
Vážené 
kolegyně, 
vážení 
kolegové,
v nadchá-
zejícím roce 
oslaví Komo-
ra auditorů 
patnácté vý-

ročí svého vzniku a listopadový 
sněm rozhodl o složení rady, je-
jímž úkolem bude zajistit nejen 
důstojný program těchto oslav, 
ale především připravit auditor-
skou profesi na změny, které při-
nese nový zákon o auditorech. 
O tom, že změny budou v někte-
rých oblastech významné, není 
třeba pochybovat. Všichni účast-
níci nedávného sněmu z vystou-
pení jednotlivých řečníků zjisti-
li, že stále existuje řada oblastí, 
s nimiž auditoři (mnohdy i zásad-
ním způsobem) nesouhlasí, otáz-
kou však zůstává, jaké nástro-
je máme nyní v rukou, abychom 
ještě tento trend zvrátili.
Se zájmem jsem si přečetl úvod-
ník svého předchůdce z roku 
2004, kde si tehdy nově zvole-
ný prezident komory pochva-
loval kontinuitu v orgánech ko-
mory a zároveň upozorňoval na 
rizika spojená se zásadní obmě-
nou po dalších volbách. Ta doba 
nyní nastala a nám nezbývá než 
se s problémy poprat, jak nejlé-
pe umíme, a využít všeho pozi-
tivního, co se v minulém obdo-
bí podařilo. A proto i před tím, 
než nastíním některé úvahy o bu-
doucím vývoji, bych chtěl využít 
i této příležitosti a ještě jednou 
poděkovat našim předchůdcům 
v orgánech komory za jejich prá-
ci. Myslím si, že komora dispo-
nuje pevným základem, na němž 
lze stavět. Přijetí mezinárodních 
auditorských standardů i přije-
tí Etického kodexu IFAC poklá-
dám za rozhodující východisko 
pro naši další práci a odstupují-
cím orgánům patří nesporný dík 

za jejich uvedení do každoden-
ní praxe. Přijetím těchto norem 
jsme deklarovali náš závazek vy-
stupovat jako plnohodnotný člen 
IFAC i FEE a naplňovat tak zá-
kladní poslání práce auditora. 
Změny v Radě komory se netý-
kají jenom nových tváří, ale i sku-
tečnosti, koho tyto nové tváře 
zastupují. V nové Radě komory 
nalezneme po delší době též zá-
stupce tzv. velké čtyřky, význam-
ně jsou zastoupené středně velké 
auditorské firmy, nechybí OSVČ 
ani zástupci VŠE. Domnívám se, 
že tento mix je velmi užitečný 
a umožní v práci Rady zohledňo-
vat zájmy všech skupin audito-
rů. Nezměnilo se jenom složení 
Rady, postupně se i mění slože-
ní členské základny. Stále více 
vznikají malé a střední firmy, na-
opak počet OSVČ postupně kle-
sá. Jedná se o trend, který je ob-
vyklý i v EU a jenom potvrzuje již 
výše zmíněný proces přibližová-
ní poměrům obvyklým v Evrop-
ské unii. 
Nově zvolená Rada bude mu-
set na svém prvním zasedání ješ-
tě před koncem roku rozhodnout 
o nominacích do jednotlivých 
výborů. Myslím si, že to bude 
i dobrá příležitost zamyslet se 
nad tím, zda současné složení vý-
borů odpovídá potřebám profese 
– též  s přihlédnutím k aktivitám 
jednotlivých pracovních skupin 
v rámci FEE. V té souvislosti bych 
chtěl především zmínit význam 
pracovní skupiny FEE pro ma-
lé a střední podnikatele a audito-
ry. Jestliže velké auditorské firmy 
mají své pracovní postupy a ma-
nuály detailně propracované, pak 
oblast SME/SMP je tou, kde ko-
mora musí sehrávat daleko aktiv-
nější roli než doposud a podpo-
rovat všemi možnými prostředky 
činnost menších auditorů, kte-
ří nejsou členy žádných uskupení 
auditorských firem v mezinárod-
ním měřítku. 
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aktuality

Tradičně se vý-
sledná kalkula-
ce používá jakož-
to nástroj kontroly 
plnění úkolu. Po-
kud bych chtěl 
tento nástroj ří-
zení použít i pro 
hodnocení obdo-

bí, ve kterém jsem měl tu čest být 
v čele Komory auditorů České repub-
liky, zjistil bych, že s jeho využitím to 
nebude tak snadné. Především vyme-
zení úkolu samotného již bude nará-
žet na určité metodické otázky (zda 
je činnost komory jednoznačně de-
terminovaná zákonem o auditorech, 
či zda profese sama o sobě si definu-
je cíle, jichž má být v daném období 
dosaženo), navíc změření výsledku je 
prakticky nemožné. 
Celkově snad lze říci, že vedení pro-
fesní organizace je úspěšné tehdy, 
pokud není odvoláno mimořádným 
sněmem (k tomu zatím v historii ni-
kdy nedošlo), či je úspěšné v případě, 
že návrhy usnesení předložené pravi-
delně se opakujícímu sněmu jsou (re-
lativně) bezproblémově odsouhlase-
ny. Ani to však nepovažuji za měřítko 
úspěšnosti. Tím je pro mne vnímá-
ní toho, že mnozí auditoři spontán-
ně dávají najevo, zda s prací volených 
orgánů jsou či nejsou spokojeni; to 
prvé převládá. 
Co je příčinou takovéto spokojenosti? 
Nejedná se o projev jakéhosi patolí-
zalství ze strany auditorů (v době, kdy 
povinná rotace řadu z nás odsouvá 
do role „pěšáků“, je to asi možné vy-
loučit) či projev patologické ješitnos-

ti a sebeuspokojení (ješitní jsme v ur-
čité míře všichni, ale patologické jevy 
lze spatřit spíše v jiných sociálních 
skupinách než v naší profesi; k sebeu-
spokojení není pražádný důvod, mno-
hé se podařilo uskutečnit, mnohem 
více toho však před auditorskou pro-
fesí čeká na úspěšné vyřešení). Kde 
se tedy bere ona spokojenost? Pa-
trně v racionální bilanci toho, co se 
za poslední volební období podařilo 
zlepšit, vyřešit, uhladit či zrealizovat. 
Pokusme se o malý výčet sloužící 
k osvěžení paměti (vše bylo mnoho-
kráte řečeno, ale ...):
• překlad a následná implementace 

Mezinárodních auditorských stan-
dardů do praxe českých auditorů,

• sladění Etického kodexu s meziná-
rodními požadavky (Etický kodex 
IFAC),

• vypracování Příručky pro provádění 
auditu v podnikatelském prostředí,

• zavedení principu prioritních témat 
v KPV,

• úspěšný pokus o využití e-learnin-
gu v KPV,

• koordinace postupu vůči těm, kte-
ří neplní své povinnosti v KPV mezi 
Radou a Dozorčí a Kárnou komisí,

• nový koncept časopisu Auditor 
včetně e-přílohy Auditor,

• moderní a funkční webové stránky,
• stabilizace zaměstnanců Úřadu, vý-

razné posílení v oblasti metodiky 
a dohledu,

• příprava nového zákona o audito-
rech,

• aktivní role na mezinárodním po-
li (včetně zastoupení ve vrcholové 
funkci ve FEE, kde je vicepreziden-

tem Petr Kříž, pořádání či spolu-
pořádání odborných konferencí, 
jednání „auditorské“ Visegrádské 
„čtyřky“, prosazení nominace do 
výboru IFAC ap.).

(Pozor! Ne vše bylo zcela ideální, ne 
nadarmo se říká, že „kdo nic nedělá, 
nic nezkazí“.)
Nebylo toho málo, a k tomu vše-
mu i „obyčejné“ úkony, rozmanitý-
mi školeními počínaje a zkouškami 
nových kolegů konče. Z přehledu je 
zřejmé, že za vším stojí velký počet 
nadšenců, kteří se, každý určitým 
dílem i odlišným rozsahem odbor-
nosti i času, věnovali výše uvede-
ným aktivitám. Jde o zaměstnance 
Úřadu komory, členy všech volených 
orgánů, odborníky v poradních or-
gánech a komisích, lektory, celkem 
o 100 – 150 lidí, kterým bych rád 
velmi poděkoval v okamžiku, kdy 
opouštím vrcholovou funkci prezi-
denta Komory auditorů ČR. 
Dovolím si využít prostoru, který mi 
redakční rada dala, i k tomu, abych 
popřál všem nově zvoleným členům 
rady, dozorčí i kárné komise hod-
ně úspěchů v dalším, zcela jistě ne-
lehkém období, které vyvrcholí díl-
čím uzavřením a hodnocením práce 
na podzim roku 2010. Je jen na 
nich, zda budou mít z vykonané prá-
ce dobrý pocit, tedy alespoň tako-
vý, jaký jsem dne 19. listopadu měl 
já osobně, když jsem pomyslné žez-
lo předával novému prezidentovi 
ing. Petru Šobotníkovi.

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
odstupující prezident

Již jsem se několikrát zmínil 
o FEE, to však v žádném přípa-
dě neznamená, že bych podceňo-
val potřebu spolupráce s profesní-
mi sdruženími i zástupci exekutivy 
v podmínkách České republiky. 
Aktivní spolupráci s Ministerstvem 
financí ČR považuji za velmi důle-
žitou. Stejně tak spolupráci s ČNB, 
zejména s jejími orgány dohle-
du, i spolupráci s řadou profesních 
sdružení, mezi nimiž klíčovou roli 
sehrává Komora daňových porad-
ců a Svaz účetních. 

Nezávislost, profesionální chování 
a důvěryhodnost jsou hlavními atri-
buty činnosti každého auditora. Zá-
leží na každém z nás, zda dokážeme 
trvale tyto atributy naplňovat a při-
spívat tak k dalšímu posílení důvěry 
v činnosti auditorů, a tím i k posílení 
vážnosti profese. Jsem si vědom to-
ho, že všechny nové funkcionáře če-
ká v nadcházejících měsících (a to ne-
jen v souvislosti s přijetím nového 
zákona) řada náročných úkolů. Záro-
veň jsem přesvědčen, že všichni nově 
zvolení členové Rady jsou připrave-

ni maximálně přispět dle svých mož-
ností k naplňování základních priorit 
naší práce tak, jak byly schváleny lis-
topadovým sněmem. 
Na závěr mi dovolte popřát všem 
úspěšný start do roku 2008 a vyjá-
dřit přesvědčení, že se nám společ-
ně podaří vypořádat s nástrahami 
připravovaného zákona a dále posí-
lit vliv auditorské profese v ekono-
mice ČR. 

Ing. Petr Šobotník
prezident Komory auditorů ČR

Výsledná kalkulace

Vladimír Králíček
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Nově zvolená Rada Komory 
auditorů se sešla v plném počtu 
19. listopadu 2007 krátce po 
skončení XVII. sněmu na svém mi-
mořádném zasedání, aby zvolila 
ze svých členů nového preziden-
ta a viceprezidenta na nadcháze-
jící tříleté funkční období. Jedná-
ní Rady řídil odstupující prezident 
doc. Vladimír Králíček. 
Rada se nejprve seznámila se zá-
sadami voleb prezidenta a vice-
prezidenta a odsouhlasila je. 
Poté byla schválena volební 
komise ve složení doc. Králíček 
a Ing. Rokosová. 
Navrhování kandidátů a volby pro-
bíhaly tajným hlasováním. Navr-
ženo bylo pět kandidatů, avšak 

kandidaturu přijali pouze dva, 
Ing. Petr Šobotník a Ing. Ladislav 
Langr. Prezidentem Komory 
byl většinou hlasů zvolen 
Ing. Petr Šobotník z firmy 
PriceWaterhouseCoopers. 
Rovněž na funkci vicepreziden-
ta komory bylo navrženo několik 
kandidátů, volby probíhaly v něko-
lika kolech a nakonec byla 
viceprezidentkou Komory 
zvolena prof. Ing. Libuše 
Müllerová, CSc. z VŠE Praha. 
Rada poté obdržela informace 
o výsledcích voleb ze zasedání Do-
zorčí komise a Kárné komise, kte-
ré zasedaly v sousedních salon-
cích a rovněž volily ze svých členů 
předsedy a místopředsedy.  

Předsedou Dozorčí komise se 
stal Ing. Stanislav Staněk, 
místopředsedy Ing. Josef Zídek 
a Ing. Miroslava Krčmová. 
Předsedou Kárné komise se 
stal Ing. Josef Běloubek, 
místopředsedy JUDr. Antonín 
Husák a Ing. Tomáš Brumovský.
Závěrem byli členové Rady vyzvá-
ni, aby si promysleli oblast půso-
bení Komory, které by se chtěli vě-
novat ve funkci předsedy  výboru, 
resp. redakční rady a doc. Králíček 
popřál nově zvolenému vedení 
Komory hodně úspěchů v nadchá-
zejícím volebním období.

Ing. Eva Rokosová, MBA
Úřad KA ČR

Z mimořádného zasedání Rady KA ČR

Prezident 
Ing. Petr Šobot-
ník je partne-
rem společnosti 
Pricewaterhou-
seCoopers. Au-
ditorské činnos-
ti se věnuje od 
roku 1991, kdy 
nastoupil k fir-

mě Coopers & Lybrand. Od roku 
1998, kdy došlo ke sloučení 
Coopers & Lybrand a Price Water-
house, je členem vedení Pricewa-
terhouseCoopers. Dlouhodobě ve-
de auditorské týmy poskytující 
služby jak významným nadnárod-
ním, tak i vedoucím českým spo-
lečnostem.
Ing. Šobotník se v rámci Komory 
auditorů ČR specializoval na pro-
blematiku etického chování audito-
rů a aplikaci Etického kodexu me-
zinárodní federace účetních IFAC 
v rámci České republiky. Dlouho-
době působí ve Výboru pro etiku, 
v roce 2007 se stal členem Rady 
komory. Ing. Šobotník zastupu-
je též Českou republiku v pracovní 
skupině FEE pro otázky etiky.
Mezi jeho koníčky patří tenis, lyžo-
vání a šachy.

Viceprezidentka 
Prof. Ing. Libuše 
Müllerová, CSc. 
přednáší jako vy-
sokoškolská pro-
fesorka na ka-
tedře finančního 
účetnictví pražské 
VŠE, kterou v le-
tech 1995–2006 

vedla. Odborné veřejnosti je zná-
má jako autorka řady knih, učebních 
skript a odborných článků (např. 
v časopisech Auditor, Účetnictví, 
Účetnictví v praxi, Daňový a účetní 
poradce podnikatele).
Auditorské praxi se věnuje od ro-
ku 1990. V letech 1993–2004 byla 
společníkem firmy IB Grand Thorn-
ton, v současné době provádí audity 
svým jménem a na svůj účet. Je-
jí specializací jsou menší obchodní 
společnosti a spotřební družstva.
Prof. Müllerová patří mezi zakládají-
cí členy Komory auditorů a od 
roku 1992 aktivně působí v je-
jích nejvyšších orgánech. V obdo-
bí 1992–2001 byla členkou Rady 
a v letech 1998–2001 viceprezi-
dentkou komory. Od roku 2004 je 
opět členkou Rady. V rámci komory 
se v uplynulých letech zabývala ze-

jména zkouškami a informační poli-
tikou. V současné době je i předsed-
kyní redakční rady časopisu Auditor.
Jejími koníčky jsou krásná literatu-
ra, tenis a hory.                         

