směrnice do právního systému ČR, 

zejména nového zákona o auditorech. Ve svém projevu rovněž vysoce vyzdvihl

zvýšení grafické úrovně tiskovin vydávaných komoru, zejména časopisu Auditor.

Ve výroční zprávě byla shrnuta rozsáhlá činnost komory za uplynulé období. Jako

úspěšná byla hodnocena zejména činnost vzdělávací (uspořádání 54 seminářů,

kterých se účastnilo 940 zájemců; zajištění vzdělávání auditorů elektronickou formou

e-learningových kurzů na internetových stránkách Komory www.kacr.cz, přípravné

kurzy k auditorským zkouškám), mezinárodní spolupráce, spolupráce při novelizaci

zákona o auditorech (tři novely zákona týkající se otázky porušení mlčenlivosti při

plnění povinností dle zvláštních zákonů), spolupráce s finančními institucemi při 

precizaci metodiky účetnictví, spolupráce na novelizaci účetních standardů a mediální

a propagační politika komory. K datu konání sněmu evidovala Komora auditorů ČR

1282 auditorů a 338 auditorských společností. 

Sněm v rámci programu schválil novelu Kárného řádu s účinností dnem vyhlášení,

novely Dozorčího řádu, Statutu komory a Příspěvkového řádu komory s účinností 

od 1. ledna 2007, novelu Směrnice pro kontinuální vzdělávání auditorů (s výjimkou 

§ 4) s účinností dnem vyhlášení a Etický kodex pro auditory s účinností od 1. ledna
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V úvodní části sněmu informoval prezident Vladimír Králíček o ak-
tivitách rady a činnosti komory v uplynulém roce.

Sněm auditorů v listopadu 2006 se konal na novém místě, v kon-
gresovém centru Top Hotelu v Praze.



2007, který nahradil předchozí Etický kodex platný od konce roku 2006. 

Sněm vyhlásil volby do orgánů, které budou provedeny na sněmu komory v listopadu

2007 s tím, že návrhy kandidátů bude volební komise přijímat do 30. dubna 2007.

Sněm zvolil sedmičlennou volební komisi ve složení: Miroslav Kodada, Jarmila

Novotná, Jarmila Císařová, Jiří Měchura, Miloš Havránek, Bohumil Klapka, Bohumír

Holeček. Na sněmu tradičně vystoupili jako hosté zástupci České národní banky,

Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého institutu interních auditorů, Svazu

účetních a náměstkyně ministra financí Dana Trezziová. Prioritou do dalšího roku zůstává

kromě zmíněné legislativy zajištění školení k problematice mezinárodních auditorských

standardů a vytvoření pomůcky pro auditory k vytváření podmínek pro zajištění kvality

auditorské profese (aplikace ISQC 1).  Dozorčí komise Komory auditorů připravila kon-

trolní dotazník pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora, který vychází jako

mimořádná příloha listopadového vydání časopisu Auditor (č. 9/2006).

Prosinec 2006

V akademickém klubu Vysoké školy ekonomické v Praze se 4. prosince 2006

uskutečnilo  předvánoční setkání členů orgánů komory, lektorů, zkušebních komisařů 

i zaměstnanců úřadu. Neformální setkání bylo vhodnou příležitostí, jak poděkovat

všem, kdo se podílejí na činnosti komory, za jejich celoroční práci.

Na valném shromáždění Evropské federace účetních znalců (FEE) 7. prosince 2006 

v Bruselu  byla hlavním bodem volba nového prezidenta, kterým se na příští dva roky stal

Jacques Potdevin, a budoucího prezidenta FEE tzv. Deputy Presidenta, kterým se stal

Hans Van Damme.  Mezi dalších šest viceprezidentů byl zvolen  Petr Kříž, prezident 

Komory auditorů ČR v letech 2001-2004 a současný zástupce komory v Radě FEE.  

Petr Kříž bude zastávat funkci Treasurera, tj. bude zodpovídat za financování 

organizace a její rozpočet. Dále bude Petr Kříž předsedat pracovní skupině FEE pro banky.

Jde o jeden z největších profesních úspěchů českých auditorů na mezinárodním poli. 
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Na šestnáctém sněmu bylo přítomno 457 auditorů, osobně nebo
v zastoupení. 



O svých vizích, plánech a zkušenostech publikoval Petr Kříž poměrně obsáhlé vyjádření 

v časopise Auditor č . 6/2007, str. 6-8. Prezidium rozhodlo  dne 12. prosince 2006 

o změně designu internetových stránek komory. Z více nabídek  byla vybrána nabídka

brněnské firmy Webprogress, s. r. o. , která bude i novým poskytovatelem 

internetových  služeb, zahrnujících webhosting, poskytnutí prostoru na serverovém disku

v datovém centru GTS, provoz internetových domén a poskytnutí prostoru pro elektro-

nickou poštu. Rada komory na svém posledním zasedání v roce 2006 dne 

18. prosince kromě běžné agendy  schválila návrhy aplikační doložky k ISA 720R 

a technické novely souvisejících aplikačních doložek, které budou rozeslány 

auditorům. Rada projednala návrhy Výboru pro KPV k provozování e-learningu v roce

2007 s tímto závěrem: Každé úspěšně absolvované téma se bude auditorovi 

započítávat čtyřmi hodinami do povinných 40 hodin ročně podle Směrnice pro KPV.

Dne 20. prosince 2006 byla vydána za finanční spoluúčasti auditorských společností

komerční příloha Hospodářských novin Auditorské služby,  zaměřená na prezentaci

činnosti Komory auditorů ČR a auditorské práce veřejnosti.
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Vedoucí úřadu komory Eva Rokosová vítá na předvánočním
setkání prvního prezidenta komory Vladimíra Pilného.



Leden 2007

Komora auditorů získala od 1. ledna 2007 finanční podporu z Evropského sociálního

fondu na projekt “Adaptabilita auditorů v pražském regionu na mezinárodní auditorské

standardy“. V rámci tohoto projektu probíhá školení prioritního vzdělávacího tématu

„Praktická aplikace mezinárodních auditorských standardů ISA“ podle Příručky pro

provádění auditu. Finanční podpora byla přidělena pouze pro účastníky, kteří jsou z řad

OSVČ a zaměstnanců auditorských firem výhradně se sídlem v Praze. Rada komory

rozhodla finančně kompenzovat  auditorům z jiných regionů  účast na stejných

seminářích. Dne 10. ledna 2007 zasedala poprvé volební komise, zvolená na  XVI. sněmu  

27. listopadu 2006.  Ta zvolila předsedou Miroslava Kodadu a místopředsedkyní Jarmilu

Císařovou, oba jednomyslně. Rada komory na prvním zasedání v roce 2007 dne 19. ledna

projednala mj. novou strukturu rozpočtu na rok 2007, která odpovídá struktuře výsle-

dovky, tj. výkazu zisku a ztrát, a schválila návrh novely směrnice Zásady pro poskytování

cestovních náhrad a návrh směrnice Zásady pro vyřizování metodických  dotazů z oblasti

účetnictví. Dne 25. ledna 2007 byl zahájen cyklus přednášek Právo pro auditory, který

připravila Komora auditorů ČR společně s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 

v Brně. Šlo o cyklus čtyř přednášek probíhající na půdě Masarykovy univerzity v Brně,

který je věnován základům správního, občanského, obchodního, pracovního a trestního

práva se zaměřením na aplikaci v profesi auditora. Cyklus probíhal do března 2007. 

V Praze se 30. ledna 2007 uskutečnilo setkání zástupců profesních komor, na němž byla

diskutována úloha profesních komor v České republice a jejich současné a budoucí úkoly.

Jednání se za Komoru auditorů ČR zúčastnil prezident Vladimír Králíček, problému byla

rovněž věnována pozornost na stránkách časopisu Auditor. Počínaje prvním číslem roku

2007 budou jednotlivá čísla časopisu nového ročníku Auditor podle schválené koncepce

věnována jednomu odvětví. Jako „téma měsíce“ budou uváděny zvláštnosti a specifika

podniků daného odvětví/oboru z hlediska účetnictví a auditu. Počet stran zůstává 

zachován, stejně tak periodicita vydávání.
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Nové vedení FEE zvolené na konci roku 2006 na příští dva roky. Na
snímku vpravo Petr Kříž, jeden z nových viceprezidentů FEE. 



Únor 2007

Rada komory se na zasedání 19. února 2007 vedle běžné agendy zabývala vyplněným

dotazníkem pro FEE týkajícím se definice skupiny/sítě firem, kterou bude třeba ujasnit

před transpozicí  nové směrnice EU o statutárním auditu do národní legislativy. Rada

vzala na vědomí rezignaci kancléřky  Marie Kučerové na členství v Radě. V únorovém

čísle časopisu Auditor vychází výzva k navrhování kandidátů do orgánů komory

a auditorům jsou zároveň s tímto číslem rozeslány  formuláře pro návrhy kandidátů 

do jednotlivých orgánů s termínem 30.4.2007 pro jejich předání volební komisi.

Březen 2007

Ve dnech 5.-6. března 2007 se konal v Bruselu seminář na téma Nejnovější vývoj 

v oblasti auditu a účetnictví v EU. Za Komoru auditorů ČR se semináře, který pořádala

FEE,  zúčastnila Markéta Jindřišková z referátu metodiky účetnictví a auditu.

V časopise Auditor č. 3/2007 dostávají auditoři jako mimořádnou přílohu metodickou

pomůcku pro audit nevýdělečných organizací, kterou připravil Výbor pro veřejný sektor.

2004–2007
ÚNOR 2007

BŘEZEN 2007

31



Duben 2007

Jednání Rady komory 2. dubna 2007 se zúčastnil nový člen Rady Petr Šobotník 

z PricewaterhouseCoopers. Nahrazuje Marii Kučerovou, která abdikovala v únoru

2007. Rada dále jmenovala Jiřího Liberdu z KPMG  Česká republika Audit novým

členem Výboru pro auditorské směrnice a doporučila nominaci docenta Vladimíra

Králíčka a Aleny  Mrkvičkové do výborů IFAC.

Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání připravil novou nabídku vzdělávacích 

akcí na podzim roku 2007, která vychází jako speciální příloha v časopise Auditor 

č. 4/2007. V nabídce jsou semináře k praktické aplikaci mezinárodních auditorských

standardů v Praze, Brně a Ostravě, jejichž absolvování se započítává do povinných

hodin prioritního tématu vyhlášeného komorou.

Květen 2007

Volební komise pro XVII. sněm pracující pod předsednictvím Miroslava Kodady zrušila

vzhledem k počtu přihlášených kandidátů pro volby v listopadu 2007 na své schůzi

dne 3. května 2007 tzv. předběžný výběr kandidátů ve smyslu volebního řádu 

komory. Předseda volební komise vyzval tři kandidáty navržené do více orgánů, aby 

se písemně rozhodli pro kandidaturu pouze do jednoho orgánu komory.

Začátkem května dochází k významné proměně webových stránek komory. Nová je

nejen grafická úprava neboli vizuální podoba stránek, ale i jejich struktura. Cílem je,

aby stránky byly uživatelsky přívětivější a umožňovaly snadnější orientaci. Ostrému

spuštění nového webu předcházel několikaměsíční zkušební provoz a aktualizace

veškerých informací pracovníky úřadu. Novinkou je, že informace na web vkládají 

pomocí nového editačního programu sami pracovníci úřadu namísto externí firmy
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jako dříve, čímž se ušetří nemalé částky, vynakládané dosud na správu internetových

stránek a aktualizaci.

Na jednání 14. května 2007  Rada komory rozhodla předložit listopadovému sněmu

ke schválení novelu Etického kodexu IFAC jakožto novelu Etického kodexu Komory

auditorů ČR. Radě byly předložen upravený rozpočet na rok 2007, ve kterém byla

zohledněna krácená výše finanční podpory z Evropské unie na vzdělávání a změny 

v odměňování zkušebních komisařů.

Červen 2007

Ve dnech 1.-3. června 2007 se konalo tradiční setkání představitelů profesních komor

auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky (V4). Letošní setkání, v pořadí sedmé, bylo 

v Polsku v krásném prostředí zámku Książ u Walzbrychu ve Slezsku. Na programu jed-

nání byla zejména diskuse o procesu implementace nové směrnice EU o statutárním

auditu, postavení auditorů ze „třetí země“, veřejném dohledu  nad auditory,

zjednodušení administrativy u malých a středních podniků  z hlediska účetního

výkaznictví a auditu (iniciativa Evropské komise), odpovědnosti auditora za škody 

a o problému zavádění kontroly kvality. Za komoru se setkání zúčastnili prezident

Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba  a Eva Rokosová, ředitelka úřadu.

Na jednání 18. června 2007 Rada komory kromě běžné agendy schválila dvě novely

vnitřních předpisů, a to Spisového a skartačního řádu a Zásad pro vyřizování kore-

spondence komory. Ve dnech 25.-28. června 2007 probíhalo v Praze prestižní

zasedání Výboru IFAC pro vzdělávání a profesní rozvoj. Po jeho skončení proběhlo 

komorní setkání členů výboru se zástupci KA ČR, Svazu účetních a dalších organizací.

Ve dnech 25.-28. června 2007 zasedal v Praze Výbor IFAC pro vzdělávání a profesní

rozvoj. Po jeho skončení se konalo neformální setkání členů tohoto výboru se zástupci
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Představitelé komor auditorů „V4“ se v červnu 2007 sešli v Polsku
na zámku Książ.



Komory auditorů ČR, Svazu účetních a dalších organizací.

Komora auditorů připravila k vydání překlad metodické příručky k mezinárodním audi-

torským standardům ISA (Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics

Pronouncements), vydání 2007 s dalšími souvisejícími dokumenty. Překlad příručky

na CD byl auditorům rozeslán s číslem 6/2007 časopisu Auditor.

Září 2007

Rada komory na svém zasedání 3. září 2007 projednala kromě běžné agendy návrh

rozpočtu na rok 2008, který je připraven bez znalosti  dopadů připravovaného nového

zákona o auditorech, a  návrh priorit činnosti na rok 2008, jejichž těžištěm bude

přizpůsobení Komory auditorů ČR novému zákonu o auditorech. Rada také diskuto-

vala o e-learningu, který přes veškeré výhody našel zatím uplatnění jen u malého

počtu auditorů. Nicméně Rada doporučuje v této formě vzdělávání dále pokračovat.

Ve dnech 6.-7. září 2007 se v nizozemském Haagu konal 3. kongres Evropské federace

účetních znalců (FEE) zaměřený na malé a střední podniky. Za Komoru auditorů ČR 

se kongresu zúčastnila Libuše Müllerová, členka Rady, a Markéta Jindřišková z referátu

metodiky účetnictví a auditu, která zevrubnou zprávu uveřejnila v časopise Auditor 

č. 8/2007. 

Dne 12. září 2007 navštívil Komoru auditorů vedoucí zahraničního oddělení partner-

ské francouzské organizace CNCC Bernard Kleiner. Při jednání s prezidentem komory

Vladimírem Králíčkem  a Evou Rokosovou, ředitelkou úřadu, byly nastíněny možnosti

budoucí spolupráce obou institucí. Komora auditorů obdržela 17. září 2007 v rámci

meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o auditorech, který je

připravován pracovní skupinou na Ministerstvu financí ČR. S touto skupinou 
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Na schůzce představitelů komor auditorů „V4“ zleva prezident Ko-
mory auditorů ČR Vladimír Králíček a viceprezident Jiří Vrba.



od počátku spolupracují mj. prezident Komory auditorů ČR Vladimír Králíček a Petr

Kříž , bývalý prezident komory a současný viceprezident FEE. Tuto zásadní normu,

jejíž předložení bylo vyvoláno v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parla-

mentu a Rady č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních

závěrek, projednaly různé orgány Komory auditorů ČR, zejména Výbor pro legislativu

a vnitřní normy. 

Dne 18. září 2007 se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny FEE pro politiku

finančního výkaznictví (Financial Reporting Policy Group), kterého se za Komoru

auditorů zúčastnil Ladislav Langr.

Součástí zářijového čísla časopisu Auditor (7/2007) byla příloha s prezentací 

jednotlivých kandidátů do orgánů komory (rady, dozorčí komise, kárné komise

a na revizory účtů) s cílem usnadnit orientaci auditorů při volbách na XVII. sněmu.
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Záběr do kongresového centra, kde se v září 2007 konal kongres
FEE zaměřený na malé a střední podniky.



Říjen 2007

Ve dnech 1.-2. října 2007 se uskutečnilo tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí

komise a Kárné komise Komory auditorů,  tentokrát ve Znojmě, v hotelu Prestige.

Hlavními body jednání byla diskuse a sumarizace připomínek k návrhu nového

zákona o auditorech a došlé návrhy k programu XVII. sněmu,  na jejichž základě byl

program sněmu upraven. Rada také rozhodla o prodloužení termínu pro splnění

povinného rozsahu prioritního vzdělávacího tématu do konce června 2008.

Komora auditorů ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení zasílá 10. října

2007 dopisem své připomínky k návrhu nového zákona o auditorech Ministerstvu 

financí ČR. 

Komora vznesla k návrhu zákona závažné připomínky. Hlavní námitkou je, že zmíněná

směrnice EU byla do zákona přepsána, ale nedošlo ke konkretizaci v českém prostředí.

Postavení komory je hodnoceno jako nedůstojné, další připomínkou je nedostatečně

garantovaná nezávislost auditorů.

Dne 15. října 2007 nabývá účinnosti rámcová smlouva o pojištění auditorů a audi-

torských společností na další období jednoho roku, uzavřená mezi Komorou auditorů

ČR a Českou pojišťovnou, pojišťovnou Kooperativa a ČSOB Pojišťovnou.
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Oddech v restauraci znojemského hotelu Prestige.  

Členové rady, dozorčí a kárné komise na výjezdním zasedání
začátkem října 2007 ve Znojmě.



Listopad 2007

Rada Komory auditorů na posledním předvolebním zasedání 5. listopadu 2007 

projednala nominaci prezidenta Vladimíra Králíčka do  výboru IFAC pro rozvojové

země (Developing Nations Committee) na  funkční období od 1. ledna 2008 

do 31. prosince 2010. 

Dne 15. listopadu 2007 vychází v pořadí již osmá komerční příloha Auditorské služby

v deníku Hospodářské noviny. Cílem přílohy je zvýšit informovanost širší veřejnosti 

o poslání a smyslu auditu populárnější formou. Součástí přílohy, kterou vydává

Komora auditorů za finanční spoluúčasti auditorských firem, je i rozhovor s bývalou

náměstkyní ministra financí Danou Trezziovou, pod jejímž vedením probíhala příprava

nového zákona o auditorech.
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Doc. ing. Vladimír Králíček, CSc. absolvoval

v roce 1975 Vysokou školu ekonomickou v Praze

(obor mechanizace a automatizace řídících prací),

po absolutoriu působil na katedře účetnictví VŠE

jako asistent, v letech 1983–1990 jako ekono-

mický náměstek VD Motex Praha. Roku 1991 se

vrátil na Vysokou školu ekonomickou, kde působí

na katedře finančního účetnictví a auditingu

Fakulty financí a účetnictví, kde se zároveň roku

1996 habilitoval. Je rovněž hostujícím pedagogem

CMC Graduate School v Čelákovicích, společníkem

auditorské firmy AUDIT PLUS, s. r. o. a autorem

desítek odborných publikací a studií k problema-

tice auditu, standardizace auditorských služeb a je-

jich etického rozměru. Od roku 1998 byl členem

Rady KA ČR, v letech 2001–2004 zastával funkci

viceprezidenta KA ČR a v letech 2004–2007 funkci

prezidenta KA ČR. 

Jaká byla Vaše cesta ke studiu na VŠE

a problematice účetnictví a auditu?

Samozřejmě to nebyla cesta přímočará. Měl

jsem to štěstí, že jsem absolventem velmi kva-

litního gymnázia v Přípotoční ulici v Praze, které

bylo  známé svou velkou náročností. A musím

přiznat, že mé známky na střední škole „exce-

lentní“ nebyly. Když jsem tehdy přišel za svým

profesorem matematiky panem Jenšovským

s úmyslem, že budu studovat Přírodovědeckou

fakultu UK, odpověděl mi, že mi pro „špatné

známky“ nemůže dát doporučení. Musel jsem

situaci zvážit a protože oba rodiče byli

ekonomové, rozhodl jsem se pro studium na

Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval 

jsem  obor výpočetní technika a informatika,

i když tehdy pod názvem mechanizace 

a automatizace řídících prací. 

Jak vzpomínáte na studium na VŠE v první.

polovině 70. let, kdo z Vašich učitelů Vás 

nejvíce ovlivnil? Byla možnost spolupráce s od-

borníky z dalších institucí, příp. se zahraničím?

Učitelů, na které rád vzpomínám, je samozřejmě

celá řada. Jmenoval bych ale prof. Pilného

a prof. Kovanicovou, u kterých jsem si vážil

a samozřejmě stále vážím jejich odbornosti spo-

jené s lidskostí. S oběma  jsem měl možnost

pobývat i na studijním pobytu v Moskvě v polo-

vině sedmdesátých let, během kterého jsme se

mohli lépe poznat. Po absolutoriu jsem měl

několik pracovních nabídek na VŠE, ale právě
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Komora auditorů ČR v letech 2004–2007
Rozhovor s prezidentem Vladimírem Králíčkem

Termín auditor pochází z latinského slova audio, audire (= slyšet, poslouchat, naslouchat, dovídat se, ale také

být poslušen). Od konce 18. století se termín auditor objevuje pro označení členů nejvyššího vojenského

soudního dvora rakousko-uherské monarchie, a to zřejmě vlivem církevního práva, které zná termín audi-

tor již od středověku pro označení prokurátorů u vyšších církevních soudů. Dnes se termín auditor používá

zejména v oblasti hospodářské sféry, ale i personálního řízení. Auditoři působící v ČR jsou zapsáni v sez-

namech Komory auditorů ČR, v jejímž čele stál v letech 2004–2007 doc. ing. Vladimír Králíček, CSc.



kvůli zmíněným učitelům jsem se nakonec

rozhodl pro katedru účetnictví. Spolupráce

s jinými institucemi a se zahraničím samozřejmě

možná byla a intenzivně probíhala. Ovšem

zahraničí bylo prakticky vymezeno „železnou

oponou“, takže jsme mohli pravidelně spolupra-

covat s kolegy z Varšavy, Berlína, Moskvy apod.

Věnoval jste hned od počátku Váš vědecký

zájem oblasti účetnictví a auditu, nebo ten

postupně vykrystalizoval? Jaká je Vaše užší

specializace a proč jste si ji vybral?

Oblasti účetnictví jsem se začal věnovat prakticky

ihned po návratu z vojny. Ale vlastní specializaci

jsem hledal teprve postupně. V počátcích jsem byl

pověřen vedením cvičení a později i přednášek

a musel jsem zvládat problematiku jako celek.

Postupně jsem se zaměřoval na účetní systémy

v počítačovém prostředí, nákladové a manažerské

účetnictví a zhruba od poloviny 90. let se zaměřuji

na problematiku auditu.

Po praxi v hospodářské sféře jste se po roce

1989 vrátil na Vysokou školu ekonomickou?

Jak se tato škola a její studenti z Vašeho

pohledu změnili?

Změna to byla pochopitelně zcela zásadní. Stejně

jako se změnilo politické podnebí a celá

společnost, změnila se i Vysoká škola ekonomická

a její učitelé i studenti. Oproti dřívějšku dochází

dnes k výrazné diferenciaci studentů a rozdíl mezi

nejlepšími a těmi méně dobrými je daleko větší,

než tomu bylo v 70. a 80. letech. Studenti jsou

také dnes mnohem sebevědomější než dříve 

(v některých případech snad až příliš) a mají

pochopitelně zcela jiné možnosti než dříve.

Kdy jste navázal kontakt s Komorou

auditorů ČR, jste jejím členem od jejího

vzniku? 

Auditorské zkoušky jsem složil už na počátku 

90. let, ještě před vznikem komory. Její historii

tedy sleduji od samotného počátku. Byl jsem 

na jejím prvním sněmu a od té doby jsem v ní 

registrován. Myslím, že je to zcela přirozené.

Většina učitelů VŠE se na činnosti komory zcela

samozřejmě podílela, v první fázi zejména při

přípravě auditorských zkoušek. Výrazněji angažo-

vat jsem se začal nejprve v poradních orgánech pro

vzdělávání auditorů, později jsem se stal členem

Rady a nakonec viceprezidentem a prezidentem.

Proč podle Vašeho názoru došlo ke vzniku

KA ČR až v roce 1993 a ne dříve?

Myslím, že samotné datum vzniku komory není až

tak důležité. Důležitější a zásadní je, že u nás vznikla

auditorská profese. První krůčky k jejímu formování

byly učiněny už v roce 1989 s vyhláškou

o ověřovatelích a postupně byl tento proces dove-

den až k vytvoření speciálního legislativního rámce,

kterým je postavení auditorů v ČR vymezeno.

V posledních deseti letech jste zastával

různé funkce ve vedení KA ČR? Proč jste se

rozhodl ke kandidatuře do Rady a na 

vrcholné funkce?

Taková věc v podstatě vyplyne sama. Ke

kandidatuře do Rady KA ČR jsem se rozhodl v roce

1998 pod vlivem několika kolegů a přátel, kteří mě

k tomuto kroku přesvědčovali, významnou pro mě

byla i pobídka prof. Pilného, mého učitele

a prvního prezidenta KA ČR. Když už jsem byl

členem Rady, byl jsem přesvědčen, že mohu v té

chvíli komoře prospět v nejvyšších funkcích. V roce

2001 jsem kandidoval na prezidenta, ale o jeden

hlas jsem neuspěl a stal jsem se viceprezidentem.

V dalších volbách jsem pak zvítězil.

Co bylo podle Vás nejdůležitějším 

úkolem  období, kdy jste stál v čele 

Komory auditorů? 

Za nejdůležitější výsledky KA ČR v minulém 

volebním období považuji zejména: zajištění

překladu a následné implementace Mezinárodních
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auditorských standardů do praxe českých auditorů,

sladění Etického kodexu s mezinárodními poža-

davky (Etický kodex IFAC), vypracování Příručky

pro provádění auditu v podnikatelském prostředí,

zavedení principu prioritních témat v KPV, úspěšný

pokus o využití e-learningu v KPV, koordinaci pos-

tupu vůči těm, kteří neplní své povinnosti v KPV

mezi Radou a Dozorčí a Kárnou komisí, novou kon-

cepci časopisu Auditor včetně e-přílohy, provoz

moderních a funkčních webových stránek, stabi-

lizaci zaměstnanců úřadu, výrazné posílení

metodiky a dohledu, přípravu nového zákona 

o auditorech a v neposlední řadě aktivní roli KA ČR

na mezinárodním poli (včetně zastoupení ve 

vrcholné funkci v FEE, spolupořádání odborných

konferencí, jednání auditorů visegrádské čtyřky

a nominaci do výboru IFAC).

Jaká je spolupráce KA ČR s orgány státní

správy (MF a podobně).

Je logické, že spolupráce mezi orgány státní správy

a Komorou auditorů ČR musí probíhat. Tato

spolupráce se pochopitelně vyvíjí spolu s tím, jak

se vyvíjí stát, jeho právní systém i obecně

společenské klima. Stát na můj vkus má u nás

pořád podobu státu výrazně paternalistického

a státní orgány se snaží do řady věcí zasahovat

(včetně auditorské profese).  Co se týká konkrétní

spolupráce s ministerstvem financí, tak určitá

smůla je, že ministerstvo má zpravidla jiné priority,

než je účetnictví a audit. To je samozřejmě logické,

přesto my jako Komora auditorů ČR jsme měli

možná přehnaná očekávání, zejména za situace,

kdy pozice vysokých státních úředníků zastávali

lidé z profese. Na ně jsou však zřejmě vyvíjeny

takové politické tlaky, že jim není možné čelit.

V posledním období se podařilo KA ČR

výrazně „zviditelnit“ i na mezinárodní úrovni

(např. v červnu 2006 v Praze proběhlo 

významné zasedání výboru Mezinárodní 

federace auditorů a účetních pro etické 

standardy). Jak je Komora a vůbec profese

auditora v ČR vní-mána v zahraničí? 

Od roku 2001 se konají rovněž pravidelné

schůzky představitelů  komor auditorů zemí

visegrádské čtyřky? Je situace v oblasti 

auditu v těchto zemích srovnatelná nebo 

má ČR nějaké specifické problémy?

Tuto oblast vnímám jako velmi úspěšnou.

V zahraničí jsme, myslím, vnímáni velmi

pozitivně. Komora také na zahraniční styky vy-

naložila nemalé prostředky, ale myslím, že audi-

torská obec je o nezbytnosti těchto výdajů

přesvědčena. Naše postavení na mezinárodní

úrovni je vyjádřeno  například volbou bývalého

prezidenta KA ČR Petra Kříže viceprezidentem

FEE a mou nominací do výboru Mezinárodní 

federace účetních znalců (IFAC) pro rozvojové

země (Developing Nations Commitee). 

Co se týká spolupráce zemí visegrádské čtyřky,

myslím, že naše situace je srovnatelná a řešíme

podobné problémy.

Podstatným úkolem, který KA ČR musela

v uplynulém období řešit, je implementace

legislativy a metodiky EU v naší legislativě.

Probíhá tento proces hladce? Kde vidíte jeho

hlavní problémy, co mohla komora udělat

a co ji ještě čeká?

V oblasti legislativy jsme dosáhli úspěchů 

zejména přípravou návrhu zákona o auditorech

a přijetím mezinárodních auditorských 

standardů, které u nás platí od 1. ledna 2005.

Myslím, že je tímto způsobem možné zajistit

rovněž růst odborné kvality auditorů.

Samozřejmě budou existovat nadále mezi  

auditory rozdíly, ale je důležité, že pomocí

těchto normativů bylo nastaveno  prostředí

vysoké profesní odbornosti.

Komora vystupovala v uplynulém období

rovněž velmi aktivně v oblasti vzdělávání,

odborné a ediční činnosti? Hodnotíte tuto
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činnost pozitivně? Jakým způsobem by se

měla vyvíjet do budoucna?

Systém vzdělávání poskytovaný KA ČR je rozdělen

do dvou částí. První z nich tvoří přípravné kurzy pro

auditorskou zkoušku, které jsou nepovinné, ale

díky  kvalitě lektorského sboru velmi navštěvo-

vané. Druhý segment pak tvoří kontinuální pro-

fesní vzdělávání, zde máme slušné výsledky, ale

i problémy. Řada auditorů považuje za urážející

stanovovat minimální limit na vzdělávání s pou-

kazem na to,  že se vzdělávají mnohem více než

předepsaných pět dní v roce. Horší ale je, že řada

auditorů (odhadem asi jedna šestina) nevykazuje

žádné vzdělávání. Snažili jsme se tuto situaci řešit

už sankcemi, ale zatím to nepomáhá. Musíme

spoléhat na to, že sami klienti rozhodnou o přiro-

zené selekci auditorů na kvalitní a nekvalitní. Ediční

a propagační činnost hodnotím pozitivně, zejména

se podařilo zvýšit úroveň (i technickou) časopisu

Auditor i našich internetových stránek.

Na počátku tohoto roku došlo ke schůzce

představitelů profesních komor v ČR.

V časopise Auditor jste publikoval Váš 

názor na úlohu komor v ČR. Mohl byste 

ho i na tomto místě krátce shrnout. 

Proč odmítáte návrhy na zrušení povinného

členství v komorách?

Povinné členství považuji za lepší variantu, 

protože nepovinné členství se dá zneužít. Princi-

pielně by to bylo v pořádku, kdyby nečlenové KA

ČR byli morálně „odsouzeni“ existujícím trhem.

My chceme, aby všichni auditoři v ČR byli kva-

litní a myslím, že tuto kvalitu může zajistit pouze

povinné členství v komoře. Ve světě existuje

ještě varianta více komor (např. ve Francii nebo

Velké Británii). Tendence vzniku další komory

byla velmi silná i svého času na Slovensku, ale

tam jsem se přesvědčil, že taková snaha může

být vedena prvoplánově vlastními ambicemi a je

snadno zneužitelná. U svobodných povolání bych

na povinnosti být členem komory nic neměnil,

výhody z této povinnosti  dle mého názoru

výrazně převažují nad nevýhodami.

Dlouhodobě se věnujete problematice etiky

v auditorské profesi? Jak se díváte v tomto

smyslu na oblast auditorské profese v ČR?

Auditoři to nemají úplně lehké. Někdy se snaží

být etičtější než odpovídá ekonomické a poli-

tické situace v zemi. Pro auditory  je etický kodex

závazný, ale  najednou přijde klient s návrhem,

který je „na hranici“. A pak samozřejmě záleží na

rozhodnutí každého auditora. Etické kodexy jsou

dnes trochu módní záležitostí, přesto jsem

přesvědčen, že samozřejmé dodržování určitých

pravidel může zpětně působit na kultivaci nejen

podnikání, ale i celkové společenské situace.

Po 10 letech odcházíte z vedení KA ČR, budete

dále s komorou spolupracovat a jakou formou?

Již jsem zmínil, že v příštích letech budu působit

jako zástupce KA ČR a Svazu účetních v jednom

z výborů Mezinárodní federace účetních znalců.

S komorou budu samozřejmě spolupracovat

i nadále, zejména v oblasti auditorských 

standardů, což je trochu technická záležitost,

které se moc lidí nevěnuje. 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, budete

mít nyní více času na vědeckou práci, rodinu

a osobní zájmy?

Rád bych přirozeně věnoval vědecké práci více

času, než to bylo možné v posledních letech.