Předseda dozorčí komise
Ing. Stanislav 
Staněk je partne-
rem společnos-
ti Deloitte, kde 
v roce 1991 za-
čal pracovat na 
poradenských 
projektech při 
privatizaci. Au-

ditorské činnosti se věnuje od roku 
1992 a specializuje se na audit vý-
robních a stavebních podniků. Ve-
de také skupinu poskytující služby 
japonským společnostem v ČR. Od 
roku 1996 je certifikovaným účet-
ním ve Velké Británii (FCCA).
V rámci KA ČR působil od roku 
1997 ve Výboru pro auditorské 
směrnice a podílel se na přípravě 
prvního překladu Mezinárodních 
auditorských standardů do české-
ho jazyka. V roce 2004 byl zvolen 
členem dozorčí komise.
Svůj volný čas věnuje převážně 
rodině.

Představujeme nové vedení komory
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Předseda kárné komise
Ing. Josef Bělou-
bek je v současné 
době jednatelem 
společnosti Audit 
Litoměřice. V mi-
nulosti pracoval 
jako OSVČ, poz-
ději u společnos-

ti Česká auditorská společnost se 
sídlem v Praze, která měla v letech 
1994–2002 čtyři auditory a jed-
noho asistenta auditora. Auditorské 
činnosti se věnuje od roku 1992. 
Jeho specializací jsou středně velké 
obchodní společnosti.
V rámci Komory auditorů byl v le-
tech 2002–2007 zvolen do dozorčí 

komise, kde v prvním období praco-
val jako místopředseda a ve druhém 
volebním období jako předseda do-
zorčí komise.
Mezi jeho koníčky patří především 
filatelie (byl 32 let ve vedení Sva-
zu českých filatelistů), zájem o dění 
ve skautské činnosti, fotografování 
a četba odborné literatury.         -rr-

Novým náměst-
kem ministra fi-
nancí, který bude 
mít na staros-
ti daně, cla, účet-
nictví a audit, byl 
v první polovině 
listopadu jmeno-
ván Peter Chren-

ko. Nahradil tak Danu Trezziovou, 
která odešla do soukromého sek-
toru.

Peter Chrenko pracoval v letech 
1992–2002  v české pobočce 
Arthur Andersen jako vedoucí part-
ner pro energetiku a plynárenství 
v ČR a partner daňového oddělení. 
Od roku 2002 řídil slovenskou po-
bočku Ernst & Young v Bratislavě 
a současně byl partnerem tamějšího 
daňového oddělení. Letos v létě jej 
v těchto funkcích vystřídal Stan 
Jakubek, Kanaďan se slovenským 
původem, který v posledních letech 

pracoval v Ernst & Young v Chorvat-
sku a Slovinsku.
„Peter Chrenko je vynikajícím odbor-
níkem v oblasti daňové legislativy. 
Jeho nejdůležitějším úkolem bude 
připravit nový zákon o dani z příjmu, 
který by měl výrazně zjednodušit da-
ňový systém,“ uvedl tiskový mluv-
čí ministerstva financí v souvislos-
ti s nástupem nového náměstka do 
funkce.                                        -jd-

Nový náměstek na ministerstvu financí

Dne 29. listopadu 2007 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen 
zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které zákony v souvislosti s jeho přijetím (dále jen no-
vela insolvenčního zákona). Součástí novelizovaných 
zákonů je i novela zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o účetnictví), a novela zákona č. 254/2000 Sb., o au-
ditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech).

Novelou zákona o účetnictví jsou novelizována usta-
novení:
• § 17 o uzavírání a otevírání účetních knih,
• § 20 o ověřování účetní závěrky auditorem,
• § 29 o inventarizaci majetku a závazků,
• § 31 o úschově účetních záznamů,
ve kterých byla upravena terminologie tak, aby od-
povídala úpravě dle insolvenčního zákona, který na-
bývá účinnosti 1. ledna 2008.

Podle přechodných ustanovení se na konkurzní říze-
ní zahájená podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkur-
zu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, použi-
jí ustanovení zákona o účetnictví ve znění účinném 
před dnem nabytí účinnosti insolvenčního zákona.
Novelou zákona o auditorech je ve vybraných usta-
noveních novelizována použitá terminologie tak, aby 
odpovídala úpravě dle insolvenčního zákona, který 
nabývá účinnosti 1. ledna 2008.
Novela insolvenčního zákona nabývá účinnosti s vý-
jimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV 
dnem 1. ledna 2008.                                               -mj-

Novela zákona o účetnictví a o auditorech



Profesní 
vzdělávání auditorů
Evidenční záznam KPV 
za rok 2007
S blížícím se koncem roku opět připo-
mínáme povinnost potvrdit do 31. 1. 
2008 svou účast na aktivitách v rám-
ci kontinuálního profesního vzdělávání 
v roce 2007, a to formou Evidenčního 
záznamu. Formulář je na internetových 
stránkách komory www.kacr.cz (pod 
odkazem Kurzy a vzdělávání nebo For-
muláře) a samostatně vložený ho na-
jdete v tomto čísle časopisu Auditor. 
Na zadní straně formuláře najdete text 
Směrnice pro KPV v aktuálním znění 
schváleném XVI. sněmem.
Před odesláním zkontrolujte, zda 
jste na formuláři nezapomněli 
uvést své identifikační údaje (jmé-
no, číslo osvědčení). Vyplněný a po-
depsaný formulář odešlete na ad-
resu Úřadu KA ČR, Opletalova 55, 
110 00 Praha 1 nebo faxem na číslo 
224 211 905. Auditoři, kteří 
splnili minimální povinný limit KPV 
v rámci akcí pořádaných KA ČR 
(do tohoto počtu se nezapočítává 
převod hodin z minulého období), 
nemusí Evidenční list zasílat. 
Záznam je automaticky vygenerován 
z databáze KA ČR.
Stanovený rozsah KPV činí 40 hodin/
rok pro všechny auditory, kteří jsou 
zapsaní v seznamu auditorů (s výjim-
kou auditorů, kteří měli v roce 2007 
pozastaveno oprávnění k poskytová-
ní auditorských služeb). Pro audito-
ry, kteří v průběhu roku 2007 zača-
li opět aktivně vykonávat auditorskou 
činnost (např. po uplynutí doby poza-
stavení oprávnění k poskytování audi-
torských služeb), činí limit KPV 
60 hodin/rok a není možné jej v zá-
vislosti na datu opětovného zápisu do 
seznamu auditorů alikvotně krátit 
(§ 3 odst. 4 Směrnice pro KPV).
Do stanoveného rozsahu je možné 
započítat účast na vzdělávacích ak-
cích pořádaných Institutem vzdělává-
ní KA ČR, ale i jinými institucemi, lek-
torskou činnost nebo např. publikační 
činnost (samozřejmě vždy související 
s auditorskou profesí) a samozřejmě 
také absolvování e-learningových kur-
zů (počet hodin určených pro zápočet 
do KPV je uveden u každého kurzu; 
podmínkou pro zápočet je úspěšné 
absolvování závěrečného testu). 

Monika Kryštůfková
Institut vzdělávání KA ČR

AUDITOR 10/2007 • strana 5

V úterý 4. prosince se v prostorách 
Komory architektů a na její pozvání 
sešli čelní funkcionáři profesních ko-
mor. Setkání pokračovalo v tradici 
založené v posledním desetiletí mi-
nulého století s cílem přesvědčit od-
povědné představitele příslušných 
ministerstev – kteří jsou na tato se-
tkání pravidelně zváni – o významu 
těchto samosprávných profesních or-
ganizací a seznámit je s jejich fungo-
váním.
Zásadní význam měla tato setká-
ní zejména v době, kdy se zpochyb-
ňovala účelnost povinného členství 
v komorách (což se, bohužel, opaku-
je v pravidelných vlnách). Za Komo-
ru auditorů se setkání zúčastnil no-
vě zvolený prezident Petr Šobotník 
a viceprezidentka Libuše Müllerová. 
Z pozvaných zástupců ministerstev 
byl přítomen náměstek ministra pro 
místní rozvoj pan Petr Pávek.
Pro zástupce těch komor, kde exis-
tuje pravidelná rotace funkcionářů 
(což je spíše výjimka než pravidlo), 
se členové vedení jednotlivých ko-
mor představili, stručně pohovořili 
o činnosti své organizace a o aktivi-
tách, které je v posledním roce za-
městnávaly.
Tradičně velké problémy prožíva-
jí počtem členů největší tři komory 
– lékařská, lékárenská a stomatolo-

gická, u nichž nejsou jednotné názo-
ry na to, zda je vhodná jejich úprava 
jedním zákonem, nebo by bylo lepší, 
aby každá měla samostatný zákon. 
V současné době prakticky všechny 
komory řeší problematiku uznává-
ní kvalifikace zahraničních odborníků 
a jejich působení v České republice. 
Trochu rozpačitě působilo vystoupe-
ní pana náměstka Pávka, který vytý-
kal komorám malý důraz na samo-
správu, zejména v oblasti dohledu 
nad profesí, trestání až po vylou-
čení a odebrání licence těm, kdož 
odvádějí nekvalitní práci, a nedo-
statečným zajišťováním kontinuální-
ho vzdělávání členů. Zástupci větši-
ny komor se pokoušeli vysvětlit, že 
tento názor – byť zřejmě všeobec-
ně rozšířený – vyplývá z neznalosti 
a nezájmu veřejnosti o problematiku 
komor, neboť právě do těchto oblas-
tí se soustřeďují jejich největší aktivi-
ty (stejně jako v naší auditorské ko-
moře). Naopak odebrání povinného 
členství by jim znemožnilo tento do-
hled vykonávat. Diskuse byla zajíma-
vá, místy až bouřlivá, a nezbývá než 
litovat, že se setkání nezúčastnili zá-
stupci z dalších ministerstev, aby se 
s problematikou komor blíže sezná-
mili. Možná by si na jejich činnost 
a význam pro společnost opravili 
názor.                                         -lm-

Setkání zástupců profesních komor

pf 2008



strana 6 • AUDITOR 10/2007

aktuality

Oslava účetní profese v České republice
Mezinárodní federace účetních a auditorů (IFAC) osla-
vuje v prosinci tohoto roku 30. výročí svého založení. 
V této souvislosti byl týden od 3. prosince vyhlášen 
jako „Týden světového účetnictví“ (World Accountan-
cy Week), který slavily členské organizace IFAC po ce-
lém světě. Pražská kancelář Asociace certifikovaných 
účetních (ACCA) zorganizovala za podpory Komory au-
ditorů ČR, Komory certifikovaných účetních při Svazu 
účetních a Institutu Svazu účetních setkání členů účet-
ní a auditorské profese v kavárně Adria. Pozvala nejen 
studenty a absolventy ACCA, ale i funkcionáře a členy 
výše uvedených organizací. 

IFAC již třicet let přispívá ke zlepšení a zprůhledně-
ní ekonomiky prostřednictvím tvorby mezinárodních 
standardů a jiných materiálů pro audit, etiku, vzdělá-
vání a veřejný sektor. IFAC a jeho členské organizace 
svou kvalitní prací přispívají k integritě profese a tím 
i k ochraně  veřejných  zájmů.
Setkání proběhlo v příjemné a neformální předvánoč-
ní atmosféře a paní Katce Benešové, vedoucí pražské 
kanceláře ACCA a hlavní organizátorce akce, patří po-
děkování od všech, kdo se setkání zúčastnili.     

-lm-, -mj-

Katka Benešová, vedoucí pražské kanceláře ACCA. Uprostřed prof. Libuše Müllerová, viceprezidentka KA ČR.

Zleva: PhDr. Jaroslav Louka z Institutu Svazu účetních
a prof. Bohumil Král z VŠE s manželkou.

Ing. Martin Unzeitig, FCCA, předseda Komory certifikovaných 
účetních.

Absolventi ACCA. Na oslavě nechyběly ani zástupkyně Komory auditorů.
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XVII. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen 

„komora“) po projednání jednotlivých bodů programu 

podle schváleného programu jednání:

a)  schvaluje podle předložených návrhů

• zprávu o činnosti Rady komory, 
• zprávu o činnosti Dozorčí komise komory, 
• zprávu o činnosti Kárné komise komory, 
• zprávu Volební komise, 
• zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu roku 

2006, 
• účetní závěrku komory roku 2006, 
• převod zisku za rok 2006 na účet nerozdělené-

ho zisku minulých let, 
• novelu Statutu komory s účinností od 1. ledna 

2008, 
• novelu Etického kodexu s účinností od 1. ledna 

2008, 

• priority činnosti komory v roce 2008, 
• rozpočet komory na rok 2008.

b)  bere na vědomí

• zprávu revizorů účtů, 
• průběžné plnění rozpočtu komory v roce 

2007,

c)  zvolil orgány komory pro další funkční období

d) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi

• zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z priorit 
činnosti komory v roce 2008,

e)  ukládá Radě komory

• zajistit pokračování e-learningových kurzů 
podle zásad uvedených ve zprávě o činnosti 
Rady komory.

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblastí: regulace 
auditu, řízení a kontrola kvality auditorské činnosti 
a komunikace s auditory a veřejností.

Rada:
• V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit 

nové profesní předpisy ke schválení sněmem, 
• spolupracovat s MF ČR na výkladu a aplikaci no-

vého zákona o auditorech do praxe a do vnitřních 
předpisů komory, 

• pokračovat ve školení Mezinárodních auditorských 
standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy všichni čin-
ní auditoři budou moci prokázat svoji odbornost 
v této oblasti, 

• nadále se podílet na činnosti FEE, IFAC, NÚR, 
• pokračovat ve spolupráci s institucemi, jejichž zamě-

ření přímo či nepřímo souvisí  s auditorskou profesí, 
• poskytovat metodickou podporu a umožnit vzdělá-

vání auditorům v souvislosti s ověřováním účetních 
závěrek sestavených podle IFRS, 

• vhodným a racionálním způsobem informovat au-
ditorskou obec o výsledcích činnosti Rady a jejích 
pomocných orgánů (odborných výborů), 

• spolupracovat s Dozorčí komisí a Kárnou komisí při 
řešení problémů souvisejících s podporou kvality 
auditorské profese, 

• věnovat zvýšenou pozornost aplikaci zákona proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Dozorčí komise:
• V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit 

nové profesní předpisy ke schválení sněmem v ob-
lasti dohledu nad auditorskou činností, 

• sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajiš-
ťování kvality auditorské činnosti, 

• pokračovat v přednostních kontrolách auditorských 
společností a auditorů, jež auditují emitenty veřej-
ně obchodovaných cenných papírů, a připravit se 
na spolupráci v této oblasti s Radou pro veřejný 
dohled, jejíž zřízení je předpokládáno v souvislosti 
s přijetím nového zákona o auditorech, 

• spolupracovat s Radou a jejími odbornými výbory 
při hledání metodických návodů, 

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

• věnovat zvýšenou pozornost aplikaci zákona 
č. 284/2004 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti.

Kárná komise:
• V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit 

nové profesní předpisy ke schválení sněmem v ob-
lasti udělování kárných opatření,  

• sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajiš-
ťování kvality auditorské činnosti, 

• postihovat nedodržování požadavku na kontinuální 
profesní rozvoj auditorů, 

• informovat v obecné formě auditorskou obec o pří-
padech porušení zákona a předpisů KA ČR a k to-
mu udělených kárných opatřeních, 

• zajišťovat průběžné informování veřejnosti v soula-
du se zákonem.

Usnesení XVII. sněmu Komory auditorů ČR

Priority činnosti Komory auditorů ČR v roce 2008
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XVII. sněm KA ČR

Rada (595 platných hlasů) 

Zvolení kandidáti 
Číslo 

osv. 
Počet 

hlasů 

Prof. Ing. MÜLLEROVÁ Libuše, CSc. 0088 467 

Ing. RYNEŠ Petr 1299 404 

Ing. PILÁTOVÁ Jana 1708 380 

Doc. Ing. ZELENKA Vladimír, Ph.D. 1182 378 

Doc. Ing. MEJZLÍK Ladislav, Ph.D. 1107 377 

Ing. LANGR Ladislav 0257 351 

Ing. HEŘMANSKÝ Rudolf 0324 325 

Ing. KROUPOVÁ Běla 1667 325 

Ing. STRUŽINSKÝ Radomír 1373 323 

Ing. BARTOŠ Tomáš 1122 284 

Ing. ŠTĚPÁN Michal 2053 283 

Ing. ŠOBOTNÍK Petr 0113 279 

Ing. LIŠKAŘOVÁ Irena 1146 277 

Ing. GRYGAR Zdeněk 1029 262 

Ing. KULHAVÝ Pavel 1538 257 

Ing. FICBAUER Jiří, CSc., MBA 0431 255 

Ing. FILIPCOVÁ Hana 0649 250 

Náhradníci 

Ing. ŠVECOVÁ Eva 1905 228 

Ing. FÁRLIK Jiří 0099 204 

Ing. FINEK Stanislav 1717 201 

Ing. Mgr. PAČESNÝ Václav 1965 170 

Ing. URBAN Zdeněk 1270 149 

Revizoři účtů (564 platných hlasů) 

Zvolení kandidáti 
Číslo 

osv. 
Počet 

hlasů 

Ing. NOVOTNÝ Pavel 1136 323 

Ing. NĚMCOVÁ Olga 1486 241 

Náhradníci 

Ing. PECHOVÁ Jaroslava 0123 237 

Dozorčí komise (590 platných hlasů) 

Zvolení kandidáti 
Číslo 

osv. 
Počet 

hlasů 

Ing. ZÍDEK Josef 0054 357 

Ing. KUTILOVÁ Jana 0650 317 

Ing. KRČMOVÁ Miroslava 0095 304 

Ing. NÁHLOVSKÁ Jitka, Ph.D. 1244 283 

Ing. NOVOTNÝ Karel 1824 282 

Ing. STANĚK Stanislav 1674 282 

Ing. VÍTOVÁ Monika 2079 248 

Ing. BLÁHA Jan 1673 241 

Ing. HORA Michal 1525 239 

Ing. CAHLÍKOVÁ Zdeňka 1345 235 

Ing. NĚMEC Jaroslav 0238 225

Náhradníci 

Ing. VLČKOVÁ Marta 1485 201 

Ing. HRBEK Pavel 1653 193 

Ing. RAMBOUSEK Ivo 1262 171 

Ing. KOSOVÁ Pavla 1557 167 

Ing. VALEŠ Václav 0425 144 

Kárná komise (592 platných hlasů) 

Zvolení kandidáti 
Číslo 

osv. 
Počet 

hlasů 

Ing. BENEŠ Jaroslav 0445 325 

Ing. VRBA Jiří 0064 299 

JUDr. HUSÁK Antonín 0098 273 

Ing. ŠPAČKOVÁ Ivana 1515 271 

Ing. BRUMOVSKÝ Tomáš 0587 266 

Ing. BĚLOUBEK Josef 1022 263 

Ing. BERNÁT Tomáš 1961 234 

Náhradníci 

Ing. HAUPTFLEISCH Roman 2009 208 

Ing. KOŽÍŠKOVÁ Květoslava 1886 182 

Ing. NĚMEC Milan 1939 162 

Výsledky voleb do orgánů komory 
na XVII. sněmu KA ČR
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Hlavními tématy XVII. sněmu 
Komory auditorů ČR byly volby 
a nový zákon o auditorech

Zaznělo 
na sněmu
Z vystoupení Ing. Stanislava Staňka, 
člena Dozorčí komise KA ČR

Úroveň auditorské 
dokumentace je výrazně lepší 
Nejvýznamnějším úkolem dozorčí ko-
mise bylo vypořádat se se změnou 
standardů, kterými se jako auditoři ří-
díme, a snažili jsme se pozměnit pro-
cedury a postupy.
Všichni zřejmě víte, že při dohlídkách 
postupujeme podle dotazníku dozor-
čí komise, který byl také zhruba před 
rokem publikován v časopise Auditor, 
takže se můžete seznámit s tím, co vás 
při případné dohlídce ze strany dozor-
čí komise čeká, a zaměřit se na nejdů-
ležitější body, které při dohlídce posu-
zujeme.
Aby výstupy z naší práce byly jedno-
značné a přehlednější, připravili jsme 
i novou strukturu zpráv z dohlídky. Ti, 
které jsme navštívili zhruba v posled-
ní roce, již měli možnost se s novou 
strukturou seznámit. Zprávy jsou jas-
nější a nechybí odkazy na příslušné 
standardy a směrnice.
Úkolem nové dozorčí komise bude vy-
pořádat se s postupy podle meziná-
rodního standardu ISQC 1, který je již 
platný a všichni bychom se jím měli ří-
dit. Dozorčí komise se bude muset té-
to oblasti věnovat od poloviny příští-
ho roku. 
Zjistili jsme, že úroveň auditorské do-
kumentace obecně stoupá, je výrazně 
lepší, než byla třeba před několika le-
ty, a to je jistě pozitivní.
Z bodů, na které je dobré se zaměřit 
a kde jsou dílčí nedostatky, bych zmí-
nil aplikaci standardu ISA 240, který 
se týká podvodů, což je v dnešní době 
velmi aktuální oblast. Při auditech na 
to nesmíme zapomínat, je třeba si uvě-
domit, že tento standard byl před ně-
kolika lety novelizován a klade na nás 
poměrně rozsáhlé požadavky, co má-
me pro identifikaci možných podvodů 
v rámci auditů dělat.
Jinou oblastí, která stojí za zmínku, 
jsou procedury při ukončování auditu. 
Někdy konstatujeme relativně ma-
lou provázanost výsledků provedených 
procedur. Auditor má ve spisu založe-
nu spoustu podkladů, jak kontroloval 

Podruhé v pražském Top Hotelu, ale 
jinak již posedmnácté se sešli audi-
toři na svém sněmu. Letošní „sně-
mování“ proběhlo 19. listopadu 
a bylo nepochybně ovlivněno volba-
mi do orgánů komory a diskusemi 
o novém zákoně o auditorech, který 
by měl vstoupit v platnost již za ně-
kolik měsíců.
Sedmnáctý sněm Komory auditorů 
ČR měl přívlastek „řádný“. V době 
zahájení se do pražského Top 
Hotelu dostavilo 527 auditorů, což 
je  40,66 % z jejich celkového po-
čtu. Nutno podotknout, že tato čís-
la zahrnují jak fyzicky přítomné, tak 
auditory zastoupené formou plné 
moci, takže reálně bylo lidí v jed-
nacím sále o něco méně. Nicmé-
ně v průběhu „sněmování“ se účast 
mírně navýšila; v rámci voleb bylo 
odevzdáno rovných 600 hlasů.
Do Top Hotelu zavítali i hosté – kro-
mě zástupců „spřátelených“ pro-
fesních sdružení (prezident Svazu 
účetních ing. Lubomír Harna a vi-
ceprezident Komory daňových po-
radců ing. Jiří Škampa) také před-
stavitelé Ministerstva financí (nový 
náměstek zastřešující oblast da-
ní a účetnictví Mgr. Peter Chrenko 

a vedoucí oddělení auditu a regula-
ce profesí ing. Martin Šabo, který je 
současně zástupcem ředitele odbo-
ru účetnictví a auditu).
Přítomnost zástupců ministerstva 
byla nepochybně ovlivněna tím, že 
se blíží přijetí nového zákona o au-
ditorech, a to je pádný důvod pro 
informování auditorské obce o legis-
lativních úpravách. 

Komentáře ke zprávám
Řízení sněmu měl na starosti vice-
prezident komory ing. Jiří Vrba. Vol-
ba mandátové a návrhové komise, 
ověřovatelů zápisu a skrutátorů pro-
běhla hladce, stejně jako schválení 
programu jednání. 
Následoval blok vystoupení ke 
zprávám o činnosti jednotlivých 
orgá nů KA ČR. Všichni auditoři ob-
drželi podrobné materiály v před-
stihu, takže na sněmu byly pouze 
komentovány.

• Rada. Prezident doc. Vladimír 
Králíček v úvodu prezentoval oblas-
ti, kterým se komora věnuje, a zdů-
raznil, že široké spektrum činností 
by nebylo možné zvládnout bez vý-
borů, resp. jejich členů, kteří 
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jednotlivé zůstatky účtů, ale již ob-
tížně to navazuje na to, proč vlastně 
byla vydána auditorská zpráva tako-
vého či jiného znění a jak byla vlast-
ně provedena závěrečná kontrola 
účetní závěrky, úplnosti a správnosti 
údajů v ní obsažených.
Zhruba od roku 2004 dochází k re-
lativně významnému nárůstu po-
čtu prováděných dohlídek. V roce 
2008 jich bude ještě víc než letos. 
Cílem je naplnit požadavek, který se 
asi objeví v novém zákoně o audito-
rech, aby každý auditor a auditor-
ská společnost byli subjektem do-
hlídky jednou za šest let. To bude 
vyžadovat další změny postupů do-
zorčí komise i případné posílení re-
ferátu dohledu,
K postavení dozorčí komise. Mno-
zí si neuvědomují, že dozorčí komise 
má vedle dohlídek a kontrol audi-
torů i kontrolní funkci v rámci or-
gánů komory. Tady je třeba říci, že 
spolupráce s radou i kárnou komisí 
v uplynulém období byla velmi dob-
rá, všeobecně kooperativní, a na 
druhé straně nám to nebránilo v pří-
padě nutnosti přinášet radě „špat-
né zprávy“.
Chtěl bych poděkovat auditorům, 
s kterými jsme byli v poslední době 
v kontaktu kvůli prováděné dohlíd-
ce, za jejich přístup, čas a úsilí vě-
nované spolupráci s námi. Je to pro 
nás velmi důležité. Vyskytují se to-
tiž ojedinělé případy, kdy se termí-
ny dohlídek musí překládat, audito-
ři nemají připravenou dokumentaci, 
dohlídka je pro ně něčím, co je vel-
mi výrazně obtěžuje, a dávají to vý-
razně najevo. Pokud by takové pří-
pady nebyly ojedinělé, naše práce 
by byla mnohem složitější.
Pokud jde o postavení dozorčí ko-
mise vůči vnějšímu světu, komise 
dosud nebyla nikdy příliš viditelná. 
Je to kontrolní orgán, který působí 
především směrem dovnitř komory 
a vůči auditorům. V budoucnu zde 
ale bude muset dojít ke změně, pro-
tože nový zákon o auditorech počítá 
se vznikem veřejného dohledu nad 
auditorskou profesí, kde je velmi sil-
ná vazba na činnost dozorčí komi-
se. Pro činnost dozorčí komise bude 
velmi významné, jak budou vypadat 
vztahy s tímto novým orgánem. 

„vnitřně pociťují, že audit není jen 
o fakturaci“. Za to jim patří dík.
Následně krátce komentoval nový 
zákon o auditorech. „Jednou ze zá-
kladních změn je existence veřej-
ného dohledu,“ uvedl. „Na mnoha 
mezinárodních setkáních se hovo-
ří o tom, že tímto krokem dochá-
zí k velkému omezení samosprávy 
auditorské profese. Já si to dovolím 
parafrázovat větou – byli jsme před 
veřejným dohledem, budeme i po 
něm. Budeme se muset s touto nor-
mou naučit žít.“
Doc. Králíček hovořil i o vývoji audi-
torské profese v ČR. Počet audito-
rů stále roste a mění se poměr mezi 
samostatně výdělečně činnými oso-
bami a zaměstnanci a společníky 
auditorských firem. Dříve byl ten-
to poměr vyrovnaný, dnes převažují 
auditorské firmy.
Za pozitivní označil obsahovou 
a grafickou změnu, kterou v uply-
nulých letech prošel časopis Audi-
tor, a novou podobu webových strá-
nek komory.
Doc. Králíček komentoval i povin-
nou rotaci funkcionářů v rámci ko-
mory. „Když jsem přemýšlel, které 
jiné instituce mají ve svých stano-
vách zabudovánu rotaci, zjistil jsem, 
že převažují vysoké školy a účetní 
komory – včetně FEE a IFAC.“ V té-
to souvislosti by obměna funkcioná-
řů měla přinášet nové cíle i názory 

na způsoby řešení, a v souhrnu po-
souvat profesi auditorů vpřed.

• Dozorčí komise. Pověřený člen 
dozorčí komise ing. Stanislav Sta-
něk zdůraznil, že díky vytvoření jed-
notného dotazníku, který obsahu-
je nejvýznamnější body dohlídky, 
a nové struktuře zpráv z dohlídek se 
podařilo docílit větší jednoznačnosti 
a přehlednosti v dozorové činnosti.
Více z jeho vystoupení najdete 
na str. 9-10.

• Kárná komise. Předseda kár-
né komise ing. Josef Zídek uvedl, 
že v souvislosti s aplikací nově při-
jatého správního řádu dnes kár-
ná komise přijímá všechny stížnosti 
a podněty, a rozhoduje o nich. Ved-
le podnětů od členů statutárních or-
gánů, vlastníků a zastupujících ad-
vokátů nově přichází více stížnosti 
od České národní banky, které „jsou 
velmi dobře zpracovány a většinou 
se zakládají na pravdě“.
Více z jeho vystoupení najdete 
na str. 11.