Snad zbude i více času pro rodinu  a mé osobní

zájmy, ke kterým patří zejména aktivní

odpočinek při sportu, zejména lyžování a golf.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Mgr. Jan Kahuda dne 

10. prosince 2007 v sídle Komory auditorů ČR,

Opletalova 55, Praha 1.
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Listopad 2007

V kongresovém centru Top Hotelu  v Praze 4 se dne 19. listopadu 2007 konal XVII.

sněm Komory auditorů ČR. Sněmu se zúčastnilo 527 auditorů, tj. 41 % celkového

počtu auditorů vedených v seznamu komory. V úvodním projevu zrekapituloval

odstupující prezident Vladimír Králíček uplynulé volební období a nastínil ze svého

pohledu hlavní priority pro další období - vytvoření nových profesních předpisů 

v souvislosti s přijetím nového zákona o auditorech a pokračování ve školení v proble-

matice mezinárodních auditorských standardů. Ve výroční zprávě byla shrnuta 

činnost komory v různých oblastech za poslední rok. Ke dni konání sněmu registrovala

komora 1293 auditorů, 346 auditorských společností, 1058 asistentů auditora

a 2 hostující auditory (ze Slovenska a Velké Británie). Jednou z priorit uplynulého roku

bylo vzdělávání auditorů. Komora pravidelně pořádala semináře a klubové večery pro

auditory, zaměřené zejména na problematiku mezinárodních auditorských standardů.

Byla rozšířena nabídka e-learningových kurzů o nová témata. Ve spolupráci s Vysokou

školou ekonomickou v Praze byly realizovány kurzy pro uchazeče o složení auditorské

zkoušky. V roce 2007 byla rovněž realizována schválená nová koncepce časopisu 

Auditor. Během roku byla v jednotlivých číslech zařazována hlavní témata zaměřená

na audit a účetnictví ve vybraných odvětvích, resp. oblastech (výrobní podniky,

zemědělské podniky, bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, nevýdělečné 

organizace, územní samosprávné celky, neziskový sektor). Sněm dále schválil změny

ve Statutu a Etickém kodexu Komory auditorů s účinností od 1. ledna 2008. 

Novelizace Statutu spočívá zejména v rozšíření kompetencí dozorčí komise o dohled

nad dodržováním mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikačních doložek,

doplnění odkazů na správní řád a upřesnění povinnosti zveřejnit údaje ze seznamu

auditorů a auditorských společností na internetových stránkách komory. Etický kodex

byl změněn zejména v sekci 290 (nezávislost auditora). Sněmu se jako již tradičně

zúčastnili zástupci partnerských organizací a institucí. Sněm uzavřel volební období

2007-2010
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Volebního sněmu se zúčastnilo 41 procent z celkového počtu
auditorů vedených v seznamu komory.

Sedmnáctý sněm auditorů se konal v listopadu 2007 v kon-
gresovém centru Top Hotelu v Praze.
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2004-2007 a zvolil nové členy orgánů komory,  tj. Rady, Dozorčí komise, Kárné komise 

a revizory účtů na dobu do příštích voleb v listopadu 2010.

Sněm rovněž stanovil priority činnosti komory v roce 2008 s tím, že mezi nejdůležitější

úkoly, které komoru čekají, patří aplikace nového zákona o auditorech (s předpokládanou

účinností od 1. října 2008) a oslava 15. výročí založení Komory auditorů ČR.

Nově zvolená Rada se krátce  po skončení sněmu sešla na svém mimořádném zasedání,

aby tajným hlasováním zvolila ze svých členů nového prezidenta, v pořadí již pátého, 

a viceprezidenta na nadcházející tříleté funkční období. Jednání řídil odstupující prezident

Vladimír Králíček. Na funkci prezidenta bylo navrženo pět kandidátů, ale kandidaturu 

přijali pouze Ladislav Langr a Petr Šobotník. Ve čtvrtém kole tajných voleb byl 

prezidentem zvolen Petr Šobotník. V následující volbě viceprezidenta bylo rovněž

navrženo pět kandidátů,  z nichž  byla zvolena viceprezidentkou prof. Libuše Müllerová.  

Odděleně zasedali nově zvolení členové Dozorčí komise a Kárné komise, aby zvolili
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Petr Šobotník vystudoval VŠE v letech 1973–1978. Od roku 1979 pracoval v sektoru spojů 

v oblasti metodiky účetnictví, v letech 1983–1989 byl vedoucím oddělení metodiky účetnictví 

na Federálním ministerstvu spojů, od roku 1990 až do června 1991 pracoval jako zástupce ředitele

odboru ekonomiky Federálního ministerstva spojů. Auditorem je od listopadu 1990 a problematice

auditorské činnosti se věnuje na plný úvazek od svého nástupu do auditorské firmy Coopers & Lybrand

v srpnu 1991. V roce 1995 byl jmenován prvním českým auditorským partnerem ve firmě 

Coopers & Lybrand, po sloučení firem Coopers & Lybrand a Price Waterhouse byl v letech 

1998–2002 vedoucím partnerem auditu PricewaterhouseCoopers. Ve vedení této auditorské

společnosti působí až do současnosti a odpovídá za vedení auditu řady významných společností 

působících na českém trhu. Dlouhodobě se podílí na aktivitách Komory auditorů ČR, od roku 2004 

je členem výboru pro otázky profese a etiku, Komoru auditorů rovněž zastupuje v pracovní skupině

FEE (Evropská federace účetních) pro oblast etiky. Členem Rady KAČR je od května 2007.
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RADA

Petr Šobotník, prezident

Libuše Müllerová, viceprezidentka

Tomáš Bartoš 

Jiří Ficbauer 

Hana Filipcová 

Zdeněk Grygar 

Rudolf Heřmanský 

Běla Kroupová 

Pavel Kulhavý 

Ladislav Langr 

Irena Liškařová 

Ladislav Mejzlík 

Jana Pilátová 

Petr Ryneš 

Radomír Stružinský 

Michal Štěpán 

Vladimír Zelenka

DOZORČÍ KOMISE 

Stanislav Staněk, předseda

Miroslava Krčmová, místopředsedkyně 

Josef Zídek, místopředseda 

Jan Bláha 

Zdeňka Cahlíková 

Michal Hora 

Jana Kutilová 

Jitka Náhlovská 

Jaroslav Němec 

Karel Novotný 

Monika Vítová 

KÁRNÁ KOMISE

Josef Běloubek, předseda 

Tomáš Brumovský, místopředseda 

Antonín Husák, místopředseda 

Jaroslav Beneš 

Tomáš Bernát 

Ivana Špačková 

Jiří Vrba 

REVIZOŘI ÚČTŮ

Olga Němcová

Pavel Novotný

Složení orgánů zvolených na období 12/2007 – 11/2010 



své předsedy a místopředsedy. Předsedou Dozorčí komise se stal Stanislav Staněk,

místopředsedy Josef Zídek a Miroslava Krčmová. Předsedou Kárné komise se stal Josef

Běloubek, místopředsedy Tomáš Brumovský a Antonín Husák. 

FEE pořádala dne  27. listopadu 2007 v Bruselu mezinárodní konferenci o regulaci 

auditu a o mezinárodní spolupráci při dohledu nad auditorskou profesí. Komoru 

auditorů na ní zastupovali bývalý prezident komory a viceprezident FEE Petr Kříž 

a ředitelka úřadu Eva Rokosová.

Prosinec 2007

Dne 4. prosince 2007 se v prostorách Komory architektů v Praze konalo tradiční

setkání zástupců profesních komor. Tématem setkání bylo tradičně postavení 

profesních komor v České republice a jejich problémy. Za Komoru auditorů se jednání

účastnili prezident Petr Šobotník a viceprezidentka prof. Libuše Müllerová.

Mezinárodní federace účetních znalců (IFAC) oslavila v prosinci 30. výročí svého 

založení. V této souvislosti byl týden od 3. prosince 2007 vyhlášen celosvětově jako

Týden světového účetnictví. Toto výročí bylo vhodnou formou připomenuto na

oslavě v paláci Adria v Praze, kterou dne 6. prosince uspořádala pražská kancelář 

Asociace certifikovaných účetních (ACCA) za podpory Komory auditorů ČR a Svazu

účetních. 

Zasedání Rady komory se uskutečnilo dne 17. prosince a na programu byla běžná

agenda. Rada nejprve rozhodla o obsazení předsedů a místopředsedů 

pomocných orgánů komory, resp. výborů, komisí a redakčních rad. 

Rada dále projednala  zapojení v mezinárodních organizacích FEE a IFAC. Komora 

auditorů ČR je členem FEE od roku 1996 (korespondenční členství), od roku 2004 

je řádným členem. Rada jmenovala stálé delegáty komory v pracovních skupinách
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Při diskusi na setkání zástupců účetní a auditorské profese v paláci
Adria zleva členové Rady komory Ladislav Langr a Irena Liškařová.

Oslava 30. výročí  založení IFAC v rámci Týdne světového
účetnictví začátkem prosince 2007 v pražském paláci Adria.
Uprostřed viceprezidentka komory prof. Libuše Müllerová.



FEE, a to Markétu Jindřiškovou v  Accounting Working Party, Rudolfa Heřmanského 

v Auditing Working Party,  Petra Šobotníka v Ethics Working Party a Petra Kříže 

v Banks Working Party. Činnost dalších orgánů FEE je sledována prostřednictvím

tištěných výstupů. Delegátem ve výboru IFAC pro rozvojové země se stal na období

2008–2010 na základě návrhu Rady z června 2007 Vladimír Králíček.
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POMOCNÉ ORGÁNY KOMORY, JEJICH PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 
PRACUJÍCÍ V OBDOBÍ OD 12/2007

Výbor pro metodiku účetnictví  (VM) Irena Liškařová, Petr Ryneš

Podvýbor VM pro finanční instituce Petr Kříž

Podvýbor VM pro IFRS Běla Kroupová

Výbor pro politiku finančního výkaznictví Ladislav Langr

Výbor pro veřejný sektor Vladimír Zelenka, Hana Filipcová

Výbor pro auditorské zkoušky Zdeněk Grygar, Pavel Kulhavý

Komise pro uznávání kvalifikací Zdeněk Grygar, Pavel Kulhavý 

Výbor pro auditorské standardy Rudolf Heřmanský, Michal Štěpán

Redakční rada pro překlad ISA Michal Štěpán

Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání Jana Pilátová

Výbor pro otázky profese a etiku Jiří Ficbauer, Hana Filipcová

Výbor pro informační politiku a informační technologie Ladislav Mejzlík

Redakční rada časopisu Auditor Libuše Müllerová

Výbor pro legislativu a vnitřní normy Radomír Stružinský

Na oslavě výročí  IFAC zprava prof. Bohumil Král z VŠE s manželkou
a  Jaroslav Louka z Institutu Svazu účetních.

Rada komory v novém složení po volbách v listopadu 2007.



Leden 2008

První zasedání Rady komory v roce 2008 se konalo 21. ledna. Rada kromě běžné

agendy rozhodla zejména o personálním obsazení pomocných orgánů Rady,

tj. odborných výborů a redakčních rad, a projednala koncepci a návrhy plánů jejich

činnosti na tento rok. Jako host se jednání Rady zúčastnil bývalý prezident komory

Petr Kříž, který v období od prosince 2006 do prosince 2008 působí ve funkci 

viceprezidenta FEE (Evropské federace účetních) a zároveň jako předseda pracovní

skupiny FEE pro banky. Petr Kříž informoval Radu o akcích FEE pro nejbližší období.

Prezident komory Petr Šobotník informoval o svém jednání s ministrem financí

Miroslavem Kalouskem dne 10. ledna 2008 ve věci návrhu nového zákona 

o auditorech. Obě strany vyjádřily ochotu ke spolupráci a pravidelné výměně názorů. 

Petr Šobotník dále informoval, že Legislativní rada vlády vrátila ministerstvu financí 

k přepracování návrh zákona o auditorech. Hlavním problémem předlohy bylo

vymezení kompetencí Rady pro veřejný dohled. 

Únor 2008

V sídle Komory auditorů ČR se konal slavnostní slib nových auditorů, kteří uzavřeli

tříleté období, kdy složili 10 odborných zkoušek a absolvovali povinnou praxi 

asistentů auditora. Do rukou prezidenta komory složilo 4. února 2008 tento slib 

10 nových kolegů.

Na základě jednání prezidenta komory Petra Šobotníka a ředitele legislativního

odboru Ministerstva spravedlnosti Jiřího Kohoutka bylo dne 4. února dohodnuto, že

členem pracovní skupiny připravující odborné zkoušky insolvenčních správců se za 

Komoru auditorů stane Zdeněk Grygar.

Komoru auditorů navštívil dne 4. února 2008 ředitel ACCA pro Evropu Roger Acton 

a informoval prezídium o akcích ACCA připravovaných na  rok 2008.
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Úspěšní absolventi auditorských zkoušek skládají slib do rukou
prezidenta komory Petra Šobotníka.

Zaměstnanci úřadu komory.



Zasedání Rady komory se konalo dne 18. února 2008. Rada jednala o řadě závažných

bodů. Jedním z nejdůležitějších bylo projednání doporučení IFAC z června 2007  

k tomu, jak má KAČR nadále plnit své členské povinnosti v jednotlivých oblastech své

působnosti (dohled nad auditorskou profesí, kontinuální profesní vzdělávání auditorů,

prosazování mezinárodních auditorských standardů, mezinárodního etického kodexu,

mezinárodních účetních standardů pro podniky a mezinárodních účetních standardů

pro veřejný sektor a uplatňování kárných opatření). IFAC vydala svá doporučení na

základě obdržených dotazníků členských organizací vyplněných v roce 2006. 

Od té doby byla většina  doporučení IFAC Komorou realizována  z vlastní iniciativy

(vzdělávání, překlady mezinárodních standardů auditu, etický kodex, kárná řízení, 

aj.) a bude se v nich pokračovat. Rada schválila vyjádření komory k doporučením

IFAC. Dále Rada jmenovala tříčlennou odvolací komisi pro kárné řízení v čele 

s předsedou Radomírem Stružinským.   

V únorovém čísle časopis Auditor ohlásil smutnou zprávu – lednové úmrtí historicky

prvního auditora ČR, majitele osvědčení č. 1, Karla Švedy. Při kontrole členské 

evidence bylo později zjištěno, že pan Karel Šveda byl sice majitelem osvědčení 

s číslem 1 a obdržel osvědčení dne 22. 11. 1989, „služebně nejstarším“ auditorem 

v ČR je však pan Josef Lanc (majitel osvědčení č. 29), který obdržel osvědčení již 

o dva dny dříve (dne 20. 11. 1989).
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Deset nových auditorů, kteří v únoru 2008 převzali od komory 
osvědčení.



Duben 2008

Dne 4. dubna se v Praze uskutečnilo pravidelné setkání prezidenta IFAC 

se zástupci auditorských a účetních organizací ze  zemí střední a východní Evropy. 

S představiteli auditorů z České republiky, Polska, Estonska, Maďarska, Rumunska, 

Bulharska, Slovenska, Litvy, Slovinska a Chorvatska diskutoval v pražském hotelu 

Marriot prezident IFAC Fermín del Valle, doprovázený výkonným ředitelem

IFAC Russelem Guthriem a výkonným ředitelem FEE Olivierem Boutellis-Taftem. 

Účastníci setkání, na kterém komoru zastupovali Petr Šobotník, Libuše Müllerová 

a Eva Rokosová, se zabývali řadou otázek,  zejména  týkajících se kvality překladů

standardů vydávaných IFAC do národních jazyků, a rolí Evropské komise v této věci,

dále způsobem  implementace nové směrnice Evropské unie o statutárním auditu do

národních legislativ. Představitelé jednotlivých zemí informovali o totožných

i odlišných zkušenostech a problémech, které je  v konkrétních podmínkách provázejí.

Rada komory na svém zasedání dne 7. dubna 2008 jmenovala náhradníky do odvolací

komise pro kárné řízení (Ladislav Langr, Jana Pilátová). Dále jmenovala členy pracovní

skupiny pro spolupráci s Nejvyšším kontrolním úřadem (Vladimír Zelenka, Ivo 

Rambousek, Jiří Ficbauer, Tomáš Brumovský, Vladimír Králíček). 

V pražském hotelu Olšanka se dne 8. dubna 2008 konal seminář „Jak využít v praxi 

Interpretace Národní účetní rady“. Seminář byl hodnocen jako velmi zdařilý. 

Dne 24. dubna navštívila Komoru auditorů delegace odborníků z Uzbekistánu. Tématem

jednání byla vzájemná výměna zkušeností z oblasti samosprávy auditorské profese.

Komora auditorů i širší okruh účetních a auditorů, jakož i pedagogů a studentů

Vysoké školy ekonomické si dne 30. dubna 2008 připomněli významné životní 

jubileum 80 let vynikajícího odborníka v oblasti účetnictví a auditu, prvního 

prezidenta Komory auditorů ČR prof. ing. Vladimíra Pilného, CSc. (nar. 30. 4. 1928

Vranov u Hlinska v Čechách, okr. Chrudim). Vladimír Pilný absolvoval Vysokou školu

politických a hospodářských věd (později VŠE), kde od roku 1952 působil na katedře
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Účastníci setkání IFAC společně poobědvali v Obecním domě.
Zleva Petr Kříž, Fermín del Valle, Petr Šobotník, Russell Guthrie 
a Libuše Müllerová.

Regionálního zasedání IFAC začátkem dubna 2008 v hotelu Marriot
v Praze se zúčastnili zástupci 13 profesních organizací ze zemí
střední a východní Evropy.



účetnictví. Na základě habilitační práce „Průkaznost účetnictví a účetní expertíza 

v soudním a arbitrážním řízení“ dosáhl titulu docenta, titul profesora získal až roku

1990. Prof. Pilný je významným odborníkem v oblasti účetnictví a auditu, vykazuje

rozsáhlou přednáškovou a publikační činnost. Více než 40 let působil jako 

vysokoškolský pedagog, po roce 1990 se výrazně angažoval v demokratizačním 

procesu na VŠE ve funkcích děkana Fakulty řízení, resp. Fakulty financí a účetnictví. 

V letech 1993-1998 zastával funkci prezidenta Komory auditorů. Osobnost 

prof. Vladimíra Pilného byla již vícekrát oceněna na domácí i mezinárodní úrovni. 

V den svých narozenin obdržel pamětní medaili Fakulty financí a účetnictví VŠE na

malé oslavě, které se za Komoru auditorů zúčastnili člen Rady Ladislav Langr 

a vedoucí úřadu Eva Rokosová.

Květen 2008

Rada komory zasedala 12. května a zabývala se běžnou agendou a přípravou oslav

15. výročí svého založení a mezinárodní konference. 

V polovině května 2008 se konalo pravidelné regionální setkání auditorů s vedením

Komory auditorů, tentokrát v Plzni. Vedení komory reprezentovali předseda Výboru

pro otázky profese a etiky Jiří Ficbauer, místopředseda Kárné komise Tomáš 

Brumovský a místopředseda Dozorčí komise Josef Zídek.

Komora auditorů se zapojila do konzultací k návrhu nového zákona o auditorech. 

Její spolupráce vyvrcholila účastí Petra Šobotníka na jednání Legislativní rady vlády 

v květnu 2008. Vláda na svém zasedání dne 21. května 2008 návrh zákona 

schválila a předala jej k projednání Poslanecké sněmovně  Parlamentu ČR. 

Profesor Vladimír Pilný převzal 27. května z rukou rektora Vysoké školy 

ekonomické v Praze pamětní medaili Aloise Rašína za celoživotní práci v oblasti 

účetnictví a auditingu a za přínos k rozvoji VŠE.
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Moderátorem semináře byl Ladislav Mejzlík, na snímku uprostřed
společně s viceprezidentkou komory  Libuší Müllerovou a Petrem
Křížem.

Na sto odborníků se zúčastnilo semináře zaměřeného na využití
interpretací Národní účetní rady v dubnu 2008 v hotelu Olšanka 
v Praze 3. 



Červen 2008

Dne 11. června navštívila komoru delegace auditorů z Číny. Zástupci komory 

představili současný systém regulace auditorské profese u nás a chystané změny.

Mezi nejdůležitější události roku 2008 patří oslava 15. výročí Komory auditorů ČR. 

Při této příležitosti Komora uspořádala ve dnech 12.-13. června několik akcí. 

Jednou z nich byla mezinárodní odborná konference na téma „Nové výzvy pro 

auditorskou profesi“, na které vystoupila řada odborníků, domácích i zahraničních. 

V úvodním slově prezident komory Petr Šobotník krátce připomněl dosavadní vývoj 

a současné nejdůležitější úkoly profese. Jednání konference bylo rozděleno do čtyř

panelových částí. V první části byla věnována pozornost aktuálním otázkám regulace

auditu v České republice a využívání výsledků práce auditora. První odborný příspěvek

přednesl zástupce ředitele odboru pro účetnictví a audit Ministerstva financí ČR 

Martin Šabo, který představil zásadní změny, které přináší návrh nového zákona 

o auditorech, zejména zvýšení nároků na kvalitu auditu a vytvoření systému 

veřejného dohledu, resp. Rady pro veřejný dohled. Velký zájem diskutujících vyvolalo

vystoupení viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera, který hovořil 

o očekáváních centrální banky od auditorů. Trojici úvodních vystoupení doplnil Tomáš

Chudý z Úřadu vlády, který uvedl auditorskou profesi do souvislostí s dalšími 

směrnicemi Evropské unie. V další části na téma využívání výstupů práce auditora

vystoupili postupně finanční ředitel AAA Auto Praha Kamil Ziegler, finanční ředitel

IBM Milan Slavík, náměstek primátora statutárního města Kladna Tomáš Bernášek

a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal.

Druhá panelová diskuse byla v první části věnována tématu „Nové výzvy pro 

auditorskou profesi“, ve které si účastníci konference vyslechli videovzkaz prezidenta

IFAC Fermína del Valle, dále vystoupili prezident FEE Jacques Potdevin, z direktorátu

Evropské komise pro vnitřní trh a služby Jan Robberecht, z německého WPK promluvil
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Pohled do sálu v hotelu Dorint Don Giovanni, kde se konala
červnová konference: v první řadě zleva Petr Kříž, Jan Robberecht
(Evropská komise), Jacques Potdevin (FEE), Olivier Boutellis-Taft
(FEE) a Volker Schnepel (WPK, Německo).

Mezinárodní odbornou konferenci „Nové výzvy pro auditorskou
profesi“,  kterou Komora auditorů pořádala v červnu 2008, zahájil
prezident komory Petr Šobotník.



o zkušenostech Rady pro veřejný dohled Dr. Volker Schnepel.

Další část byla věnována finančnímu výkaznictví, ke kterému zajímavou prezentaci

přednesl předseda EFRAG Stig Enevoldsen, k aplikaci mezinárodních auditorských

standardů ISA v České republice vystoupili Markéta Jindřišková a Vladimír Králíček. 

V poslední části věnované praktickým problémům řízení kvality auditu vystoupili

Pavel Kulhavý, Magdalena Souček a předseda Dozorčí komise komory Stanislav

Staněk. Zástupci KIBR (Polsko), SKAU (Slovensko) a maďarské komory auditorů 

informovali účastníky o změnách v jejich národní legislativě týkajících se auditu 

a o veřejném dohledu nad auditorskou profesí. 

Konference se zúčastnila kromě převážně domácích auditorů a odborníků také řada

zahraničních odborníků (Bulharsko, Finsko, Francie, Maďarsko, SRN, Polsko, Rumunsko,

Slovensko a Ukrajina), zástupci mezinárodních organizací i zástupci úřadů a institucí 

v České republice. Vzhledem k aktuálnosti témat projednávaných na konferenci bylo

rozhodnuto vydat písemný přepis jednotlivých vystoupení jako mimořádnou přílohu

časopisu Auditor na podzim 2008.

Výročí založení Komory auditorů si připomněli auditoři a pozvaní hosté na slavnostním

večeru s koncertem Pražské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Kout-

níka, uspořádaném dne 12. června 2008 v nádherném prostředí Dvořákova sálu

pražského Rudolfina. Oslavu zahájil slavnostním projevem prezident komory Petr Šobot-

ník a prezident FEE Jacques Potdevin. Součástí slavnostního večera bylo rovněž vyjádření

uznání prvnímu prezidentovi komory Vladimíru Pilnému a blahopřání k jeho 80. naroze-

ninám vyjádřili kromě současného prezidenta komory Petra Šobotníka také všichni

předchozí prezidenti Komory Ladislav Langr, Petr Kříž a Vladimír Králíček.

Program koncertu nazvaný Ohňostroj klasiky byl vhodně průřezově komponován.

Během večera zazněl výběr z díla českých i světových autorů od barokní hudby, přes

hudbu klasicistní, předromantickou, romantickou a veristickou.  Po skončení koncertu

následoval slavnostní raut ve dvoraně Rudolfina. 
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Patnácté výročí založení Komory auditorů si připomněli auditoři 
a pozvaní hosté na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu.

Na konferenci navázalo jednání zástupců auditorských komor
zemí střední a východní Evropy.



Vzápětí po konferenci proběhla odpoledne 13. června schůzka přestavitelů 

auditorských komor zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Polsko, 

Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) za účasti prezidenta FEE Jacquese Potdevina, jejího

viceprezidenta Petra Kříže a výkonného ředitele Oliviera Boutellis-Tafta. Článek 

obsahující hlavní témata diskuse byl zveřejněn v časopise Auditor č. 6/2008. 

K 15. výročí založení  Komory auditorů České republiky byla vydána česko-anglická

publikace, která stručně rekapituluje vývoj komory od jejího založení v roce 1993 

do počátku roku 2008. Publikace byla rozeslána auditorům a předána zahraničním

hostům a spolupracujícím organizacím.

Zasedání Rady se konalo 16. června. Kromě běžné agendy se členové Rady seznámili 

s účetní závěrkou roku 2007 a s daňovým přiznáním. Kladně byl hodnocen nejen

samotný obsah konference, ale i organizační zajištění konference a oslav 15. výročí

založení Komory auditorů.
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Koncert České komorní filharmonie završil  oficiální část slavnost-
ního večera, po níž následoval raut.

Čtyři prezidenti komory se sešli na jevišti koncertního sálu Rudol-
fina, aby pogratulovali prvnímu prezidentovi Vladimíru Pilnému 
k jeho osmdesátinám.
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Publikace k 15. výročí Komory auditorů ČR 
U příležitosti 15. výročí založení vydala Komora auditorů ČR česko-anglickou publikaci, která zachycuje vývoj auditorské profese v České republice od počátku

90. let do současnosti. Publikace obsahuje exkurz do historie, legislativní zakotvení auditorské profese v tuzemsku a popisuje všechny aspekty činnosti 

komory. Nechybí ani organizační schéma komory, přehled všech členů volených orgánů v období 1993-2008 a rozhovory s prezidenty v jednotlivých funkčních

obdobích. Za zmínku stojí také bohatá obrazová výbava a zdařilá grafika.



Červenec 2008

V červenci 2008 byl na internetových stránkách Mezinárodní federace účetních 

znalců (IFAC) zveřejněn akční plán Komory auditorů ČR v souvislosti s plněním 

členských povinností v těchto oblastech: kontrola kvality, vzdělávání, mezinárodní 

auditorské standardy, etika, mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, dohled

a kárné řízení, mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Září 2008

Ve dnech 3.-5. září se v Kodani uskutečnil mezinárodní kongres Federace evropských

účetních (FEE) s názvem Příležitosti a nástroje pro účetní profesi. Kongresu se za 

Komoru auditorů zúčastnila viceprezidentka Libuše Müllerová.

Rada Komory auditorů na svém zasedání 8. září kromě běžné agendy schválila svého

nového zástupce v Národní účetní radě, a to Ladislava Langra, který nahradil Markétu

Jindřiškovou. Předseda výboru pro legislativu a vnitřní normy Radomír Stružinský

předložil Radě návrh směrnice „Zásady postupu podle zákona č. 253/2008 o omezení

legalizace výnosů z trestné činnosti“. Rada také rozhodla požádat o další dvě dotace 

z fondů Evropské unie na vzdělávání auditorů; jednu pro pražské auditory a druhou

pro auditory z ostatních regionů.

Výbor pro veřejný sektor KA ČR schválil na zasedání 15. září nominaci Martiny

Smetanové do Výboru pro veřejný sektor Federace evropských účetních (FEE).

Zasedání výboru FEE pro audit, které se konalo 16. září v Bruselu, se zúčastnil člen

Rady Michal Štěpán.

Šest nových auditorů složilo 22. září v sídle Komory auditorů ČR slavnostní slib, podle

zákona do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka.
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Dne 23. září 2008 začal dlouho očekávaný legislativní proces projednávání vládního

návrhu zákona o auditorech a o změně některých zákonů. Na výsledném textu návrhu se

podílela rovněž Komora auditorů ČR. Cílem návrhu zákona je splnění předpisů Evropské

komise k implementaci evropské směrnice pro úpravu auditu do národní legislativy. 

Se zářijovým číslem časopisu Auditor (č. 7/2008) byla auditorům rozeslána publikace,

kterou Komora auditorů vydala u příležitosti patnáctého výročí své existence. 

Říjen 2008

Dozorčí komise zveřejnila v časopise Auditor č. 7/2008 poznatky patnáctičlenného

dohlídkového týmu týkající se kontroly auditorských spisů jak auditorů OSVČ, tak 

auditorských společností s cílem přispět ke zlepšení kvality spisu.

Ve dnech 6.-7. října se konalo tradiční výjezdní zasedání Rady KA ČR, Dozorčí komise

a Kárné komise, tentokrát ve Velkých Bílovicích. Jednání bylo zaměřeno 

zejména na přípravu podzimního XVIII. sněmu auditorů. Rada také schválila směrnici

týkající se zásad postupu podle zákona č. 253/2008 o omezení legalizace výnosů 

z trestné činnosti, předloženou Radomírem Stružinským.

Jako zvláštní příloha časopisu Auditor č. 8/2008 byl vydán sborník příspěvků 

z konference „Nové výzvy pro auditorskou profesi“, kterou Komora auditorů

uspořádala ve dnech 12.-13. června 2008 v Praze. Cílem sborníku bylo připomenout

hlavní myšlenky dvou desítek domácích i zahraničních odborníků.

Dne 7. října 2008 se konalo tradiční regionální setkání auditorů a asistentů auditora

se zástupci Komory auditorů, tentokrát ve Zlíně. Hlavními tématy, o nichž se diskuto-

valo, byl připravovaný nový zákon o auditorech, otázka mlčenlivosti auditorů 

a auditování subjektů veřejného zájmu.
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Výjezdní zasedání ve Velkých Bílovicích.

Sborník z mezinárodní konference.



Listopad 2008

Rada Komory auditorů se na svém zasedání 3. listopadu zabývala stavem příprav

XVIII. sněmu a problematikou uznávání vysokoškolských nebo srovnatelných 

profesních kvalifikačních zkoušek. 

Ve dnech 4.-6. listopadu se v Ženevě konalo setkání mezivládní pracovní skupiny pro

mezinárodní účetní standardy (ISAR), kterého se za Komoru auditorů zúčastnil člen

Rady Vladimír Zelenka. Tomuto setkání předcházel workshop zaměřený 

na problematiku implementace IPSAS, na problematiku Výboru pro Mezinárodní

vzdělávací standardy (IAESB), jakož i na samotné standardy (IES).

Na slavnostní večeři pořádané Asociací certifikovaných účetních (ACCA) 20. listopadu

v Londýně obdržel viceprezident Federace evropských účetních (FEE) a bývalý 

prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž prestižní výroční cenu ACCA. Jde o významné

ocenění jeho dosavadních aktivit. ACCA uděluje výroční ceny každoročně vybraným

osobnostem – členům ACCA, kteří významnou měrou přispěli k vývoji účetní profese

v globálním měřítku.

Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 byla opět vydána jako součást deníku Hospodářské

noviny komerční příloha Auditorské služby. Na vydání této přílohy se finančně

spolupodílelo 21 auditorských společností.

2007-2010
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V pondělí 24. listopadu 2008 se konal v Brně v hotelu Voroněž XVIII. sněm Komory

auditorů ČR. Vzhledem k poměrně nízké účasti (celkem 257 auditorů včetně plných

mocí) byl sněm prohlášen za náhradní. K datu konání sněmu bylo v seznamech 

vedených KA ČR zapsáno 1297 auditorů, 351 auditorských společností a 1048 

asistentů auditora. Sněm schválil výsledky hospodaření v roce 2007, průběžné

výsledky za rok 2008 i rozpočet na rok 2009. Schválil také dva nové profesní předpisy:

zkušební řád a informační řád (o zjišťování údajů o auditorech, hostujících 

a usazených auditorech, auditorských společnostech a asistentech auditora). Sněm

rovněž schválil priority činnosti KA ČR na rok 2009, mezi něž patří zejména příprava

nových profesních předpisů v návaznosti na nový zákon o auditorech pro schválení

sněmem v roce 2009. Součástí sněmu byly i odborné přednášky na aktuální témata, 

s nimiž vystoupili Petr Šobotník, Petr Kříž, Jiří Ficbauer a Radomír Stružinský.

S devátým číslem časopisu Auditor v roce 2008, které vyšlo 27. listopadu, obdrželi

auditoři CD, na kterém byla ve formátu PDF kronika Komory auditorů ČR za období

1992-2008. Jediný tištěný exemplář kroniky v kožené vazbě je uložen v sídle KA ČR.

Prosinec 2008

V sídle České lékařské komory se 4. prosince 2008 uskutečnilo tradiční setkání 

zástupců profesních komor v ČR. Zazněly zde informace o regulaci jednotlivých 

profesí, o komunikaci s příslušným ministerstvem a dalších problémech. Komoru 

auditorů ČR zastupovala vedoucí úřadu Eva Rokosová.

Devátý prosincový den roku 2008 se konala v Bruselu mezinárodní konference 

Federace evropských účetních (FEE) na téma Regulace auditu. Komoru auditorů ČR na

ní zastupovali člen Rady Jiří Ficbauer a předseda Dozorčí komise Stanislav Staněk.
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Dne 10. prosince 2008 se uskutečnilo na půdě ministerstva financí závěrečné jednání

o česko-švýcarském projektu týkajícího se adaptace na podmínky stanovené 

8. směrnicí EU o statutárním auditu v České republice. Projekt z české strany zaštiťuje

ministerstvo financí, dále se ho účastní Česká národní banka a Komora auditorů ČR.

Na půdě Komory auditorů se přípravě projektu věnovala pracovní skupina ve složení

Rudolf Heřmanský, Radomír Stružinský a Jana Pilátová.

Na svém zasedání 15. prosince projednala Rada komory návrh dohody o spolupráci 

s Nejvyšším kontrolním úřadem týkající se překladu a oponentur příručky Mezinárodní

federace účetních znalců (IFAC) pro audit malých a středních podniků. Rada také

schválila změnu honorářového řádu, zejména navýšení odměn za odborné překlady.

S časopisem Auditor č. 10/2008 obdrželi auditoři publikaci Přehled novel IFRS 

účinných od roku 2009, kterou Komora auditorů vydala s cílem podat ucelený přehled

aktuálních změn Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nových 

interpretací a poukázat na klíčové aspekty těchto změn.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2008

Číslo Téma

1/2008 Cestovní ruch

2/2008 Leasing

3/2008 Konkurz a likvidace

4/2008 Podnikové kombinace

5/2008 Informační technologie

6/2008 Neziskové organizace

7/2008 Maloobchod

8/2008 Outsourcing

9/2008 Správa bytového fondu

10/2008 XVIII. sněm KA ČR

2007-2010
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Leden 2009

Rada komory na svém zasedání dne 19. ledna kromě běžné agendy rozhodla o regis-

traci hostující auditorky ze Slovenska na dva roky, projednala kritéria pro výběr člena

Rady komory pro veřejný dohled. Schválila také plány činnosti jednotlivých výborů 

a redakčních rad na rok 2009 v souladu s prioritami činnosti komory schválenými

sněmem a novelu směrnice pro vyřizování účetních dotazů. 

Únor 2009

Dne 2. února se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib dvaceti nových auditorů. 

Slib byl složen do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka za přítomnosti člena Rady 

a předsedy výboru pro otázky profese a etiku Jiřího Ficbauera a vedoucí úřadu 

Evy Rokosové. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na 48. schůzi 13. února 2009 ve třetím

čtení vládní návrh nového zákona o auditorech, který byl 27. února doručen Senátu

k projednání. 

Rada komory na zasedání 16. února 2009 schválila plán překladů ISA s termínem

konečné revize do října roku 2009 a novelu směrnice pro poskytování stravného

zaměstnancům. 

Březen 2009 

Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy IAASB vydala v březnu 2009

jeden nový a šest upravených standardů ISA. Tím byl dokončen projekt zvýšení srozu-

mitelnosti standardů. Výsledkem tohoto projektu je 36 standardů ISA a jeden standard

ISQC 1 pro řízení kontroly kvality. Všechny tyto standardy jsou účinné pro audity

účetních závěrek za období začínající dne 15. prosince 2009 či později. Redakční rada pro
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překlad standardů při KA ČR  pracuje na překladech upravených standardů. 

Ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu v Praze na Malé straně se v polovině března 2009

uskutečnilo slavnostní setkání představitelů účetní a auditorské profese, daňových 

poradců a akademiků u příležitosti 10. výročí existence Národní účetní rady. Komoru 

auditorů jako člena NÚR zastupoval na setkání prezident Petr Šobotník.

Duben 2009

Rada KA ČR, která zasedala 6. dubna, mimo jiné schválila náklady na zajištění 

překladu nedávno vydané příručky IFAC, která obsahuje návod pro implementaci

standardu pro řízení kvality auditu v auditorské firmě ISQC 1. Na zasedání byli

pozváni představitelé dozorčí komise Stanislav Staněk a Monika Vítová, představitelé

Kárné komise Josef Běloubek a Tomáš Brumovský, jakož i viceprezident FEE Petr Kříž.

Dále postupně vystoupili delegáti zastupující KA ČR v pracovních skupinách FEE, a to

prezident komory Petr Šobotník (etika), Michal Štěpán (auditorské standardy)

a Vladimír Zelenka (veřejný sektor). Rada také nominovala ze svých členů Jiřího

Ficbauera, jako zástupce komory v Radě pro veřejný dohled nad auditem, zřízenou

novým zákonem o auditorech. 

V sídle Komory auditorů se 9. dubna uskutečnila schůzka, v pořadí již druhá, zaměřená na

spolupráci a společný koordinovaný postup při vzájemném uznávání profesních

kvalifikačních zkoušek. Za Komoru auditorů se jednání zúčastnili předseda zkouškového

výboru Zdeněk Grygar a místopředseda výboru Pavel Kulhavý, za Komoru certifikovaných

účetních Martin Unzeitig, za ACCA Kateřina Benešová, za Komoru daňových poradců

Radek Neužil a za Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze docent Ladislav Mejzlík.

Dne 14. dubna 2009 nabyl vyhlášením ve Sbírce zákonů (částka 30) účinnosti zákon

č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, který implementuje do

českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se povinného

auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. S účinností
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Ve Valdštejnském paláci byla k vidění kompletní česká účetní, 
auditorská i daňová elita. Jak vtipně poznamenal doc. Mejzlík,
kdyby se na oslavách nedejbože stalo nějaké neštěstí, plynulý
vývoj účetnictví a daní v ČR by byl reálně ohrožen.

Členské organizace NÚR na setkání reprezentovali Ing. Petr Šo-
boník, Ing. Jiří Nekovář, Daniela Vláčilová a doc. Ladislav Mejzlík.



nového zákona se zřizuje orgán veřejného dohledu nad auditorskou činností s názvem

Rada pro veřejný dohled nad auditem a dosavadní Rada Komory auditorů ČR mění

svůj název na Výkonný výbor Komory auditorů ČR, v jehož čele je prezident Komory

auditorů.  Nový zákon ukládá komoře povinnost uspořádat volby do orgánů do 

31. prosince 2010 a uvést vnitřní předpisy do souladu s novým zákonem do dvanácti

měsíců od nabytí účinnosti, tedy do 14. dubna 2010. Přináší také významné změny

v oblasti osvobozování od částí auditorské zkoušky, při uznávání kvalifikací u auditorů

ze zemí EU a z třetích zemí. Významná je rovněž změna v systému obměny členů

orgánů komory spočívající v tom, že sedm členů výkonného výboru s nejvyšším

počtem obdržených hlasů bude voleno na čtyři roky, zbývajících sedm členů na dva

roky. Z toho pak vyplývá, že volební sněm bude nově každé dva roky.  

Na internetových stránkách komory byly vytvořeny nové sekce s cílem napomoci

auditorům při výkonu jejich činnosti a udržování odborných znalostí. V uzavřené části

(extranet) byla zřízena sekce „Na pomoc auditorům“, kde budou zveřejňovány infor-

mace z výborů komory týkající se metodiky auditu, účetnictví a zákona o auditorech. 

Květen 2009

Výkonný výbor na svém zasedání 11. května schválil zásady postupu při organizaci

vzdělávacích akcí a rozhodl, že Komora auditorů nebude organizovat školení na

„měkké dovednosti“ (soft skills), ani nebude absolvování takových školení započítávat

do povinných hodin KPV.  Výkonný výbor po vyjádření členů per rollam rovněž

schválil, že s nabytím účinnosti nového zákona o auditorech se nebude konat ústní

část auditorské zkoušky a ani nebude nahrazena jinou dílčí částí auditorské zkoušky

do data účinnosti nového zkušebního řádu. Dále rovněž v souvislosti s novým

zákonem o auditorech výkonný výbor projednal první část návrhů vnitřních předpisů

komory pro předložení sněmu v listopadu 2009 ke schválení.
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Výkonným orgánem Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA), zřízené zákonem

o auditorech č. 93/2009, je šestičlenné prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona

o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Ke dni 15. května

2009 byli ministrem financí do prezidia RVDA jmenováni Jiří Rusnok, prezident 

Asociace penzijních fondů ČR, předseda představenstva ING Penzijního fondu, člen

Národní ekonomické rady vlády ČR a bývalý ministr financí, dále Radek Neužil,

tajemník Komory daňových poradců ČR a předseda dozorčí rady Daňové 

akademie s.r.o.,  Marie Karfíková z katedry finančního práva a finanční vědy Právnické

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské

komoře ČR a Agrární komoře ČR, Jiří Ficbauer, člen Výkonného výboru Komory

auditorů ČR a ředitel a předseda představenstva společnosti FIZA, profesorka Libuše

Müllerová z katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze a viceprezidentka

KA ČR a Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dne 29. května 2009 se v prostorách pražského hotelu Andel´s uskutečnila odborná

konference „IFRS v nové Evropě“. Tuto akci uspořádala globální asociace účetních

ACCA a italské profesní sdružení CNDCEC. V České republice jako předsedající zemi

EU vystoupili za ACCA její viceprezident Mark Gold, John Davies, Richard Martin

a Chas Roy-Chowdhury, za CNDCEC Ernesto Gatto a Carlo Vicarioli. Hostitelskou

zemi, resp. české zastoupení ACCA reprezentoval Petr Kříž ze společnosti 

PricewaterhouseCoopers. 
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Červen 2009

Dne 1. června 2009 se konalo ustavující zasedání Rady pro veřejný dohled nad 

auditem, na němž byl prezidentem RVDA zvolen Jiří Rusnok.

Tradiční každoroční setkání auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky se v roce

2009 konalo v režii Slovenské komory auditorů (SKAU) ve dnech 4.-5. června ve

Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách. Jednání se za slovenskou komoru auditorů

(SKAU) zúčastnili prezident Ondrej Baláž, viceprezidentka Eva Eliášová a výkonná

ředitelka Alžběta Škulová, za maďarskou komoru (MKVK) prezident János Lukács 

a viceprezidentka Judit Lado a za polskou (KibR) viceprezidentka Maria Rzepnikowska.

Naši komoru reprezentovali prezident Petr Šobotník a viceprezidentka Libuše

Müllerová. Dvoudenní program zahrnoval výměnu zkušeností v oblasti implementace

ISA a IFRS a výměnu informací o situaci se zřízením orgánu veřejného dohledu.

Výkonný výbor komory zasedal patnáctý den v červnu a kromě běžné agendy 

projednal další část návrhů vnitřních předpisů komory pro předložení Radě pro 

veřejný dohled k projednání a poté ke schválení listopadovému sněmu. Šlo zejména

o statut, zkušební řád a kárný řád. 

Zároveň  byl upraven program XIX. sněmu, do kterého byla v souladu s novým

zákonem o auditorech zařazena volba auditora účetní závěrky komory. Výkonný

výbor také schválil novely interních směrnic, jako jsou zásady pro poskytování 

cestovních náhrad, spisový a skartační řád a interní postup pro rozhodování

o osvobození od části auditorské zkoušky. 
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Zástupci maďarské komory auditorů a naší komory na schůzce V4.

Setkání představitelů auditorských komor Visegrádské čtyřky na
Slovensku.



Červenec 2009

Se šestým číslem časopisu Auditor v roce 2009, které vyšlo 9. července, dostali 

auditoři CD s  českým překladem příručky k uplatňování Mezinárodních auditorských

standardů při auditu účetních závěrek malých a středních podniků. Anglický originál

implementační příručky vydala Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací 

standardy (IAASB), spadající pod Mezinárodní federaci účetních (IFAC), v prosinci 2007.

Rada pro veřejný dohled nad auditem 15. července na svém druhém zasedání 

jmenovala osoby pověřené k nahlížení do spisu auditora za účelem kontroly kvality

podle § 24 zákona o auditorech. Právem nahlížet do spisu pověřila také proškolené

zaměstnance oddělení kontroly kvality KA ČR. RVDA dále jmenovala zkušební

komisaře pro auditorské zkoušky podle § 8 zákona o auditorech.   
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Srpen 2009

V srpnu 2009 bylo vydáno třetí mimořádné číslo časopisu Auditor speciál se základními informacemi o auditu, práci auditora i roli Komory auditorů coby

samosprávné organizace. Kresby pocházejí od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.



Září 2009

Rada pro veřejný dohled nad auditem projednala 2. září návrhy vnitřních předpisů 

Komory auditorů, určené pro schvalování listopadovým XIX. sněmem. Šlo o statut,

jednací řád sněmu, volební řád sněmu, zkušební řád, dozorčí řád, kárný řád, vnitřní

předpis pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, směrnici pro odbornou praxi

asistentů auditora, informační řád a novely auditorské směrnice č. 52 a aplikačních

doložek k ISA 700, ISA 720 a ISRE 2400. Řešila také historicky první odvolání proti

rozhodnutí KA ČR ve věci osvobození od dílčí části auditorské zkoušky a vydala 

v této věci správní rozhodnutí.

Ve dnech 3. a 4. září se v Litoměřicích konalo školení pro členy volených orgánů 

a pracovníků úřadu komory na téma Aplikace správního řádu v podmínkách profesní

organizace, kterého se zúčastnili členové kárné a dozorčí komise, výkonného výboru 

a pracovníci úřadu. Lektorem byl JUDr. Stanislav Kadečka, přední odborník na správní

řád v České republice. 

Výkonný výbor se po prázdninové přestávce opět sešel 7. září, kdy kromě stálé

agendy projednal zprávu o činnosti volených orgánů KA ČR pro XIX. sněm, výhled

plnění rozpočtu pro rok 2009 a návrh rozpočtu a priorit činností pro rok 2010. Byla

také schválena novelizovaná metodická pomůcka s názvem „Postup auditorů při 

zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, která byla

po konzultaci s pracovníky finančního analytického útvaru ministerstva financí 

zpracována výborem KA ČR pro auditorské standardy a zveřejněna na webu komory.

Zářijového jednání výkonného výboru se zúčastnili jako hosté Petr Kříž, který

informoval o svých aktivitách ve FEE, a Vladimír Králíček, jenž působí jako delegát 

KA ČR ve výboru IFAC pro rozvojové země.  
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Na hradbách zámku sedí Jaroslav Beneš a Jan Novák.

Nejen správním řádem žili účastníci školení v Litoměřicích.



V sídle komory se 16. září uskutečnil slavnostní slib třinácti nových auditorů, kteří

během předchozích tří let složili devět písemných zkoušek a celý tento proces završili

úspěšně složenou ústní zkouškou.

Nový zákon o auditorech byl ústředním tématem zářijového čísla časopisu Auditor 

(č. 7/2009). V souladu s novým zákonem se dosavadní auditorská osvědčení, včetně

tzv. malých auditorských osvědčení vyměnění za auditorská oprávnění. Výměna

osvědčení za oprávnění bude probíhat od podzimu roku 2009. 

Říjen 2009

Dvoudenní výjezdní zasedání výkonného výboru KA ČR  ve dnech 5.-6. října se 

konalo v jihomoravském Znojmě v hotelu Prestige. Část druhého dne jednání byla

společná se členy dozorčí a kárné komise. Výkonný výbor se zabýval zejména

přípravou listopadového sněmu, projednal také definici auditorské činnosti a její 

upřesnění v příspěvkovém řádu a aktualizaci tzv. Akčního plánu IFAC. Na společném

jednání se členy dozorčí a kárné komise proběhla diskuze k doporučením Evropské

komise týkajícím se odpovědnosti auditora a kontroly kvality auditu.

Spolu s osmým číslem časopisu Auditor v roce 2009 obdrželi auditoři CD s příručkou

k řízení kvality pro malé a střední účetní a auditorské praxe.  Cílem příručky je poskyt-

nout návod k aplikaci přeformulovaného mezinárodního auditorského standardu 

ISQC 1, který požadoval, aby auditorské společnosti vytvořily systém řízení kvality 

v souladu s tímto standardem do 15. prosince 2009. 

V e-příloze časopisu Auditor č. 8/2009 byly publikovány aktualizované dotazníky

používané při kontrole kvality. Jde o dotazník pro ověření aplikace ISA u vybraných

spisů auditora (dotazník A) a o dotazník pro plnění požadavků zákona o auditorech 

č. 93/2009 a pro plnění dalších předpisů auditorem (dotazník B), které schválila 

dozorčí komise komory na svém výjezdním zasedání 6. října 2009.
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O přestávce během výjezdního zasedání ve Znojmě.

Společné foto nových auditorů po slibu.



Listopad 2009

Výkonný výbor komory na zasedání 2. listopadu kromě běžné agendy a organizační přípravy sněmu projednal podrobně náměty na změny zákona 

o auditorech před jejich odesláním na ministerstvo financí. 

Před konáním devatenáctého sněmu Komory auditorů vychází ve čtvrtek 19. listopadu v deníku Hospodářské noviny čtyřstránková tematická příloha Auditorské

služby s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o poslání a smyslu auditu. Příloha je věnována zejména významným změnám, které přináší nový zákon 

o auditorech do života auditorů i ověřovaných účetních jednotek. Na vydání této komerční přílohy, kterou komora vydává každý rok, se finančně podílelo 

16 auditorských společností. 

2007-2010
LISTOPAD 2009

30



Ve druhé polovině listopadu se tradičně odehrává jedna z každoročně

nejvýznamnějších událostí pro auditorskou obec, kterou je sněm. V pořadí de-

vatenáctý sněm se konal 23. listopadu v prostorách kongresového sálu Top Hotelu

Praha na Chodově.  

Jednání sněmu zahájil prezident komory Petr Šobotník, který v úvodních minutách

konstatoval, že na sněmu bylo přítomno včetně zastoupených na základě plné moci

322 auditorů, což nebyla potřebná třetina z celkového počtu 1303 auditorů, bylo tedy

třeba vyhlásit sněm náhradní. V průběhu dopoledne počet auditorů překročil číslo

400. Na sněmu byla projednávána mnohá témata, související s přijetím nového

zákona o auditorech a se zahájením činnosti nového orgánu dohlížejícího na činnost

auditorů, kterým je Rada pro veřejný dohled nad auditem.

V dopoledním bloku byly po doplnění pozměňovacích návrhů a úprav z řad auditorů

schváleny nové vnitřní předpisy komory a priority činnosti pro rok 2010.  Sněm také

uložil výkonnému výboru přepracovat návrh rozpočtu komory na rok 2010 jako 

vyrovnaný. Statut definoval nově jako orgán komory komisi pro uznávání kvalifikací,

dozorčí řád definoval kontrolu kvality ve smyslu § 24 zákona o auditorech.

Příspěvkový řád zrušil poplatky za úkony, jako byly zápisy do seznamu auditorů 

či asistentů vedeného komorou, a definoval základnu pro výpočet pohyblivého

příspěvku. Zkušební řád stanovil povinnost složit deset dílčích písemných částí audi-

torské zkoušky namísto dosavadních devíti. Kárný řád byl upraven tak, že úkony 

v kárném řízení se řídí zákonem o auditorech a správním řádem.  Byla do něj také

včleněna dosavadní směrnice pro vyřizování podnětů. Priority činnosti komory se

v dalším období zaměřují na oblasti regulace auditu, řízení a kontroly kvality 

auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností. Největší diskuzi mezi

přítomnými auditory rozvířila problematika vzdělávání, zejména otázka kontinuálního

vzdělávání auditorů. 
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Sněmu se v listopadu 2009 účastnilo 322 auditorů.

Devatenáctý sněm KA ČR se konal v kongresovém centru Top
hotelu Praha.



Na sněmu zaznělo mnoho postřehů a názorů, které se bezpochyby stanou v následu-

jícím období tématem k všeobecné diskuzi. Výstupem této diskuze by mělo být

dosažení ideálního stavu, kdy auditoři přestanou vnímat povinnost průběžného

vzdělávání jako „něco nepříjemného a obtěžujícího“a přijmou ji jako možnost naučit

se ve svém oboru něčemu novému. V odpolední části sněmu vystoupili hosté, k nimž

patřil náměstek ministra financí Peter Chrenko, prezident RVDA Jiří Rusnok, vicegu-

vernér České národní banky Miroslav Singer, prezident Komory daňových poradců Jiří

Nekovář a viceprezident FEE Petr Kříž. Vystoupení a přednášky hostů byly zajímavým

zpestřením sněmovního jednání. Sněm zvolil pětičlennou volební komisi ve složení

Bohumír Holeček, Jarmila Císařová, Michal Bareš, Jiří Jarkovský, Bohumil Klapka a dva

náhradníky – Miroslava Kodadu a Jiřího Měchuru, jejímž úkolem je příprava voleb do

orgánů komory na sněmu v roce 2010. 

Komora vydala český překlad materiálu Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací

standardy (IAASB), který formou otázek a odpovědí osvětluje, jak uplatňovat 

mezinárodní auditorské standardy ISA úměrně velikosti a složitosti účetní jednotky.

Tento materiál vyšel v elektronické příloze časopisu Auditor č. 9/2009. 
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Prezident RVDA Jiří Rusnok a viceguvernér ČNB Miroslav Singer.

Vystoupení prezidenta KA ČR Petra Šobotníka.



Prosinec 2009

Dne 3. prosince se v gotických prostorách Kapitulní síně Augustiniánského opatství

v Brně uskutečnilo setkání profesních komor. Hostiteli setkání byly čtyři komory sídlící

v Brně – Komora daňových poradců, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská

komora a Komora patentových zástupců. Dalšími účastníky byli představitelé České

advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České stomatologické ko-

mory, Notářské komory a Komory auditorů. Účastníci postupně hovořili o novinkách,

které se udály za uplynulý rok v legislativě týkající se jejich komory, a o tom, co se

změnilo v jejich vztahu k příslušnému ministerstvu. Kromě toho některé komory

zmínily nedostatek osob vykonávajících povolání, v některých regionech se začínají

projevovat negativní důsledky této situace. Jedná se například o veterináře, 

stomatology a notáře. Zazněly také zmínky o tom, že v současné době se neobjevují

hlasy zákonodárců a jiných politiků, které by volaly po zrušení komor nebo po zrušení

tzv. povinného členství v komorách. Na setkání za Komoru auditorů vystoupil 

prezident Petr Šobotník, který informoval o novém zákoně o auditorech, o nově

zřízené Radě pro veřejný dohled nad auditem a nové agendě komory související

s uznáváním zkoušek složených v jiné organizaci.

Zasedání výkonného výboru KA ČR se konalo 14. prosince a neobešlo se bez 

zhodnocení průběhu sněmu. Výkonný výbor schválil upravený rozpočet na rok 2010,

který byl přepracován po XIX. sněmu a zohledňoval nižší výnosy za auditorské 

zkoušky. Splnil tak úkol uložený sněmem v listopadu 2009, a to přepracovat rozpočet

komory na rok 2010 jako vyrovnaný.

Ve stejný den se také uskutečnilo první zasedání volební komise, které zahájil Petr

Šobotník. Na svoji funkci v komisi rezignovala Jarmila Císařová. Tu na základě plné
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Komoru reprezentovali prezident Jiří Šobotník a vedoucí úřadu Eva
Rokosová.

Setkání profesních komor se uskutečnilo v Brně v gotických pros-
torách Kapitulní síně Augustiniánského opatství.



moci a v následném hlasování nahradil Miroslav Kodada, který byl zároveň zvolen

předsedou komise. 

Příjemným završením roku plného změn, které přinesl nový zákon o auditorech, 

bylo neformální předvánoční setkání členů výkonného výboru, dozorčí komise a kárné

komise, členů odborných výborů a pracovníků úřadu komory, které se uskutečnilo 

16. prosince v klubu pražského sídla společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. 

Na setkání nechyběli bývalí prezidenti komory Vladimír Pilný a Ladislav Langr

a současný prezident Petr Šobotník, který přítomným poděkoval za jejich celoroční

práci pro komoru.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2009

Číslo Téma

1/2009 Automobilový průmysl

2/2009 Telekomunikace

3/2009 Sport

4/2009 Energetika

5/2009 Hotelnictví

6/2009 Lesní hospodářství

7/2009 Nový zákon o auditorech

8/2009 Realitní trh

9/2009 Doprava a logistika

10/2009 XIX. sněm KA ČR
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Předvánoční setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře
klubu PwC v Kateřinské ulici na Vinohradech.



Leden 2010

Jedenáctý lednový den se v sídle komory konal slavnostní slib šestnácti nových 

auditorů, kteří úspěšně splnili zkoušku a zároveň splnili podmínku tříleté praxe asis-

tenta auditora. Noví auditoři složili slib do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka. 

Dne 15. ledna se sešel Výbor pro veřejný sektor, který se na svém prvním zasedání

v roce 2010 mimo jiné zabýval koncepcí novelizace auditorského standardu č. 52

o přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky územních samosprávných celků.  

Únor 2010

Od února 2010 začaly být na webu komory www.kacr.cz zveřejňovány překlady 

všech standardů ISA a standardu ISQC 1, které byly přepracovány v rámci projektu

zvýšení srozumitelnosti (Clarity Project) a vydány IFAC v publikaci Mezinárodní audi-

torské standardy a standard pro řízení kvality 2009 (Handbook of International Stan-

dards on Auditing and Quality Control, 2009 Edition). Standardy jsou platné pro

audity účetních závěrek za období začínající 15. prosincem 2009 a později a zároveň

končící 15. prosincem 2010 a později.

Výkonný výbor se v roce 2010 poprvé sešel 8. února. Kromě běžné agendy schválil

plány činnosti výborů, redakční rady časopisu Auditor a redakční rady pro překlad ISA

na rok 2010 v návaznosti na priority činnosti pro rok 2010, schválené devatenáctým

sněmem v listopadu 2009, a také novelu akčního plánu IFAC pro KA ČR. 

Výbor pro veřejný sektor projednal dne 15. února na svém druhém zasedání v roce

novelizaci auditorského standardu č. 52 o přezkoumání hospodaření a auditu účetní
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Šestnáct nových auditorů na společném fotu s Petrem Šobotníkem.

Prezident KA ČR předává oprávnění nové auditorce.



závěrky územních samosprávných celků, jehož součástí bude i nový vzor zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření.  Jednání výboru se zúčastnila Zdeňka 

Drápalová, ředitelka šestého odboru Nejvyššího kontrolního úřadu, která informovala

o chystané novele zákona o NKÚ a o plánované možné spolupráci NKÚ

a auditorů/auditorských společností.  

V časopise Auditor č. 2/2010 byla zveřejněna výzva k navrhování kandidátů pro volby

do orgánů komory (výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise) na dvacátém

sněmu v listopadu 2010. S tímto číslem vyšla také mimořádná tištěná příloha

„Přehled novel IFRS“.

Březen 2010

Výkonný výbor se na svém zasedání 15. března zabýval připomínkami IFAC k aktua-

lizaci Akčního plánu IFAC pro Komoru auditorů ČR a možností konání mezinárodní

konference o auditu v Praze v roce 2011. 

Dne 25. března se v Brně konal odborný seminář profesora Jana Dědiče a docenta

Ladislava Mejzlíka zaměřený na nový zákon o auditorech a související vnitřní předpisy.
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Duben 2010

Výkonný výbor na zasedání 12. dubna projednal mimo jiné žádost Policie ČR

o zproštění mlčenlivosti několika auditorů, které nevyhověl. Část zasedání byla

věnována jednání se zástupci dozorčí komise, předsedou Stanislavem Staňkem

a místopředsedy Miroslavou Krčmovou a Josefem Zídkem. Jednání se zúčastnil také

místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský. Společně se jednalo o nejzávažněj-

ších tématech a problémech, kterými se volené orgány komory zabývají. Diskutovalo

se rovněž o udělovaných kárných opatřeních se závěrem, že by se auditorovi nemělo

vyplatit opakovaně porušovat zákon nebo vnitřní předpisy Komory auditorů, 

resp. že by výše kárného opatření měl být srovnatelná s náklady na nápravu stavu

v auditorské firmě. Společně byla rovněž projednána zpráva o kontrole kvality, kterou

je komora povinna jednou ročně zveřejnit.

Zástupci výkonného výboru komory Petr Šobotník, Jiří Ficbauer, Tomáš Bartoš

a Libuše Müllerová se 15.-16. dubna 2010 zúčastnili kongresu pořádaného FEE 

a italskou CNDCEC v Benátkách. Tématem kongresu byla problematika malých

a středních podniků.

Dne 20. dubna se sešla volební komise komory, která provedla kontrolu návrhů 

kandidátů do jednotlivých orgánů a konstatovala, že všechny návrhy byly doručeny

ve stanoveném termínu do 15. dubna 2010. Jeden kandidátní lístek byl vyřazen

z důvodu chybějícího podpisu kandidáta, všechny ostatní návrhy obsahovaly

požadované údaje. Volební komise se usnesla, že konečný počet kandidátů je

dostačující, a proto v souladu s volebním řádem nevyzve auditory k navrhování

dalších kandidátů. 
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Kongres FEE-CNDCEC v Benátkách.



Květen 2010

Výkonný výbor na zasedání 10. května projednal návrh programu XX. sněmu KA ČR

a první část návrhů změn vnitřních předpisů pro sněm. Projednal také otázku správného

výkladu požadavku na zveřejňování výroční zprávy o průhlednosti a dospěl k závěru, že

auditor, který má podle ustanovení § 43 zákona o auditorech povinnost zveřejnit výroční

zprávu o průhlednosti na svých internetových stránkách, může tuto zprávu připravit ve

více jazykových verzích, ale vždy je nutné ji uveřejnit v českém jazyce.  

Národní účetní rada na zasedání 10. května vydala stanovisko ke klasifikaci povinného

příspěvku auditora jako nepeněžního plnění ve prospěch zaměstnaných statutárních 

auditorů a/nebo asistentů auditora. NÚR vydala toto stanovisko za účelem objasnění 

ustanovení zákona o auditorech, příspěvkového řádu KA ČR a jejich vlivu na stanovení

základu daně z příjmu ze závislé činnosti a vyměřovacího základu zaměstnance pro účely

výpočtu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Ze závěrů stanoviska vyplývá, že

povinný příspěvek na činnost Komory auditorů hrazený auditorem nebo auditorskou

společností není možné považovat za nepeněžní plnění ve prospěch auditorem nebo 

auditorskou společností zaměstnaných statutárních auditorů nebo asistentů auditora. 

Ve dnech 19.-22. května se v tureckém Istanbulu uskutečnil 33. výroční kongres

Evropské účetní asociace (EAA), kterého se za KA ČR zúčastnili viceprezidentka Libuše

Müllerová a člen výkonného výboru Ladislav Mejzlík. Kongres, kterého se zúčastnilo

téměř 1500 účastníků z celého světa, byl organizován formou sympozií na aktuální

témata a paralelních pracovních skupin.

Dne 26. května se pod záštitou výboru pro otázky profese a etiku konalo v Českých

Budějovicích setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR. Setkání se

zúčastnil prezident komory Petr Šobotník, za výkonný výbor předseda výboru pro

2007-2010
KVĚTEN 2010

38

Kongres EAA v květnu 2010 byl zahájen tancem dervišů.



otázky profese a etiku Jiří Ficbauer, předseda výboru pro auditorské zkoušky Zdeněk

Grygar, místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský a předseda dozorčí komise

Stanislav Staněk. Hlavním tématem byl nový zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., 

zejména jeho ustanovení týkající se zproštění mlčenlivosti, a problémy při auditu 

subjektů veřejného zájmu, především institucí vydávajících elektronické peníze.

Červen 2010

V maďarském městě Sárvár se ve dnech 10.-11. června konalo každoroční setkání 

představitelů auditorských komor Visegrádské čtyřky (V4) za účasti představitelů FEE.

Setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře, se za Komoru auditorů ČR zúčastnila

viceprezidentka Libuše Müllerová a člen výkonného výboru Jiří Ficbauer. Maďarskou 

hostitelskou komoru (MKVK) reprezentoval její prezident János Lukács a viceprezidentka

Judit Ladó, polskou komoru (KibR) prezident Adam Kęsik a slovenskou komoru (SKAU)

prezident Ondrej Baláž. Za FEE byli účastníky jednání prezident Hans van Damme

a ředitelka sekce pro regulaci Hilde Blomme. V závěru setkání se uskutečnila diskuze,

která byla věnována mimo jiné organizaci dohledu nad dodržováním kvality práce

auditorů a vztahům mezi orgány veřejného dohledu a profesními komorami.

Dne 16. června se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib osmi nových auditorů,

kterým bylo předáno oprávnění k poskytování auditorských služeb. Profesní slib byl

složen do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka tak, jak stanovuje zákon. 

Výkonný výbor zasedal 21. června a projednal mimo jiné druhou část navrhovaných

změn vnitřních předpisů komory, daňové přiznání a účetní závěrku KA ČR za rok 2009,

návrh aplikačních doložek ke klarifikovaným standardům ISA 700 a ISA 720 a návrh

auditorského standardu „Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“. 
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V červnu 2010 se auditorská obec rozrostla o osm nových auditorů.



Červenec 2010

Druhý červencový den roku 2010 byla mezi Švýcarskou konfederací zastoupenou

Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti (SECO) a Českou republikou zastoupenou 

Ministerstvem financí ve funkci Národní koordinační jednotky (NCU) podepsána 

dohoda o projektu „Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví “ (Financial

Reporting Technical Assistance Project, FRTAP), na jejímž základě bude české straně

poskytnut grant ve výši dva miliony švýcarských franků na implementaci projektu

pokrývajícího období 45 měsíců do 31. března 2014. Současně byla uzavřena dohoda

o poskytnutí služeb mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí,

a Světovou bankou v rámci tohoto projektu. Konečnými příjemci grantu jsou Komora

auditorů ČR, Česká národní banka a Ministerstvo financí, resp. Ústřední finanční

a daňové ředitelství. Pracovní plán týkající se naší komory zahrnuje tři aktivity, které

by měly být financovány ze švýcarských fondů. Jde o posílení systému veřejného

dohledu nad auditem, zavedení systému kontroly kvality a školení v oblasti 

mezinárodních auditorských standardů. 