• Hospodaření komory. Komen-
táře k hospodaření komory se ujal 
doc. Králíček. Co se týče výnosů, 
větší díl příjmů získává komora z pří-
spěvků auditorů, i když provozní vý-
sledky se udržují na solidní úrovni 
a mírně rostou. Z analýzy příspěvků 

Zleva: Peter Chrenko, náměstek ministra financí, Martin Šabo, vedoucí oddělení 
auditu a regulace profesí MF ČR, Vladimír Králíček, Jiří Vrba.
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Z vystoupení ing. Josefa Zídka, 
předsedy Kárné komise KA ČR

Několik postřehů
ke stížnostem na auditory
Práci kárné komise v posledním roce 
ovlivnila nová procesní norma - správní 
řád. Stížnosti na auditorské společnos-
ti a na auditory dnes přicházejí přímo 
na kárnou komisi, která se jimi zabývá 
a třídí je. Některé přijme, jiné odmít-
ne jako neoprávněné, neopodstatněné. 
Některé se vrací stěžovatelům, jiné se 
předávají dozorčí komisi k prošetření. 
Kárná komise rovněž samostatně pro-
šetřuje určité podněty, aby měla dů-
kazní materiál pro řízení.
Podněty mají podhoubí většinou v na-
pjatých vztazích mezi členy statutár-
ních orgánů, mezi vlastníky a statutár-
ním orgánem.
Objevují se problémy, kdy určitá zjiš-
tění z auditu nejsou promítnuta pří-
mo do auditorské zprávy. Existuje pro-
blém, něco v závěrce, příloze nebo 
v rozvaze chybí, v účetních výkazech je 
něco špatně, ale auditor na to ve svém 
výroku nereaguje. Následuje stížnost.
Někdy se stane, že auditor zjistí nepři-
měřené hospodářské výsledky nebo 
nesprávné vykázání, tato nepřiměře-
nost zásadního charakteru je uvede-
na ve zprávě, ale ve výroku se to ne-
projeví. 
Podněty přicházejí od zastupujících ad-
vokátů, členů statutárních orgánů (ně-
kdy bývalých), od minoritních vlastní-
ků, kteří se cítí být výrokem auditora 
poškozeni, od policie. Nově se aktivi-
zovala Česká národní banka jako do-
zorčí orgán nad cennými papíry; tyto 
podněty bývají velmi dobře zpracova-
né a většinou se bohužel zakládají na 
pravdě.
Podněty od České národní banky se 
týkají např. nedostatečného posouzení 
reálné hodnoty aktiv ve formě cenných 
papírů. Auditor k tomu často nemá ve 
svém spise žádné podklady, ačkoliv by 
to situace - pokud jde o cenné papíry 
ve významném objemu - vyžadovala. 
V auditorské činnosti a ve výsledcích 
také často nejsou dostatečně zohled-
něna specifika jednotlivých kontrolo-
vaných subjektů, ať už jde o obchodní-
ky s cennými papíry, likvidaci, konkurs, 
družstvo, neziskovou sféru. Zde je tře-
ba si uvědomit zvláštnosti, a podle 
nich audit provádět.

vyplývá, že stále větší díl pochází od 
auditorských společností. 
Když z výše pohyblivých příspěvků 
auditorů i auditorských společnos-
tí odvodíme výši tržeb, zjistíme, že 
dosahuje částky 3,3 miliardy korun. 
Vzhledem k tomu, že auditoři vy-
konávají i další činnosti, jejich reál-
né tržby mohou být i dvojnásobné, 
„což je pro českou ekonomiku ne-
pochybně zajímavý údaj“.
V souvislosti s náklady uvedl 
doc. Králíček, že objem čistě režij-
ních nákladů na zajištění činnos-
ti komory považuje za relativně při-
měřený. Pozastavil se však nad tím, 
že zatímco na metodiku auditu bylo 
v roce 2006 vydáno cca 1,5 milio-
nu korun, metodika účetnictví si vy-
žádala zhruba 3,3 milionu. Tuto in-
formaci by měli vzít v úvahu členové 
nových orgánů, a posoudit, zda je 
tato proporce v pořádku.
Značná část nákladů se vynaklá-
dá na dozorčí a kárnou činnost, 
a vzhledem ke zvyšujícímu se po-
čtu dohlídek lze předpokládat, že 
v příštích letech bude ještě vyšší. 
„Z porovnání nákladů a výnosů vy-
plývá, že se v uplynulých letech po-
dařilo až na jednu výjimku docílit 
pozitivní převahy výnosů nad nákla-
dy, takže se nedostáváme z hlediska 
zisku ani řízení peněžních toků do 
vážných problémů.“

E-learning pokračuje
Po bezproblémovém schválení účet-
ní závěrky za rok 2006 a krátké in-
formaci doc. Králíčka o průběžných 
výsledcích rozpočtu v roce 2007 
(očekává se zisk 1,6 mil.korun) ná-
sledoval samostatný bod programu 
– e-learning. 
Předsedkyně výboru pro KPV 
Ing. Jana Pilátová poměrně obsáh-
le referovala o jednotlivých kurzech 
(od září 2006 tři, od října 2007 čty-
ři), počtech zájemců o konkrétní té-
mata a zmínila i úspěšnost v tes-
tech. Obecně lze shrnout, že zájem 
o e-learning mírně stoupá a účastní-
ci jej hodnotí vesměs pozitivně.
Sněm měl rozhodnout, zda se bude 
v této formě studia pokračovat a za 
jakých podmínek. Návrh počítal 
s pokračováním e-learningu s tím, 
že napříště budou mít auditoři vol-
ný přístup do systému po dobu tří 
měsíců (kdo zmešká, bude platit), 
za úspěšné absolvování závěrečné-
ho testu bude do KPV započítáváno 
minimálně šest hodin a základní ce-
na kurzu bude činit 950 korun 
vč. DPH. Sněm tyto změny přijal.
V další fázi jednání auditoři bez při-
pomínek schválili změnu etického 
kodexu, která spočívá v nové de-
finici sítě firem (pro lepší orienta-
ci v případech, kdy vzniká nejistota, 
zda firmy působící např. pod jiným 

Pohled do sálu během XVII. sněmu.
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Nový zákon o auditorech nám dává 
větší volnost v tom, v jakých činnos-
tech můžeme vedle své auditorské 
činnosti působit. Základní normou 
chování auditora bude etický kodex, 
nový zákon již neříká, jak bychom 
se měli chovat. Na auditory proto 
může přicházet mnoho stížností tý-
kajících se jejich chování, co dělají 
vedle auditorské činnosti ap. To bu-
de znamenat větší zátěž pro kárnou,  
případně i dozorčí komisi.

Z vystoupení hostů

Ing. Lubomír Harna, 
prezident Svazu účetních
Svaz účetních je o účetnictví a au-
dit by měl být především o účetnic-
tví, a až následně možná o daních. 
V této souvislosti bych zde chtěl vy-
jádřit uspokojení nad opravdu nad-
standardními vztahy mezi Svazem 
účetních a Komorou auditorů, ne-
jenom v rámci Národní účetní rady, 
ale i v celé řadě dalších oblastí. 
Svaz účetních se snaží o budová-
ní profesní instituce se vším všudy. 
Máme stejný etický kodex jako au-
ditoři, přebíráme jej z IFAC jako dru-
há členská organizace v České re-
publice. Máme stejné povinnosti 
v oblasti kontinuálního profesního 
vzdělávání atd.
V současné době připravujeme roz-
šíření našeho systému certifikace 
ve spolupráci s ACCA tak, aby tento 
systém plně zohledňoval nové tren-
dy v oblasti mezinárodních vzdělá-
vacích standardů.

Ing. Jiří Škampa, viceprezident 
Komory daňových poradců
Naše komory mají  hodně společné-
ho, ale i hodně rozdílného. Koncep-
ce, kterou jsme zvolili hned na za-
čátku, odpovídá naší profesi. Jejím 
posláním je být servisní organizací 
pro daňové poradce, dávat možnost 
těm, kteří mají zájem se vzdělávat, 
mají zájem pracovat pro komoru.
V komoře máme také etický kodex 
a  program kontinuálního vzdělává-
ní, který jsme schválili na posled-
ní valné hromadě. Snažíme o jaké-
si zdůraznění dobrovolnosti, takže 
k etickému kodexu se daňoví po-
radci hlásí dobrovolně, stejně ja- Na XVII. sněmu probíhaly volby.

názvem jsou či nejsou součástí sítě) 
i drobnou úpravu statutu (souvisejí-
cí se správním řízením).
Bez připomínek byl schválen i návrh 
rozpočtu a priority činnosti KA ČR 
na rok 2008.

Některá úskalí nového zákona
Problematika očekávaného přijetí 
nového zákona o auditorech se vy-
skytovala v řadě příspěvků v prů-
běhu celého sněmu, s obsáhlejšími 
referáty pak vystoupili náměs-
tek ministra Mgr. Peter Chrenko, 
Ing. Martin Šabo, doc. Vladimír Krá-
líček a Ing. Petr Kříž.
Náměstek Chrenko vtipně gloso-
val některé body z důvodové zprávy 
(navrhovaný zákon nemá vliv na ži-
votní prostředí, sociální dopady, do-
pady na rovnost žen a mužů ani fi-
nanční dopady na podnikatelské 
prostředí) a uvedl, že zvyšující se 
nároky na auditory by měly vést ke 
společnému cíli – k vytvoření pro-
středí, které odpovídá mezinárod-
ním standardům s akcentem na ob-
jektivitu, nezávislost a odbornost.
Ing.Martin Šabo byl konkrétněj-
ší a poměrně podrobně účastníkům 
sněmu popsal nejdůležitější úpra-
vy nového zákona a důvody, které 
k nim vedly.
Docent Králíček poukázal na to, že 
zástupci komory se podíleli na pří-
pravě zákona v rámci poradního 

orgánu Ministerstva financí a při-
pomínky auditorů byly vesměs ak-
ceptovány.
Potíž je v tom, že v následném při-
pomínkovém řízení se v návrhu ob-
jevila řada problematických bodů, 
které by bylo třeba eliminovat, ten-
tokrát již zprostředkovaně. 
Problémy, které se objevily v návr-
hu zákona až po mezirezortním při-
pomínkovém řízení,podrobněji po-
psal ve svém referátu Ing. Petr Kříž. 
Jako zásadní označil prolomení ml-
čenlivosti, resp. to, že kromě ČNB 
(u vybraných subjektů), finančně 
analytického útvaru MF ČR a no-
vého auditora by měly mít právo 
nahlížet do spisu auditora i orgá-
ny činné v trestním řízení, soudy 
ap., což se jeví jako velmi proble-
matické.
Také rozšíření oznamovací povin-
nosti na prakticky veškeré trestné 
činy je bezprecedentní zásah.
Z vystoupení zástupců ministerstva 
vyplynulo, že tento požadavek byl 
do návrhu zakomponován po tlaku 
ministerstva vnitra,nicméně přislí-
bili, že MF se v rámci komise legis-
lativní rady vlády pokusí prolomení 
mlčenlivosti změkčit.

Výsledky voleb
V závěru sněmovního jednání by-
ly vyhlášeny výsledky voleb do jed-
notlivých orgánů komory.

XVII. sněm KA ČR
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ko k programu kontinuálního vzdělá-
vání. Výsledkem toho je, že v seznamu 
daňových poradců, který je zveřejněn 
v Komoře daňových poradců, je po-
známka „přihlásil se k etickému ko-
dexu a k programu kontinuálního 
vzdělávání a splnil limit“, přičemž do-
poručený limit je 40 hodin ročně.
Určitý problém máme s právnickými 
osobami. Možná jste si všimli, že v no-
vele zákona o správě daní a poplat-
ků se pod legislativní zkratku „daňový 
poradce“ poslaneckým návrhem pa-
na Doktora dostala i právnická osoba, 
která je oprávněna vykonávat daňové 
poradenství. 
Právnických osob zapsaných v ob-
chodním rejstříku, které jsou oprávně-
ny podle zápisu do obchodního rejs-
tříku vykonávat daňové poradenství, 
je poměrně dost. Vždy ho vykonávají 
prostřednictvím fyzické osoby, daňové-
ho poradce. Nicméně první reakce mi-
nisterstva financí na tuto novelu byla 
taková, že to je vlastně mrtvé ustano-
vení, protože v zákoně o daňovém po-
radenství nemáme upraveny právnické 
osoby,“ takže my žádné daňové porad-
ce, právnické osoby nebudeme v záko-
ně o správě daní brát.“
Ten, kdo není daňovým poradcem pod 
zmiňovanou legislativní zkratkou, ne-
může u jednoho správce daně zastu-
povat více daňových subjektů než jed-
noho, a potom také nemá možnost 
posuzovat automaticky ze zákona da-
ňové přiznání.
O těchto věcech budeme dále disku-
tovat s ministerstvem financí na koor-
dinačním výboru, nicméně doufám, 
že se nám podaří vysvětlit, že právnic-
ká osoba, která má zapsáno daňové 
poradenství v obchodním rejstříku, je 
oprávněná.
Čím dál více kolegů, daňových porad-
ců, pracuje u právnických osob, a asi si 
to zaslouží řešení.
Rád bych zmínil poměrně velice úzkou 
a dobrou spolupráci obou našich ko-
mor, a to hlavně na poli Národní účet-
ní rady. Myslím, že je to dobrá proti-
váha proti ministerstvu financí, která 
reprezentuje odbornou veřejnost. 
Jsem přesvědčen, že řada interpreta-
cí je dobrá, má hlavu a patu, a myslím 
si, že je potřeba ještě dále popularizo-
vat výsledky.

Volební komise kontrolovala průběh voleb.

Mandátová komise
Ing. Tomáš Brumovský 
Ing. Jana Pilátová

Návrhová komise
JUDr. Antonín Husák  
Ing. František Doležal

Ověřovatelé zápisu
Doc. Karel Novotný 
Doc. Hana Březinová

Skrutátoři
Ing. Tomáš Bartoš, Ing. Lukáš Berný
Ing. Jaroslav Brtáň, Ing. Jan Hakl
Ing. Karel Heteš, Ing. Václav Valeš
Ing. Zdeňka Cardová, Ing. Věra 
Kadochová, Ing. Alena Malá, Ing. Jitka 
Panovcová, Ing. Anithea Škodová
Ing. Martina Kotrčová, Ing. Lubomír 
Holeček, Ing. Jan Křížek, Ing. Petr 
Ambrož, Ing. Pavel Antoš, Ing. Václav 
Grubner, Ing. Rudolf Hanusek, 
Ing. Jiří Šmíd, Ing. Jiří Sixta

Kdo se podílel na bezchybném průběhu XVII. sněmu

Volby byly tentokrát zajímavé 
v tom, že až na jednu výjimku se 
počet kandidátů shodoval s počtem 
členů a náhradníků jednotlivých or-
gánů, takže bylo předem jasné, jak 
to dopadne. Nicméně asi každý 
chtěl vědět, kolik hlasů získá ten či 
onen kandidát a jakou má podporu 
auditorské obce. A to v situaci, kdy 
většina kandidátů do rady dosud ve 
vrcholných orgánech komory nepů-
sobila.
Výsledky voleb zveřejnujeme samo-
statně na straně 8. Za zmínku určitě 
stojí fakt, že nejvíce hlasů při volbě 
nové rady získali představitelé aka-
demické obce.

Jak dál ve sněmování
Podle návrhu nového zákona 
o auditorech se počítá s tím, že 
sněmy komory auditorů se budou 
konat vždy po dvou letech. Pře-
chodná ustanovení umožnují uvést 
vnitřní normy do souladu s tímto 
zákonem během dvanácti měsíců 
(předpokládá se, že od 1. 5. 2008 
do 1. 5. 2009), takže nebude nutné 
svolávat např. v dubnu mimořádný 
sněm. Předpokládá se, že noveliza-
ce předpisů se bude projednávat na 
řádném sněmu koncem roku 2008. 
Další sněmy by se měly pořádat 
v dvouletém intervalu, tedy v roce 
2010, 2012 atd.                      -jd-
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Z vystoupení ing. Petra Kříže

Některá ustanovení návrhu nového zákona 
o auditorech jsou problematická

Spolupráce s ministerstvem před při-
pomínkovým řízením byla velice dobrá. 
Postupovalo se pomalu, ale na druhou 
stranu ministerstvo nemělo extrém-
ní názory a skutečně nám šlo o pocti-
vou implementaci směrnice EU při za-
chování všeho dobrého, co v komoře 
existuje. V řadě případů se to poved-
lo, nicméně pravdou je, že připomínko-
vé řízení vneslo do návrhu zákona řadu 
problematických ustanovení (i když ně-
které drobné věci vyřešilo).
Nový zákon je členěn na hlavy, což 
výrazným způsobem přispělo k jeho 
zpřehlednění.
Z ustanovení, která zákon přináší, pla-
tí požadavek směrnice, že auditor-
ská společnost musí mít prostou vět-
šinu hlasů a většinu členů statutárních 
orgánů tvořenou auditory z Evrop-
ské unie. Tedy nejen z České republi-
ky, ale i z EU.
Stejnou možnost budeme mít my při 
zakládání auditorských společnos-
tí v evropských zemích, třeba na Slo-
vensku.
Zkouška uznávání kvalifikací na zákla-
dě zákona umožňuje srovnatelné vy-
sokoškolské a profesní zkoušky, což 
bude posuzovat komora.
Z liberalizačních bodů vypadla ustano-
vení o zákazu neauditorského pracov-
ního poměru u auditorů. V této oblas-
ti bude platit výhradně etický kodex, 
který nás zavazuje k některým omeze-
ním v této oblasti, nicméně tato usta-
novení, která přinášela určité klady, ale 
minimálně stejné množství záporů, kdy 
auditor nemohl vlastnit účetní společ-
nost a podobně, odpadají. 