S časopisem Auditor č. 6/2010, který vyšel v polovině července, vydala komora jako

mimořádnou tištěnou přílohu vzor smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření. Tato

metodická pomůcka je určena zejména statutárním zástupcům obcí, tj. starostům nebo

primátorům, kteří podpisují smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření v případě, kdy

se obec rozhodne zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.

V červenci 2010 byla na webových stránkách komory a posléze v časopise Auditor

č. 8/2010 zveřejněna souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok

2009. Vypracování a zveřejnění zprávy na internetových stránkách komory odpovídá

požadavkům stanoveným v § 24 odst. 11 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb.

V příloze zprávy jsou uvedeny hlavní nedostatky vyplývající z provedených kontrol. 
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Srpen 2010

Dne 27. srpna byla k česko-švýcarskému projektu „Technická asistence v oblasti 

finančního výkaznictví “ podepsána implementační dohoda mezi Ministerstvem 

financí ČR jako prováděcí agenturou a třemi konečnými příjemci grantu, mezi nimiž je

Komora auditorů. V následujích letech budou prostřednictvím projektu realizovány

a spolufinancovány mimo jiné některé vzdělávací akce pro auditory zaměřené 

na aplikaci mezinárodních auditorských standardů ISA.

Září 2010

Výkonný výbor se po dvouměsíční prázdninové pauze sešel 6. září na svém pravidelném

zasedání, na němž kromě jiného projednal návrhy na změny vnitřních předpisů, zejména

statutu a zkušebního řádu. Projednal také návrh rozpočtu na rok 2011 a vyhlásil jako 

prioritní vzdělávací téma na rok 2011 klarifikované ISA a související témata. 

Součástí časopisu Auditor č. 7/2010 je tištěná příloha s prezentací kandidátů do

orgánů komory, resp. do výkonného výboru, dozorčí a kárné komise, pro volby na 

XX. sněmu. Se stejným číslem časopisu bylo auditorům rozesláno CD s českým

překladem Mezinárodních auditorských standardů a standardu pro řízení kvality, 

vydání 2009. Tento soubor obsahuje překlady všech dokumentů uvedených 

v Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2009 

Edition, ale i anglické originály jednotlivých dokumentů vydaných Mezinárodní 

federací účetních (IFAC). 
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Říjen 2010

Výjezdní zasedání výkonného výboru se konalo 4.-5. října ve Velkých Bílovicích

a neslo se převážně ve znamení finálních příprav dvacátého, volebního sněmu 

komory. Byly určeny pracovní orgány sněmu, projednány zprávy o činnosti volených

orgánů, návrh rozpočtu na rok 2011 a výhled plnění rozpočtu v roce 2010. Proběhlo

též druhé čtení podkladů pro jednání sněmu. Část jednání byla společná s dozorčí

komisí a kárnou komisí. Hostem na jednání byl viceprezident FEE Petr Kříž.  

V říjnu 2010 zveřejnila Evropská komise konzultační materiál, tzv. Zelenou knihu

„Regulace auditu: poučení z krize“ (Green Paper – Audit Policy: Lessons from the 

Crisis). Tím zahájila diskuzi o budoucí podobě auditu a vyzvala zainteresované 

k předložení reakcí.

Dvacátý den v říjnu se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib deseti nových 

auditorů. Podmínkou zápisu do seznamu auditorů bylo složit během předchozích tří let

devět písemných zkoušek a celý tento proces završit úspěšně složenou ústní zkouškou.

Ti, kteří dokončili skládání dílčích písemných zkoušek po nabytí účinnosti zákona o audi-

torech č. 93/2009 Sb., již ústní zkoušku neskládali, protože ji nový zákon o auditorech

nepožaduje. Zároveň všichni splnili podmínku tříleté praxe asistenta auditora.

Dne 25. října se pod záštitou výboru pro otázky profese a etiku uskutečnilo v Brně

setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR.  Hlavním tématem byl nový

zákon o auditorech, zejména ustanovení týkající se mlčenlivosti, pojištění

odpovědnosti auditorů, auditu u subjektů veřejného zájmu, kterými mohou být i insti-

tuce vydávající elektronické peníze, a materiál Evropské komise, tzv. Zelená kniha

„Politika v oblasti auditu: poučení z krize.“ 
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Deset nových auditorů po slavnostním slibu v říjnu 2010.



Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze se 27. října konal workshop na téma „IFRS

a daně – vztah účetního výkaznictví podle IFRS a daňového základu“, kterého se

zúčastnily přes čtyři desítky odborníků, mezi nimi prezident komory Petr Šobotník,

docent Ladislav Mejzlík a Petr Kříž.  Diskuze po vystoupeních k aktuální problematice

byla bouřlivá.

S časopisem Auditor č. 9/2010 vydala komora mimořádnou tištěnou přílohu 

věnovanou vybraným otázkám profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců

a účetních, jejímiž autory jsou Jan Molín a docent Vladimír Králíček. 

Listopad 2010

Dne 1. listopadu se naposledy ve stávajícím složení sešel na svém pravidelném

zasedání výkonný výbor komory, který kromě běžné agendy projednal předběžný

návrh usnesení sněmu, podklady a témata pro aktivity v rámci česko-švýcarského

projektu spolupráce na rok 2011. Ve zvláštní pracovní skupině projednal materiál

Evropské komise k regulaci auditu (Green Paper on Auditing). Výkonný výbor také

vyjádřil nesouhlas s navýšením členského příspěvku placeného Mezinárodní federaci

účetních (IFAC) pro rok 2011. Hostem zasedání byl Vladimír Králíček, delegát komory

v IFAC, který přítomné informoval o novém nasměrování činnosti výboru IFAC pro

rozvojové země. 

V pátek 5. listopadu se konal na VŠE v Praze další odborný workshop, tentokrát na

téma „Přeshraniční fúze – účetní a daňové souvislosti“, na němž vystoupil kromě

jiných docent Ladislav Mejzlík.
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Na workshopu k přeshraničním fúzím v listopadu 2010 vystoupil
také Ladislav Mejzlík.

Na používání IFRS ve světě se zaměřil workshop koncem října. 



Před světovým kongresem účetních a auditorů se v malajsijském Kuala Lumpuru konalo

ve dnech 4.-5. listopadu každoroční výroční zasedání Mezinárodní federace účetních

(IFAC Council), složené ze zástupců členských organizací. Komoru auditorů ČR na

zasedání zastupoval prezident Petr Šobotník. Na tomto každoročním jednání se kromě

procedurálních otázek projednávají klíčová témata profese ve vazbě na aktuální vývoj

globální ekonomiky. Zároveň šlo o setkání volební, neboť dosavadnímu prezidentovi

Robertu Buntingovi končil dvouletý volební mandát a v souladu s platným jednacím

řádem se stal novým prezidentem dosavadní zástupce prezidenta Göran Tidström, který

bude tuto funkci vykonávat po dobu dvou let, do listopadu 2012. Byla také schválena

nominace Warrena Allena do funkce zástupce prezidenta. KA ČR je členem IFAC 

od roku 1994.

Ve dnech 8.-11. listopadu 2010 se v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru uskutečnil

18. světový kongres účetních (World Congress of Accountants 2010, WCOA 2010).

Ústředním tématem tohoto významného setkání, označovaného za olympiádu

účetních z celého světa, byla role účetních při vytváření trvalých hodnot. Světový

kongres pořádá Mezinárodní federace účetních (IFAC) každé čtyři roky. Vzhledem

k tomu, že IFAC je organizace s více než 160 členy ze 125 zemí, šlo o velkolepou

událost, které se zúčastnilo zhruba šest tisíc odborníků. Početná byla tentokrát i česká

skupina. 

Za Komoru auditorů se kongresu zúčastnil prezident Petr Šobotník, viceprezidentka

Libuše Müllerová a členové výkonného výboru Irena Liškařová a Ladislav Mejzlík.
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Před konáním dvacátého sněmu Komory auditorů vychází ve čtvrtek 18. listopadu v deníku Hospodářské noviny čtyřstránková 

tematická příloha Auditorské služby s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o poslání a smyslu auditu. 

Na vydání této komerční přílohy, kterou komora vydává každý rok, se finančně podílelo 17 auditorských společností. 
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Komora auditorů
České republiky

v letech 2010 – 2014
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Listopad 2010

V prostorách kongresového centra Top Hotelu Praha se 22. listopadu 2010 konal 

jubilejní dvacátý sněm Komory auditorů, který nesl přívlastek volební. Vzhledem 

k tomu, že v okamžiku zahájení sněmu bylo přítomno o něco méně auditorů než

potřebná třetina všech členů komory, aby sněm byl usnášeníschopný (430

přítomných auditorů včetně plných mocí prostřednictvím zástupců, tj. 32,24 

procenta), byl v souladu se statutem vyhlášen vzápětí sněm náhradní se stejným 

programem. V dopolední části přesáhla účast v určitém okamžiku hranici 500

auditorů, ale po obědě již zajímavé příspěvky hostů a výsledky voleb sledovalo méně

než 200 auditorů. V úvodním projevu zrekapituloval prezident komory Petr Šobotník

uplynulé volební období a zhodnotil klíčové události roku 2010, mezi něž například

patřilo naplňování nového zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., Zelená kniha 

o auditu, kterou nedávno představila Evropská komise, a rozvoj spolupráce komory 

s Radou pro veřejný dohled nad auditem. Po přednesení zpráv o činnosti volených

orgánů KA ČR a o hospodaření komory došlo na schvalování všech předložených

dokumentů a novel vnitřních předpisů, které byly schváleny naprostou většinou hlasů.

Předmětem diskuze bylo zejména opětovné dosažení zisku, resp. nesplnění

předpokladu vyrovnaného hospodaření komory. Velká pozornost byla věnována

očekávané obměně všech volených orgánů. Podle nových pravidel byl volen výkonný

výbor, jehož počet členů se snížil z dosavadních 17 (plus 5 náhradníků) na 14 (plus 

6 náhradníků), rovnoměrně rozdělených na dvouletý a čtyřletý mandát, podle počtu

získaných hlasů. Devět členů dosavadního výkonného výboru přitom svůj mandát 

obhájilo. Zvoleno bylo také 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise. Výsledky

voleb včetně počtu platných hlasů byly zveřejněny v časopise Auditor č. 10/2010.

Sněmu se jako již tradičně zúčastnili zástupci jednotlivých partnerských organizací 

a institucí. Jako hosté vystoupili prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří

Rusnok, I. náměstek ministra financí Ladislav Minčič, viceguvernér České národní
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Při zahájení sněmu bylo přítomna necelá třetina auditorů včetně
plných mocí, proto byl vyhlášen sněm náhradní.

Jubilejní dvacátý sněm auditorů v listopadu 2010 zahájil prezident
komory Petr Šobotník.
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banky Vladimír Tomšík, Petr Vobořil z Českého institutu interních auditorů, 

za Komoru daňových poradců vystoupil Jiří Škampa, další příspěvek byl od prezidenta

Svazu účetních Martina Petra a závěr patřil prezidentovi KA ČR Petru Šobotníkovi,

který za nepřítomného Petra Kříže podal informaci o situaci v FEE. Krátce po skončení

sněmu se sešel nově zvolený výkonný výbor KA ČR v plném počtu 14 členů.

Předmětem jednání byla volba prezidenta a dvou viceprezidentů na nadcházející

dvouleté funkční období. Podle novely statutu se volba prezidenta a viceprezidentů

nově koná každé dva roky po volbách poloviny výkonného výboru. Jednání 

výkonného výboru řídila odstupující viceprezidentka Libuše Müllerová. Navrhování

kandidátů a volby probíhaly tajným hlasováním. Na prezidenta byli navrženi dva 

kandidáti, z nichž přijal kandidaturu pouze jeden, a v následující volbě byl naprostou

většinou hlasů opětovně zvolen Petr Šobotník. Na funkci prvního viceprezidenta 

a viceprezidenta komory bylo navrženo několik kandidátů, volby probíhaly tajně 

v několika kolech a nakonec byl prvním viceprezidentem zvolen docent Ladislav 

Mejzlík a viceprezidentem Jiří Ficbauer. Po skončení sněmu zasedala rovněž nově 

zvolená dozorčí komise a kárná komise, které volily ze svých členů předsedy 

a místopředsedy. Předsedou dozorčí komise se stal Josef Zídek, místopředsedy Michal

Hora a Monika Vítová. Předsedou kárné komise byl zvolen Jiří Vrba, místopředsedy

Tomáš Brumovský a Radomír Stružinský. 

Prosinec 2010

V prosinci 2010 se stal členem dozorčí komise KA ČR Ladislav Kolda, jako první

náhradník, místo Romana Hauptfleische, který rezignoval na členství záhy po sněmu 

v listopadu 2010.

Komora auditorů ČR počátkem prosince 2010 reagovala na žádost Evropské komise 

o vyjádření ke konzultačnímu materiálu „Regulace auditu: poučení z krize“ 
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Diskuze probíhaly i o přestávce v prostorách kongresového centra
Top Hotelu. 

Mezi vystupujícími na sněmu byl I. náměstek ministra financí
Ladislav Minčič (na snímku vlevo) a viceguvernér ČNB Vladimír
Tomšík.
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VÝKONNÝ VÝBOR

Petr Šobotník, prezident

Ladislav Mejzlík, 1. viceprezident

Jiří Ficbauer, viceprezident

Tomáš Bernát

Hana Březinová

Blanka Dvořáková

Zdeněk Grygar

Běla Kroupová

Pavel Kulhavý

Irena Liškařová

Jarmila Novotná

Stanislav Staněk

Michal Štěpán

Vladimír Zelenka

DOZORČÍ KOMISE 

Josef Zídek, předseda

Michal Hora, místopředseda 

Monika Vítová, místopředsedkyně

Josef Běloubek

Jan Bláha

Zdenka Cahlíková

Jana Gebauerová

Roman Hauptfleisch (do 11/2010) 

Ladislav Kolda (od 12/2010)

Miroslava Krčmová

Jitka Náhlovská

Jana Pilátová (do 10/2011) 

Jiří Kuběn (od 11/2011)

KÁRNÁ KOMISE

Jiří Vrba, předseda

Tomáš Brumovský, místopředseda

Radomír Stružinský, místopředseda

Rudolf Heřmanský

Jana Kutilová

Karel Novotný 

Ivana Špačková

Složení orgánů zvolených na XX. sněmu KA ČR  20. 11. 2010  



(tzv. Zelená kniha). V odpovědích na dokument Evropské komise obsahující 36 otázek,

pokrývajících nejrůznější aspekty auditorské činnosti, komora mj. vyjádřila jednoznačnou

podporu zvyšování kvality auditu a zavedení standardů ISA v Evropské unii. Celá reakce

byla zveřejněna na webových stránkách komory v českém a anglickém jazyce.

Nově ustavený výkonný výbor na svém prvním řádném zasedání dne 13. prosince

2010 zhodnotil především přípravu a průběh XX. sněmu KA ČR. Bylo projednáno

několik návrhů na změnu organizace příštího sněmu v roce 2012. Cílem těchto změn

by mělo být zvýšení účasti auditorů. Byla také diskutována struktura pomocných

orgánů výkonného výboru, tj. odborných výborů a redakčních rad. 

Federace evropských účetních (FEE) oznámila 16. prosince 2010, že jejím novým

prezidentem byl na dvouleté funkční období jmenován Philip Johnson, zastupujícím

prezidentem se stal André Kilesse. Komora auditorů byla členem korespondentem 

FEE od roku 1996, v prosinci 2002 jí byl statut změněn na řádného člena.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2010

Číslo Téma

1/2010 Vysoké školy

2/2010 Mediální a reklamní agentury

3/2010 Informační technologie

4/2010 Těžební průmysl

5/2010 Veřejný sektor a účetnictví státu

6/2010 Nebankovní finanční sektor

7/2010 Státní fondy

8/2010 Kapitálový trh

9/2010 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

10/2010 XX. sněm KA ČR

2010-2014
PROSINEC 2010

6



Leden 2011
První zasedání výkonného výboru v roce 2011 se konalo 24. ledna. Do jeho programu

byl zařazen nový pravidelný bod „Klíčové otázky profese“ a byl projednán návrh 

materiálu IFAC „Rámec veřejného zájmu pro účetní profesi“, určený po obdržení

stanovisek jednotlivých členských organizací k diskuzi v pracovních skupinách FEE 

pro etiku a auditing. Viceprezident Jiří Ficbauer byl pověřen úvodním jednáním 

s Nejvyšším kontrolním úřadem za účelem prověřit možnosti zapojení auditorů do

kontrolní činnosti. Dále výkonný výbor mimo jiné projednal v návaznosti na prosin-

cové ustavení pomocných orgánů komory, tj. odborných výborů a redakčních rad, 

jejich personální složení a předložené návrhy plánů činnosti na rok 2011. Vedoucí

úřadu Eva Rokosová informovala o svém záměru odejít v roce 2012 do důchodu.

Výkonný výbor rozhodl o vypsání výběrového řízení na pozici ředitele úřadu komory. 
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POMOCNÉ ORGÁNY KOMORY USTAVENÉ PO XX. SNĚMU
A JEJICH PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Výbor pro auditorské zkoušky Zdeněk Grygar, Libuše Müllerová

Výbor pro správu profese Pavel Kulhavý

Výbor pro kontinuální prof. vzděl. auditorů Blanka Dvořáková, Jarmila Novotná

Výbor pro účetní výkaznictví Irena Liškařová, Hana Březinová

Podvýbor pro finanční instituce Petr Kříž

Podvýbor pro IFRS Běla Kroupová

Výbor pro SME/SMP Tomáš Bernát

Výbor pro regulaci a rozvoj profese Stanislav Staněk

Výbor pro veřejný sektor Vladimír Zelenka, Hana Filipcová

Výbor pro vnější vztahy Ladislav Mejzlík

Redakční rada časopisu Auditor Ladislav Mejzlík, Libuše Müllerová

Výbor pro metodiku auditu Michal Štěpán

Redakční rada pro překlady Michal Štěpán



Dva noví auditoři složili 27. ledna slib auditora do rukou prezidenta komory Petra

Šobotníka, dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Podmínkou zápisu do seznamu

auditorů bylo složení deseti písemných zkoušek a tříletá praxe asistenta auditora.

Překlady všech dokumentů obsažených v Mezinárodních předpisech v oblasti řízení

kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, vydání

2010 (Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance,

and Related Services Pronouncements, Edition 2010, IFAC) byly začátkem roku 2011

dány na web komory. Auditorům tak byla k dispozici kompletní sada všech předpisů

IFAC potřebných pro provádění auditorských služeb v jejich aktuálně platné podobě.

Únor 2011

Prezident komory Petr Šobotník se 9. a 10. února zúčastnil v Bruselu každoroční 

konference Evropské komise, tentokrát věnované aktuálnímu tématu „Účetní

výkaznictví a audit – čas pro změnu?“ (Financial Reporting and Auditing – A Time 

for Change?). První den konference byl zaměřen na problematiku účetního 

výkaznictví v Evropě. Problematika auditu byla na programu druhý den, kdy měl

hlavní vystoupení komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. Ten se podrobně

věnoval důvodům, proč Evropská komise přistoupila k vydání Zelené knihy o auditu,

na kterou obdržela rekordní počet odpovědí. Šlo o pět klíčových témat – vyjasnění

role auditorů, nezávislost auditorů, struktura trhu, podpora malých a středních 

auditorských firem a mezinárodní spolupráce.

Další slavnostní slib auditorů se uskutečnil v sídle komory 16. února a složilo 

jej devět nových auditorů do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka. Noví auditoři

převzali oprávnění po složení deseti písemných zkoušek a absolvování tříleté praxe

asistenta auditora.
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Výkonný výbor na svém zasedání 21. února projednával v rámci nově zařazeného

bodu „Klíčové otázky profese“ materiál z FEE týkající se „Integrated Reporting“ 

a stanoviska příslušných výborů, tj. výboru pro SMP, podvýboru pro IFRS a výboru pro

metodiku auditu. Výkonný výbor jednal také o problematice pracnosti auditu a s tím

souvisejících cen za audit. Dále projednal podmínky registrace auditorů ze třetích

zemí v KA ČR. Zabýval se také uspořádáním „kulatého stolu“ ve spolupráci s Radou

pro veřejný dohled nad auditem na téma Zelená kniha Evropské komise k regulaci 

auditu a vyhodnocením došlých odpovědí Evropskou komisí. Výkonný výbor dále

pověřil Zdeňka Grygara účastí na sněmu Svazu účetních za Komoru auditorů.

Evropská komise zveřejnila na svých internetových stránkách reakce všech účastníků

konzultace na téma Regulace auditu – poučení z krize (tzv. Zelenou knihu), včetně

shrnutí výsledků konzultace v angličtině.

Březen 2011

Březnové zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 21. den v měsíci. Výkonný

výbor mimo jiné projednal problematiku týkající se neplnění vnitřního předpisu 

komory o povinném kontinuálním profesním vzdělávání auditorů a výši sankcí

udělovaných kárnou komisí. Dále vzal na vědomí informaci o zřízení Komise pro 

koncepce a rozvoj účetnictví a auditu na Ministerstvu financí ČR.

Duben 2011

Zasedání výkonného výboru se konalo 18. dubnový den. Výkonný výbor vzal mimo

jiné na vědomí výsledky plnění rozpočtu k 31. březnu 2011 a srovnání se stejným 

obdobím roku 2010. Uložil výboru pro regulaci a rozvoj profese zabývat se tzv. Green

Paper on Corporate Governance, který vydala Evropská komise.
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V Římě se 20.-22. dubna uskutečnil výroční kongres Evropské účetní asociace 

(European Accounting Association), 34. v pořadí. Kongres pořádaly společně italská

LUISS Guido Carli University v Římě a Univerzita v Sieně. Historický Řím přilákal

téměř půl druhé tisícovky delegátů z celého světa. Kongres byl organizován formou

sympozií a paralelně probíhajících pracovních skupin. Jedno ze sympozií se zabývalo

Zelenou knihou Evropské komise o auditu. Kongresu se zúčastnili profesorka Libuše

Müllerová a docent Ladislav Mejzlík.

Prezident komory Petr Šobotník, předseda výboru pro veřejný sektor Vladimír 

Zelenka a jeho členové Martina Smetanová a Tomáš Bartoš se 27. dubna setkali 

s novým ředitelem odboru kontroly ministerstva financí Janem Málkem a jeho dvěma

kolegy Rudolfem Prokopem, vedoucím oddělení přezkoumání územních 

samosprávných celků, a Antonínem Tomečkem z tohoto oddělení. Na setkání 

byly zhodnoceny dosavadní společné projekty Ministerstva financí ČR a výboru pro

veřejný sektor komory a byly vytyčeny oblasti budoucí spolupráce, zejména 

problematika přezkoumání hospodaření vybraných účetních jednotek, tj. územních

samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a krajů, v souvislosti s probíhající 

reformou veřejných financí.

Ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze se 29. dubna konal seminář

Národní účetní rady, jehož cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost nejen 

s interpretacemi k českým účetním předpisům pro podnikatele, které byly vydány

Národní účetní radou za poslední dva roky, ale také s aktuálními novinkami v

účetnictví a daních. Účastníky přivítal úřadující předseda Národní účetní rady 

Petr Šobotník, prezident KA ČR, a také docent Petr Dvořák, děkan Fakulty financí 

a účetnictví VŠE v Praze. Kromě autorů interpretací vystoupil na semináři také 

I. náměstek ministra financí Ladislav Minčič.
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Na semináři NÚR na VŠE v Praze koncem dubna 2011 v diskuzi zleva
Petr Dvořák, Petr Šobotník, Ladislav Minčič a Ladislav Mejzlík.

První viceprezident komory Ladislav Mejzlík před univerzitou 
v Římě, kde se v dubnu 2011 konal výroční kongres Evropské
účetní asociace.



Květen 2011

Dne 15. května došlo ke změně složení Rady pro veřejný dohled nad auditem. 

Profesorce Libuši Müllerové a Zdeňku Liškovi po jejich dvouletém působení v prezidiu

Rady vypršel mandát. Zdeněk Liška byl znovu jmenován členem prezidia, nově byl

jmenován profesor Evžen Kočenda.

Výkonný výbor zasedal šestnáctý den v květnu a zabýval se klíčovými otázkami profese,

mimo jiné výsledky průzkumu k návrhům Evropské komise týkajících se regulace auditu,

tzv. Zelená kniha o auditu – poučení z krize. Části zasedání se jako hosté zúčastnili předse-

dové a místopředsedové dozorčí komise a kárné komise, byla také projednána otázka

výše udělovaných kárných opatření (finančních pokut) auditorům. Výkonný výbor se dále

zabýval otázkami souvisejícími s auditem veřejného sektoru a vnitřní směrnicí o připo-

mínkování návrhů zákonů. Ve stejný den, kdy zasedal výkonný výbor, se uskutečnilo foto-

grafování výkonného výboru zvoleného sněmem v listopadu 2010 a zaměstnanců úřadu.

Rada pro veřejný dohled nad auditem ve spolupráci s Komorou auditorů a katedrou

finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze uspořádala kulatý stůl na téma 

„Zelená kniha Evropské komise – Regulace auditu: poučení z krize“. Kulatý stůl se

konal 31. května v zasedací místnosti rektora VŠE v Praze. Jednání řídil prezident

RVDA Jiří Rusnok a zúčastnili se ho zástupci auditorské obce, ministerstva financí,

České národní banky, akademické obce a uživatelů auditorských služeb. 

Mezi vystupujícími, kteří zde prezentovali stanoviska příslušných institucí k otázkám

položeným v Zelené knize, byl také Petr Šobotník za naši komoru.

V Pardubicích se 11. května pod záštitou výboru pro správu profese konalo setkání

auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory auditorů. Za volené orgány se

setkání zúčastnili viceprezident Jiří Ficbauer, předseda výboru pro správu profese Pavel

2010-2014
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Pracovníci úřadu komory (zleva) 1. řada: I. Strouhalová, A. Lérová,
P. Fridrichová, M. Bašusová, M. Kryštůfková, E. Rokosová, 
P. Pšeničková, 2. řada: D. Johnová, L. Šnajdrová, M. Polánská, 
K. Škrochová, M. Jindřišková, S. Stárková, 3. řada: D. Stirský, 
P. Šťástka, J. Novák, Z. Týcová, V. Rojková, J. Kolouchová.

Členové výkonného výboru komory na snímku z května 2011.
Zleva 1. řada: B. Dvořáková, B. Kroupová, P. Šobotník, I. Liškařová,
J. Novotná, 2. řada: P. Kulhavý, M. Štěpán, Z. Grygar, L. Mejzlík, 
J. Ficbauer, T. Bernát, vzadu zleva: V. Zelenka, S. Staněk



Kulhavý, předseda výboru pro auditorské zkoušky Zdeněk Grygar a místopředsedkyně

dozorčí komise Monika Vítová. Hlavním tématem setkání byl zákon o auditorech 

a jeho aplikace v auditorské praxi. Součástí programu byly také poznatky z činnosti

dozorčí komise, zkouškový systém a jeho změny, velká část setkání byla věnována

dotazům auditorů.

Člen podvýboru komory pro IFRS Martin Skácelík se zúčastnil jednání pracovní skupiny

pro účetnictví při FEE, které se konalo v Bruselu 19. května. Jednání se zabývalo aktuál-

ním stavem IASB projektů. Diskutovalo se také o nových standardech týkajících se kon-

solidace a společných podniků, a to z pohledu jejich přijetí v rámci EU – doporučení EFRAG. 

Prezident komory Petr Šobotník se zúčastnil konference "Kvalita auditorské práce 

a její odraz ve společenském postavení auditorské profese", kterou pořádala Slovenská

komora auditorů v Horním Smokovci ve Vysokých Tatrách 26. až 27. května.

Účastníky seznámil s českým auditním trhem a jeho posledním vývojem.

Dozorčí komise komory zveřejnila v časopise Auditor č. 4/2011, který vyšel v polovině

května, poznatky z dohlídkové (kontrolní) činnosti. 

Externí personální agentura pověřená Komorou auditorů vypsala výběrové řízení 

na pozici ředitele úřadu komory.

Červen 2011 

Tradiční setkání zástupců auditorských komor ze zemí Visegrádské čtyřky (V4), 

tj. Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, se konalo v Polsku 1. až 3. června 

v konferenčním objektu nedaleko města Gdaňsk. Za Komoru auditorů ČR se setkání

zúčastnil prezident Petr Šobotník a Jiří Ficbauer, viceprezident KA ČR a zároveň člen
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prezidia RVDA. Na setkání byli polskou stranou pozváni také zástupci FEE a ICAEW,

kteří vystoupili s odbornými příspěvky, a dále jako pozorovatelé zástupci rumunské,

ukrajinské a kazachstánské komory auditorů.

V pondělí 13. června zasedal výkonný výbor. Zabýval se klíčovými otázkami profese, 

a to aktuálním vývojem v Evropském parlamentu týkajícím se úpravy regulace 

auditorské profese na základě vyhodnocení dotazníků k tzv. Zelené knize o auditu.

Výkonný výbor také mimo jiné projednal vnitřní směrnici komory „Zásady pro přípravu

auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky“ a doporučil ji prezidentovi komory ke

schválení s účinností od 1. ledna 2012. Dále byly projednány průběžné výsledky plnění

rozpočtu komory k 31. květnu 2011 a srovnání se stejným obdobím roku 2010, návrh

výboru pro metodiku auditu týkající se aktualizace Příručky pro provádění auditu u pod-

nikatelů. Závěrem informoval prezident komory Petr Šobotník o průběhu výběrového

řízení na pozici ředitele úřadu. Do předběžného výběru bylo vybráno devět kandidátů. 

V sídle Komory auditorů ČR složilo 15. června slib auditora do rukou prezidenta 

komory Petra Šobotníka osm nových auditorů. Slavnostního slibu se zúčastnili také

Pavel Kulhavý, člen výkonného výboru a předseda výboru pro správu profese, 

a Zdeněk Grygar, předseda výboru pro auditorské zkoušky. Auditoři byli zapsaní do

seznamu auditorů, podmínkou zápisu bylo složení deseti písemných zkoušek a tříletá

praxe asistenta auditora.

Dne 21. června se uskutečnila pracovní schůzka zástupců výboru komory pro veřejný

sektor se zástupci ministerstva financí, a to Davidem Bauerem, vedoucím oddělení

metodiky účetnictví veřejného sektoru, a Michalem Svobodou, vedoucím oddělení

metodické podpory účetnictví státu. Cílem této schůzky bylo vyjasnit si nepřesnosti

plynoucí z aplikace českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého

majetku vstupujícího v platnost 31. 12. 2011.
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Červenec 2011

Na webových stránkách komory byla publikována souhrnná zpráva Komory 

auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010. V příloze k této zprávě byly uvedeny

hlavní nedostatky, které byly v rámci kontrolní činnosti realizované v roce 2010

zjištěny u ověřovaných subjektů.

Srpen 2011

Komora auditorů ČR vydala v srpnu informační brožuru o Komoře auditorů ČR 

v českém a v anglickém jazyce. Publikace obsahovala základní informace o komoře 

a její úloze.

Během letních měsíců se uskutečnilo několik schůzek zástupců Komory auditorů ČR

se zástupci řídících orgánů některých operačních programů (ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo práce a sociálních

věcí) a se zástupci auditního orgánu – Centrální harmonizační jednotky při MF ČR.

Cílem těchto schůzek bylo zahájení spolupráce v oblasti stanovení metodiky

ověřování čerpání dotací z evropských fondů (často nazývané audit projektového

účetnictví).
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Září 2011

Novým ředitelem úřadu Komory auditorů ČR se 1. září stal Ing. Jiří Mikyna. Do výběro-

vého řízení se přihlásilo více než 20 zájemců. Do užšího výběru postoupilo pět zájemců,

kteří své vize prezentovali v červnu 2011 členům prezidia. Následně byli osloveni dva vy-

braní uchazeči se žádostí o závěrečnou prezentaci. V návaznosti na průběh výběrového

řízení prezidium jednomyslně rozhodlo jmenovat do funkce ředitele Jiřího Mikynu.

V úterý 6. září se v sídle Komory auditorů konala schůzka se zástupci Institutu certifiko-

vaných účetních Anglie a Walesu ICAEW. Komora auditorů byla zastoupena prezidentem

Petrem Šobotníkem, ředitelem úřadu Jiřím Mikynou, místopředsedkyní kárné komise

Monikou Vítovou, členkou výkonného výboru a předsedkyní výboru pro vzdělávání

Blankou Dvořákovou a vedoucí oddělení metodiky Markétou Jindřiškovou. ICAEW na

schůzce zastoupili Martin Manuzi, regionální ředitel pro Evropu, a Elizabeth Davey,

ředitelka oddělení pro rozvoj mezinárodního obchodu. V rámci jednání byly určeny

oblasti, ve kterých by bylo možné mezi oběma profesními institucemi navázat spolupráci.

Šlo zejména o oblast kontroly kvality a vzdělávání účetních a auditorů.

Prezident komory Petr Šobotník a členové výboru pro veřejný sektor Martina Smetanová

a Tomáš Bartoš se 7. září setkali se zástupci odboru kontroly ministerstva financí, aby

projednali aktualizovaný příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, algorit-

mus výpočtu poměrových ukazatelů, přehled zjištění z kontrol ministerstva u těch obcí,

kde bylo přezkoumání provedeno externím auditorem nebo auditorskou společností, 

a plán spolupráce výboru a ministerstva.

Zasedání výkonného výboru se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. září v Lázních Bělohrad.

Výkonný výbor se zabýval současnými klíčovými otázkami profese. Část jednání 

výkonného výboru byla společná s dozorčí komisí a kárnou komisí, byly projednány 
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aktuální informace z agendy obou komisí včetně detailnějšího vysvětlení forem procesu

ukládání kárných opatření. Výkonný výbor kromě projednání běžné agendy schválil

návrh výboru pro správu profese ohledně dalšího postupu u dokumentu „Registrace

auditorů ze třetích zemí na základě § 47 a § 48 zákona o auditorech“, návrh postupu pro

aktualizaci ročního plánu IFAC a návrh termínů zasedání výkonného výboru, prezidia 

a redakční rady časopisu Auditor v roce 2012. Výkonný výbor se dále seznámil s realizací

aktivit v rámci česko-švýcarského projektu v roce 2010 a v první polovině roku 2011,

projednal výhled plnění rozpočtu na rok 2011 včetně průběžných výsledků rozpočtu 

komory k 31. červenci 2011 a schválil postup pro tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2012.

V sídle komory proběhlo 19. září společné jednání profesních organizací ACCA a Svazu

účetních a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, které se zabývalo vzájemným

uznáváním zkoušek. Jednání vedl zásupce KA ČR Zdeněk Grygar, předseda výboru 

pro auditorské zkoušky. 

K poslednímu zářijovému dni ukončila Eva Rokosová své pracovní působení na Komoře

auditorů ČR, kde více než 15 let působila na pozici vedoucí úřadu Komory auditorů ČR.

Komora auditorů vydala čtvrté mimořádné číslo časopisu Auditor speciál s podtitulem

všechno, co jste chtěli vědět o auditu, ale báli jste se zeptat… V publikaci byly základní 

informace o auditu, auditorské profesi a o komoře určené širší odborné veřejnosti. 

Publikace obsahovala i články na aktuální či důležitá témata.
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Říjen 2011

Výkonný výbor zasedal 10. října, zabýval se jak běžnou agendou, tak i aktuálními

klíčovými otázkami profese jako návrhy v oblasti standardů a tzv. Zelené knihy Evropské

komise k regulaci auditu. Hlavním bodem jednání byl návrh rozpočtu na rok 2012.

Výkonný výbor mimo jiné schválil návrh Akčního plánu IFAC, výhled plnění rozpočtu na

rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012, účetní závěrku za rok 2010 a změny v oblasti IT

na komoře. Výkonný výbor dále projednal návrhy ohledně další strategie komory a vzal

na vědomí návrh standardu ISA 610 – Zapojení interních auditorů do práce externího 

auditora. V rámci neformální části jednání výkonného výboru proběhlo slavnostní

rozloučení s bývalou vedoucí úřadu Evou Rokosovou.

Návrh rozpočtu KA ČR na rok 2012 byl zveřejněn od 14. října auditorům 

k připomínkám. Zároveň s návrhem rozpočtu a důvodovou zprávou byly zveřejněny

na webu komory průběžné výsledky hospodaření v roce 2011 s důvodovou zprávou,

účetní závěrka za rok 2010 (výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha), jakož i zpráva au-

ditora o ověření účetní závěrky.

Komora auditorů ČR zajistila překlad dvou revidovaných příruček IFAC, a to příručky 

k řízení kvality pro malé a střední účetní a auditorské praxe a příručky k uplatňování

mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních 

jednotek. V rámci projektu „Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví“ 

programu česko-švýcarské spolupráce byly obě tyto příručky vytištěny a zaslány 

v průběhu října všem auditorům. Zároveň byly elektronické verze obou příruček 

k dispozici na webu KA ČR.

Členka dozorčí komise Jana Pilátová rezignovala 18. října na svou funkci. Od listopadu

2011 ji v dozorčí komisi nahradil Jiří Kuběn.
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Devatenáctý den v říjnu se konal v sídle komory slib auditorů. Patnáct nových auditorů

složilo slavnostní slib do rukou prezidenta Komory auditorů ČR Petra Šobotníka. 

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo

podmínkou zápisu do seznamu auditorů složit deset písemných zkoušek a zároveň splnit

povinnou tříletou praxi asistenta auditora. 

Ve stejný říjnový den se v Brně uskutečnilo klubové setkání věnované 

aktualizovanému auditorskému standardu KA ČR č. 52 – Přezkoumání hospodaření

územních samosprávných celků.

Listopad 2011

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) byla rozeslána auditorům jako

mimořádná příloha časopisu Auditor č. 8/2011, který vyšel 4. listopadu. 

Dne 7. listopadu se uskutečnilo další zasedání výkonného výboru. Předmětem jednání

byla jak běžná agenda, tak i aktuální otázky, jako byly návrhy v oblasti novelizace 

4. a 7. směrnice Evropské komise týkající se mimo jiné i úprav limitů pro povinné 

audity. Výkonný výbor schválil rozpočet na rok 2012 a výhled plnění rozpočtu na rok

2011. Výkonný výbor dále projednal první návrhy podkladů týkající se strategie 

KA ČR a plán aktivit v rámci česko-švýcarského projektu na rok 2012.

Pravidelné každoroční výroční zasedání prezidentů členských organizací IFAC se

uskutečnilo ve dnech 15.-17. listopadu v Berlíně a zúčastnil se jej prezident komory

Petr Šobotník společně s ředitelem úřadu Jiřím Mikynou. Výroční zasedání bylo 

zahájeno krátkým neformálním setkáním večer v úterý 15. listopadu. Vlastní program

jednání byl rozdělen do dvou částí. Oficiální část byla jako obvykle doplněna

odbornými semináři. 
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Evropská komise zveřejnila 30. listopadu návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu a návrh

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC 

o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. 

Přehled základních částí navržených předpisů byl uveden v časopise Auditor 

č. 10/2011 a na internetových stránkách KA ČR.

Prosinec 2011

Ve čtvrtek 1. prosince vyšla v deníku Hospodářské noviny čtyřstránková tematická

příloha Auditorské služby s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o poslání a smyslu

auditu. Tuto přílohu připravuje Komora auditorů ČR každoročně od roku 2000. V roce

2011 se na vydání komerční přílohy finančně podílelo 17 auditorských společností. 
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Rozpočet Komory auditorů ČR na rok 2012, průběžné plnění rozpočtu v roce 2011 

a účetní závěrka KA ČR za rok 2010 byly zveřejněny v samostatné příloze časopisu

Auditor č. 9/2011, které vyšlo 2. prosince.

První zasedání volební komise proběhlo v souladu s volebním řádem Komory auditorů 

6. prosince. Volební komise prodiskutovala a odsouhlasila harmonogram přípravy

voleb do výkonného výboru na XXI. sněmu 19. listopadu 2012.

Tradiční setkání prezidentů profesních komor se v tomto roce uskutečnilo 6. prosince 

v sídle České lékárnické komory v Praze. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy 

zhodnotili uplynulý rok z pohledu svých komor a legislativních změn týkajících se jednot-

livých komor, hovořili také o dopadech přetrvávající hospodářské krize do jejich činností.

Po úvodních sděleních následovala diskuse na aktuální témata. Komoru auditorů ČR na

setkání reprezentovali první viceprezident Ladislav Mejzlík a ředitel úřadu Jiří Mikyna.

Výkonný výbor se na zasedání 12. prosince zabýval kromě běžné agendy aktuálním

vývojem v oblasti tzv. Zelené knihy, tj. návrhem nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu a návr-

hem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC

o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Schválil

také podmínky registrace auditorů ze třetích zemí a výběr daňového poradce komory.

Dále projednal návrhy týkající se strategie komory, stanovisko k návrhům Evropské

komise týkající se úprav Čtvrté a Sedmé směrnice EU, další postup KA ČR v oblasti Green

Paperu, který se týká návrhu nařízení a směrnice Evropské komise v oblasti auditu. 

Výkonný výbor vzal mj. na vědomí závěrečnou zprávu – studii ESCP Europe o účincích

implementace znalostí o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Dozorčí komise komory schválila na svém řádném zasedání 13. prosince nový rámcový

dotazník ke kontrole kvality, který byl zpracován oddělením kontroly auditorské činnosti
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v souvislosti se zavedením klarifikované verze ISA. Tento dotazník má sloužit od 1. ledna

2012 kontrolorům kvality jako základní (ale nikoli vyčerpávající) pomůcka při kontrole

kvality u dokumentace (spisů) auditora, která se týká povinného auditu individuální

účetní závěrky podnikatelských i nepodnikatelských subjektů prováděného auditorskou

společností nebo statutárním auditorem – OSVČ. Dotazník se využije i při kontrole 

kvality spisů auditora vedených k nepovinnému auditu. 

Další klubové setkání věnované aktualizovanému auditorskému standardu KA ČR č. 52 –

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků se konalo 8. prosince v Praze. 

V pondělí 19. prosince se v pražském hotelu Clarion uskutečnilo předvánoční setkání

členů výkonného výboru, dozorčí komise, kárné komise, odborných výborů, redakční rady

časopisu Auditor a pracovníků úřadu komory. Setkání bylo vhodnou příležitostí, jak

poděkovat všem, kdo se aktivně podílejí na činnosti komory, za jejich celoroční práci. 

Neformálního setkání se také zúčastnili bývalí a současní prezidenti KA ČR s výjimkou

Petra Kříže, tj. Vladimír Pilný, Ladislav Langr, Vladimír Králíček a Petr Šobotník.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2011

Číslo Téma

1 a 2/2011 Daně

3/2011 Auditorské standardy

4/2011 Oceňování

5/2011 Veřejný sektor

6/2011 Hospodářská kriminalita

7/2011 Neziskové organizace

8/2011 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

9/2011 Hospodářská kriminalita

10/2011 Informační technologie
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Neformální předvánoční setkání se konalo v pražském hotelu 
Clarion a všichni se dobře bavili.

Předvánočního setkání v prosinci 2012 se zúčastnili také bývalí 
a současný prezident KA ČR. Na snímku zleva Vladimír Pilný,
Vladimír Králíček, Petr Šobotník a Ladislav Langr.



Leden 2012

Dnem 1. ledna nabyly účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a novela zákona o auditorech. Zákon o auditorech v souvislosti s přijetím zákona

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nově stanoví definice 

a způsob dokládání bezúhonnosti žadatelů (fyzických i právnických osob) o vydání 

auditorského oprávnění. Rovněž byly rozšířeny důvody pro dočasný zákaz výkonu 

auditorské činnosti auditorské společnosti o dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti

při zahájení trestního řízení pro úmyslný trestný čin a trestný čin spáchaný 

z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti podle zákona o trestní

odpovědnosti právnických osob.

Druhé zasedání volební komise se konalo 10. ledna. Komise se zabývala problematikou

náhradníků a jejím zapracováním do statutu KA ČR a aktualizací formuláře pro návrhy

kandidátů do výkonného výboru.

Výkonný výbor se na svém prvním zasedání v novém roce, a to 23. ledna, zabýval

kromě běžné agendy také aktuálními otázkami úprav Čtvrté a Sedmé směrnice 

Evropské komise a připravovanou novelou zákona o auditorech. Jednání se zúčastnil 

i Petr Kříž, viceprezident FEE, který informoval o návrzích novelizace směrnic evropské

legislativy týkajících se oblasti auditu a o procesu jejich schvalování v rámci 

Evropského parlamentu. Výkonný výbor schválil mimo jiné postup spolupráce 

s Ministerstvem financí ČR v oblasti provádění auditu pro územní samosprávné celky

a projednal použití webové aplikace DMS (Document Management System) jako 

oficiálního zdroje dokumentů pro jednání výkonného výboru, aktualizovanou verzi

návrhu strategie KA ČR a předběžné výsledky plnění rozpočtu roku 2011. Dále vzal

mimo jiné na vědomí stanovisko KA ČR ke změnám evropské legislativy schválené

prezidiem.
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Únor 2012

Od února byl na komoře spuštěn systém pro sdílení dokumentů DMS (Document

Management System), který začali postupně využívat členové výkonného výboru,

dozorčí a kárné komise, prezidia, odborných výborů, redakční rady časopisu Auditor 

a úřadu.

Nový rámcový dotazník ke kontrole kvality zpracovaný oddělením kontroly audi-

torské činnosti v souvislosti se zavedením klarifikované verze mezinárodních audi-

torských standardů dostali auditoři k dispozici v e-příloze časopisu Auditor č. 1/2012.

Výkonný výbor se na svém druhém zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 

20. února, zabýval mimo jiné dopadem legislativních změn v odvodu zdravotního 

a sociálního pojištění, které byly schváleny v prosinci 2011 s účinností od 1. ledna

2012. Schválil navržený postup pro změnu zkouškového systému od 1. ledna 2013,

publikaci dokumentu od výboru pro veřejný sektor k poskytování auditorských služeb

u nestátních nevýdělečných organizací, analýzu rozpočtu roku 2011, návrh témat na

jednání auditorských komor V4 v květnu 2012 a zvýšení nákladů v rozpočtu na rok

2012 v důsledku legislativních změn pro odvod zdravotního a sociálního pojištění. 

Výkonný výbor dále projednal stav příprav novelizace vnitřních předpisů komory pro

listopadový sněm, aktualizovanou verzi návrhu strategie komory a vzal na vědomí

materiál „Zpráva o průhlednosti 12 největších auditorských firem v ČR“.

První slavnostní slib auditorů v roce 2012 se konal 21. února. Po složení deseti 

písemných zkoušek a třech letech odborné praxe asistenta auditora složilo slib do

rukou prezidenta komory devět nových auditorů.
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Březen 2012

Zasedání výkonného výboru se konalo 19. března. Předseda výboru pro regulaci 

a rozvoj profese Stanislav Staněk na něm podrobněji informoval o připravované strategii

komory. Dále byla řešena problematika kontroly auditorské činnosti s tím, že výkonný

výbor bude prosazovat větší roli kontrolorů z řad zaměstnanců úřadu při kontrolní

činnosti, kterou provádějí spolu s nominovaným členem dozorčí komise. Cílem je posílit

nezávislost, transparentnost a kvalitu kontrol. Výkonný výbor schválil možnost započtení

hodin do KPV pro auditory při absolvování školení před auditorskou zkouškou.

Součástí časopisu Auditor č. 3/2012, který vyšel 29. března, byla mimořádná příloha

Východiska k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací.

Tento materiál má pomoci auditorům v základní orientaci v právní úpravě a speci-

fikách nestátních nevýdělečných organizací.

Duben 2012

Komora auditorů změnila organizační strukturu úřadu, který má od 1. dubna čtyři

oddělení: provozní a vnějších vztahů vč. sekretariátu; metodiky auditu a účetnictví;

vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence; kontroly kvality auditorské činnosti. Pro

podporu činnosti kárné komise zřídila komora pozici tajemníka kárné komise, kterou

od stejného dne zastává JUDr. Milan Cigánek.

Výkonný výbor se 16. dubna na svém zasedání zabýval kromě běžné agendy aktuál-

ními otázkami týkajícími se vývoje v oblasti evropské legislativy. Dále projednal návrh

úpravy směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora, aktualizovanou verzi návrhu

strategie KA ČR včetně její prezentace v rámci klubových setkání a úpravu směrnice

„Zásady postupu při organizaci vzdělávacích akcí“.
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Rada pro veřejný dohled nad auditem ve spolupráci s Komorou auditorů ČR 

a katedrou finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze uspořádaly 24. dubna již druhý

kulatý stůl na téma „Návrhy Evropské komise k regulaci auditu“. Tento kulatý stůl té-

maticky navázal na první kulatý stůl na téma „Zelená kniha Evropské komise – Regulace

auditu: poučení z krize“, který se uskutečnil 31. května 2011. Na semináři vystoupili zás-

tupci auditorské profese, regulátorů, veřejného dohledu nad auditem i zákonodárců.

Dne 27. dubna se konal na Vysoké škole ekonomické v Praze seminář Národní účetní

rady, jejímž členem je i Komora auditorů. Cílem semináře bylo představit odborné

veřejnosti práci Národní účetní rady spočívající v tvorbě interpretací českých účetních

předpisů a poskytnout výklad k řadě novinek v účetnictví, které přinesly novelizované

předpisy s účinností od 1. ledna 2012.

Poslední dubnový den byl termínem pro navrhování kandidátů do výkonného výboru

komory pro volby na XXI. sněmu KA ČR.

Květen 2012

Volební komise KA ČR na svém třetím zasedání konaném 3. května zkontrolovala

návrhy kandidátů pro volby do výkonného výboru komory a na auditora účetní

závěrky. Dále komise rozhodla prodloužit termín pro navrhování kandidátů do výkon-

ného výboru z 30. dubna na 22. června. Vzhledem k významnému poklesu počtu

náhradníků za členy dozorčí komise vyhlásila na žádost výkonného výboru volby

náhradníků do dozorčí komise, s možností navrhování kandidátů do 31. července.

Předseda výboru komory pro veřejný sektor docent Vladimír Zelenka se 8. května

zúčastnil v Bruselu řádného jednání výboru pro veřejný sektor FEE. K hlavním 

tématům jednání patřily strategické cíle výboru pro veřejný sektor FEE a projekt 

Eurostatu týkající se uplatnění IPSAS ve veřejném sektoru.
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Na semináři Národní účetní rady na VŠE v Praze 27. dubna 2012
vystoupili také Ladislav Mejzlík a Jiří Pelák.

Rada pro veřejný dohled na auditem ve spolupráci s KA ČR a VŠE
v Praze uspořádaly koncem dubna 2012 druhý„kulatý stůl“ k tzv.
Zelené knize Evropské komise k regulaci auditu.



S časopisem Auditor č. 4, který vyšel 11. května, obdrželi auditoři formou tištěné přílohy

aktualizovanou metodickou pomůcku k provádění přezkoumání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí. Aktualizované znění pomůcky vycházelo z novelizovaného standardu KA ČR č. 52 –

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. 

Květnové zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 15. den v měsíci. Výkonný výbor se

mimo jiné zabýval prvním návrhem změn vybraných vnitřních předpisů připravovaných

pro listopadové jednání sněmu a schválil novelu směrnice „Zásady postupu při organizaci

vzdělávacích akcí“, návrh strategie KA ČR v oblasti malých a středních auditorských praxí

a účast člena výkonného výboru na panelové diskuzi k reformám auditu pořádané ACCA

v Praze. Výkonný výbor dále projednal návrh strategie KA ČR a vytvoření pracovní

skupiny pro úpravu kárného řádu.

Dne 22. května se pracovníci oddělení kontroly Slavomíra Stárková, Petra Fridrichová,

Daniel Stirský a místopředsedkyně dozorčí komise Monika Vítová zúčastnili stáže 

u nizozemské organizace auditorů NIVRA v Amsterodamu. Setkání bylo zaměřeno na 

systém kontroly kvality v Nizozemí. Na toto setkání navázal workshop se zástupci NIVRA

v Praze 6. června. Obě setkání byla realizována v rámci česko-švýcarského projektu.

Každoroční setkání představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky, 

v pořadí dvacáté, se uskutečnilo 23.-25. května v Českém Krumlově. Jednání bylo

zaměřeno na aktuální témata jako veřejný dohled nad národními profesními 

organizacemi, malé a střední auditorské společnosti a legislativní návrhy Evropské

unie týkající se změn v regulaci auditorské činnosti v Evropské unii. Schůzky se

zúčastnili viceprezident maďarské komory auditorů pro zahraniční záležitosti Ferenc

Eperjesi, členové výkonné rady polské komory auditorů Maria Rzepnikowska 
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Společné fotografování představitelů maďarské, polské, sloven-
ské a české komory auditorů o přestávce schůzky V4 v Českém
Krumlově.

Každoroční setkání auditorských komor ze zemí Visegrádské
čtyřky se v roce 2012 konalo koncem května v Českém Krumlově.



a Krzysztof Burnos, prezident Slovenské komory auditorů Ondrej Baláž a člen prezidia

Ľuboš Vančo. Hostitelskou Komoru auditorů ČR reprezentovali prezident Petr Šobotník,

viceprezidenti Ladislav Mejzlík a Jiří Ficbauer, místopředseda dozorčí komise Michal Hora,

předseda kárné komise Jiří Vrba a ředitel úřadu Jiří Mikyna. Schůzky V4 se zúčastnili také

prezident Federace evropských účetních (FEE) Philip Johnson a viceprezident FEE Petr Kříž,

kteří informovali nejen o probíhajícím procesu projednávání uvedených návrhů v Evrop-

ské komisi a Evropském parlamentu, ale rovněž o stanoviscích FEE k těmto návrhům.

Předposlední květnový den složili dva noví auditoři slib a převzali auditorské

oprávnění od prezidenta komory Petra Šobotníka.

Červen 2012

Výkonný výbor zasedal 11. června, na programu měl kromě jiného další jednání 

o změnách vybraných vnitřních předpisů připravovaných na listopadové jednání

sněmu. Na zasedání vystoupil jako host viceprezident FEE Petr Kříž, který informoval

o připravované reformě v organizaci a řízení FEE. Výkonný výbor schválil mimo jiné

návrh na změnu standardu AS č. 56 a standardu ISQC 1, nominaci Petra Kříže na

pozici zastupujícího prezidenta FEE, navržený postup přípravy interních řídicích

předpisů, předpis „Pokyny a podmínky pro zajištění prezentace externích firem na

vzdělávacích akcích KA ČR“, dokument „Zpráva z prověrky účetnictví KA ČR“ 

a nového člena výboru pro SME/SMP Jiřího Liberdu.

O půlnoci z 13. na 14. června byly spuštěny nové webové stránky Komory auditorů.

Zároveň tím byly představeny první výsledky práce na projektu inovace informačních

systémů komory. Další etapy inovace informačního systému se zaměřují na automa-

tizaci dalších agend komory, jejich integraci se stávajícím informačním systémem 
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Setkání V4 v Českém Krumlově se zúčastnil také prezident FEE
Philip Johnson.



a zpřístupnění vybraných informací z tohoto systému auditorům prostřednictvím we-

bového on-line rozhraní. Podstatná část inovace informačních systémů komory bude

realizována a financována v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce.

Rada pro veřejný dohled nad auditem organizovala 14. a 15. června pracovní 

jednání skupiny zástupců veřejných dohledů nad auditem z členských zemí EU (EAIG).

Jednání proběhlo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Jednání se zúčastnilo

celkem 38 účastníků, z nichž Českou republiku reprezentovali Jiří Rusnok, Radek

Neužil, Jiří Ficbauer a místopředseda dozorčí komise KA ČR Michal Hora.

Slavnostní slib složil v sídle komory 15. června jeden nový auditor, dalších 16 nových

auditorů složilo slib 19. června. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a příslušných

vnitřních předpisů komory bylo podmínkou zápisu do seznamu auditorů složit deset

písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. Noví

auditoři přišli složit slib do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka.

Červenec 2012

Od 1. července přešla Komora auditorů na systém elektronického zasílání daňových

dokladů. Tento způsob zasílání daňových dokladů měl za cíl zrychlení doručování 

a úsporu nákladů.  

V červenci 2012 začala komora využívat další kancelářské prostory ve třetím patře 

v Opletalově ulici č. 55, v nichž byla zřízena nová velká zasedací místnost, kancelář

prezidia a kanceláře pro zaměstnance úřadu.

V Bratislavě se 21. a 22. července uskutečnilo jednání zástupců dozorčích a kárných

komisí auditorských komor ze zemí Visegrádské čtyřky (V4), tj. Komory auditorů ČR,

Slovenské komory auditorů (SKAU), polské komory (KiBr) a maďarské komory

auditorů (MKVK). Za naši komoru se jednání zúčastnil místopředseda kárné komise
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Šestnáct nových auditorů na slibu v zasedací místnosti úřadu 
komory 19. června.

Zástupci veřejných dohledů nad auditem ze zemí EU jednali 
v polovině června na půdě VŠE v Praze.



Radomír Stružinský a členka dozorčí komise Miroslava Krčmová. Setkání bylo

věnováno výměně zkušeností se systémem kontroly kvality a kárných opatření.

Mezinárodní federace účetních (IFAC) zveřejnila na konci července 2012 aktuální 

vydání mezinárodních předpisů v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních

ověřovacích zakázek a souvisejících služeb (Handbook of International Quality 

Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements).

Srpen 2012

V roce 2012 probíhalo vzhledem k listopadovému volebnímu sněmu navrhování

kandidátů do výkonného výboru a kandidátů na náhradníky členů dozorčí komise. 

V srpnu a v září rezignovali dva kandidáti do výkonného výboru, volební komise tedy

prodloužila termín pro navrhování kandidátů, a to do 8. října. Vzhledem k tomu, že do

31. července byl navržen pouze jeden kandidát na náhradníka člena dozorčí komise,

došlo k prodloužení i tohoto termínu, a to do 31. srpna. Do tohoto data ale nebyl

navržen žádný další kandidát, došlo tedy opět k prodloužení termínu do 8. října.

Komora auditorů vydala ve spolupráci s firmou Deloitte třetí aktualizovanou verzi

Příručky pro provádění auditu. Příručka byla vytištěna v rámci projektu „Technická

asistence v oblasti finančního výkaznictví“ programu česko-švýcarské spolupráce a na

konci srpna byla rozeslána spolu s CD zdarma všem auditorům.

Září 2012

Výkonný výbor se na svém zasedání 10. září zabýval mimo jiné přípravou materiálů

pro listopadové jednání sněmu. Schválil mezi jiným i návrh strategie KA ČR, návrh

programu XXI. sněmu, termín 13. června 2013 pro uspořádání konference a oslav 
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k 20. výročí auditorské profese v ČR, nového člena výboru pro účetní výkaznictví, a to

Janu Svatošovou. 

Tomáš Bernát rezignoval na svou funkci ve výkonném výboru, v němž působil od

listopadu 2010, a předsedy výboru pro SME/SMP.

Říjen 2012

Od 1. října se stala novou vedoucí oddělení kontroly kvality auditorské činnosti

Veronika Kurtanská, MBA. Nahradila dosavadní vedoucí tohoto oddělení Slavomíru

Stárkovou, která zůstala v oddělení jako kontrolor.

Výjezdní zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 8. a 9. října v Lednici. Výkonný

výbor se zabýval jak standardní agendou, tak návrhem rozpočtu na rok 2013 a pře-

devším přípravou materiálů na listopadový sněm. Část jednání výkonného výboru

byla společná s kárnou komisí a dozorčí komisí, kde byly projednány aktuální záleži-

tosti z agendy obou komisí a návrhy na zpřesnění interních procesů. Byl také schválen

program a rozpočet oslav 20. výročí vzniku KA ČR plánovaných na 13. června 2013.

Pod záštitou výboru pro správu profese se 16. října konalo v Uherském Hradišti setkání

auditorů a asistentů auditorů se zástupci komory. Za komoru se setkání zúčastnil člen

výkonného výboru a předseda výboru pro správu profese Pavel Kulhavý a člen výboru

pro správu profese a současně místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský.

Delegace šesti čínských auditorů z provincie Yúnnán navštívila 18. října Komoru

auditorů. Čínští auditoři se zajímali o to, jak je v České republice organizována  

auditorská profese. Setkání se za komoru zúčastnili ředitel úřadu Jiří Mikyna, členka

výboru pro veřejný sektor Martina Smetanová, Markéta Jindřišková z oddělení

metodiky a Athina Lérová z oddělení provozního a vnějších vztahů.
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Jedna z nových auditorek při přebírání auditorského oprávnění 
z rukou prezidenta komory Petra Šobotníka po slibu, který v říjnu
složilo 20 nových auditorů.

Naši komoru navštívila v říjnu delegace čínských auditorů. Zají-
mali se o to, jak je v ČR organizována auditorská profese.



Dvacet nových auditorů složilo 23. října slib do rukou prezidenta komory Petra 

Šobotníka. Podmínkou zápisu do seznamu auditorů bylo složit deset písemných 

zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. 

Listopad 2012 

Pátý listopadový den se výkonný výbor na svém zasedání zabýval jak standardní 

agendou, tak i přípravou XXI. sněmu komory. Významným bodem byla i informace 

o finalizaci novely zákona o auditorech. Výkonný výbor také projednal připomínky 

k materiálům pro listopadový sněm a aktualizaci organizačního řádu komory.

Již tradičně vyšla v listopadu, tentokrát 15. den, komerční příloha deníku Hospodářské

noviny s titulem Auditorské služby. Na vydání přílohy se finančně podílelo 16 firem.
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Po dvou letech se v pondělí 19. listopadu opět sešli auditoři v kongresovém centru 

Top Hotelu v Praze na sněmu Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování

zpráv o činnosti volených orgánů za uplynulé období a změn vnitřních předpisů, volbu

poloviny nových členů 14členného výkonného výboru, jakož i schvalování priorit

činnosti v dalších dvou letech a strategie komory. Celé jednání řídil první viceprezident

komory Ladislav Mejzlík. V okamžiku zahájení sněmu byla přítomna necelá třetina

(32,12 %) všech auditorů, přesně 440 auditorů včetně plných mocí. Tento počet nebyl

dostačující k tomu, aby byl sněm usnášeníschopný, prezident komory Petr Šobotník

tedy v souladu se statutem vyhlásil náhradní sněm se stejným programem. V průběhu

sněmu se počet přítomných auditorů včetně plných mocí měnil. Během dopoledne se

počet zvýšil na 499 auditorů, což představovalo 36 % všech auditorů, odpoledne

výrazně klesl. V odpoledních hodinách počet přítomných postupně klesal, až se snížil

pod desetinu všech auditorů, čímž sněm pozbyl schopnost usnášení. Část projedná-

vaných předpisů a dokumentů tedy nebylo možné považovat za schválenou.

Na sněmu byly schváleny:

• novela statutu,

• novela zkušebního řádu,

• novela příspěvkového řádu,

• novela dozorčího řádu,

• nový kárný řád.

Za schválené však nebylo možné považovat:

• vnitřní předpis pro KPV,

• směrnici pro odbornou praxi asistentů auditora,

• AS č. 52 – změna data účinnosti,

• AS č. 56,

• ISQC 1 – upřesnění účinnosti.

Tyto předpisy proto zůstaly platné v původním znění.
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Sněm zahájil prezident komory Petr Šobotník a jednání řídil první
viceprezident Ladislav Mejzlík.

Dvacátý první sněm KA ČR se konal, stejně jako předchozí, v kon-
gresovém centru Top Hotelu v Praze na Chodově. 



Dále nebylo platné ani hlasování u těchto dokumentů:

• priority činnosti Komory auditorů ČR na roky 2013 až 2014,

• strategie Komory auditorů ČR,

• rozpočet Komory auditorů ČR na rok 2013,

• usnesení sněmu Komory auditorů ČR.

Novela zkušebního řádu přinesla dvě významné změny ve zkouškovém systému. 

Zkouška ze statistiky a informačních technologií byla rozdělena na dvě samostatné

zkoušky. Rovněž byla rozdělena zkouška z finančního účetnictví, a to na Finanční

účetnictví I, zahrnující účetnictví podnikatelů včetně mezinárodních standardů

účetního výkaznictví, a Finanční účetnictví II, se zaměřením na účetnictví všech 

ostatních odvětví (banky, pojišťovny) a neziskového sektoru. Tím se zvýšil počet

dílčích písemných auditorských zkoušek z deseti na dvanáct.

Bezprostředně po skončení sněmu se sešel na svém mimořádném zasedání výkonný

výbor, aby zvolil ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty na nadcházející

dvouleté funkční období. Navrhování kandidátů a volby probíhaly tajným hlasováním.

Na funkci prezidenta komory byli navrženi dva kandidáti, z nichž nominaci přijal pouze

Petr Šobotník, který byl v následující volbě opětovně zvolen prezidentem. Na funkci

prvního viceprezidenta a viceprezidenta komory bylo navrženo několik kandidátů, volby

probíhaly tajně a vítězové byli zvoleni již v prvních kolech. Prvním viceprezidentem

komory byl znovu zvolen Ladislav Mejzlík a nově viceprezidentem Stanislav Staněk.
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Při hlasování o některých předpisech a dokumentech v odpoled-
ních hodinách pozbyl sněm usnášeníschopnost, když počet
přítomných auditorů klesl pod potřebnou desetinu. 



Složení výkonného výboru po XXI. sněmu:

Sedm nově zvolených členů na období listopad 2012 až listopad 2016:

• Jaroslav Dubský

• Blanka Dvořáková

• Bohumil Král

• Michaela Kubýová

• Libuše Müllerová

• Jarmila Novotná

• Petr Vácha

Sedm členů zvolených na období listopad 2010 až listopad 2014:

• Petr Šobotník, prezident

• Ladislav Mejzlík, první viceprezident

• Stanislav Staněk, viceprezident od listopadu 2012

• Hana Březinová

• Jiří Ficbauer, viceprezident do listopadu 2012

• Michal Štěpán

• Vladimír Zelenka
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Hned po skončení sněmu se sešel výkonný výbor, aby ze svého
středu zvolil prezidenta a viceprezidenty. Novým viceprezidentem
komory byl zvolen Stanislav Staněk.

Sněm měl také na programu volbu poloviny nových členů
čtrnáctičlenného výkonného výboru.



2010-2014
LISTOPAD 2012 

36



Prosinec 2012

Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. prosince,

tentokrát v sídle Komory auditorů České republiky. Vrcholní představitelé stavovské

samosprávy zhodnotili rok 2012 z pohledu příslušné komory, včetně stručného

přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny. 

V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládla tato témata: ekonomická

situace a její vliv na profese, legislativní změny a jejich dopad na profese, profesní etika

a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se

odvíjí od kvalifikace, praxe a průběžného vzdělávání. Setkání komor, které vykonávají

samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání, se poprvé zúčastnil jako host

zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek.