• Mlčenlivost. Největší problém ná-
vrhu nového zákona v podobě, v jaké 
opustil ministerstvo směrem do Legis-
lativní rady,  je prolomení mlčenlivos-
ti, které směřuje do oblasti, kdo může 
vyžadovat informace od auditora. 
Je to Česká národní banka,  finanč-
ně analytický útvar Ministerstva fi-
nancí. Tady je to v pořádku, proto-
že se jedná o praní špinavých peněz, 

přístup k těmto informací má mít no-
vý auditor.
Nicméně jsou tam jiné veřejné dohle-
dy, a to orgány činné v trestním řízení 
a soudy, a tady už to začíná býti veli-
ce problematické.
V návrhu je odstavec, který většině 
těchto orgánů dává právo orgánům 
činným v trestním řízení nahlížet do 

spisu auditora v případě, že je to ne-
zbytně nutné. Je to mírné omezení, 
nicméně výkladově si nedovedu před-
stavit, kdo tuto nezbytnou nutnost 
bude posuzovat.
Došlo i  k rozšíření oznamovací povin-
nosti na prakticky veškeré trestné či-
ny, což je také zcela bezprecedent-
ní zásah.
Mohu potvrdit, že jak ředitel odboru, 
tak i náměstek ministra jsou připra-
veni o těchto věcech jednat a pokud 
možno ještě ve vládní fázi dosáhnout 
určitého zmírnění těchto požadavků. 
Toto je největší problém stávajícího 
znění zákona.

• Jmenování valnou hromadou. Au-
ditora podle nového zákona bude 
jmenovat valná hromada, členové ne-
bo společníci společností, což je změ-
na související s kvalitní správou a ří-
zením společností. Takže auditor musí 
být jmenován valnou hromadou, mů-
že být odvolán orgánem, který ho 

jmenoval, a je tady docela užitečné 
ustanovení, že pokud auditor rezignu-
je nebo je odvolán, musí o tom odvo-
lávající nebo rezignující informovat ra-
du pro veřejný dohled.
Myslím si, že toto ustanovení výrazně 
zlepší pozici auditora, protože zamezí 
bezdůvodnému odvolávání a umožní 
orgánu, který stojí mimo profesi, aby 
v těchto případech zasáhl a případně 
zjednal nápravu.

• Zpráva auditora. Pokud jde 
o zprávu auditora, objevil se požada-
vek, aby obsahovala připomínky sta-
tutárních a dozorčích orgánů.To může 
být problematické, zejména kvůli to-
mu, že tyto zprávy se většinou pro-
jednávají po jejich vydání - minimálně 
s dozorčím orgánem.
Pozitivní je, že ve zprávě již nebude 
nutné uvádět předmět činnosti audi-
tované účetní jednotky, s čímž jsme 
trochu válčili, zejména když byl tento 
předmět příliš dlouhý.

• Archivace. Zůstal požadavek dese-
tileté archivace spisu auditora. Rád 
bych o tom ještě jednal. Původní ná-
vrh byl sedmiletý vzhledem k šestile-
tému cyklu zajišťování kvality.
Toto prodloužení víceméně přišlo z ji-
ných odborů ministerstva financí, které 
vyžadovaly desetiletou archivaci niko-
liv spisu, ale zprávy auditora. Nicmé-
ně jak všichni víme, zpráva auditora pa-
tří do výroční zprávy, která se archivuje 
10 let, takže tuto připomínku považuji 
za bezpředmětnou, ovšem  při vypořá-
dání připomínek se to objevilo.

• Odpovědnost za škody. V rám-
ci konečného členění návrhu, což se 
snad ještě podaří zvrátit, vypadlo 
ustanovení, které říkalo, že auditor 
odpovídá za způsobené škody v míře, 
kterou sám zavinil. 
Myslím si, že to je pro nás dosti pod-
statné.

Petr Kříž

XVII. sněm KA ČR
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Nový zákon byl připraven na základě 
přijetí 8. směrnice a povinnosti Ceské 
republiky jakožto státu, který je sou-
částí Evropské unie, implementovat 
tuto směrnici.
Dalším z důvodů, proč bylo přistou-
peno ke změně stávajícího zákona, 
bylo zpracování dílčích změn a dal-
ších právních předpisů.
Při zpracování nového zákona byly 
zohledněny současné i budoucí obec-
né požadavky týkající se například 
snížení administrativní zátěže.
Základní principy, které jsme dodr-
žovali při přípravě zákona, vycháze-
jící z toho, že bylo nutné zapracovat 
všechny požadavky, které povinně 
stanoví 8. směrnice, a další požadav-
ky vyplývající z ostatních právních 
předpisů. Zároveň jsme se snažili re-
spektovat veškeré fungující struktury 
a v co nejširší možné míře zachovat 
stávající regulaci auditorské profese, 
tzn. nevymýšlet nic nového, pokud to 
již funguje, a nesnažit se „bourat“ už 
to fungující.

Dalším naším cílem byla snaha o pře-
hlednost a srozumitelnost. Z tohoto 
důvodu jsme přistoupili nikoliv k no-
vele, ale k vypracování úplně nového 
zákona o auditorech.

Nyní k obsahové stránce. Začal bych 
zapracováním dílčích změn jiných 
právních předpisů. Jedná se hlav-
ně o zjednodušení prokazování bezú-
honnosti pro účely vstupu do profese 

a o zapracování novely zákona o rejs-
tříku trestů.
Uchazeč už nebude muset předklá-
dat výpis z rejstříku trestů,tyto infor-
mace si Komora auditorů obstará sa-
ma, respektive měla by mít přístup 
do rejstříku trestů, jak tento zákon 
předpokládá.
Další z právních předpisů,který byl 
zapracován do nového zákona, je zá-
kon o uznávání kvalifikací.Tento zá-
kon je v legislativním procesu a bude 
předložen do Poslanecké sněmovny.
Tady dochází k velké změně oproti 
zákonu o auditorech, protože v dosa-
vadní právní úpravě bylo řešeno po-
stavení jak hostujících auditorů, tak 
dalších věcí s tím souvisejících.
Nový zákon o auditorech se sna-
ží v co nejvyšší možné míře odkazo-
vat se na zákon o uznávání kvalifikací 
a pouze upravuje povinnost žadatele, 
který by chtěl být uznán jako auditor 
v České republice, aby vykonal rozdí-
lovou zkoušku.

• Rozsah činnosti. Další věcí, kte-
rá se v posledním návrhu upravila pro-
blematickým způsobem, je  rozsah 
činností, které může auditor mimo au-
ditorskou činnost dělat. Do současné-
ho znění se vrátil explicitní výčet, kte-
rý byl v původním zákoně. Není to 
zhoršení, ale doufal jsem, že dojde 
k určitému zlepšení, protože  explicitní 
výčty jsou vždycky problematické. 

• Pokuty. Z dalších ustanovení stojí 
za zmínku zvýšení pokut. Návrh ho-
voří o tom, že fyzické osoby mohou 
dostat pokutu až do jednoho mili-
onu korun, právnické osoby až do 
výše pěti milionů korun, a u auditu 
subjektů veřejného zájmu je to dvoj-
násobek. 
To je výrazné zvýšení. Samozřejmě 
jsou to maximální hranice a tyto ma-
ximální meze se budou týkat přede-
vším velkých společností.

• Schvalování předpisů komory. 
Relativně problematická zůstává ob-
last konečného schvalování předpi-
sů komory radou pro veřejný dohled. 
Nicméně si myslím, že koncepce rady 
je relativně rozumně postavená, šes-
tičlenný orgán se zastoupením audi-
torů. Do poslední verze byl doplněn 
požadavek, že nominace ministrem 
financí po dohodě s Českou národ-
ní bankou se  musí týkat odborníků 
v příslušných oblastech auditu, tzn. 
účetnictví, regulace profese, orga-
nizátorů, regulátorů finančních trhů 
apod.Takže by nemělo jít o politické 
nominace.
Vrátil se požadavek vysokoškolské 
kvalifikace těchto osob, a doufám, že 
to bude orgán, který bude s komorou 
spolupracovat a nikoliv válčit.
Problematické může být financování 
tohoto orgánu.

• Subjekty veřejného zájmu. Za klí-
čové považuji požadavky na auditory 
subjektů veřejného zájmu.

Tyto subjekty budou zpracovávat roč-
ní zprávu o průhlednosti. 
Tyto subjekty musí mít založený vý-
bor pro audit, jsou tam výjimky pro 
malé, nekotované společnosti, které 
nemusí mít výbor za předpokladu, že 
jeho funkce převezme dozorčí rada. 
Auditoři budou muset poskytnout 
těmto účetním jednotkám písemné 
prohlášení o nezávislosti. Existuje po-
žadavek rotace klíčového auditorské-
ho partnera po sedmi letech.
Klíčový auditorský partner se nesmí 
dva roky po provedení auditu stát 
zaměstnancem tohoto auditované-
ho subjektu veřejného zájmu. Je tam 
i zkrácená periodicita kontroly, niko-
liv jednou za 6, ale jednou za 3 roky.

Z vystoupení ing. Martina Šabo, zástupce ředitele odboru účetnictví 
a auditu a vedoucího oddělení auditu a regulace profesí MF ČR

Nový zákon klade vyšší  nároky na auditory

Martin Šabo 
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Další změnou je nastavení mecha-
nismu boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti.
Hlavní změny, které přináší nový zá-
kon o auditorech, většinou vyplýva-
jí z 8. směrnice. Nyní bych se krátce 
věnoval těm nejzávažnějším.
Jedná se například o definici sub-
jektů veřejného zájmu a stanove-
ní zvláštních požadavků na tyto sub-
jekty.
Dále je to zřízení efektivního způsobu 
veřejného dohledu, respektive Rady 
pro veřejný dohled jako nového prv-
ku v regulaci auditu v rámci České re-
publiky.
Jsou zde stanoveny a implementová-
ny i prvky spolupráce orgánů veřej-
ného dohledu, a to nejen v rámci Ev-
ropské unie, ale i mimo ni.
Dalším z požadavků 8. směrnice je 
zajištění maximální nezávislosti a ob-
jektivity auditorů či efektivní systém 
šetření a sankcí.
Novinkou je například povinné pou-
žívání Mezinárodních auditorských 
standardů. Část požadavků 8. směr-
nice byla už do našeho právního řá-
du implementována dříve, resp. 
i komora používá Mezinárodní audi-
torské standardy od roku 2005, ale 
nyní bude tato povinnost přímo uzá-
koněna. Netýká se jenom Meziná-
rodních auditorských standardů, ale 
i dalších věcí.
Co se týče Rady pro veřejný dohled 
nad auditem, jedná se o nový orgán, 
který by měl komplexně dohlížet nad 
auditem a auditorskou profesí a čin-
ností auditorů v rámci České repub-
liky i nad systémem zajištění kvality. 
Měl by být nejvyšším odvolacím 
orgánem (když pomineme soud) 
i ve věci kárných a disciplinárních 
opatření. 
Měl by být odpovědný za dohled 
nad přijímáním norem a dalších 
předpisů komory auditorů.
Tento orgán bude zodpovědný i za 
dohled nad schvalováním auditorů 
a nad registrací auditorů či auditor-
ských společností.
Bude to vlastně  samosprávný, velice 
malý orgán, který by měl všechny ty-
to činnosti zastřešit.
Rada pro veřejný dohled by měla být 
složena převážně z osob mimo profe-
si, samozřejmě odborně způsobilých, 
které budou vědět, o co v této oblas-

ti jde, ale neměly by mít vazby přímo 
na audit.
To by mělo být zajištěno tím, že 
v rámci prezidia, které bude mít 
6 členů, bude 5 členů jmenováno mi-
nistrem financí po dohodě s Českou 
národní bankou, tedy osobami mimo 
profesi, a jedním členem by měl být 
statutární auditor, aby tam byla urči-
tá propojenost přímo s auditory.
Dalším orgánem Rady pro veřej-
ný dohled bude revizní komise, kte-
rá bude mít tři členy: jednoho bu-
de jmenovat ministr financí, druhého 
Komora auditorů a třetího Česká ná-
rodní banka. 
Pokud jde o subjekty veřejného zá-
jmu, z 8. směrnice to jsou povinně 
banky, pojišťovny a společnosti ko-
tované na burze. V souvislosti s tou-
to povinností byly do nového návrhu 
zákona o auditorech zahrnuty i zdra-
votní pojišťovny, penzijní fondy, spo-
řitelny a úvěrová družstva, dále ob-
chodníci s cennými papíry, investiční 
společnosti a investiční fondy.
Mezi subjekty veřejného zájmu dále 
budou patřit i obchodní společnos-
ti, družstva nebo konsolidační celky, 
a to s více než čtyřmi tisíci zaměst-
nanci. Nejen na tyto subjekty ve-
řejného zájmu, ale i na audit, který 
u nich bude prováděn, budou klade-
ny vyšší požadavky.
Tyto subjekty veřejného zájmu budou 
muset mít povinný výbor pro audit. 
Nároky budou kladeny i na vás, což 
se týká hlavně zprávy o průhlednosti. 
Zákon stanoví vyšší nároky na nezá-
vislost auditorů a auditorských spo-
lečností u subjektů veřejného zájmu.
Dalším požadavkem je i to, že  bu-
dou častější kontroly zajištění kvality 
pro auditory, respektive auditorské 
společnosti, které budou vykoná-
vat audit u těchto subjektů veřejné-
ho zájmu.
Jsou tu stanoveny i přísnější sankce 
za nedodržení zákona o auditorech, 
případně další kárná opatření. Jedná 
se o dvojnásobné sazby.
Co týče dalších nových okruhů, jak 
už jsem zmínil, 
• nový zákon přináší úpravu meziná-

rodní spolupráce orgánů veřejného 
dohledu, 

• dále povinné používání Mezinárod-
ních auditorských standardů, 

• snaží se o zajištění maximální nezá-
vislosti a objektivity auditora,

• je zde zaveden systém kontro-
ly zajištění kvality, kterému budou 
podléhat všechny auditorské spo-
lečnosti i auditoři, a to nejméně 
jednou za šest let. Systém kontro-
ly kvality bude zajišťovat Komora 
auditorů a dohled nad touto oblas-
tí bude mít právě Rada pro veřejný 
dohled v oblasti auditu. 

Novinkou je úprava sankčního systé-
mu, kde došlo k vcelku markantnímu 
zvýšení jak pokut u klasických audi-
torů, tak i u těch, kteří budou pro-
vádět audit u subjektů veřejného zá-
jmu. 
Co se týče úpravy systému zkou-
šek, dále už nebude existovat zkouš-
ka ústní, ale budou pouze písemné 
zkoušky, které budou rozděleny do 
jednotlivých dílčích okruhů. 
Pokud jde o  legislativní proces, 
8. směrnice stanoví povinnost im-
plementovat požadavky této směrni-
ce do 29. 6. 2008, předpokládaná 
účinnost nového návrhu zákona o au-
ditorech je k 1. 5. 2008.  V současné 
době byl návrh předložen vládě a če-
ká ho projednání v komisích Legisla-
tivní rady vlády.