Výkonný výbor se sešel 10. prosince, aby se zabýval mimo jiné závěry plynoucími 

z XXI. sněmu. Důležitým bodem byla i informace o připomínkách zaslaných k novele

zákona o auditorech. Výkonný výbor schválil členství Pěvy Čoukové ve výboru komory

pro veřejný sektor, materiál o stavu projednávání evropské regulace auditu v Evrop-

ském parlamentu, nominace předsedů do výborů komory. Výkonný výbor vzal na

vědomí stanovisko výboru pro správu profese k návrhu IESBA na změny etického

kodexu, návrh programu odborné konference plánované k 20. výročí založení komory.

V pondělí 10. prosince se uskutečnilo neformální předvánoční setkání členů 

výkonného výboru, dozorčí komise, kárné komise, odborných výborů, redakční rady

časopisu Auditor, pracovníků úřadu a spolupracovníků KA ČR. V restauraci Victoria

pražského hotelu Majestic Plaza pronesl na úvod večírku prezident komory 

Petr Šobotník krátký projev a poděkoval všem, kdo se aktivně podíleli na činnosti

komory, za jejich celoroční práci. Ve druhé polovině setkání doplňovala přátelskou 

a srdečnou atmosféru hudba k poslechu, ale především k tanci. Že se tato novinka 
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Členové volených orgánů a odborných výborů, zaměstnanci úřadu
komory a hosté na neformálním předvánočním setkání v hotelu
Majestic Plaza.

Hostitelem každoročního setkání představitelů profesních komor
byla v prosinci 2012 Komora auditorů.



líbila, bylo znát na zaplněnosti tanečního parketu. Kolem deváté hodiny večerní již

tanečníků i diskutujících viditelně ubývalo a nastal čas loučení. 

V Bruselu 11. prosince proběhly oslavy 25 let trvání FEE, následující den jednala Rada FEE

o stavu projednávání novel evropské legislativy pro oblast auditu. Ve čtvrtek 13. prosince

se konala valná hromada členských organizací FEE a výroční zasedání FEE, jehož součástí

byly i volby nového prezidenta FEE a zastupujícího prezidenta a schvalování nových

stanov FEE. Novým prezidentem byl zvolen André Kilesse, na post zastupujícího prezi-

denta Petr Kříž. Jednání v Bruselu se za naši komoru zúčastnil prezident Petr Šobotník.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL 
ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2012 

Číslo Téma

1/2012 Akvizice a fúze

2/2012 Interpretace NÚR

3/2012 Insolvence

4/2012 Odložená daň

5/2012 Forenzní služby

6/2012 E-business

7/2012 Veřejný sektor

8/2012 Auditorské standardy

9/2012 Profesní etika

10/2012 XXI. sněm KA ČR
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Petr Kříž, prezident KA ČR v období 2001-2004, se v prosinci 2012
stal novým zastupujícím prezidentem FEE.
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Výkonný výbor a zaměstnanci úřadu v roce 2012

Výkonný výbor od listopadu 2012 pracoval ve složení zleva: V. Zelenka, 
P. Vácha, J. Ficbauer, B. Král, J. Novotná, S. Staněk, P. Šobotník, L. Müllerová, 
J. Dubský, L. Mejzlík, M. Kubýová, H. Březinová, B. Dvořáková, M. Štěpán.

Pracovníci úřadu komory zleva: S. Koktová, V. Rojková, A. Lérová, K. Sikorová, 
I. Strouhalová, M. Jindřišková, L. Velechovská, P. Pšeničková, M. Polánská, 
K. Škrochová, J. Novák, J. Stružinská, V. Kurtanská, L. Šnajdrová, P. Šťástka, ředitel 
J. Mikyna, D. Johnová, Z. Týcová, J. Kolouchová.
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ŘEDITEL Ing. Jiří Mikyna

ODDĚLENÍ PROVOZNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Sekretariát Dagmar Johnová

Ing. Kateřina Sikorová

Vnější vztahy a komunikace Ing. Athina Lérová

Ing. Lenka Velechovská, Ph.D.**

Jana Kolouchová*

Účtárna Miluše Polánská 

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, AUDITORSKÝCH 
ZKOUŠEK A EVIDENCE

Institut vzdělávání Monika Kryštůfková 

Světlana Koktová

Ilona Strouhalová

Miroslava Bašusová

Auditorské zkoušky Kateřina  Škrochová

Evidence auditorů a asistentů Ing. Libuše Šnajdrová

Veronika Rojková

Miroslav Šimek**

ODDĚLENÍ METODIKY AUDITU A ÚČETNICTVÍ

Ing. Markéta Jindřišková*

Ing. Lenka Rückerová**

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.**

Pavla Pšeničková*

Alena Beranová – mateřská dovolená

ODDĚLENÍ KONTROLY KVALITY AUDITORSKÉ ČINNOSTI

Veronika Kurtanská, MBA

Mgr. Slavomíra Stárková

Ing. Petra Fridrichová

Ing. Jana Stružinská

Ing. Jan Novák

Ing. Olga Schwarzová

Ing. Daniel Stirský

Ing. Petr Šťástka

Zuzana Týcová*

Lucie Zahradníková – mateřská dovolená

TAJEMNÍK KÁRNÉ KOMISE

JUDr. Milan Cigánek

* částečný úvazek, ** dohoda o pracovní činnosti

Personální složení úřadu Komory auditorů ke konci roku 2012



Leden 2013

Výkonný výbor 21. ledna na prvním zasedání v roce 2013 schválil složení odborných

výborů a plány činnosti. Dále schválil materiál o dokumentaci v případě nepovinného

auditu a materiál o zpřístupnění spisu třetí osobě za účelem provedení kontroly 

kvality. Schválil také úpravu vnitřního předpisu pro KPV na základě doporučení RVDA

a návrh programu mimořádného sněmu auditorů plánovaného na 22. dubna.

Zasedání výboru pro veřejný sektor 28. ledna se jako hosté zúčastnili zástupci odboru

kontroly ministerstva financí, kteří seznámili členy výboru s informačním systémem

veřejné správy pro plánování a přezkoumávání (IS MPP).

Únor 2013

Do oddělení metodiky nastoupila 4. února nová vedoucí Dagmar Palková, která se stala

také členkou redakční rady časopisu Auditor. Nahradila tak Markétu Jindřiškovou, která

ukončila pracovní poměr u komory, ale zůstala členkou výboru pro metodiku auditu. 

Dvanáctý únorový den přišlo na komoru složit slib třináct nových auditorů. Tito auditoři

složili deset písemných zkoušek a splnili tříletou praxi asistenta auditora. Slavnostní 

slib složili do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka. 

Únorové zasedání výkonného výboru se konalo 18. den v měsíci a výkonný výbor na

něm schválil připomínky k novele zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, dále dokument

definující subdodávky v oblasti auditu a novelu předpisu pro kontinuální profesní

vzdělávání. Výkonný výbor také projednal a schválil materiály a upravený rozpočet na

rok 2013 s důvodovou zprávou pro jednání mimořádného sněmu v dubnu 2013.
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V únoru 2013 přibylo v auditorské obci 13 nových auditorů.



Důležitým bodem jednání byly aktuální informace z FEE, které poskytl Petr Kříž, 

zastupující prezident FEE.

Ke konci února 2013 ukončila pracovní poměr na komoře Slavomíra Stárková, vedoucí

oddělení kontroly kvality auditorské činnosti. Působila na komoře od prosince 1998 jako

členka a posléze místopředsedkyně dozorčí komise, od října 2005 pracovala jako zaměst-

nanec v oddělení kontroly kvality (dříve v oddělení dohledu nad auditorskou činností).

Březen 2013

Na začátku března posílil oddělení kontroly kvality auditorské činnosti nový

zaměstnanec Luboš Kašpárek a do oddělení vzdělávání nastoupila Iva Julišová. 

S Auditorem č. 2 bylo rozesláno CD s Mezinárodními předpisy v oblasti řízení kvality, 

auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, vydání 2012, 

Etickým kodexem a aktualizovaným překladem Handbook of the Code of Ethics for Pro-

fessional Accountants, Edition 2012, vydanými IFAC. Překlad zajistila Komora auditorů.

Výkonný výbor zasedal 18. března a důležitým bodem jeho jednání byly přípravy mimo-

řádného, v pořadí již XXII. sněmu. Výkonný výbor mimo jiné schválil plány činnosti

výboru pro metodiku auditu a redakční rady pro překlady, publikování dotazníku ke KPV.

Schválil nominaci Jiřího Ficbauera do prezidia RVDA na další funkční období. 

Na konci března ukončila pracovní poměr u komory Monika Kryštůfková z oddělení

vzdělávání, která na úřadu pracovala od července 1999. Ke stejnému datu skončila po

téměř 10 letech Kateřina Škrochová, která měla na starosti auditorské zkoušky. Agendu

auditorských zkoušek převzala na začátku dubna nová zaměstnankyně Jitka Pagačová.
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Duben 2013

Auditoři obdrželi společně s časopisem Auditor č. 3, který vyšel 12. dubna, hodnoticí

dotazník ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání. Dotazník připravil výbor pro konti-

nuální profesní vzdělávání za účelem zlepšení odborné úrovně vzdělávacích akcí komory. 

Jednání výkonného výboru se uskutečnilo 15. dubna a jeho důležitým bodem byly 

informace o novinkách z oblasti evropských účetních předpisů a jejich projednávání 

v rámci EU. Výkonný výbor mimo jiné schválil návrh usnesení XXII., mimořádného

sněmu a účast předsedy výboru pro SME/SMP Jaroslava Dubského na jednání fóra FEE

pro malé a střední podniky (FEE SMP Forum) v červnu 2013 v Bruselu. Vzal také na

vědomí dopis FEE předsedovi JURI týkající se připomínek k návrhu nové účetní

směrnice EU, která nahradí dosavadní 4. a 7. směrnici.

Jeden nový auditor složil 15. dubna slavnostní slib do rukou prezidenta komory. 

Tento auditor složil všechny písemné auditorské zkoušky, splnil tříletou praxi asis-

tenta auditora, a poté byl zapsán do seznamu auditorů.

V pondělí 22. dubna se v kongresovém centru hotelu Olšanka na pražském Žižkově sešli

auditoři na mimořádném sněmu. Ten byl svolán proto, že ve chvíli schvalování některých

předpisů a dalších dokumentů předložených XXI. sněmu v listopadu 2012, přestal být

sněm usnášeníschopný, takže hlasování nebylo možné považovat za platné.

Mimořádný sněm znovu schvaloval návrhy a změny těchto předpisů:

• Vnitřní předpis pro KPV,

• Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora,

• AS č. 52 – změna data účinnosti,

• AS č. 56,

• ISQC 1 – upřesnění účinnosti.
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O přestávce na sněmu při diskusi zleva Jiří Vrba, Tomáš 
Brumovský, Jana Pilátová a Petr Šobotník.

Na mimořádném sněmu, který se konal 22. dubna 2013 v hotelu
Olšanka na pražském Žižkově, se schvalovaly předpisy a další
dokumenty.



Dále sněm opětovně schvaloval: priority činnosti Komory auditorů ČR na období 

2013–2014, strategii Komory auditorů ČR, usnesení sněmu Komory auditorů ČR

a rozpočet Komory auditorů ČR na rok 2013. V okamžiku zahájení sněmu bylo přítomno

234 auditorů včetně plných mocí, což bylo méně než potřebná třetina všech auditorů.

Prezident komory Petr Šobotník tedy v souladu se statutem vyhlásil na stejný den

náhradní sněm s totožným programem. Znění předložených dokumentů se proti verzi

předložené sněmu 19. listopadu 2012 nelišilo až na vnitřní předpis pro KPV, jehož úpravu

požadovala Rada pro veřejný dohled nad auditem, a návrh rozpočtu Komory auditorů ČR

na rok 2013. Mimořádný sněm měl rychlý průběh a schválil novely všech předložených

předpisů a ostatních dokumentů včetně rozpočtu.

Květen 2013

V Paříži se 6. až 8. května konal 36. ročník výročního kongresu Evropské účetní 

asociace (European Accounting Association – EAA), jehož organizací byla pověřena

Dauphine Université. Kongresu se zúčastnil první viceprezident komory Ladislav 

Mejzlík. Na kongresu bylo 1367 účastníků z 87 zemí.

Výkonný výbor se 13. května na svém zasedání zabýval mimo jiné aktuálními novinkami

z oblasti evropských účetních předpisů a jejich projednávání v jednotlivých komisích

Evropského parlamentu. Schválil koncept přípravy podkladů pro uznávání vybraných 

auditorských zkoušek ze strany ACCA a vyhlášení prioritního tématu na rok 2014

„Rekodifikace občanského a obchodního práva“. Výkonný výbor dále projednal zprávu 

z prověrky účetnictví komory, kterou připravila auditorka Olga Němcová.

Slavnostní slib nových auditorů se uskutečnil 15. května v sídle komory. 

Jedenáct nových auditorů složilo slib do rukou prezidenta Petra Šobotníka. Zapsání
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Patnáctý den v květnu 2013 se na komoře uskutečnil slavnostní
slib jedenácti nových auditorů.

První viceprezident komory Ladislav Mejzlík na výročním kongresu
Evropské účetní asociace (EAA) v Paříži v květnu 2013.



do seznamu auditorů předcházelo složení písemných auditorských zkoušek a splnění

tříleté praxe asistenta auditora.

Již třinácté setkání prezidentů komor auditorů ze států Visegrádské čtyřky (V4) 

se uskutečnilo 29.–31. května na Slovensku. Slovenská komora auditorů zvolila pro

místo jednání Demänovskou Dolinu v Nízkých Tatrách. Naši komoru zastupovali

prezident Petr Šobotník, první viceprezident Ladislav Mejzlík a viceprezident

Stanislav Staněk.  Komoru hostitelské země reprezentovali prezident Ondrej Baláž 

a členové prezidia komory Ružena Straková, Štefan Fabian, Ján Štelbacký a Luboš

Vančo, předseda dozorčí rady Milan Peťko a předseda disciplinární komise Jozef

Škultéty. Polskou komoru auditorů (KibR) na jednání zastupovali prezident Józef

Król a členové Národní rady Maria Rzepnikowska a Krzysztof Burnos. Viceprezident

Ferenc Eperjesi byl reprezentantem maďarské komory auditorů (MKK, dříve MKVK).

Jako host se prvního diskusního bloku zúčastnil také Petr Kříž, zastupující prezident

FEE. Program jednání zahrnoval tři tematické bloky, a to strategické směřování 

auditorské profese, profesní vzdělávání a kontrola kvality a malé a střední 

auditorské praxe – malé a střední podniky (SMP/SME).

Červen 2013

Červen se nesl v duchu oslav 20 let Komory auditorů České republiky. Komora

auditorů připravila ke dvacátému výročí svého vzniku CD s kronikou, zachycující

události od prvopočátku vzniku komory do konce roku 2012. Elektronickou verzi 

kroniky rozeslala auditorům společně s časopisem Auditor č. 5. V červnu také komora

vydala publikaci s názvem Auditorská profese v České republice. Obsáhlá publikace

určená zejména širší odborné veřejnosti osvětluje činnost auditorů a rekapituluje 

uplynulých 20 let.
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Hostitelem setkání prezidentů auditorských komor ze zemí Viseg-
rádské čtyřky byla koncem května 2013 Slovenská komora
auditorů.
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V roce 2009 vstoupil v platnost nový zákon o auditorech, který im-

plementoval do českého právního systému evropskou směrnici

o statutárním auditu. Přestože se převážná část tohoto zákona 

o auditorech zaměřuje na problematiku přístupu do auditorské profese,

regulaci provádění auditu, na řízení auditorské profese a na veřejný

dohled nad auditem, je část věnována také auditovaným společnostem

a jejich povinnostem souvisejícím s auditem.

Určení auditora 

Ve společnostech, které mají povinnost ověřit svoji individuální nebo

konsolidovanou účetní závěrku auditorem, musí určit auditora jejich

nejvyšší orgán. Taková povinnost dosud v předchozí právní úpravě ne-

existovala a bylo ponecháno na vnitřních pravidlech a zvyklostech

účetní jednotky, kdo a jakým postupem vybíral statutárního auditora.

Převažující praxí byla významná role managementu při vybírání 

auditora, a tím přirozeně také při sjednávání smluvních podmínek

prováděného auditu. Nové ustanovení § 17 odst. 1 má za úkol

zabezpečit větší nezávislost auditora na managementu a předat pravo-

moci při výběru auditora nejvyššímu orgánu společnosti, kterému je

také adresován výrok auditora. 

V případech, kdy účetní jednotka nejvyšší orgán nemá, nebo jej

tento orgán neurčí, může roli nejvyššího orgánu při určení auditora

převzít dozorčí orgán. 

Smlouva o povinném auditu

Statutární orgán účetní jednotky má právo uzavřít smlouvu o povin-

ném auditu pouze s auditorem určeným nejvyšším orgánem, resp.

dozorčím orgánem společnosti. Pokud tedy představenstvo či jednatel

podepíší smlouvu o povinném auditu, aniž bude auditor v době pod-

pisu odsouhlasen valnou hromadou, bude smlouva absolutně neplatná,

a na této skutečnosti nezmění nic ani případný následný souhlas

některého z uvedených orgánů. 

Předčasné ukončení smlouvy o povinném auditu

K zániku závazkového vztahu mezi auditorem a účetní jednotkou

může dojít:

a) splněním závazků ze smlouvy, 

b) dohodou stran,

c) uplynutím doby, byla-li smlouva sjednána na dobu určitou,

d) jednostranným ukončením výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

Zákon o auditorech specificky upravuje situaci, kdy dojde

k předčasnému ukončení smlouvy o povinném auditu. Účetní jed-

notka může jednostranně ukončit smluvní vztah podle smlouvy

o povinném auditu pouze v případě, že auditor neprovádí povinný

audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo 

etickým kodexem. 

Skutečnost, že má účetní jednotka rozdílné názory na účetní řešení

nebo na používané auditorské postupy, nemůže být důvodem

k ukončení smluvního vztahu. Toto ustanovení významným způsobem

chrání auditora před nátlakem ze strany účetní jednotky a přispívá

k jeho nezávislosti při provádění auditu.  

Kromě výše uvedené ochrany auditora obsahuje text § 17 také

povinnost obou smluvních stran (účetní jednotky i auditora) oznámit

neprodleně Radě pro veřejný dohled nad auditem skutečnost, že

Povinnosti nemá jen auditor, 
ale také auditovaný

jsem velmi potěšen, že Vám mohu představit publikaci vydávanou

u příležitosti 20. výročí vzniku Komory auditorů České republiky.

Není to tak dávno, co jsme oslavovali 15. výročí vzniku Komory

auditorů a já jsem se jako čerstvě zvolený prezident KA ČR stále

ještě seznamoval s úkoly, které jsou na profesní orgány kladeny.

I když předkládaná publikace kromě článků

osvětlujících činnost auditorů rekapituluje uply-

nulých 20 let, dovolte mi, abych se ve svém úvod-

ním slově zaměřil na období posledních 5 let, které

přineslo do naší profese řadu závažných změn,

a troufnu si tvrdit, že obsahově se jedná o jedno

z nejsložitějších období od vzniku naší profese.

Auditorská profese prochází v posledních

letech procesem zásadních změn a jen díky 

aktivnímu působení všech volených orgánů 

KA ČR mohu odpovědně uvést, že se profesi

i přes řadu úskalí daří v převážné většině svých

aktivit působit na osvědčených principech samo-

správného řízení, byť modifikovaného z důvodu

celé řady legislativních změn.

Jsme aktivními členy Mezinárodní federace

účetních (IFAC) i Federace evropských účetních (FEE) a již před

mnoha lety jsme do běžné praxe zavedli povinný postup dle me-

zinárodních standardů auditu (ISA) a přihlásili se k dodržování 

Etického kodexu vydávaného Mezinárodní radou pro etické standardy.

V textu publikace zástupci profese podrobněji informují o tom,

čím jsme se zabývali a čeho se nám v uplynulých letech podařilo

dosáhnout. Dovolte mi proto, prosím, abych se ze svého pohledu

podrobněji věnoval klíčovým událostem, které byly stěžejní nejen

v minulosti, ale svým obsahem stále ovlivňují a budou ovlivňovat

naši činnost i v nadcházejících letech. 

Jedná se především o požadavky nové směrnice Evropského par-

lamentu a Rady z května 2006 o povinném auditu ročních účetních

závěrek a konsolidovaných účetních závěrek, které byly do české

legislativy zapracovány prostřednictvím nového

zákona o auditorech z dubna 2009. Jako zcela

klíčová se v běžné praxi postupně vykrystalizo-

vala dvě základní témata – působení Rady pro

veřejný dohled nad auditem a kvalita práce au-

ditora. Zákon o auditu zachoval, na rozdíl od

praxe v mnohých evropských zemích, profesní

organizaci auditorů poměrně vysokou míru 

autonomie. Uvedený stav není jen výsadou 

naší profese, ale i závazkem, že se dokážeme

vypořádat se všemi souvisejícími úkoly včas 

a v odpovídající kvalitě. Ještě jsme si ani pořádně

nestačili zvyknout na nová pravidla a již přichází

opět Evropská komise s dalšími iniciativami

směřujícími k dalšímu posílení působení dohle-

dových orgánů a, dle jejích slov, k obnovení

důvěry veřejnosti v auditorskou profesi.

Jak na všechny tyto změny reaguje auditorská obec? Potěšitelné

je, že dochází k nárůstu počtu malých a středních auditorských

firem, naopak počet samostatně podnikajících osob již klesl 

pod 50 %. Zajímavým trendem je i posilování těchto menších 

firem odborníky s mezinárodními zkušenostmi. Trh s auditorskými

službami je po letech růstu stabilizovaný, celkový objem tržeb

výrazně neklesá, i když tlak na auditorské honoráře zůstává značný. 3

22

odstoupily od smlouvy o provedení povinného auditu, a to včetně

řádného uvedení důvodů, které je k takovému kroku vedly. Obdobně

musí postupovat i v případě jiného způsobu ukončení smluvního 

vztahu ještě před provedením povinného auditu.

Výbory pro audit subjektů veřejného zájmu

Subjekty veřejného zájmu, tak jak jsou definovány § 2 zákona, zřizují

jako svůj orgán v souladu s § 44 výbory pro audit. Výbor pro audit má

tři členy, pokud stanovy společnosti nebo obdobný zakladatelský doku-

ment nestanoví vyšší počet členů. Členy výboru pro audit jmenuje nej-

vyšší orgán společnosti, a to buď z členů dozorčího orgánu společnosti

nebo z třetích osob. Pokud společnost nejvyšší orgán nemá, provede

toto jmenování dozorčí orgán společnosti. Při jmenování členů výkon-

ného výboru se musí respektovat ustanovení, že alespoň jeden z členů

výboru pro audit musí být na auditované účetní jednotce nezávislý

a musí mít minimálně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví

nebo povinného auditu. 

Pokud subjekt veřejného zájmu nesplní povinnost zřídit výbor pro

audit, vykonává automaticky činnosti náležející výboru pro audit

dozorčí orgán společnosti. V takovém případě musí subjekt veřejného

zájmu zveřejnit informaci o tom, jaký orgán plní funkci výboru pro

audit, a to takovým způsobem, který umožní dálkový přístup k této

informaci (například na svých webových stránkách).

Výbory pro audit nemusí zřizovat pojišťovny, zajišťovny, penzijní

fondy, spořitelní a úvěrní družstva, banky, obchodníci s cennými pa-

píry a další subjekty vyjmenované v § 44 odst. 6, pokud splní pod-

mínky uvedené pod písmeny a) až c) uvedeného odstavce. 

Ladislav Mejzlík, první viceprezident Komory auditorů ČR
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Sněm 

Nejvyšším orgánem komory je sněm, který je svoláván nejméně jed-

nou za dva roky výkonným výborem. Sněm volí členy a náhradníky

orgánů, které řídí a kontrolují činnost komory v období mezi sněmy.

Jsou to tyto na sobě nezávislé volené orgány komory: výkonný výbor,

dozorčí komise a kárná komise. Sněm schvaluje statut komory, vnitřní

předpisy nebo jejich změny, etický kodex a auditorské standardy,

rozhoduje o výši příspěvku statutárních auditorů a auditorských

společností na činnost komory a o výši poplatku za přihlášku k audi-

torským zkouškám a rozdílové zkoušce. Dále sněm projednává a schva-

luje zprávu o činnosti volených orgánů, účetní závěrku a volí auditora

účetní závěrky komory a jeho náhradníka, a to na období do konání

dalšího sněmu.

Výkonný výbor

Výkonným orgánem komory je výkonný výbor se 14 členy a 6 náhrad-

níky. V jeho čele stojí prezident komory, který je statutárním orgánem

komory. Výkonný výbor řídí komoru v období mezi sněmy. Jeho pravo-

moci jsou dány zákonem o auditorech, sněmem, statutem a ostatními

vnitřními předpisy. Výkonný výbor volí ze svých řad prezidenta, prvního

viceprezidenta a viceprezidenta, jmenuje ředitele úřadu. Schází se

zpravidla jednou za měsíc. 

Dozorčí komise

Kontrolním orgánem komory je dozorčí komise, která má 11 členů a 4

náhradníky. Při své činnosti se řídí dozorčím řádem. Kontroluje kvalitu

činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech,

dalších právních předpisů, vnitřních předpisů ko-

mory a plnění usnesení sněmu. Provádí šetření

podnětů a stížností doručených komoře. 

Kárná komise 

Má sedm členů a tři náhradníky, provádí kárná

řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem ko-

mory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povin-

nosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi

a vnitřními předpisy komory. Je oprávněna ukládat

kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

Úřad

Činnost komory administrativně zajišťuje úřad, který je

řízen ředitelem. Kromě základních činností, jako je 

vedení seznamu auditorů, asistentů auditora a auditorských

společností, profesní vzdělávání a organizování auditorských zkoušek,

úřad navrhuje a kompletuje připomínky k návrhům zákonů, vede

účetnictví komory, zajišťuje korespondenci se zahraničními partner-

skými organizacemi, zejména IFAC, FEE a profesními komorami z os-

tatních zemí Visegrádské čtyřky, pečuje o prezentaci komory 

a auditorské profese, modernizuje interní a externí komunikační 

a informační systém. Nezanedbatelné je zajištění agendy pro

metodiku auditu a účetnictví včetně aktivní reakce na evropské

legislativní návrhy týkající se změn v regulaci auditorské činnosti 

v EU. V posledních letech výrazně narostl počet prováděných kon-

trol u auditorů a auditorských společností, zvyšuje se počet kárných

řízení v důsledku většího důrazu na kvalitu poskytovaných au-

ditorských služeb, což způsobuje i nárůst související agendy.

Úřad je rozdělen na čtyři oddělení: oddělení metodiky au-

ditu a účetnictví; oddělení vzdělávání, auditorských zkoušek

a evidence; oddělení kontroly kvality auditorské činnosti 

a oddělení provozní a vnějších vztahů vč. sekre-

tariátu. Agendu související s úkony kárné

komise coby správního orgánu zabezpečuje

tajemník kárné komise. 

Pomocné orgány

Každý z volených orgánů má možnost zřizovat své

pomocné orgány. Zřízeny jsou následující pomocné

orgány, resp. odborné výbory v působnosti výkon-

ného výboru.
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Současnost

Podstata onoho původního veřejně učiněného prohlášení o tom, že

předložené informace odpovídají realitě, které je učiněno nezávislou

kvalifikovanou osobou, zůstala od počátku vzniku auditu nezměněna.

Změna je však v tom, že se audit a auditorská profese od té doby

výrazně formalizovaly a v současnosti představuje audit celosvětově

regulovanou profesi. Jádrem auditorské činnosti se stalo ověřování

účetních závěrek společností a hlavním výstupem práce auditora jsou

v tomto ohledu auditorské zprávy obsahující výrok auditora, který je

analogií onoho původního veřejně učiněného prohlášení.

Výrokem auditor ujišťuje čitatele auditorské zprávy

o tom, že účetní závěrka připravená a zveřej-

něná společností poskytuje věrný a poctivý

obraz skutečnosti podle stanovených

pravidel.

Z podstaty auditu, jeho cílů

a způsobu provádění vyplývá, jak

velmi je spojen s vyspělostí tržního

hospodářství a společnosti vůbec.

Proto je pochopitelné, že byl rozvoj

auditorské profese u nás od doby,

kdy vznikla citovaná definice auditu,

přetržen jak válkou, tak obdobím so-

cialismu. Profese auditorů u nás byla

v plné míře obnovena až po roce 1989,

a to nejprve prostřednictvím Unie účetních

ČSFR zaregistrované v květnu 1990, která se

začátkem roku 1991 transformovala do Unie auditorů ČR. Následovalo

založení Komory auditorů ČR, která byla jako samosprávná organizace

auditorů založena ustavujícím sněmem v únoru 1993 a navazovala

bezprostředně na činnost Unie auditorů ČR.

Co je a co není audit

Slovo „audit“ je v současnosti ve společnosti velmi populární

a obzvláště je oblíbené politiky a ve veřejném sektoru, a to obecně

v souvislosti s jakoukoliv kontrolou. Setkáváme se tak s ekologickým

auditem, počítačovým auditem, personálním auditem, forenzním

auditem, energetickým auditem a podobně. 

Neexistuje všeobecné povědomí o tom, čím se

tyto „audity“ liší od auditu účetní závěrky,

který je upraven zákonem č. 93/2009 Sb.,

o auditorech, který definuje, kdo je au-

ditor, jaké musí mít kvalifikační

předpoklady, aby získal oprávnění od

Komory auditorů, a jak komora

dohlíží na kvalitu činnosti auditorů.

Profese auditorů je mezinárodně

uznávaná a v rámci EU regulovaná.

Na činnost komory dohlíží Rada pro

veřejný dohled nad auditem, zřízená

rovněž zmiňovaným zákonem. Auditoři

musí být při své činnosti nezávislí, musí se

řídit auditorskými standardy a etickým kode-

xem a svoji činnost při auditu musí dokumentovat

Co je audit, kde a jak vznikl

Motto:

„AUDIT - v Anglii revise účtů odbornými znalci, auditory, aby se ověřila jejich správnost. Záleží v tom, že někdo jiný, nezávislý na podmětu

podrobeném prohlídce, bezprostředním seznáním stopuje hospodaření, jeho stav a výsledky, nedostatky a vady i příčiny nezdarů s hlediska

zákonitých předpisů, zkušeností a zvyklostí obchodních. Prohlídka je buď dobrovolná, nebo nucená (zákonitá). Zvyklost, používati pravidelné

dobrovolné prohlídky při hospodaření, není u nás ustálena tou měrou jako v cizině, například v Anglii. Tam působí velký počet osob, které se

zabývají revisorstvím z povolání a sloučeni jsou od roku 1880 v grémiu, nazvaném Institut of Chartered Acountants (počet členů v roce 1903

dva tisíce). Ústav tento je nadán od státu zvláštními výhodami zákonitými. Uznává se tam totiž více než kdekoliv jinde blahodárný účinek vý-

chovný, který má vzápětí tato činnost.“                                          (viz třídílný Ottův obchodní slovník. Nakladatelství J. Otta Praha 1924-25)
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Auditoři mohou poskytovat velkou škálu služeb. Některé tyto služby,

např. povinné ověření účetní závěrky, jsou velice silně regulovány, jiné

služby, např. poradenství, nejsou v zásadě regulovány vůbec. Tento

článek se věnuje tomu, jaké služby auditoři poskytují a jaké přitom

musí dodržovat profesní předpisy. 

Auditoři poskytují širokou škálu služeb. Jde například o tyto:

- povinné a nepovinné ověření účetní závěrky auditorem,

- ověřování „konsolidačních balíčků“,

- ověřování splnění podmínek dotačních smluv,

- přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků,

- ověřování souladu výroční zprávy s účetní závěrkou,

- ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,

- forenzní šetření,

- due diligence,

- daňové a účetní poradenství,

- vedení účetnictví,

- sestavení daňového přiznání,

- potvrzení o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka,

- poradenství ekonomické, při přeměnách společnosti apod.,

- vypracování znaleckých posudků pro účely soudního řízení,

- ověření návrhu a/nebo funkčnosti vnitřního kontrolního systému,

- ověřování dodržení předpisů regulujících odvětví (např. ustanovení

zák. 256/2004 Sb. § 12e odst. 3),

- ověření (částí) prospektu cenného papíru.

Dělení služeb poskytovaných auditory podle toho, jak moc jsou

profesně regulované, je značně obtížné, protože jednotlivé typy

služeb od sebe odlišují poměrně těžko srozumitelná kritéria. Dokonce

se může stát, že na první pohled jedna a ta samá služba (např.

ověření čerpání dotace) bude v různých případech podléhat od-

lišným profesním předpisům podle toho, jaké okolnosti poskytnutí

služby budou doprovázet.

Základní typy zakázek

Základní typy služeb poskytovaných auditory jsou uvedeny v násle-

dujícím schématu.

Proč je důležité vědět, do jaké kategorie poskytnutí příslušné služby

patří? Protože toto zařazení rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu je

při jejich poskytování auditor povinen dodržovat:

a) zákon o auditorech,

b) Etický kodex,

c) standard upravující požadavky na řízení kvality poskytované služby

(ISQC 1),

d) další konkrétní auditorské standardy jako např. Mezinárodní stan-

dardy pro audit.

Obecně řečeno, nejvíc předpisů na auditora doléhá v případě

ověřovacích zakázek, méně při provádění souvisejících služeb 

a v podstatě žádné, poskytuje-li auditor ostatní služby.

Co je a není auditorská zakázka

Ověřovací 
zakázky

Související 
služby

Ostatní 
služby

Služby poskytované auditory

mavým zdrojem informací pro auditorskou obec, ale i dobrou vizitkou

profese a Komory auditorů pro širší, neauditorskou veřejnost.

Realizace všech těchto záměrů vyžaduje spolupráci dalších lidí,

kteří odborný dohled redakční rady nad obsahem čísla doplňují 

o organizační zajištění přípravy časopisu, jazykové korektury, inzerci,

grafickou sazbu, tisk, distribuci časopisu a řadu dalších činností, bez

kterých by se časopis ke čtenářům nedostal. Celá příprava každé-

ho čísla časopisu je přesně na rok dopředu termínovaná a je

nezvratitelně dána uzávěrkami a termíny zasedání redakční rady 

a předání podkladů do tiskárny. 

Občas se lze setkat s názory, že tištěné verze časopisů jsou nák-

ladným přežitkem, který je možné převést do některé z forem elek-

tronických médií, ale ani někteří zastánci a propagátoři elektronické

komunikace nejsou přesvědčeni o tom, že je to beze zbytku možné.

V současnosti má tištěná verze stále řadu vlastností a přínosů, které

není možné získat elektronickými médii přes jejich nesporné výhody,

které naopak tištěná verze nemá. Proto redakční rada považuje za

optimální kombinaci obou forem, kterou využívá i časopis Auditor,

jehož aktuální číslo i jeho archiv je na webu komory.

Ladislav Mejzlík, první viceprezident Komory auditorů ČR86

Přehled sněmů Komory auditorů ČR

I., ustavující sněm – 18. 2. 1993 v Praze

II. sněm – 30. 11. 1993 v Praze

III. sněm – 21. 11. 1994 v Praze

IV. sněm – 20. 11. 1995 v Praze

V. sněm – 18. 11. 1996 v Praze

VI. sněm – 23. 11. 1997 v Praze

VII., náhradní sněm (volební) – 23. 11. 1998 v Praze

VIII., náhradní sněm – 29. 11. 1999 v Brně

IX., náhradní sněm – 27. 11. 2000 v Praze

X., mimořádný a náhradní sněm – 22. 1. 2001 v Praze

XI. sněm (volební) – 19. 11. 2001 v Praze

XII., náhradní sněm – 25. 11. 2002 v Brně

XIII. sněm – 28. 11. 2003 v Praze

XIV. sněm (volební) – 29. 11. 2004 v Praze

XV. sněm – 28. 11. 2005 v Brně

XVI. sněm – 27. 11. 2006 v Praze

XVII. sněm (volební) – 19. 11. 2007 v Praze

XVIII., náhradní sněm – 24. 11. 2008 v Brně

XIX., náhradní sněm – 23. 11. 2009 v Praze

XX., náhradní sněm (volební) – 22. 11. 2010 v Praze

XXI., náhradní sněm (volba poloviny výkonného 

výboru) – 19. 11. 2012 v Praze

XXII., mimořádný a náhradní sněm – 22. 4. 2013 v Praze

do 30 let
2 %

31 – 40 let
17 %

41 – 50 let
24 %51 – 60 let

31 %

61 – 70 let
20 %

nad 70 let
6 %

Věkové složení auditorů ke konci roku 2012

komisi, pětičlennou disciplinární komisi a dva revizory účtů.  

Unie auditorů ukončila svoji činnost až po založení Komory

auditorů, kdy na základě závěrečné valné hromady 27. března 1993

rozhodla o rozpuštění a zániku, a to dobrovolným rozpuštěním

a převodem majetku ve výši likvidačního zůstatku Komoře auditorů

České republiky. 

Tímto okamžikem končí historie dvou právních předchůdců Komory

auditorů ČR, kteří měli zásluhu na vzniku samosprávné auditorské 

profese upravené zákonem.   

II. sněm v listopadu 1993

Podle usnesení ustavujícího sněmu z 18. února 1993 byl nově 

zvolenou Radou Komory auditorů ČR svolán další sněm, v pořadí druhý.

Zprávu o činnosti na druhém sněmu, který se konal 30. listopadu

1993, přednesl prezident komory profesor Vladimír Pilný. Ve svém

rozsáhlém projevu zmínil průběh náročného výkonu činnosti nově

zvolené rady, která měla stanoveny nelehké úkoly. O časové

náročnosti těchto prací svědčí i četnost jednání rady, která se od

ustavujícího sněmu sešla celkem třináctkrát, což byla více než troj-

násobná frekvence, než předpokládal zákon. Pro řadu členů rady

bylo toto období velmi vyčerpávající, neboť veškerou práci pro ko-

moru odváděli mimo svoje vlastní pracovní aktivity. O to více je

třeba ocenit tento jejich neopakovatelný přínos pro rozjezd činnosti

komory. 

Rada při svém úvodním pracovním zasedání 1. března 1993 zvolila

prezidentem komory Vladimíra Pilného, viceprezidentem Bohuslava

Podušku, tajemníkem Ladislava Langra a ustavila výbory, jak bylo

navrženo v prozatímním statutu komory.

Byly ustaveny tyto výbory:

• zkouškový,

• vzdělávací,

• pro auditorské směrnice,

• zahraničních styků a technický,

• finanční,

• pro otázky členství a ochrany auditorů,

• pro publikační činnost,

• pro vnitřní normy,

• legislativní a pro územní sekce.

Do doby obsazení funkce ředitele úřadu komory byl pověřen jeho

řízením viceprezident. 11

První prezident Komory 
auditorů Vladimír Pilný. 

Audity Prověrky
Předpokládané 

finanční informace
Kontroly 

v servisní organizaci
Ostatní

Ověřovací zakázky

Služba je ověřovací zakázkou, pokud zakázka odpovídá zna-

kům, které jsou obsaženy v její definici obsažené v odstavci 7 Kon-

cepčního rámce pro ověřovací zakázky. Nejtypičtější ověřovací za-

kázkou je ověření účetní závěrky, na jehož příkladu je definice

ověřovací zakázky ilustrována:

a) Služba spočívá v tom, že auditor vydá písemnou zprávu, která ob-

sahuje závěr, jenž auditor vyvodí ze zjištěných faktů. Za vyvození závěru

auditor nese odpovědnost. Příkladem je zpráva vydaná auditorem, v níž

auditor uvádí tento závěr: „Podle mého názoru (výše popsaná) účetní

závěrka podává věrný a poctivý obraz…“

b) Smyslem závěru je ujistit třetí strany o informacích tvrzených

o předmětu zakázky (tj. o finanční situaci a výkonnosti účetní jed-

notky v našem příkladě). Třetí stranou („předpokládaným uživatelem“)

je někdo jiný než osoba odpovědná za předmět zakázky („odpovědná

strana“). V uvedeném příkladu jsou předpokládanými uživateli investoři,

věřitelé a další zainteresované strany a odpovědnou stranou je účetní

jednotka. Informace, o kterých auditor ujišťuje, jsou údaje obsažené

v účetní závěrce.

c) Musí existovat kritéria, na jejichž základě lze dospět k výše uve-

denému závěru. V našem příkladě jsou takovými kritérii účetní

předpisy.

Pro všechny ověřovací zakázky platí, že je nutné při jejich realizaci

dodržovat ustanovení zákona o auditorech v relevantním rozsahu,

Etický kodex a standard upravující řízení kvality prováděných prací

auditorem (ISQC 1). Aby však bylo možné konkrétněji stanovit další

předpisy související s ověřovacími zakázkami, je nutné je rozčlenit

podrobněji – viz schéma.

Jak je vidět z ilustrace, ověřovací zakázky se dělí do dvou velkých

skupin: ověřování historických finančních informací a zbytek. Pokud

auditor ověřuje věrnost a poctivost zobrazení účetní závěrky, vy-

brané údaje z účetnictví, výroční zprávy, přehled o čerpání grantů

atd., jde o ověřování peněžních částek popisujících, co se už stalo.

To jsou „historické finanční informace“.

Auditor však může ověřovat i jiné informace – např. že příjemce

grantu dodržel smluvní podmínky a ustanovení příslušných zákonů.

Zde nejde o ověření historických finančních informací, ale o ověření

dodržení požadavků stanovených předpisy. Auditor se také může

vyjádřit k předpokládaným budoucím tržbám, nákladům apod. uve-

deným v prospektu cenného papíru. Auditor může rovněž ověřit, zda

je vnitřní kontrolní systém účetní jednotky účinný. To vše jsou příklady

ověření, které se vůbec netýkají „historických finančních informací“.

Za povšimnutí stojí, že termín „audit“ je spojen pouze s ověřením

historických finančních informací. V praxi je však tento termín

používán často nevhodně. Pokud se setkáváme s termíny jako „audit

dotace“, nemusí se vůbec jednat jen o ověření sestaveného

vyúčtování, ale také o to, že prostředky byly čerpány v souladu se

zákonem a smlouvou. Taková zakázka ve skutečnosti může být

dvěma zakázkami – auditem (ověření pravdivosti závěrečného

vyúčtování) a jiný ověřením (dodržení podmínek). Na každou ze za-

kázek se budou vztahovat jiné auditorské předpisy.

Než se dostaneme k předpisům, je třeba ještě vysvětlit, že exis-

tují dvě úrovně ověřovacích zakázek, které se liší v tom, jak „silný“

závěr je auditor schopen vyvodit ze zjištěných faktů.

Silnější závěr zní: „Podle mého názoru je to tak a tak“. Tento závěr

má tzv. pozitivní formu vyjádření a nazývá se výrok (angl. opinion).

Slabší závěr zní: „Nepovšiml jsem si ničeho, co by mne vedlo k názoru,

že to není tak a tak“. Tento závěr má tzv. negativní formu vyjádření
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historických finančních informací jiných než historických finančních informací

Ověřovací zakázky = ověřování

95

nad 30 000 0

Výše příspěvku v Kč Počet 
osob

Rok 2008

10 001 - 30 000 12

9 001 - 10 000 6

7001 - 9 000 10

3 001 - 5 000 84

2 001 - 3 000 76

5 001 - 7 000 37

1001 - 2 000 120

0

Podíl na počtu 
osob v %

2

1

2

15

13

6

21

1

Počet 
osob

2009

16

5

15

90

70

49

100

0

Podíl na počtu 
osob v %

3

1

3

15

12

8

17

0

Počet 
osob

2010

17

3

16

91

74

46

109

0

Podíl na počtu 
osob v %

3

1

3

15

12

8

18

Auditoři OSVČ dle výše pohyblivého příspěvku 

201 - 500 32

0 -200 132

501 - 1 000 62

Celkem 571

6

23

11

100

39

138

59

582

7

24

10

100

37

128

77

598

6

21

13

100

nad 30 000 1

Výše příspěvku v Kč Počet 
osob

Rok 2011

10 001 - 30 000 17

9 001 - 10 000 3

7001 - 9 000 12

3 001 - 5 000 104

2 001 - 3 000 60

5 001 - 7 000 31

1001 - 2 000 123

0

Podíl na počtu 
osob v %

3

1

3

15

12

8

17

1

Počet 
osob

2012

4

14

18

94

68

35

102

0

Podíl na počtu 
osob v %

2

1

3

16

12

6

18

201 - 500 41

0 -200 143

501 - 1 000 56

Celkem 591

7

24

10

100

40

134

63

573

7

24

11

100

13

Při diskusi o způsobu a nástrojích regulace auditorské profese mno-

hdy zapomínáme, proč vůbec je tato profese regulována a co je

hlavním důvodem pro tuto regulaci. 

Auditoři poskytují služby svým klientům, tedy obchodním

společnostem, nadacím, obcím a dalším, kteří si je na ověřování na-

jímají a jejich služby platí. Vztah auditora s klientem je proto

především vztahem auditora s managementem subjektu, který je

ověřování podroben. 

Management sám připravuje nějaké informace o své činnosti,

o výsledcích podniku, který řídí. Auditor pak jako výsledek svého

ověřování připraví zprávu, ve které se vyjádří o kvalitě této infor-

mace připravené managementem. Je však zřejmé, že takto defino-

vaný klient pro sebe zprávu auditora nepotřebuje – sám nejlépe ví,

které informace realitu mírně zkreslují, které jsou zabarveny silněji

a které jsou zcela nepravdivé.

Auditora potřebují především ti, kteří potřebují používat informace

připravené managementem a spoléhat na ně. Jim auditor poskytuje

ujištění, že se na tyto informace mohou spolehnout, že jim manage-

ment nelže. Těmito uživateli zprávy auditora jsou především majitelé,

společníci nebo akcionáři, ale i další subjekty – zaměstnanci, banky,

dodavatelé, daňové orgány či státní správa obecně a mnoho dalších.

Ti ale nemají s auditorem žádný přímý vztah a těžko mohou jeho

chování ovlivňovat. Proto vstupuje do hry regulace činnosti auditora,

aby zajistila její kvalitu, hodnověrnost a spolehlivost.

Regulaci bychom teoreticky mohli rozlišovat na samoregulaci,

vnitřní pravidla, která si stanovují auditoři sami, a vnější regulaci,

přinášenou státem. Dnes se však rozdíly stírají, především tím, že

stát požaduje, aby auditoři dodržovali mezinárodně uznávaná

pravidla auditorské profese.

Regulace auditu zákonnými normami prošla během posledních

dvaceti let významnými změnami. „Předrevoluční“ vyhlášku nahradil

v roce 1992 zákon, který dal vzniknout Komoře auditorů jako subjektu

zajišťujícímu samoregulaci auditorské profese. Cílem dalších zákonů 

v letech 2000 a 2009 pak bylo především zajistit soulad s pravidly

Evropské unie, resp. reagovat na novou regulaci na úrovni EU.

Komora auditorů již před lety sama přijala globálně platné stan-

dardy, tedy etický kodex a mezinárodní auditorské standardy. Tento

krok jsme učinili dříve než řada dalších evropských zemí, které

náročný přechod na mezinárodní standardy ještě čeká. Zákon o au-

ditorech z roku 2009 pak převedl požadavek na použití mezinárod-

ních standardů ze samoregulace i do regulace externí.

Nejvýznamnějším prvkem regulace auditorské profese je etický

kodex. Protože etickým kodexem se zabývá jiný příspěvek v pub-

likaci, věnujme se těm prvkům regulace auditorské profese, které

jsou mimo rámec etického kodexu.

Důležitou součástí regulace povinného auditu účetních závěrek je

způsob určení auditora. Předpisy zde jednoznačně řeší rozpor mezi

managementem účetní jednotky, který audit reálně objednává, a vlast-

níky, kteří audit využívají, ve prospěch vlastníků. Auditora totiž musí

určovat nejvyšší orgán účetní jednotky, tedy většinou akcionáři či

společníci na valné hromadě. Vlastníci se tak sami mohou postarat, aby

auditor pro ně byl důvěryhodný a spolehlivý a pomohl jim v kontrole

managementu. Management je pak oprávněn uzavřít smlouvu jen 

s takto určeným auditorem a navíc smí smlouvu ukončit jen ve

vymezených případech. Tím se má zamezit odvolání auditora

v momentě, kdy zjistí nějaké nepříznivé okolnosti.

Proč a jak je regulován audit v EU a v ČR

43

Široká veřejnost si obvykle spojuje poskytování služeb auditorů 

a auditorských společností zapsaných v Komoře auditorů České re-

publiky s podnikatelským sektorem. Obecně se ví, že podniky, ze-

jména ty větší, jsou povinny nechat si auditorem ověřit účetní

závěrku. Již o poznání méně se však ví, že auditoři poskytují své

služby i u účetních jednotek, které spadají do sféry veřejného sek-

toru. Je to pochopitelné. Stejně jako v podnikatelském prostředí, tak

i ve veřejném sektoru dochází k ekonomickému rozhodování, pro

něž jsou využívány informace z účetnictví a jiných zdrojů. Ve

veřejném sektoru je však rozhodování ovlivněno jinými důvody, než

je maximalizace bezprostředního ekonomického užitku. To vyvolává

i specifické požadavky na práci auditora.

Auditor nebo auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory

auditorů ČR splňuje řadu profesních předpokladů nezbytných ve 

vztahu k poskytování auditorských služeb ve veřejném sektoru. 

Nespornou výhodou a silnou zárukou odbornosti je, že auditor je

vysoce kvalifikovanou osobou, která má bohaté zkušenosti. Je to, mimo

jiné, zajištěno tím, že Komora auditorů garantuje kontinuální vzdělávání

každého auditora. S ohledem na profesní zaměření je zřejmé, že auditoři

znají relevantní českou legislativu, jakož i mezinárodní standardy týka-

jící se auditorské profese, účetního výkaznictví a další. Jedním ze

stěžejních předpokladů pro kvalitní poskytování služeb ve veřejném

sektoru je, že auditor musí být osobou nezávislou. V tomto ohledu je

místo auditora či auditorské společnosti, kteří mají oprávnění a jsou

zapsaní v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném Ko-

morou auditorů, nezastupitelné a unikátní. Auditorova práce podléhá

přísné kontrole kvality ze strany Komory auditorů. Na tomto místě je

vhodné zmínit skutečnost, že řada auditorů má již v současnosti

zkušenosti s poskytováním služeb jednotkám veřejného sektoru. 

Již od roku 2004 se auditoři významnou měrou podílejí na

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků podle

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samo-

správných celků a dobrovolných svazků obcí. Obce a města mají

možnost zvolit si pro přezkoumání auditora nebo auditorskou

společnost. Řada obcí a měst tak v současnosti jejich služeb již využívá.

Přezkoumání hospodaření je povinností každého města a obce. Jde 

v současné době o hlavní oblast, v níž auditoři ve veřejném sektoru

působí. Na druhou stranu je však třeba uvést, že auditorská obec je

ochotna a schopna uspokojit jakoukoli další poptávku ze strany územ-

ních samosprávných celků. Aktuálně je zřejmý trend, že mnoho

auditorů, zvláště individuálně působících nebo těch, kteří působí v rámci

menších auditorských společností, přesouvají těžiště své činnosti od

auditu účetních jednotek v podnikatelském sektoru k přezkoumání

hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání je speci-

fickou auditorskou službou, nicméně hlavní důraz je při něm kladen na

jiné oblasti, než je účetní závěrka.

Právě účetní závěrce bude u účetních jednotek veřejného sektoru

věnována zvýšená pozornost v souvislosti s novinkami v účetní

Audit ve veřejném sektoru
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Rozhovor s Vladimírem Pilným, 
prvním prezidentem Komory auditorů ČR 

Prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc. byl prezidentem Komory auditorů od února 1993 do listopadu 1998. Rozhovor poskytl v listopadu 2007.

Jaké byly první podněty k rozvoji auditu?

Primárním podnětem pro rozvoj auditu jsou

potřeby ekonomiky. Vrátíme-li se jen o půl století

nazpět, pak mezidobí dvou světových válek

přineslo jak značný hospodářský rozvoj, tak velkou

hospodářskou krizi. Oboje bylo velkým impulsem

pro rozvoj revizních a auditorských institucí. 

I v českých, resp. československých podmínkách

vznikly organizace odborníků, které prosazovaly

legislativní úpravu povinné „bilanční revize“ a za-

pojení do mezinárodních organizací. V dané době

se mohla i ČSR zařadit mezi země s progresivní

úpravou auditu, ale zabránilo tomu věrolomné rozbití republiky 

a navazující vývoj.  Je třeba zaznamenat i pokusy v šedesátých letech,

které vycházely z příprav předcházející generace odborníků a dosa-

ženého vývoje. V letech 1967/1968 vznikl návrh na vytvoření instituce

autorizovaného bilančního revizora. Po srpnu 1968 v rámci „norma-

lizačního procesu“ byly legislativní přípravy zastaveny. 

A tak až po šedesáti letech od prvních iniciativ došlo v roce 1992,

resp. 1993 k zákonné úpravě auditu a ustavení komory.

Změna politického systému byla nejzákladnějším předpokladem

uplatnění auditu v celospolečenském rozměru a mezinárodně uzná-

vané formě. Bylo jen třeba připravit legislativu pro specifické podmínky

republiky. Právě v době před listopadem 1989 byl umožněn vznik firem

se zahraniční majetkovou účastí v rámci zákona o hospodářských 

vztazích se zahraničím; další legislativa zřídila instituci ověřovatelů

(auditorů). Byli již ustanovováni, mohli se sdružovat a také se někteří

aktivnější od roku 1990 soustřeďovali v Unii auditorů. Byli významně

zastoupeni v přípravném výboru, který formovalo ministerstvo financí

k zabezpečení úkolů souvisejících s ustavením komory.

Jaké potíže provázely založení komory?

Ve stejné době, kdy se konalo první zasedání rady zvolené na usta-

vujícím sněmu auditorů, probíhala v Poslanecké sněmovně kritika

zákonného sdružování v komorách. Po řadu let pak následovaly akce

vlády s návrhy na odbourání samosprávného

postavení komor, zrušení povinného členství,

posílení vlivu státu na vstup do komory a jiné

změny, vesměs oslabující nezávislost auditorů.

Jeden návrh nebyl doporučen legislativní

radou, u dalšího byl získán negativní posudek

expertů v rámci programu PHARE; vyvracení 

a odmítání nepřijatelných úprav dlouhodobě

zatěžovalo vedení komory. Je třeba počítat s tím,

že podobné návrhy se mohou objevit i v bu-

doucnu jako forma nátlaku na komoru nebo jako

pohrůžka.

Kdo podpořil založení komory?

Založení komory plně podporovala Unie auditorů, Vysoká škola eko-

nomická, fakulta financí a účetnictví v Praze, vstřícná byla Česká národní

banka, konzultační pomoc poskytovaly obdobné zahraniční organizace

- zejména britské, německé, francouzské a rakouské.

Jaké byly první nejnaléhavější úkoly komory?

Bezprostředně po ustavení orgánů komory bylo třeba zajistit plnění

úkolů daných zákonem, zejména vedení seznamu auditorů, zavedení

směrnic pro provádění auditu a navazující proškolení, zabezpečení 

zkouškové agendy, úprava režimu asistentů auditora, vybudování 

systému dozoru nad výkonem auditorské činnosti, řešení disciplinární

problematiky. Uvedené úkoly jsou uvedeny pouze jako příklady; ve

skutečnosti jich bylo daleko více a každý lze rozložit na desítky

problémů zcela nových a dosud neřešených.

Zároveň měli funkcionáři komory úkoly dané ustavujícím sněmem:

bylo třeba dopracovat neschválené části statutu komory, rozpočet 

a jiné dokumenty a předložit je podzimnímu sněmu. Kromě toho bylo

třeba vybrat první vhodné zaměstnance začínající organizace, vyhledat

její umístění, založit úspornou administrativu, regulovat hospodaření. 

Poměrně brzy jsme získali první prostory v Opletalově ulici. Všechnu

tvůrčí činnost i administrativu dělali dobrovolně funkcionáři: první49

Výzva k napsání příspěvku na téma spolupráce externího a interního

auditora do publikace k 20. výročí existence Komory auditorů ČR ve

mně vzbudila potřebu ohlédnutí, i když to nedělám moc rád. Raději

se dívám dopředu a připravuji nové věci. Zdolané vrcholy jsou

příjemným zážitkem, ale před námi jsou nové a vyšší. To je výzva. Na

to musíme šetřit a soustředit síly. Ale lhal bych, kdybych říkal, že si

nevzpomenu rád na uplynulá léta, zejména na momenty, které 

znamenaly budování základů nových a potřebných věcí. K nim určitě

patří založení Komory auditorů ČR v roce 1993 a jemu předcházející

vznik Unie účetních v roce 1990 a poté Unie auditorů v roce 1991.

S touto činností souvisela řada kroků, které bylo nezbytné učinit, aby

vznikla plnohodnotná komora. Nešlo to rovněž dělat bez zkušených

kolegů, kteří vložili do základů komory hodně svých znalostí 

a zkušeností. Navíc jsme tyto znalosti a zkušenosti sdíleli společně

mezi sebou a tím získali dobrý základ pro naše další poslání v profesi

auditora nebo profesích příbuzných.

Ve své nové pozici v České spořitelně, a.s. jsem se na externího

auditora díval již z druhého břehu. Naše banka byla předmětem au-

ditu. Toto setkání se mi stalo osudným a ve velmi krátkém časovém

úseku jsem se stal v roce 1994 ředitelem interního auditu v bance,

který jsem začal krok za krokem budovat, rozvíjet a zdokonalovat. 

V této pozici jsem setrval doposud s tím rozdílem, že nyní jsou již

pevné základy vybudovány, existence je pevně podepřena me-

zinárodním rámcem profesní praxe interního auditu plně v našich

podmínkách uplatňovaným; a jelikož jsme banka, jsou také poža-

davky na interní audit naší společnosti stanoveny naším regulá-

torem, Českou národní bankou (ČNB).

Profese interního auditu je pevně zakotvena v mezinárodním kon-

textu. Interní auditoři mají svůj Český institut interních auditorů, o.s.

(ČIIA). ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Insti-

tute of Internal Auditors Inc. (IIA), který vznikl v USA v roce 1941. Je

také členem Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA),

která vyvíjí svou činnost od roku 1982. Na tomto místě je také třeba

připomenout, že ČIIA vznikl mimo jiné i za podpory Komory auditorů

ČR. Tak jako jsem byl u založení Komory auditorů ČR, byl jsem i u za-

ložení ČIIA. Od roku 1998 jsem působil v radě ČIIA, v letech 1999 do

roku 2002 jako jeho prezident.

Za uplynulá léta se ČIIA rozvinul, prohloubil svoji činnost, zdoko-

naloval systém vzdělávání interních auditorů, zajistil vzdělávání in-

terních auditorů s cílem získání mezinárodně uznávané certifikace

udělované IIA.

Již z předcházejícího textu je jasné, že uvnitř mě se skrývá jak externí

auditor, tak také auditor interní. Z toho také vyplývá moje přesvědčení

a zájem o maximální spolupráci těchto profesí na poli auditu. Interní

auditoři v České republice v mnohém dorostli a jsou uznávanou profesí

v řadě velkých i menších organizací a ve veřejné správě. Naše poslání

jsou hodně blízká, naše postupy jsou podobné a můžeme dosahovat

synergických efektů. Jedno je však důležité poznamenat. Aby docházelo

ke spolupráci, musíme mít příležitost se setkat a mít zájem spolupra-

covat. Pro interního auditora je rovněž nezbytná podpora ze strany

orgánů a vedení společnosti. Je dobré, když je oficiálně pověřen koor-

dinací činnosti s externím auditorem.

Spolupráce externího 
a interního auditora



Jednání výkonného výboru proběhlo 10. června a výkonný výbor během něj schválil

uskutečnění společného jednání se zástupci Českého institutu interních auditorů v oblasti

vzdělávání, metodiky, veřejného sektoru a prezentace profese. Výkonný výbor dále pro-

jednal návrh rozsahu vzájemného uznávání zkoušek složených na Komoře auditorů ČR 

a u Institutu autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (ICAEW).

Další akcí k 20. výročí komory byla konference s názvem Dvacet let auditorské 

profese v České republice, která se konala 13. června v Kongresovém centru České

národní banky v Praze. Program konference byl rozdělen do tří panelů. V rámci

prvního panelu, zaměřeného na regulaci auditorské profese, vystoupili Ladislav Minčič,

první náměstek ministra financí, Jiří Rusnok, prezident Rady pro veřejný dohled nad

auditem, a Petr Šobotník, prezident Komory auditorů. Ve druhém panelu, jenž 

obsahoval ohlédnutí za uplynulými 20 lety auditorské činnosti, k účastníkům 

promluvili Libuše Müllerová, členka výkonného výboru KA ČR, a Jiří Nekovář, prezident 

Confédération Fiscale Europénne (CFE), organizace sdružující daňové poradce v Evro-

pě. Aktuálními otázkami profese v evropském kontextu se ve třetím panelu zabývali

Vladimír Tomšík, viceguvernér České národní banky, Ondrej Baláž, prezident Sloven-

ské komory auditorů a Petr Kříž, zastupující prezident Federace evropských účetních.

Konference se zúčastnilo přes 120 posluchačů.

Oslavy třináctého června pokračovaly slavnostním večerem v Obecním domě 

v Praze. Prezident komory Petr Šobotník při této příležitosti poděkoval všem, kdo pro

komoru pracovali. Zvláště poděkoval těm, kteří pracovali pro komoru po řadu let od

jejího vzniku, někteří dokonce celých 20 let. Byli mezi nimi profesorka Libuše

Müllerová, profesor Vladimír Pilný, Ladislav Langr, Bohuslav Poduška a Jiří Vrba. 

První tři jmenovaní, kteří byli na slavnostním večeru přítomni, převzali na pódiu od

prezidenta pamětní listy. Petr Šobotník také poblahopřál prvnímu prezidentovi komory

Vladimíru Pilnému k jeho pětaosmdesátým narozeninám. O hudební program večera
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Na konferenci k 20. výročí vzniku KA ČR vystoupil také zastupující
prezident FEE Petr Kříž. 

V rámci 20. výročí svého vzniku uspořádala komora v kongresovém
centru České národní banky v Praze konferenci se zahraniční účastí.
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se postaral Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a poté slovenská skupina 

The Backwards, která zahrála hity legendární skupiny Beatles.

Ve druhé polovině června se stal Jiří Rusnok předsedou vlády České republiky, 

v souvislosti s tím se vzdal funkce člena prezidia, a tedy i funkce prezidenta RVDA. 

V období, než byl zvolen nový prezident, byla statutárním zastupováním RVDA

pověřena profesorka Marie Karfíková, členka prezidia.

Dne 29. června 2013 byla uveřejněna v úředním věstníku EU nová evropská směrnice

2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a sou-

visejících zprávách některých forem podniků. Tato směrnice, účinná 20. dnem po vyhlá-

šení, fakticky sloučila a nahradila dosavadní tzv. čtvrtou a sedmou účetní směrnici EU.

Červenec 2013

V časopise Auditor č. 6 byly publikovány výsledky dotazníkového průzkumu o využití

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) auditory. Jeho cílem bylo zjistit,

jak jsou IFRS používány v praxi auditorů. Dotazníky zpracovalo oddělení metodiky

účetnictví a auditu KA ČR.

Ve dnech 22.–24. července se v Praze na úřadu naší komory uskutečnilo setkání se

zástupci Komory auditorů a Unie auditorů z Ukrajiny. Jednání bylo zaměřeno, vzhle-

dem k nově připravovanému ukrajinskému zákonu o auditorech, zejména na předání

našich zkušeností v oblasti správy auditorské činnosti, její standardizace a regulace. 

Za KA ČR se jednání zúčastnili prezident Petr Šobotník, první viceprezident Ladislav

Mejzlík, viceprezident Stanislav Staněk, místopředseda výboru pro auditorské zkoušky

Bohumil Král, ředitel úřadu Jiří Mikyna a vedoucí oddělení kontroly kvality auditorské
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V červenci 2013 se uskutečnilo na úřadu naší komory setkání se
zástupci Komory auditorů a Unie auditorů z Ukrajiny.

O hudební program slavnostního večera k 20. výročí vzniku KA ČR
se postarala vedle Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers sloven-
ská skupina The Backwards, která zahrála hity legendární skupiny
Beatles.



činnosti Veronika Kurtanská. Přítomen byl také člen prezidia Rady pro veřejný 

dohled nad auditem Jiří Ficbauer. Představitelé obou stran vyjádřili zájem rozvíjet dále

vzájemné vztahy a sdílet zkušenosti získané v souvislosti se samosprávou auditorské

profese. Na závěr společného setkání byly podepsány dohody o spolupráci se zástupci

obou ukrajinských organizací. 

Ministr financí Jan Fischer jmenoval koncem července členem prezidia Rady pro

veřejný dohled nad auditem Jiřího Nekováře, a to na šestileté funkční období od srpna

2013 do července 2019.

Srpen 2013

Dne 12. srpna se konalo mimořádné zasedání prezidia RVDA, jehož členové zvolili ze

svého středu Jiřího Nekováře prezidentem RVDA.

Září 2013

Výkonný výbor se po letní pauze sešel 9. září. Schválil obsah komerční přílohy

Hospodářských novin na téma Auditorské služby, akční plán výboru pro IFRS 

a finanční instituce včetně návrhu školení na téma IFRS na rok 2014. Důležitým

bodem jednání bylo projednávání odhadu plnění rozpočtu do konce roku 2013 

a návrh rozpočtu na rok 2014. 

Nové on-line aplikace usnadňující přístup k poskytovaným službám byly spuštěny na

webu komory 23. září. Aplikace jsou určeny členům komory, osobám ve zkouškovém sys-

tému a zčásti i veřejnosti. Nové funkce umožňují například získat přehled o příspěvcích,

účasti na KPV, odeslat vyúčtování příspěvků, oznámit změny v údajích vedených 

komorou či objednávat a platit kurzy a školení prostřednictvím e-shopu.
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Jednání představitelů naší komory s ukrajinskou delegací bylo za-
vršeno podpisem dohody o spolupráci s oběma organizace.



Říjen 2013

Oddělení kontroly kvality auditorské činnosti posílila 1. října nová zaměstnankyně

Naďa Procházková.

IFAC zveřejnila počátkem října 2013 aktuální vydání mezinárodních předpisů 

v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvise-

jících služeb (Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other

Assurance and Related Services Pronouncements). KA ČR je zveřejnila na svých

webových stránkách.

Zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 7. a 8. října ve Špindlerově Mlýně.

Význačným bodem jednání bylo projednání odhadu plnění rozpočtu do konce roku

2013, návrhu rozpočtu na rok 2014 a jeho uveřejnění na webu komory k připomínkám.

Část jednání výkonného výboru byla společná s kárnou komisí a dozorčí komisí, kde

byly projednány aktuální informace z agendy obou komisí, vnitřní předpisy a návrhy na

zpřesnění interních procesů. Výkonný výbor mimo jiné schválil odpovědi pro IAASB

k návrhu vylepšené zprávy auditora, podmínky pro plnění prioritního vzdělávacího 

tématu v roce 2014 na školeních realizovaných mimo komoru a odpovědi na konzul-

tační materiál ESMA ke směrnici k prosazování finančních informací. Výkonný výbor

dále projednal návrhy témat týkajících se rekodifikace pro školicí akce pořádané 

komorou v prvním pololetí roku 2014.