Na závěr krátké shrnutí toho, jaký 
by měl být přínos tohoto nového zá-
kona:
• klade vyšší nároky na auditory 

i subjekty veřejného zájmu,
• stanoví nově systém veřejného do-

hledu,
• jsou zde vyšší nároky na zajištění 

maximální nezávislosti a objektivi-
ty auditorů.

Nový zákon by měl přispět ke zkva-
litnění práce auditorů a auditorských 
společností a k posílení důvěry pří-
jemců informací ve finanční výkazy 
ověřené auditorem.

XVII. sněm KA ČR
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dialog s MF DNES

V deníku MF DNES byl dne 30. října 2007 zveřejněn článek „Čistotu“ příjmů audit nezkoumá, ve kterém je 
podle názoru Komory auditorů ČR hrubě zkreslen pohled na práci auditora. Prezident komory doc. Vladimír 
Králíček proto reagoval na tento článek dopisem šéfredaktorovi. Uvádíme zde plné znění zmíněného článku 
v MF DNES, dopis šéfredaktorovi i jeho reakci.

„Čistotu“ příjmů audit nezkoumá
Praha (sti) - Podle Jiřího Paroubka se tím všechny pochybnosti vyře-

ší. Expremiér své bývalé ženě doporučil, aby si ve svém občanském 

sdružení, které sám pomáhal plnit dary, nechala udělat „procesní 

audit“. Ten podle něho ukáže, že jsou peníze sdružení „čisté“.

Pokud se šéf ČSSD nespletl a nemyslel forenzní audit (tedy fak-

tické vpuštění soukromých vyšetřovatelů do účtů sdružení i svých 

soukromých), žádný auditor (včetně toho procesního) důkaz čis-

toty nepřinese. Nemůže, nemá na to páky, jednoduše to není ná-

plň jeho práce.

Audit především zkoumá, zda je hospodaření firmy či sdružení věr-

ně, poctivě a podle všech předpisů zachycené v účetnictví.

S nadsázkou: auditorovi nevadí milionový úplatek na kontě firmy, 

pokud má k dispozici daňový doklad se všemi náležitostmi a ten je 

správně zaúčtovaný třeba jako provize či dar. Auditor se také až na 

výjimky neptá, proč někdo něco prodává či kupuje jen za pět milio-

nů, když to obvykle stojí deset. Má totiž majiteli firmy a veřejnosti 

jen potvrdit, že čísla z faktur (které dostane) sedí účetně.

Mladá fronta DNES, 30. 10. 2007, str. 3, Téma dnes

Vážený pan Robert Čásenský 
šéfredaktor deníku MF Dnes
Anděl Media Center, P.O.Box 43 
Karla Engliše 519/ll, 150 00 Praha 5

V Praze dne 5. 11. 2007 
č.j. 1020/2007

Vážený pane,
v deníku MF Dnes byl dne 30. října 2007 zveřejněn článek 
„Čistotu“ příjmů audit nezkoumá. V tomto článku je, 
bohužel, hrubě zkreslen pohled na práci auditora. Doslova 
je v článku uvedeno:
„S nadsázkou: auditorovi nevadí milionový úplatek na kon-
tě firmy, pokud má k dispozici daňový doklad se všemi ná-
ležitostmi a ten je správně zaúčtovaný třeba jako provize či 
dar. Auditor se také až na výjimky neptá, proč někdo něco 
prodává či kupuje jen za pět milionů, když to obvykle sto-
jí deset. Má totiž majiteli firmy a veřejnosti jen potvrdit, že 
čísla z faktur (které dostane) sedí účetně.“
Takové tvrzení je nepravdivé, a to zejména z následujících 
důvodů:
V souladu s § 15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, je 
auditor povinen, zjistí - li při poskytování auditorských slu-
žeb v účetní jednotce skutečnosti, o kterých se lze domní-
vat, že mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského 
trestného činu, trestného činu úplatkářství nebo trestné-
ho činu proti majetku, neprodleně písemně informovat sta-
tutární a dozorčí orgán účetní jednotky nebo zastupitel-
stvo územního samosprávného celku. Stejnou povinnost 
má auditor i v případě, že zjistí skutečnosti, které nasvěd-

čují tomu, že došlo k porušení zvláštních právních předpisů 
upravujících podmínky činnosti účetní jednotky a v dalších 
případech stanovených zákonem o auditorech. O těchto 
skutečnostech musí informovat auditor i orgán státního do-
zoru nebo bankovního dohledu u účetních jednotek, které 
tomuto dozoru či dohledu podléhají.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že auditor je povi-
nen oznamovat podezřelé obchody, které jsou definovány 
zákonem č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti le-
galizaci výnosů z trestné činnosti, Finančně analytickému 
útvaru Ministerstva financí České republiky.
Oblastí cen obvyklých se auditor při auditu účetní závěrky 
zabývá. Součástí účetní závěrky jsou i případné daňové zá-
vazky či rezervy na daňová rizika, které mohou mít přímou 
spojitost s cenami obvyklými.
Auditoři v České republice jsou povinni provádět audity 
v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy ISA, 
které stanovují postupy v oblasti vyhodnocení rizik účetní 
jednotky, při posuzování možných podvodů při auditu účet-
ní závěrky atd. Není možné zde vyjmenovat celou řadu po-
stupů, které je auditor povinen v těchto oblastech provádět.
Zmíněný článek v MF Dnes velmi poškozuje dobré jméno 
auditorské profese v České republice. Žádám Vás o zveřej-
nění opravy textu či vyjádření Komory auditorů České re-
publiky v nejbližším možném termínu.
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek mne, prosím, ne-
váhejte kontaktovat. 

S pozdravem
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. 

prezident KA ČR

Vážený pan
Doc. ing. Vladimír Králíček, CSc.
Komora auditorů ČR, Opletalova 55, 110 00 Praha 1

V Praze, dne 9. 11. 2007
Věc: Dopis ze dne 5. 11. 2007

Vážený pane inženýre,
potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 5. 11. 2007, v němž 
nás žádáte o uveřejnění opravy k článku „Čistotu“ příjmů 
audit nezkoumá“, který byl v deníku Mladá fronta DNES 
uveřejněn dne 30. 10. 2007.
Musím Vás informovat, že tento článek včetně Vámi rozpo-
rované informace považujeme za naprosto správný a ko-
rektní. Námi zveřejněný text rozhodně nemohl zasáhnout 
do práv auditorské komory. Proto musíme Vaši žádost 
o uveřejnění opravy odmítnout.

Robert Čásenský 
šéfredaktor MF DNES
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Komora auditorů České republiky poskytuje auditorům 
prostřednictvím svých internetových stránek 
www.kacr.cz celou řadu informací o aplikaci mezinárod-
ních standardů účetního výkaznictví IFRS v Evropské 
unii a v České republice. V části „IAS/IFRS“ sekce 
„Pro auditory“ těchto stránek lze nalézt zejména násle-
dující informace:
• přehled standardů a interpretací přijatých pro použití 

v Evropské unii,
• informace o standardech a interpretacích, jejichž přijetí 

pro použití v Evropské unii je vyhodnocováno,
• novinky z oblasti IAS/IFRS.

V Extranetu, uzavřené části internetových stránek 
KA ČR, jsou auditorům přístupné informace z jednání 
Pracovní skupiny pro účetnictví a Pracovní skupiny pro 
účetní výkaznictví při Evropské federaci účetních FEE.
Internetové stránky nabízejí také přehled použití stan-
dardů IFRS v jednotlivých členských státech Evropské 
unie. Tento přehled je převzat z internetových stránek 
Evropské komise a má pouze informativní charakter. 
Přestože byl naposledy upravován v květnu 2006, vět-
šina informací je stále aktuálních, jak vyplynulo z  jed-
nání pracovní skupiny pro účetnictví při FEE, kte-
ré proběhlo dne 4. října 2007. Na tomto jednání bylo 
konstatováno, že informace, týkající se Rakouska, Čes-
ké republiky, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Špa-
nělska a Velké Británie jsou aktuální, FEE bude zjišťovat 
situaci i u ostatních členských států.
Povinnost sestavovat konsolidované účetní závěrky 
v souladu s IFRS ve znění přijatém pro použití v Evrop-
ské unii pro společnosti, které jsou emitenty cenných 
papírů, registrovaných na regulovaném trhu cenných 
papírů v členských státech Evropské unie (dále jen „kó-
tované“ společnosti), je stanovena v Nařízení 1606/
2002 o uplatňování Mezinárodních účetních standardů 
(dále jen „nařízení o IAS/IFRS“). Nařízení dává členské-
mu státu možnost povolit nebo požadovat sestavení 
„nekonsolidované“ účetní závěrky v souladu s IFRS ve 
znění přijatém pro použití v Evropské unii. V České re-
publice, jako v jednom z mála členských států, je sta-
novena pro kótované společnosti  povinnost sestave-
ní „nekonsolidované“ účetní závěrky v souladu s IFRS ve 
zněním přijatém pro použití v EU. „Dobrovolná“ aplika-
ce IFRS, tedy možnost sestavení účetní závěrky v sou-
ladu s IFRS pro společnosti, které kótované nejsou, ne-
ní možná. 
Vzhledem k nemožnosti „dobrovolné“ aplikace IFRS 
v České republice jsou společnosti nuceny vypořádat se 
v účetnictví se situací, kdy během účetního období je-
jich cenné papíry přestanou být registrovány na regulo-
vaném trhu cenných papírů, a tedy musí dojít k přecho-

du mezi „účtováním a vykazováním v souladu s IFRS“ 
k „účtování a vykazování v souladu s českými účetními 
předpisy“. Z českých účetních předpisů však nevyplývá, 
jakým způsobem tento přechod zohlednit v účetnictví 
společnosti a ke kterému okamžiku má k tomuto pře-
chodu dojít. 
Komora auditorů České republiky se na tuto proble-
matiku dotazovala bývalé náměstkyně ministra finan-
cí Ing. Dany Trezziové. Z její odpovědi ze dne 25. května 
2006 citujeme:
a)  Zákon o účetnictví v § 19 odst. 9 stanovuje povin-

nost použití IAS/IFRS pro účtování a sestavení účet-
ní závěrky pro obchodní společnosti, které jsou 
emitentem cenných papírů registrovaných na regu-
lovaném trhu cenných papírů v členských státech 
Evropské unie. Z pohledu tohoto ustanovení je tedy 
rozhodující skutečnost, zda je daná obchodní spo-
lečnost emitentem cenných papírů registrovaných 
na regulovaném trhu cenných papírů v členských 
státech Evropské unie. Přikláníme se k názoru, že 
rozhodující při posuzování této skutečnosti je až 
pravomocné rozhodnutí příslušného dozorového or-
gánu, kterým dojde k vyřazení cenného papíru z ob-
chodování.

b)  Zákon o účetnictví stanoví společnostem s veřej-
ně obchodovanými cennými papíry povinnost pou-
žít IAS/IFRS nejen pro sestavení účetní závěrky, ale 
též pro účtování, což je proces, který provádí účetní 
jednotka po celou dobu povinnosti vést účetnictví.

c)  S ohledem na výše uvedené je tudíž významný prin-
cip stálosti metod a kontinuity účetního období. Zá-
kon o účetnictví upravuje princip stálosti metod 
v § 4 odst. 15. tzn. stanoví účetním jednotkám po-
vinnost používat po celé příslušné účetní období 
účetní metody použité na jeho počátku. Nemusí být 
jednoznačně přijímáno, že uvedené ustanovení je 
nezbytné aplikovat rovněž na účetní jednotky, kte-
ré používají pro účtování a sestavení účetní závěrky 
IAS/IFRS. Přestože Ministerstvo financí není opráv-
něno jakkoli vykládat IAS/IFRS, domníváme se, že 
obdobný princip (povinnost použít v daném účetním 
období stejná účetní pravidla) lze nalézt i v IAS/IFRS 
(IAS 8). Ať již tedy účetní jednotka postupuje pod-
le IAS/IFRS nebo českých účetních předpisů, změ-
na v průběhu účetního období by měla být naprosto 
výjimečnou a jasně odůvodněnou záležitostí.

d)  Proces přijetí cenných papírů k obchodování, resp. 
jejich vyřazení, je procesem, který trvá po delší 
časové období. Účetní jednotce je tak již v určitém 
časovém předstihu známo, že v průběhu roku dojde 
s největší pravděpodobností k vyřazení jejich cen-

na pomoc auditorům

Aplikace IFRS v Evropské unii 
a v České republice
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Faust
2.5

inzerce

ných papírů z obchodování, a tuto skutečnost mů-
že při vedení účetnictví zohlednit. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je problematické bezpre-
cedentně stanovit postup účetní jednotky, která v průbě-
hu účetního období přestane být společností s veřejně 
obchodovanými cennými papíry. Lze si totiž předsta-
vit několik variantních situací a postupů účetních jedno-
tek, které s ohledem na výše uvedené skutečnosti budou 
právně i ekonomicky odůvodnitelné a nebudou odporo-
vat výslovné právní úpravě ani „smyslu zákona“.

Je zřejmě možný postup účetní jednotky, která do oka-
mžiku vyřazení cenných papírů z obchodování bude 
účtovat dle IAS/IFRS a bude s ohledem na princip stá-
losti metod pokračovat i po tomto okamžiku a sestaví 
účetní závěrku dle IAS/IFRS. Tato účetní jednotka však 
může zohlednit, že ke dni sestavení účetní závěrky (ko-
nec účetního období) nebude společností s veřejně ob-
chodovanými cennými papíry a provede zpětně „přeú-
čtování“ všech účetních případů v započatém účetním 
období a sestaví účetní závěrku dle českých účetních 
předpisů.

Přikláníme se proto k názoru, že vhodným řešením je 
posuzovat situaci každé účetní jednotky individuálně 
zejména s ohledem na následující skutečnosti:

a)  k jakému okamžiku v průběhu účetního období do-
šlo k vyřazení cenných papírů z obchodování,

b)  výši nákladů, které by účetní jednotce vznik-
ly v daném účetním období na „zpětnou“ změnu 
z IAS/IFRS na české účetní předpisy (např. nákla-
dy účetní jednotky, která by do okamžiku vyřaze-
ní cenných papírů z obchodování účtovala v sou-
ladu s IAS/IFRS, ne „přeúčtování“ účetních případů 
uskutečněných v období do vyřazení dle českých 
účetních předpisů),

c)  vlastní informace dané účetní jednotky o tom, zda 
dojde v průběhu následujícího účetního období ke 
skutečnosti, která má vliv na povinnost používání 
IAS/IFRS, tj. přijetí cenných papírů k obchodování 
nebo jejich vyřazení z obchodování.

Postup zvolený účetní jednotkou by měl být v každém 
případě řádně odůvodněn.“

Komora auditorů ČR bude i nadále své členy informo-
vat o vývoji v oblasti IFRS, a to jak v rámci Evropské 
unie, tak v rámci České republiky.

Ing. Markéta Jindřišková, FCCA
Oddělení metodiky KA ČR
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na pomoc auditorům

Změny sazeb DPPO a odložená daň
Nejprve si shrňme fakta: 
• Dle Českého účetního standardu pro podnikatele 

č. 003 Odložená daň, odstavce 3.5., se o změně saz-
by daně z příjmů účtuje následovně: Změní-li se sazba 
daně z příjmů, je nutno přepočítat zůstatek účtu odlo-
žené daně a rozdíl zaúčtovat prostřednictvím příslušné-
ho účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové 
účty a rezerva na daň z příjmů.

• Prezident Václav Klaus podepsal reformu veřejných fi-
nancí, oznámil to v pátek 5. 10. tiskový odbor Hradu. 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v srpnu 
schválila Sněmovna, tak definitivně začne platit od led-
na 2008. Zákon 261/2007 Sb. vyšel ve sbírce zákonů 
16. 10. 2007. 

Sazba daně z příjmů právnických osob bude následující: 
 • 21 % od 1. 1. 2008
 • 20 % od 1. 1. 2009
 • 19 % od 1. 1. 2010

Pro stanovení daně z příjmu se použije sazba daně účinná 
k prvnímu dni zdaňovacího období.
Jaká sazba se však použije pro účely odložené daně 
k 31. 12. 2007? Co to znamená pro účetní jednotky, při-
pravující účetní závěrky dle českých účetních předpisů?
Dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví § 59 
odst. (2) je výpočet odložené daně založen na závazkové 
metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou 
metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vzta-
hu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude 
uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude 
použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kte-
rém budou daňový závazek nebo pohledávka uplat-
něny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se 
sazba platná v příštím účetním období. 

Příklad
Účetní jednotka počítá odloženou daň z následujících 
titulů (výpočet před změnou sazeb daně):

*) v této ilustraci ignorujeme snížení odložené daňové pohledávky 

z titulu opatrnosti.

Dle § 59 odst. 2 vyhlášky musí společnosti mající účetní 
závěrku k 31. 12. 2007 použít sazby daně z příjmů platné 
v obdobích, ve kterém budou daňový závazek nebo pohle-
dávka uplatněny. Předpokládejme, že účetní jednotka oče-
kává, že rozdíly z titulu různých účetních a daňových odpi-
sů se začnou zmenšovat (tudíž uplatňovat) po roce 2010. 

Dále společnost očekává, že daňovou ztrátu minulých let 
společnost uplatní v roce 2009 a také očekává, že v ro-
ce 2008 dojde k odúčtování zásob (ke kterým byla tvoře-
na OP) do nákladů (z důvodu jejich spotřeby nebo prodeje) 
a tedy dojde k odúčtování původní pořizovací ceny do da-
ňově uznatelných nákladů a vytvořená opravná položka bu-
de zúčtována s nedaňovými výnosy – tím dojde k situaci, 
kdy dopad do účetního i daňového hospodářského výsled-
ku jsou v čase stejné. 

V této situaci bude výpočet odložené daně nasledující: 

*) v této ilustraci ignorujeme snížení odložené daňové pohledávky 

z titulu opatrnosti.

Ne vždy je ovšem možno stanovit, že daňový závazek ne-
bo pohledávka budou uplatněny pouze v jednom období. 
Může nastat situace, kdy podle odhadů účetní jednotky 
dojde k uplatnění např. daňové ztráty v následujících 
2 letech (150 tisíc ročně) a pouze částečnému uplatně-
ní a tudíž snížení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy 
(100 tisíc v letech 2008 a 2009). 

V této situaci bude výpočet odložené daně nasledující: 

*) v této ilustraci ignorujeme snížení odložené daňové pohledávky 

z titulu opatrnosti.

Z výše popsaných příkladů vyplývá, že účtování daně je 
v letošním roce věnovat zvýšenou pozornost, zejména co 
se týče titulů, u kterých je realizace (uplatnění) rozdílů oče-
kávána ve více účetních obdobích, hlavně proto, že pro ná-
sledující 3 roky bude platit pro každý z nich jiná sazba da-
ně z příjmů. 
Ještě dvě odbočky na závěr. 
Pro účetní jednotky, mající konec účetního období před 
16. 10. 2007 (den, kdy zákon vyšel ve sbírce zákonů) pla-
tí stále výpočet za použití sazeb 24 %. Doporučuji však 
v případech, kdy je dopad z titulu změn sazeb daně vý-
znamný, v příloze k účetní závěrce popsat dopad změn 
v kapitole události po datu účetní závěrky.

(Deloitte)

 
Rozdíl účetní 

a daňové hodnoty

Sazba 

daně

Odložený daňový 

závazek /pohledávka

ZC majetku -1 000 000 24 % -240 000

OP k zásobám *) 100 000 24 % 24 000

Daňová ztráta*) 300 000 24 % 72 000

Celkem   -144 000

 
Rozdíl účetní 

a daňové hodnoty

Sazba 

daně

Odložený daňový 

závazek /pohledávka

ZC majetku -1 000 000 19 % -190 000

OP k zásobám *) 100 000 21 % 21 000

Daňová ztráta*) 300 000 20 % 60 000

Celkem   -109 000

 
Rozdíl účetní 

a daňové hodnoty

Sazba 

daně

Odložený daňový 

závazek /pohledávka

ZC majetku -100 000 21 % -21 000

ZC majetku -100 000 20 % -20 000

ZC majetku -800 000 19 % -152 000

OP k zásobám *) 100 000 21 % 21 000

Daňová ztráta*) 150 000 21 % 31 500

Daňová ztráta*) 150 000 20 % 30 000

Celkem   -110 500
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na pomoc auditorům

Emisní povolenky – konec „prvního“ 
obchodovacího období
V roce 2007 končí platnost „prvního“ obchodovací-
ho období podle Národního alokačního plánu pro roky 
2005 – 2007. Tento plán neumožňuje převádění emis-
ních povolenek do dalšího obchodovacího období.
Na základě pravidel obchodování upravených v  České 
republice zákonem č. 695/2004 Sb. o  podmínkách 
obchodování s  povolenkami na emise skleníkových 
plynů dojde k  výmazu těchto povolenek z vkladových 
účtů jednotlivých zařízení k 30. 4. 2008 (§ 12 zákona) 
z rejstříku.
Proto emisní povolenky, které se nepodaří účetní 
jednotce použít na úhradu vypuštěných emisí CO

2
 

v roce 2007 nebo se je nepodaří prodat do data 
vymazání z rejstříku, je nutné zvážit jejich odpis k datu 
účetní závěrky.

Příklad 
Společnost sestavuje účetní závěrku k 31. 12. 2007. 
Po proúčtování spotřeby emisních povolenek v roce 
2007 na svých analytických účtech eviduje zbývající 
alokované emisní povolenky ve výši 100 000 Kč 
a nakoupené emisní povolenky ve výši 50 000 Kč.

Následují tři varianty příkladu, které mají různý dopad 
do účetnictví: 

Varianta 1) Účetní jednotka nebude hledat pro 
zbývající povolenky kupce, protože náklady na tuto 
transakci by převýšily případný výnos.
Za této situace účetní jednotka provede odpis 
zbývajících emisních povolenek do ostatních provozních 
výnosů a nákladů podle § 27 a § 28, vyhlášky č. 500/
2002 Sb.

Příklad účetních zápisů:

Popis Částka Má dáti Dal

Odpis emisních povolenek 

alokovaných
100 000 548 019A

Odpis související dotace 100 000 347 648

Odpis emisních povolenek 

nakoupených
50 000 548 019B

Varianta 2) Společnost schválila účetní závěrku 
k 15. 1. 2008 a předpokládá, že všechny emisní 
povolenky prodá, stejně jako v předchozích letech, 
během února 2008.
S povolenkami pro rok 2007 lze podle zákona 
obchodovat až do jejich výmazu z vkladového účtu 
rejstříku, tedy k 30. 4. 2008 a společnost tedy nemusí 
nespotřebované povolenky odepsat z účetnictví k datu 

účetní závěrky, pokud předpokládá jejich prodej a tento 
prodej lze dostatečně průkazně prokázat (například 
existuje prodejní smlouva nebo smlouva o smlouvě 
budoucí).
Společnost však musí podle § 25, odst. 2 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví při oceňování ke konci 
účetního období brát v úvahu všechna snížení hodnoty. 
Pokud je budoucí prodejní cena výrazně nižší než 
cena současného ocenění a představuje tak významné 
snížení hodnoty povolenek, je třeba jejich hodnotu 
upravit o tento rozdíl. V případě, že cena ještě není 
známa, je třeba ji upravit na tržní cenu k datu účetní 
závěrky, opět pokud došlo k významnému snížení 
hodnoty emisních povolenek. Tržní cenu povolenek 
lze zjistit např. na stránkách Energetické burzy EEX 
v Lipsku (www.eex.de).
Předpokládejme, že alokované i nakoupené emisní 
povolenky jsou vedeny v reprodukční respektive 
pořizovací ceně 29 Kč za povolenku. K datu účetní 
závěrky předpokládejme tržní cenu 1,40 Kč za 
povolenku (0,05 EUR/povolenka a kurz 28 Kč/EUR). 
Tržní hodnota alokovaných povolenek k datu účetní 
závěrky je 4 828 Kč (100 000/29*1,40) a rozdíl proti 
původní hodnotě je 95 172 Kč (100 000-4 828). 
U nakoupených emisních povolenek je tržní hodnota 
k datu účetní závěrky 2 414 Kč (50.000/29*1,40) 
a rozdíl představuje 47 586 Kč (50 000-2 414).
Snížení hodnoty alokovaných emisních povolenek 
by mělo být provedeno ve shodě s jejich prvotním 
zaúčtováním a u nakoupených emisních povolenek 
by se měla zaúčtovat opravná položka viz následující 
účetní zápisy:

Popis Částka Má dáti Dal

Snížení hodnoty alokovaných 

emisních povolenek
95 172 347 019A

Snížení hodnoty nakoupených 

emisních povolenek
47 586 559 09x

Varianta 3) Společnost prodá 75% alokovaných 
emisních povolenek a veškeré nakoupené emisní 
povolenky k 25. 1. 2008. 
Účetní závěrka je schválena k 31. 1. 2008.Tento 
příklad kombinuje předchozí příklady. Samotný prodej 
povolenek bude proúčtován v roce 2008 stejně jako 
jejich vyřazení. Ale k datu účetní závěrky musí účetní 
jednotka odepsat čtvrtinu alokovaných emisních 
povolenek do provozních nákladů a dotaci do ostatních 
provozních výnosů stejně jako v příkladě č. 1 a emisní 
povolenky prodané v roce 2008 musí k datu účetní 
závěrky vykázat v jejich aktuální tržní ceně stejně jako 
v příkladu č. 2.
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Pokud emisní povolenky byly prodány za tržní cenu, 
která byla stejná*) jako v den účetní závěrky účetní 
zápisy budou následujcící:

Odpis nespotřebovaných emisních povolenek

Popis Částka Má dáti Dal

1) Odpis emisních 

povolenek alokovaných
25 000 548 019A

2)  Odpis související 

dotace
25 000 347 648

Přecenění prodaných emisních povolenek 
na tržní hodnotu k datu účetní závěrky

Popis Částka Má dáti Dal

3) Snížení hodnoty 

alokovaných 

emisních povolenek

71 379 347 019A

4) Snížení hodnoty 

nakoupených 

emisních povolenek

47 586 559 09x

*)Pokud by prodejní cena byla nižší než cena k datu účetní závěrky, 

společnost by musela snížit ocenění emisních povolenek k datu 

účetní závěrky.

Výpočty k účetním 
zápisům:
Ad 1) a 2) Celková 
hodnota alokovaných 
emisních povolenek ze 
zadání je 100 000 Kč, 
podařilo se prodat 
75%, zbývajících 
25% se odepíše 
(25 000 Kč)
Ad 3) K 75% alokovaných povolenek, které se 
podařilo prodat se účtuje snížení hodnoty z původních 
29 Kč za povolenku na aktuálních 1,40 Kč za 
povolenku podle varianty č. 2. Snížení o 71 379 Kč 
vznikne rozdílem původní hodnoty 75 000 Kč a tržní 
hodnoty k datu účetní závěrky 3 621 Kč (75 000/
29*1,40).
Ad 4) Nakoupné povolenky v hodnotě 50 000 Kč 
se podařilo prodat všechny. K datu účetní závěrky se 
provede snížení hodnoty na tržní cenu k datu účetní 
závěrky, která je 2 414 Kč (50 000/29*1,40). Rozdíl 
mezi původní a novou hodnotou je 47 586 Kč.

(Deloitte)
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Dne 27. listopadu 2007 se konalo jednání koordinač-
ního výboru Komory daňových poradců a Ministerstva 
financí. Na programu jednání bylo několik důležitých 
oblastí vztahujících se k novele zákona o daních z pří-
jmů, která bude účinná od 1. ledna 2008. Zápis z toho-
to jednání bude k dispozici během prosince 2007. Níže 
přinášíme předběžné závěry k vybraným diskutovaným 
problémům.

Nízká kapitalizace po 1. lednu 2008
Nová úprava daňové uznatelnosti finančních nákladů 
z úvěrů a půjček (§ 25 odst. 1 písm. w) zákona o da-
ních z příjmů) účinná od 1. ledna 2008 přinesla spous-
tu výkladových nejasností. Koordinační výbor vyjasnil 
některé interpretační nejasnosti, a to zejména: 
• definici podřízených úvěrů a půjček a definici půjčky 

ze zisku,
• způsob výpočtu průměrného stavu úvěrů a půjček 

a vlastního kapitálu,
• postup v případě čerpání úvěrů v jednotlivých tran-

ších, kdy dochází ke změně výše úroků nebo úvěrové 
tranše,

• postup v případě změny výše poskytované půjčky 
nebo úvěru dodatkem ke smlouvě,

• vymezení nákladů/výdajů, které se budou považovat 
za související výdaje, a tudíž za finanční náklady (ne-
budou zahrnovat např. kurzové rozdíly, deriváty, pe-
nále či jiné sankce),

• co se rozumí zajištěním a zajištěním osobou spoje-
nou,

• bezúročné a kapitalizované úvěry a půjčky se nebu-
dou zahrnovat do úhrnu úvěrů a půjček pro účely vý-
počtů limitů poměru vlastního kapitálu a výše úvěrů 
4:1, resp. 2:1,

• aplikaci hranice finančních nákladů 1 mil. Kč (pokud 
finanční náklady od nespojených osob přesáhnou 
1 mil. Kč, ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona 
o daních z příjmů se aplikuje na všechny finanční ná-
klady ze všech úvěrů a půjček),

• referenční sazbou CZK bude sazba PRIBOR,
• stanovení výše úroku v situaci překlasifikace daňově 

neuznatelného úroku na podíl na zisku dle § 22 
odst. 1 písm. g) bod 3 zákona o daních z příjmů v pří-
padě jeho výplaty daňovému nerezidentu.

Koordinační výbor bude ještě dále projednávat uplat-
nění přechodných ustanovení, tedy situaci při uplatně-
ní úroků ze smluv uzavřených před 1. 1. 2004, v ob-
dobí od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007 a úroky ze smluv 
uzavřených po 1. 1. 2008. Dále bude ještě projednává-
na metodika výpočtu nízké kapitalizace po 1. 1. 2008 
a způsob aplikace jednotlivých testů dle bodů 1–5 no-
velizovaného ustanovení § 25 odst. 1 písm. w).

Stanovení výše úroku u půjčky poskytnuté 
od spojené osoby
Novelou zákona o daních z příjmů účinnou od 1. ledna 
2008 bude z ustanovení § 23 odst. 7 vypuštěna defi-
nice ceny obvyklé v případě úroku u půjčky jako 140 % 
diskontní sazby ČNB. Jelikož novela k této změně ne-
obsahuje přechodné ustanovení, za cenu obvyklou by 
se považoval úrok, který by byl sjednán mezi nespříz-
něnými subjekty. Ministerstvo financí na Koordinačním 
výboru potvrdilo, že v případě smluv uzavřených do 
konce zdaňovacího období započatého v roce 2007 se 
bude za cenu obvyklou považovat úrok ve výši 140 % 
diskontní sazby ČNB.