Dvanáct nových auditorů složilo 10. října slavností slib v sídle komory. Dle zákona

č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo pod-

mínkou zápisu do seznamu auditorů složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct

písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. 
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V říjnu 2013 složilo slavnostní slib 12 nových auditorů.



Listopad 2013

Čtvrtý listopadový den se uskutečnilo jednání výkonného výboru. Jednání se

zúčastnil jako host zastupující prezident FEE Petr Kříž, který informoval 

o aktuálních novinkách z federace. Význačným bodem jednání bylo schválení

odhadu plnění rozpočtu KA ČR do konce roku 2013 a rozpočtu na rok 2014 a jejich

uveřejnění spolu s účetní závěrkou za rok 2012. Výkonný výbor schválil převod

zisku za rok 2012 na účet nerozděleného zisku minulých let. Schválil mimo jiné také

návrh na ukončení členství Jiřího Huly ve výboru pro SME/SMP.

Každoroční příloha Hospodářských novin byla vydána 14. listopadu. Tuto komerční

přílohu deníku Hospodářské noviny s titulem Auditorské služby připravuje komora 

a finančně se na ní podílejí auditorské firmy, v roce 2013 jich bylo 13.
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Spolu s časopisem Auditor č. 9 obdrželi auditoři jako tištěnou přílohu odhad plnění

rozpočtu roku 2013 a rozpočet na rok 2014 včetně důvodové zprávy a také účetní

závěrku za rok 2012.

Prosinec 2013

Výkonný výbor na svém zasedání, které se uskutečnilo 2. prosince, mimo jiné schválil

plány činností jednotlivých výborů komory na rok 2014. Schválil také plnou podporu

prezidentovi komory Petru Šobotníkovi k volbě kandidátů do Rady FEE. Zabýval se

také novinkami z FEE týkajícími se soutěžního práva.

Tentýž den v podvečer se v žižkovském sportovním centru konalo předvánoční

setkání členů výkonného výboru, dozorčí komise, kárné komise, odborných výborů,

redakční rady časopisu Auditor, zaměstnanců a spolupracovníků komory. 

Na úvod večírku pronesl první viceprezident komory Ladislav Mejzlík slavnostní

přípitek a poděkoval všem, kdo pro komoru celý rok pracovali. Součástí programu

byl i bowlingový turnaj o putovní vánoční pohár. Vánoční setkání provázela

sportovní a přátelská atmosféra.

V úterý 3. prosince se konalo první zasedání volební komise před volebním sněmem

auditorů. Komise projednala a schválila návrh harmonogramu přípravy voleb do

orgánů komory na XXIII. sněmu 24. listopadu 2014 a stanovila termín pro přijímání

návrhů na kandidáty do 15. dubna 2014.

Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 3. prosince

v sídle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

v Praze. Schůzky se kromě hostitelské komory zúčastnili představitelé České 
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Součástí programu předvánočního setkání v žižkovském sportovním
centru byl i bowlingový turnaj.

Předvánoční setkání v prosinci 2013 zahájil 1. viceprezident ko-
mory Ladislav Mejzlík slavnostním přípitkem.



advokátní komory, České komory architektů, České lékařské komory, České 

lékárnické komory, České stomatologické komory, Komory patentových zástupců

ČR, Notářské komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Komory daňových

poradců ČR a Komory auditorů ČR. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy

zhodnotili rok 2013 z pohledu svých komor, hovořili také o dopadech přetrvávající

hospodářské krize. Diskutovali rovněž o problematice prosazování nového

občanského zákoníku v roce 2014, jeho změnách a dopadech nové legislativy 

na profese, o profesní etice a jejím dodržování, o otázce odbornosti a kvality

výkonu svobodných povolání. Komoru auditorů na setkání reprezentovali první 

viceprezident Ladislav Mejzlík a ředitel úřadu Jiří Mikyna.

V pátek 6. prosince proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze již čtvrtý 

ročník odborného semináře Národní účetní rady. Zahájil jej Martin Tuček jako

úřadující předseda Národní účetní rady. Nosným tématem semináře byly dopady

rekodifikace občanského a obchodního práva na účetnictví a daně. Celým dnem

provázel účastníky semináře jako moderátor Ladislav Mejzlík. Semináře se

zúčastnilo celkem 297 zájemců z řad účetních, auditorů, daňových poradců 

a studentů. Mezi účastníky byli i pracovníci finanční správy, zástupci Ministerstva 

financí, českých profesních organizací a Petr Kříž, zastupující prezident FEE, 

soudci českého Nejvyššího správního soudu, slovenského Nejvyššího správního

soudu a další.

Ve dnech 9.–10. prosince se ve Vídni konal workshop na téma „Zlepšení kvality

dohledu nad auditorskou činností“. Workshop organizovala Světová banka v rámci

projektu Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví, financovaného 

z grantu programu švýcarsko-české spolupráce. Za naši komoru se setkání

zúčastnili členka dozorčí komise Monika Vítová, vedoucí oddělení kontroly kvality

auditorské činnosti (OKK) Veronika Kurtanská, Petra Fridrichová a Luboš Kašpárek
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Komoru auditorů na setkání profesních komor reprezentovali
první viceprezident Ladislav Mejzlík a ředitel úřadu Jiří Mikyna.

Hostitelem tradičního adventního setkání představitelů profes-
ních komor v prosinci 2013 byla Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.



z OKK. Na workshopu byli zástupci příslušných organizací ze Skotska, Německa,

Polska, Litvy, Turecka a zástupci Světové banky. 

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL 
ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2013 (ROČNÍK XX) 

Číslo Téma

1/2013 Konec účetního období

2/2013 Výnosy

3/2013 Rada pro veřejný dohled nad auditem

4/2013 Facility management

5/2013 Servisní centra

6/2013 Finanční nástroje

7/2013 Nové technologie

8/2013 Veřejný sektor

9/2013 Výzkum a vývoj

10/2013 Rekodifikace
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Moderátorem prosincového semináře NÚR byl Ladislav Mejzlík. 

V prosinci 2013 se na VŠE v Praze uskutečnil 4. ročník odborného
semináře Národní účetní rady k dopadům rekodifikace na účetnictví
a daně.



Leden 2014

První zasedání výkonného výboru v roce 2014 se konalo 20. ledna. Významným

bodem jednání bylo schválení postupu přípravy a pravidel úprav vnitřních předpisů

pro předložení na listopadovém sněmu. Výkonný výbor mimo jiné schválil návrh na

započtení účasti zaměstnanců velkých auditorských společností na interních školeních

splňujících tematické okruhy pro prioritní téma KPV vyhlášené komorou na rok 2014

a návrh úpravy jednacího řádu sněmu.

Součástí prvního čísla časopisu Auditor v roce 2014 byla tištěná příloha s obsahem

XX. ročníku časopisu Auditor. Příloha obsahovala chronologicky řazený přehled všech

článků zveřejněných v časopise Auditor a v e-příloze v roce 2013, jakož i přehled

témat jednotlivých čísel časopisu od roku 2007.

Únor 2014

Výkonný výbor zasedal 17. únorový den a projednal řešení žádosti Rady 

pro veřejný dohled nad auditem týkající se mimořádných kontrol u auditorů 

a zajištění nezávislých expertů. Dále mimo jiné schválil upravený akční plán komory

na rok 2014 pro IFAC. Zabýval se také odstoupením člena výkonného výboru Jiřího

Ficbauera a rozhodl o doplnění výkonného výboru o náhradníka v souladu

s výsledky voleb na sněmu v roce 2012.

Jedenáct nových auditorů složilo 6. února slib auditora do rukou prezidenta komo-

ry Petra Šobotníka. Auditoři splnili všechny požadavky dle zákona č. 93/2009 Sb., 

o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory a obdrželi oprávnění 

k výkonu auditorské činnosti.
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Noví auditoři, kteří 6. února 2014 složili slib a obdrželi oprávnění
k výkonu auditorské činnosti.



První viceprezident komory docent Ladislav Mejzlík byl 17. února v prvním kole

tajného hlasování Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy

ekonomické v Praze zvolen děkanem fakulty, a to na čtyřleté funkční období.

Březen 2014

V časopise Auditor č. 2 byl zveřejněn termín 15. dubna pro přijímání návrhů na 

kandidáty do voleb na sněmu 24. listopadu. Auditoři zároveň s tímto číslem obdrželi

formuláře pro návrhy kandidátů.

Zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 17. března. Významným bodem jednání

bylo projednání sumáře možných národních úprav v souladu s nařízením EU o auditu

subjektů veřejného zájmu. 

Auditorka Eva Švecová se v březnu stala novou členkou výkonného výboru 

komory. Nahradila Jiřího Ficbauera, který v únoru rezignoval na členství ve 

výkonném výboru, a doplnila tak počet jeho členů na 14. Výkonný výbor v souladu

s výsledky voleb na sněmu v listopadu 2012 nabídl členství Evě Švecové coby 

první náhradnici. Eva Švecová převzala místo Jiřího Ficbauera také vedení výboru

pro správu profese.

V rámci česko-švýcarského projektu, který byl zahájen podpisem dohody 

v červenci 2010, bylo na konci března podle plánu ukončeno financování školení

auditorů v oblasti mezinárodních auditorských standardů a aktivit zaměřených na

posílení systému veřejného dohledu nad auditem. Projekt pokračoval ještě do konce

roku 2014 pro aktivity týkající se zavedení systému kontroly kvality.
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Duben 2014

V sídle Komory auditorů se 2. dubna uskutečnila schůzka se zástupcem Institutu 

autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants

in England and Wales – ICAEW) ohledně uznávání zkoušek. Za naši komoru 

se schůzky zúčastnili prezident Petr Šobotník, místopředseda výboru pro auditorské

zkoušky Bohumil Král, ředitel úřadu Jiří Mikyna, Libuše Šnajdrová z oddělení evidence

auditorů a za ICAEW Martin Manuzi.

Ve třetím čísle časopisu Auditor, které vyšlo 10. dubna, byla zopakována výzva k navrho-

vání kandidátů do volených orgánů komory ve vyhlášeném termínu do 15. dubna.

Součástí tohoto čísla byly tři vložené přílohy, a to Účetnictví státu – schvalování účetních

závěrek, Účetnictví státu – přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí a Nestátní nevýdělečné organizace – účetnictví a audit.

Vložené přílohy mohli auditoři použít i jako informační materiál pro vybrané účetní jed-

notky a nestátní nevýdělečné organizace jako příjemce auditorských služeb.

Výkonný výbor zasedal 14. dubna a jeho jednání se zúčastnil jako host Petr Kříž, 

zastupující prezident FEE, který mj. informoval o schválení novely směrnice 

o povinném auditu a nového nařízení o auditu subjektů veřejného zájmu 

Evropským parlamentem. Výkonný výbor schválil mimo jiné uznávání vybraných

školení pořádaných KDP ČR na téma „rekodifikace“ do prioritního vzdělávacího 

tématu, sumář možných národních úprav v souladu s nařízením EU o auditu

subjektů veřejného zájmu. Dále projednal a doporučil postup pro jednání 

s makléřem pro pojištění odpovědnosti auditorů za škodu.

Volební komise se sešla 15. dubna na svém třetím zasedání a provedla kontrolu

návrhů kandidátů pro volby do jednotlivých orgánů komory. Vzhledem k tomu, že
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počet navržených kandidátů nebyl dostačující, rozhodla prodloužit termín pro

navrhování dalších kandidátů do 20. května.

Evropský parlament a Rada Evropské unie schválily 16. dubna ve Štrasburku novelu

směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a nové

nařízení o auditu subjektů veřejného zájmu.

Slavnostní setkání k 15. výročí založení Národní účetní rady se konalo 28. dubna 

v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Zúčastnilo se jej 66

zástupců členských organizací a pozvaných hostů. Program byl sestaven z odborných

příspěvků nejvyšších představitelů všech čtyř členských organizací, tedy prezidenta

Komory daňových poradců Martina Tučka, prezidentky Svazu účetních Jany Pilátové,

prezidenta Komory auditorů Petra Šobotníka a děkana Fakulty financí a účetnictví

VŠE v Praze Ladislava Mejzlíka.

Květen 2014

Výkonný výbor se sešel 12. květnový den a jeho jednání se zúčastnil jako host 

Jiří Ficbauer, člen prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem, který informoval 

o předpokládaných dopadech schválení novely evropské směrnice o povinném 

auditu a nařízení o auditu subjektů veřejného zájmu na činnost komory a RVDA. 

Informoval také o tom, že RVDA se stala novým členem celosvětového sdružení

dohledových orgánů IFIAR. Výkonný výbor schválil návrhy úprav vnitřních předpisů –

aplikačních doložek k ISA a Auditorského standardu č. 56, odpověď RVDA na žádost 

o jmenování pracovní skupiny pro zpřesnění metodiky kontrolní a dohledové činnosti.

Dále také projednal plnění rozpočtu roku 2014 v části příspěvků a pravidla pro

stanovení expertů či znalců.
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Setkání Národní účetní rady k jejímu výročí se uskutečnilo v Senátu
Parlamentu ČR.

Prezident Komory auditorů Petr Šobotník na slavnostním setkání
k 15. výročí založení Národní účetní rady 28. dubna 2014.



Rada pro veřejný dohled nad auditem uspořádala 15. května k pátému výročí svého

založení slavnostní konferenci v kongresovém centru České národní banky v Praze.

Konferenci zahájil a účastníky přivítal prezident rady Jiří Nekovář a zúčastnil se jí 

také její první prezident Jiří Rusnok. Prezident Komory auditorů Petr Šobotník své 

vystoupení zaměřil na téma spolupráce mezi RVDA, která vykonává veřejný dohled, 

a samosprávnou organizací auditorů. Na konferenci vystoupili také zástupci České

národní banky, Ministerstva financí ČR, Světové banky, dohledových orgánů z Polska,

Slovenska a Německa. 

Výbor pro správu profese uspořádal 21. května v Ústí nad Labem setkání auditorů

a asistentů auditora se zástupci Komory auditorů ČR. Za komoru se setkání zúčastnila

předsedkyně výboru pro správu profese Eva Švecová a člen výboru pro správu profese

a současně místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský. Hlavním tématem

setkání byla kvalita práce auditora, nezávislost auditora, evropská legislativa, zákon 

o auditorech a jeho aplikace v auditorské praxi. 

Dne 27. května byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice

2014/56/EU, novelizující směrnici 2006/43/ES o povinném auditu ročních 

a konsolidovaných účetních závěrek, a nové nařízení č. 537/2014 o specifických 

požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí

Komise 2005/909/ES. Oba dokumenty vstoupily v platnost dvacátým dnem po 

tomto vyhlášení. Lhůta pro implementaci do národních legislativ členských států je

dva roky, tj. do června 2016.
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Mezi účastníky konference RVDA byli také zástupci Komory
auditorů a dohledových orgánů ze sousedních zemí.

Účastníky konference k 5. výročí vzniku Rady pro veřejný dohled
nad auditem přivítal její prezident Jiří Nekovář.



Červen 2014

Devátý červnový den zasedal výkonný výbor, který schválil úpravy vnitřních

předpisů pro listopadový sněm komory. Dále schválil navržený postup řešení 

rámcové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti auditorů a auditorských

společností a pravidla pro stanovení expertů či znalců a doporučil jejich schválení 

na jednání kárné komise a dozorčí komise.

Jedenáct nových auditorů složilo 23. června v sídle komory slavnostní slib. Podmínkou

zápisu do seznamu auditorů bylo složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct písemných

zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora.

Červenec 2014

V pořadí páté mimořádné číslo časopisu Auditor  vydala komora v polovině července.

Tato publikace s podtitulem „všechno, co jste chtěli vědět o auditu, ale báli jste se

zeptat…“ je vydávána obvykle jednou za dva roky. Jejím cílem je seznámit širokou

veřejnost s náplní práce auditora a s aktuálním vývojem auditorské profese.

Na konci července ukončila po pěti letech své působení na komoře Jana Kolouchová 

z oddělení provozního a vnějších vztahů.
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Jedenáct nových auditorů na slibu 23. června 2014.



Září 2014

Druhý zářijový den se konalo zasedání správní rady Federace evropských účetních 

(FEE Board). Zasedání se výjimečně, z důvodu rekonstrukce sídla v Bruselu, konalo 

v Praze v sídle naší komory. Jednání správní rady se zúčastnil prezident FEE André Kilesse, 

zastupující prezident FEE Petr Kříž a sedm zástupců členských organizací federace.

Výkonný výbor na svém zasedání 8. září mimo jiné projednal odhad plnění rozpočtu

roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Jednání se zúčastnil jako host Petr Kříž, 

zastupující prezident FEE, který informoval o projednávané strategii federace na roky

2015 a 2016 a o aktuálních novinkách.

Dne 9. září se sešla volební komise. Vzhledem k tomu, že konečný počet kandidátů

navržený do dozorčí komise nebyl dostačující, rozhodla volební komise o prodloužení

termínu pro navrhování kandidátů do 15. října.

Říjen 2014

Do oddělení kontroly kvality auditorské činnosti na nově vytvořenou pozici meto-

dik-kontrolor kvality nastoupil 1. října Rudolf Heřmanský.

Komora auditorů od 1. října změnila makléře pro rámcovou pojistnou smlouvu o pojiště-

ní odpovědnosti auditorů a auditorských společností zapsaných v seznamu Komory

auditorů ČR. Novým makléřem se stala společnost Respect, a.s., vybraná v řádném výběro-

vém řízení, namísto Aon Central and Eastern Europe a.s., s níž byla spolupráce ukončena. 

V časopise Auditor č. 7/2014 našli auditoři tištěnou prezentaci kandidátů do orgánů

komory pro volby na XXIII. sněmu. Počet kandidátů (13) do dozorčí komise však ani 
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V říjnu 2014 se auditorská obec rozšířila o osm nových auditorů.



v prodlouženém termínu do 15. září nebyl dostačující, takže volební komise prod-

loužila termín do 15. října. Do tohoto termínu přišly návrhy na další tři kandidáty.

Výkonný výbor se sešel na výjezdním zasedání v Mikulově 5. a 6. října. Zabýval 

se především přípravou a schvalováním materiálů na XXIII. sněm, jehož termín byl

stanoven na 24. listopad. Výkonný výbor mimo jiné schválil odpověď Evropské 

komisi ke konzultaci dopadů užití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

a projednal a schválil finální verzi zprávy o činnosti volených orgánů KA ČR 

za období 11/2012–10/2014 pro jednání sněmu. Projednal také návrhy úprav

některých vnitřních předpisů pro předložení sněmu ke schválení a návrh rozpočtu na

rok 2015. Část jednání byla společná s kárnou komisí a dozorčí komisí. Společně se

projednávaly aktuální agendy obou komisí, změny související s přijetím nové evropské

legislativy v oblasti auditu a aspekty rozpočtu roku 2013, 2014 a 2015.

Osm nových auditorů přišlo 14. října na Komoru auditorů ČR složit slavnostní slib.

Slib složili do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka tak, jak stanoví zákon.

Zástupci Komory auditorů ČR a zástupci Institutu autorizovaných účetních znalců

Anglie a Walesu podepsali 20. října v Londýně dohodu, která podrobně určuje, za

jakých podmínek se členové těchto organizací mohou ucházet o členství v profesní

organizaci smluvní strany a jaké zkoušky jim budou vzájemně uznávány. Podpisem

memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) se završilo více než

roční projednávání možné spolupráce v oblasti vzájemného uznávání profesních 

zkoušek včetně podmínek, za nichž členové těchto profesních organizací mohou

provádět povinný audit účetních závěrek v jednotlivých zemích. Komoru auditorů

na tomto jednání zastupovali prezident Petr Šobotník a místopředseda výboru 

pro auditorské zkoušky Bohumil Král, který byl odborným garantem přípravy 

memoranda za českou stranu.
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Dohodu o spolupráci mezi Komorou auditorů a Institutem autorizo-
vaných účetních znalců Anglie a Walesu podepsali 20. října 2014 
v Londýně Petr Šobotník a Michael Izza.



Listopad 2014

Třetí listopadový den zasedal výkonný výbor a věnoval se zejména rozboru dopadů

technické novely zákona o auditorech ve vztahu ke statusu dočasného zákazu výkonu

auditorské činnosti na vlastní žádost a přípravě XXIII. sněmu. Projednal také zprávu 

o plnění rozpočtu za leden – září 2014 a informaci o spolupráci s Českým institutem

interních auditorů. Výkonný výbor na tomto posledním zasedání před sněmem 

poděkoval Petru Šobotníkovi a Ladislavu Mejzlíkovi za dlouhodobou činnost ve vedení

komory.

Prezident Komory auditorů Petr Šobotník se 6.–7. listopadu zúčastnil pravidelného

výročního zasedání Rady IFAC, složené z představitelů jednotlivých členských zemí.

Zasedání se konalo v Římě a předcházelo světovému kongresu účetních. Novou 

prezidentkou IFAC byla zvolena Olivie Kirtley z USA, která nahradila Warrena Allena, 

a viceprezidentkou Rachel Grimes z Austrálie. 

Organizátorem světového kongresu účetních WCOA 2014, který se konal 

od 10. do 13. listopadu, byla IFAC a italská účetní komora. Kongresu se zúčastnilo

3900 delegátů z celého světa. Z České republiky se zúčastnili zástupci Komory

auditorů, jmenovitě viceprezident Stanislav Staněk, Komory daňových poradců, 

VŠE v Praze, Rady pro veřejný dohled nad auditem a dalších organizací.

Slavnostní slib auditora složily 10. listopadu v sídle Komory auditorů dvě nové 

auditorky.

Ve čtvrtek 20. listopadu vyšla čtyřstránková komerční příloha deníku Hospodářské

noviny s titulem Auditorské služby. Přílohu připravila komora a finančně se na ní 

v roce 2014 podílelo dvanáct auditorských společností.
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Světový kongres účetních (WCOA 2014), označovaný za olympiádu
účetních, se v roce 2014 konal v komplexu koncertních sálů v severní
části Říma.
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Jaká byla Vaše cesta k  auditu? Rozhodl jste se

pro audit již při studiu na vysoké škole?

Studoval jsem v 70. letech na VŠE, tehdy jsme

toho o auditu opravdu ještě moc nevěděli. Přes

studium v oblasti výpočetní techniky jsem se

dostal k programování účetních agend a od toho

byl už jen krůček k přechodu ke klientovi, v kon-

krétním případě rovnou na pozici vedoucího útvaru

informační soustavy v organizaci působící v resor-

tu telekomunikací. Nabyté praktické zkušenosti se

mi podařilo rychle zúročit a po několika letech

jsem přešel na Federální ministerstvo spojů, kde

jsem odpovídal za metodiku účetnictví v celém

oboru pošt a telekomunikací. Již tehdy jsme

prováděli každoročně prověrku účetních závěrek

organizací působících v resortu spojů, nejednalo se

však o audit, ale spíše o ověření návaznosti vyka-

zovaných dat na údaje účetnictví. Krátce po roce

1989 jsem byl členem týmu, který zajišťoval

udělení licence prvnímu mobilnímu operátorovi na

území tehdy ještě společného státu Čechů a Slo-

váků. Při těchto pracích jsem měl možnost se začít

seznamovat s účetními závěrkami potenciálních

zájemců, převážná většina z nich byla auditována

společností Coopers & Lybrand. V roce 1991 

jsem se rozhodl nepokračovat ve státní správě, 

i když jsem dostal lákavě znějící nabídku na místo

náměstka federálního ministra spojů, a rozhodl

jsem se přejít do privátní sféry, kde bych mohl

využít svůj zájem o účetnictví a znalost tele-

komunikačního prostředí. Volba tedy celkem 

logicky padla na již zmiňovanou společnost 

Coopers & Lybrand, kde jsem 1. srpna 1991 

nastoupil jako první český auditor do nově 

se formujícího oddělení auditorských služeb.

Kdy jste se zapojil do činnosti Komory

auditorů ČR?

Celá devadesátá léta byla obdobím bouřlivého

rozvoje auditorské profese. Mým hlavním úkolem

ve firmě bylo vybudování silného auditorského

oddělení a souběžně i získávání nových klientů 

v rámci probíhajících výběrových řízení. Partnerem

v auditorské firmě jsem se stal v roce 1995 a po

celosvětové fúzi Coopers & Lybrand a Price 

Waterhouse v roce 1999 jsem se stal vedoucím

partnerem auditu a společně se sedmi zahra-

ničními kolegy-partnery jsem řídil více než

200členný auditorský tým – v té době největší 

v České republice. Tato práce mne plně pohlcovala

a můj kontakt s Komorou auditorů byl opravdu

minimální. Nicméně postupně jsem se začal zají-

mat i o širší souvislosti vývoje profese a projevil

jsem zájem i o práci v oblasti etiky, kterou považuji

za velmi důležitou, i když dlouhodobě trochu

podceňovanou. Stal jsem se členem výboru pro

otázky profese a etiku a začal jsem od roku 2004

zastupovat ČR v pracovní skupině FEE pro otázky

etiky. Souběžně jsem zajišťoval překlad Etického

Komora auditorů ČR v letech 2010–2014
Rozhovor s prezidentem Petrem Šobotníkem
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kodexu IFAC do češtiny a zasazoval jsem se 

o jeho přijetí sněmem auditorů.

Prezidentem komory jste byl od listopadu

2007 do listopadu 2014. Jak byste zhodnotil

vývoj auditorské profese za tuto dobu?

Mým původním záměrem bylo v roce 2007

pokračovat v rámci výkonného výboru ve své práci

v oblasti etiky, nicméně výsledek voleb přede mne

postavil novou výzvu, umocněnou ještě vývojem 

v legislativě, především pak prohlubováním regu-

lace auditorské činnosti a vznikem dohledových

orgánů. V těchto podmínkách jsem považoval za

klíčové, aby komora vystupovala jednotně a poku-

sila se v rámci svých vnitřních mechanismů přispět

k budování silné samosprávné profese a našla

způsob, jak spolupracovat s dohledovými orgány.

Jsem velmi rád, že jsme za dobu, kdy jsem byl

prezidentem komory, nemuseli v České republice

řešit žádné fatální selhání auditora s dalekosáhlými

ekonomickými dopady. Auditorská profese se 

v průběhu let pochopitelně mění, přicházejí noví

lidé a za období sedmi let došlo ke generační

obměně asi čtvrtiny všech auditorů. Nebojím se

říci, že ke konci roku 2014 byla auditorská profese

plně respektována hlavními „stakeholders“, jako 

jsou Rada pro veřejný dohled nad auditem, 

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka.

Jaké hlavní úkoly komora v době Vašeho

působení ve funkci prezidenta řešila? 

Které z nich považujete za nejvýznamnější 

či nejtěžší? 

Pochopitelně tím naprosto klíčovým úkolem byla

praktická aplikace nových ustanovení zákona 

o auditorech a nastavení pravidel vzájemné komu-

nikace a spolupráce s Radou pro veřejný dohled

nad auditem. Tlak na kvalitu a posílení nezávislosti

kontrolní činnosti si vyžádal zásadní změny 

v organizaci kontrolní činnosti. Volené orgány by

všechny tyto úkoly nemohly zajišťovat bez trvalé

podpory aparátu komory, kde došlo k výrazné

obměně na většině vedoucích míst. Dramatický

nárůst kontrolních akcí si vyžádal i změny v organi-

zaci práce. O všech těchto změnách byla průběžně

informována členská základna, realizované změny

byly předmětem řady otevřených diskusí, nicméně

klíčové dokumenty byly vždy jednotlivými sněmy

schváleny naprostou většinou zúčastněných.

S jakými problémy se komora potýkala 

a jakých dosáhla úspěchů?

Problémů byla celá řada a přinášela je každodenní

činnost. Trvale klesal zájem o činnost v orgánech

komory s ohledem na související časovou nároč-

nost takové činnosti. Všem hlasitým kritikům z řad

auditorů (je jich ale naštěstí mizivá menšina) bych

přál, aby si práci pro komoru alespoň na nečisto 

na pár měsíců zkusili, pak by možná změnili názor.

O to více si vážím těch kolegů, kteří svůj volný čas

komoře věnovali, a zároveň oceňuji i firmy, které

tuto činnost svým zaměstnancům umožňují. Jako

správný prezident musím zdůraznit, že úspěchů

byla celá řada, za ten největší považuji z mého

pohledu plnění úkolů, které byly novým zákonem

ponechány v kompetenci samosprávné profese, 

zejména pak zajištění kontroly kvality práce

auditorů. Klíčové pro profesi není to, jak se sama

hodnotí, ale to, jak je hodnocena svými partnery,

ať již se jedná o dohled, regulátory či klienty. 

Za osobní úspěch pak považuji velmi silný mandát,

který získalo staronové vedení komory opakovaně

ve volbách roku 2010.

Jak hodnotíte spolupráci komory s Radou 

pro veřejný dohled nad auditem, která vznikla

v roce 2009?

Spolupráci komory a Rady pro veřejný dohled nad

auditem hodnotím za období, kdy jsem stál v čele

komory, velmi pozitivně. Pochopitelně vztah obou

institucí se v čase vyvíjí a jde o zcela nový vztah,

neexistuje precedens spolupráce, na který by bylo

možno navázat. Chtěl bych uvést, že jsem si vždy

jako zástupce komory vážil důvěry, která byla

komoře poskytnuta tím, že některé klíčové aktivity
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byly ponechány v kompetenci volených orgánů 

a Rada působila jako dohledový a odvolací orgán.

Jaká byla spolupráce komory s profesními 

organizacemi, orgány státní správy a dalšími

tuzemskými i mezinárodními institucemi?

Zástupci komory se pravidelně účastní klíčových

setkání na úrovni IFAC i FEE, řada kolegů působí ve

výborech FEE, velkým uznáním pro celou profesi je

i skutečnost, že současný prezident FEE Petr Kříž je

členem naší komory. Úzce spolupracujeme i s pro-

fesními kolegy ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky, kde

se pravidelně jednou ročně scházíme k diskusi nad

klíčovými otázkami dalšího vývoje profese. V rám-

ci ČR jsem si velmi vážil spolupráce s odborem

účetnictví Ministerstva financí, kde jsme měli

možnost se pravidelně vyjadřovat k návrhům záko-

nů a opatření majících vliv na naši každodenní

činnost. Obdobně jsem si vážil i spolupráce s od-

borem kontroly Ministerstva financí ČR, s nímž

jsme pravidelně diskutovali o působení auditorů ve

veřejném sektoru, především pak v oblasti přezku-

mu hospodaření územních samosprávných celků.

Co Vám působení ve vrcholné funkci 

dalo a co vzalo? 

Myslím si, že každá vrcholová funkce člověka obo-

hatí. Měl jsem to štěstí, že jsem si vedení týmu lidí

mohl vyzkoušet jako vedoucí útvaru informační

soustavy v poměrně mladém věku. Další výzvou

pak bylo působení ve vedení mezinárodní audi-

torské firmy po dobu téměř 20 let. Všechny získa-

né zkušenosti jsem mohl využívat ve vedení komo-

ry. Podle mne je nutné mít vždy jasný cíl a dokázat

se obklopit schopnými spolupracovníky. Stát v čele

jakékoliv instituce není práce na 8 hodin denně, ale

spíše poslání, které se prolíná celým životem se

všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Jak se dá skloubit funkce prezidenta 

komory s běžným pracovním životem?

Vše se odvíjí od toho, že výkon funkce prezidenta

není plným pracovním úvazkem, ale dobrovolnou

činností. Obávám se, že s rostoucími nároky na

výkon funkce i s ohledem na dynamiku vývoje 

v této oblasti je současný stav dlouhodobě neu-

držitelný. Ve vyspělých ekonomikách jsou do těch-

to pozic uvolňováni zaměstnanci velkých a střed-

ních auditorských firem, i z tohoto pohledu je naše

praxe a zapojení velkého počtu OSVČ do práce pro

komoru unikátní. Myslím si, že si toto srovnání

mohu dovolit i z toho důvodu, že funkci prezidenta

jsem v letech 2007–2011 vykonával jako partner

PwC, kdy mi pro výkon této funkce byl vytvořen

prostor, a od roku 2011 jsem ji vykonával jako

samostatně působící auditor ve svém volném čase.

Po skončení ve funkci prezidenta působíte

nadále v komoře jako člen dozorčí komise 

a zástupce komory v pracovní skupině FEE pro

etiku. Co považujte za nejdůležitější úkoly 

v těchto dvou oblastech?

Do dozorčí komise jsem kandidoval především 

z toho důvodu, že oblast kvality auditorské práce

považuji za naprosto klíčovou. Osobně mne zají-

malo, jak se daří uvádět do praxe opatření, která

jsme v rámci výkonného výboru navrhovali. 

Je nutné si uvědomit přetrvávající zásadní rozdíl

mezi složením výkonného výboru a složením

dozorčí komise. Zatímco ve výkonném výboru

naprosto převažují zástupci velkých a středních 

auditorských firem, v dozorčím orgánu mají

naopak velkou převahu samostatně působící

auditoři a zástupci malých auditorských firem.

Kontrola kvality je velmi komplexní činností se 

závažnými dopady dovnitř i vně auditorské pro-

fese. Proto jsem se rozhodl ještě prodloužit své

působení v orgánech komory, vyvážený výkon

kontrolní činnosti zaměřený na klíčová rizika 

považuji pro další úspěšné působení komory 

za jednu z hlavních priorit. Pokud se týká působení

v oblasti etiky, stále zastávám názor, že etika 

prolíná všemi činnostmi auditora, kontrolní 

a dohledovou činnost nevyjímaje. 

Rozhovor se uskutečnil v červnu 2015.