Sazba daně z příjmů právnických osob
V souvislosti s novou úpravou účinnou od 1. ledna 
2008, kdy se sazba daně bude řídit sazbou daně účin-
nou k prvnímu dni zdaňovacího období (dle znění záko-
na účinného do 31. 12. 2007 se sazba určuje k posled-
nímu dni), nebyla jasná aplikace sazby daně z příjmů 
právnických osob v případě poplatníků, jejichž zdaňo-
vacím obdobím není kalendářní rok.
Koordinační výbor potvrdil, že pro zdaňovací období 
nebo období, za která se podává daňové přiznání, pla-
tí následující:
• pro období 2007/2008, se použije sazba 21 % 

(tedy sazba účinná od 1. ledna 2008),
• pro období 2008/2009, se použije sazba 21 % 

(tedy sazba účinná od 1. ledna 2008),
• pro období 2009/2010, se použije sazba 20 % 

(tedy sazba účinná od 1. ledna 2009),

k problematice daní

Z listopadového jednání KV KDP
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• sazba 19 % účinná od 1. ledna 2010 se použije pro 
období začínající po tomto datu.

Dále byla potvrzeno, že příjmy daňových nerezidentů 
z finančního pronájmu hmotného majetku s následnou 
koupí, které plynou ze zdrojů na území České repub-
liky na základě smluv o finančním pronájmu s násled-
nou koupí najaté věci, které budou uzavřeny do 31. 12. 
2008, budou podléhat srážkové dani ve výši 1 % i v ob-
dobí po 1. lednu 2008.

Finanční leasing
Koordinační výbor se zabýval novou úpravou finančního 
leasingu po 1. lednu 2008 a závěry jsou následující:

Výše finančních nákladů do limitu
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) se nevztahuje na 
náklady na finanční leasing (nájemné), pokud za zda-
ňovací období nepřevýší 100 000 000 Kč. 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) novely se vztahuje 
pouze na náklady daňově uznatelné podle § 24 
odst. 4 ZDP.

Výše finančních nákladů nad limit
Pokud 1% finančních nákladů převýší limit 1 mil. Kč, 
pak je postihována celá částka finančních výdajů. 

Uzavření smlouvy
Pokud je smlouva o finančním leasingu uzavřena (plat-
ná) do 31. prosince 2007, budou se na příslušný ma-
jetek, a to jak na straně pronajímatele, tak na straně 
nájemce, vztahovat pravidla dle zákona o daních z pří-
jmů účinného do 31. prosince 2007.
Na majetek, který bude předmětem a smlouvy o fi-
nančním leasingu uzavřené po 31. prosinci 2007, se 
budou na straně pronajímatele vztahovat pravidla 
pro odepisování dle zákona o daních z příjmů účin-
ného od 1. ledna 2008 bez ohledu na to, zda zda-
ňovacím obdobím pronajímatele je kalendářní nebo 
hospodářský rok.
V případě, kdy bude smlouva o finančním pronájmu 
uzavřena (platná) do 31. prosince 2007, ale k předání 
předmětu pronájmu nájemci dojde až po 31. prosin-
ci 2007, bude pronajímatel tento majetek odepisovat 
podle ustanovení ve znění platném do 31. prosince 
2007 a nájemce bude rovněž postupovat dle záko-
na účinného do 31. prosince 2007 za předpokladu, že 
prodleva mezi uzavřením smlouvy a předáním před-
mětu leasingu je obvyklá, resp. odpovídá standardní-
mu časovému postupu. V opačném případě může být 
tento stav posouzen ve smyslu § 23 odst. 10 zákona 
o daních z příjmů.

Dále byly řešeny situace:
• předčasného ukončení finančního leasingu,
• daňový režim při prodeji osobního automobilu kate-

gorie M1 zaevidovaného do hmotného majetku do 
konce zdaňovacího období započatého v roce 2007,

• změna splátkového kalendáře vyvolaná a změnou 
pohyblivého úročení,

• splnění podmínky minimální doby trvání finančního 
leasingu.

Investiční cenné papíry
S úpravou účinnou od 1. ledna 2008 se mění ustano-
vení § 4 odst. 1 písmena r) a w). Od daně bude osvo-
bozen příjem fyzické osoby z prodeje investičních cen-
ných papírů a cenných papírů kolektivního investování 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího pod-
nikání na kapitálovém trhu, přesáhne-li doba mezi na-
bytím a převodem těchto cenných papírů při jejich 
prodeji dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připada-
jící na podílový list při zrušení podílového fondu, pře-
sáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem 
vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Osvobození se vzta-
huje pouze na osoby, jejichž celkový podíl, přímý i ne-
přímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před pro-
dejem cenných papírů 5 %.

Koordinační výbor potvrdil definici investičních cen-
ných papírů jako:
• investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního 

investování vymezené v § 3 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu,
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Uzavírání obchodněprávních 
smluv a jejich splnění 
v systému stanoveném EU/ES

V dřívější právní úpravě, regulované 

hospodářským zákoníkem a řadou 

prováděcích a zvláštních předpisů, 

existoval tzv. systém projednávání 

dodavatelsko-odběratelských vzta-

hů, jejichž výsledkem bylo sepisová-

ní protokolů o projednání.  Ke vzni-

ku smlouvy přitom zásadně stačila 

dohoda o podstatných náležitostech 

smlouvy, což byl předmět plnění, 

doba plnění a později i cena. 

Právní úprava regulující vztahy mezi 

subjekty hospodářského práva byla 

přitom zásadně kogentní. Dnes však 

existuje evropský i tuzemský veřej-

ný zájem, aby byl upraven proces 

zadávání veřejných zakázek. V rám-

ci EU/ES je tento proces regulován 

směrnicemi, které jsou transponová-

ny do národních právních řádů. Jde 

o to, aby byly tyto zakázky zadává-

ny transparentně a nediskriminačně. 

U veřejných zakázek je tedy kontrak-

tace v souladu se stanovenými pod-

mínkami. Více o uzavírání obchodně-

právních smluv si přečtete v článku 

doc. Karla Marka z katedry obchod-

ního práva Právnické fakulty Masa-

rykovy univerzity v Brně. Plné znění 

článku je v poslední letošní e-příloze 

Auditor, která je auditorům dostup-

ná na Extranetu webových stránek 

komory www.kacr.cz.

-av-

Co najdete v e-příloze č. 10/2007

• akcie, dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, které 
nikdy nebyly přijaty a nebyly obchodovány na kapi-
tálovém trhu, pokud jejich právní status je takový, že 
splňují podmínky stanovené právními předpisy pro 
to, aby tyto akcie/dluhopisy/obdobné cenné papíry 
mohly být, po splnění dodatečných podmínek poža-
dovaných předpisy regulujícími podnikání na kapi-
tálových trzích, na kapitálový trh přijaty a následně 
obchodovány,

• nepojmenované cenné papíry emitované v zahranič-
ní, za předpokladu, že splňují obecné podmínky pro 
cenné papíry vyplývající z Úředního sdělení ČNB ze 
dne 10. září 2007 k vydávání cenných papírů neu-
pravených českým právním řádem publikované ve 
Věstníku ČNB částka 21/2007, pokud je možné ne-
bo obvyklé je obchodovat na kapitálových trzích 
v ČR nebo zahraničí.

Pitná voda
V dubnu letošního roku se Koordinační výbor zabýval 
problematikou poskytování pitné vody zaměstnancům 
na pracovišti. Dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kte-
rým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, musí být objekty určené pro pracovní činnost 
zásobeny pitnou vodou v množství postačujícím pro 
krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomo-
ci. Ministerstvo financí tehdy potvrdilo, že jakákoliv 
forma zajištění pitné vody na pracovištích, tj. včetně 
nákupu balené pitné vody v PET láhvích nebo různých 
barelech, představuje naplnění základních povinností 
zaměstnavatele a náklady na pořízení pitné vody jsou 
daňově uznatelné.
Nyní byl tento dotaz vztažen na právní úpravu po 
1. lednu 2008 a Ministerstvo financí potvrdilo 
následující:
• zajištění pitné vody, ke kterému je zaměstnavatel 

povinen podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, je daňově uznatelným nákladem, 

• náklady na ochranné nápoje poskytované v soula-
du se zvláštním předpisem (horké a studené provo-
zy) jsou s odvoláním na § 24 odst. 2 písm. j) bod 1. 
zákona o daních z příjmů daňově uznatelným nákla-
dem, 

•  nealkoholické nápoje, které nezahrnují pitnou vodu 
a ochranné nápoje, nelze zahrnovat do daňově uzna-
telných nákladů dle § 25 odst. 1 písm. zn) zákona 
o daních z příjmů účinného od 1. ledna 2008. 

(Deloitte, Tax Alert 11/2007)
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recenze

Audit účetních závěrek má v na-
šich podmínkách ve srovnání se za-
hraničím poměrně krátkou – ani ne 
dvacetiletou historii. Proto se nelze 
divit, že původních publikací v čes-
kém jazyce, které se týkají proble-
matiky ověřování účetních závě-
rek, není na našem trhu mnoho. 
Pokud se některá objeví, jsou z po-
hledu auditora rozebírány konkrét-
ní auditorské postupy, nikoliv však 
z pohledu uživatele auditu. V tom-
to směru je uvedená publikace vý-
znamným počinem. Autorka ve 
svém úvodním slově uvádí:
„Proces auditu je poměrně složi-
tý a nároky auditora na spoluprá-
ci a vstřícnost ze strany pracovníků 
společnosti – a to nejen řídících – 
jsou značné. Považuji proto za důle-
žité, aby vedení podniku mělo před-
stavu o tom, co se po něm žádá, 
proč některé procedury auditoři dě-
lají a k čemu je to dobré.“
Obsahově je kniha rozčleněna do 
třech kapitol. V první kapitole je 
představen proces auditu, jeho 
podstata a význam. Zvláštní pozor-
nost je věnována podvodům a dů-
vodům jejich spáchání, které sice 
nejsou hlavním předmětem zájmu 
auditora, pokud však má na ně po-
dezření, má ze zákona oznamova-
cí povinnost. Autorka představuje 
krátkou historii právní úpravy au-
ditorské profese v České republice, 
její regulaci a kvalifikační předpo-
klady pro její vykonávání. Zmiňu-
je význam procesu správy a řízení 
společností (Corporate Governan-
ce), který nabývá v poslední době 
na významu u společností veřejné-
ho zájmu. Stranou pozornosti ne-
zůstává ani profesní etika, zejména 
pak požadavek na nezávislost audi-

tora na společnosti, jejíž účetní zá-
věrku ověřuje.
Druhá část publikace je věnována 
přípravě společnosti na audit účet-
ní závěrky. Požadavky auditora na 
přípravu dokumentů pro audit jsou 
probírány systematicky přes práv-
ní, daňové a účetní podklady. Velký 
význam je kladen na vnitřní směr-
nice, které by měly v každé společ-
nosti upravovat jednotlivé oblasti 

účetnictví. Jejich úroveň je význam-
ná pro hodnocení vnitřního kontrol-
ního systému účetní jednotky a pro 
auditora představují důležitý zdro-
je informací.
Třetí – obsahově nejrozsáhlej-
ší kapitola popisuje vlastní pro-
ces auditu. Autorka postupuje 
systematicky po jednotlivých fá-
zích auditu a vysvětluje jejich vý-
znam. Z pohledu podnikového 
managementu se některé auditor-
ské postupy mohou zdát zbyteč-
ně podrobné, avšak celý proces je 
podřízen požadavkům mezinárod-
ních auditorských standardů a au-

ditoři jsou povinni je dodržovat. Tý-
ká se to jak fáze, která ověřování 
účetní závěrky předchází, tak vlast-
ního ověřování a nakonec i auditor-
ských postupů, které celý proces 
uzavírají.
Za významnou část publikace je 
třeba považovat přílohy, které do-
kumentují formální náležitosti, jež 
jsou součástí auditorských postu-
pů a zároveň návodem pro účet-
ní jednotky, od vzorové smlouvy na 
uzavření zakázky o auditu, přes pří-
klady ověřovacích dopisů na pohle-
dávky a závazky a ukázku prohláše-
ní vedení účetní jednotky k auditu, 
až po jednotlivé formy výroku, kte-
rými auditor vyjadřuje svůj názor 
na účetní závěrku.
Vzhledem k tomu, že manažeři 
zpravidla bojují s časem a nemají 
příliš mnoho prostoru pro studium 
rozsáhlých publikací, je uvedená 
knížka svým nevelkým rozsahem 
přesně tou informací, kterou ma-
nažer potřebuje pro základní orien-
taci v auditu účetní závěrky. Odkaz 
na použitou a navazující literaturu 
však může být pro zájemce o roz-
šíření znalostí týkajících se proce-
su auditu účetních závěrek inspi-
rující.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, PhD.
auditor, osv. č. 1107

Auditing pro manažery, aneb 
proč a jak se ověřuje účetní 
závěrka
Nakladatelství ASPI, Praha 
133 stran, cena 193 Kč, 
ISBN 978-80-7357-308-9

Auditing pro manažery, 
aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka
Autor: prof. Ing. Libuše Müllerová

aneb
proč a jak se ověřuje
účetní závěrka

Libuše Müllerová

Auditing
pro manažery



Novou jednatelkou HZ Praha se v září 
letošního roku stala Hana Filipcová.
Společnost HZ Praha působí na čes-
kém auditorském trhu od roku 1991. 
Jejími zakladateli byli Vlastimil Hlou-
žek a Ladislav Zelinka (proto HZ). Na 
přelomu milénia byl spoluvlastníkem 
firmy ještě Jan Jareš. Po odchodu 
Ladislava Zelinky do funkce náměstka 

ministra financí byl v roce 2000 jeho podíl převeden 
na Alenu Zelinkovou, a po tragické smrti Vlastimila 
Hloužka (při havárii malého vrtulníku) v roce 2002 se 
novou společnicí stala Eva Hloužková.
V roce 2005, kdy do HZ Praha vstoupila britská po-
radenská společnost Hanover Corporate Services 

Limited, se novými společníky se stali David 
Červinka, Petr Šrámek a Miloš Havránek, a na druhé 
straně Jan Jareš svůj podíl prodal. V průběhu letošní-
ho roku došlo k dalším změnám – podílů v HZ Praha 
se postupně zbavili jak Alena Zelinková a Eva 
Hloužková, tak Petr Šrámek a Miloš Havránek.
V současné době tedy HZ Praha vlastní Hanover 
Corporate Services Limited, David Červinka a Hana 
Filipcová.
HZ Praha má podíly v HZ Brno, HZ Ostrava a HZ 
Plzeň, a dále působí na Slovensku, na Ukrajině 
a v Bulharsku. Je členskou organizací nadnárodní sítě 
PKF. V nejbližších měsících by se měla HZ přejmeno-
vat, aby bylo patrné, že společnost působí v nadná-
rodním prostředí sítě PKF.                                     -jd-

Sdružení Czech Top 100 zveřejňuje každoročně vý-
sledky žebříčku Nejlepší výroční zpráva ČR. Prvenství 
za rok 2006 získal ČEZ, na druhém místě se umístila 
společnost Škoda Auto a třetí pozici obsadila Pražská 
energetika. Na dalších pozicích v „Top 10“ byly spo-
lečnosti Zentiva, Telefónica O2 Czech Republic, 
T-Mobile Czech Republic, Komerční banka, Letiště 
Praha, Česká pojišťovna a PPF Banka.

Výroční zprávy byly hodnoceny 
mezinárodní odbornou porotou, ve 
které zasedali analytici, grafici, fo-
tografové, polygrafové atd. Hod-
notil se celkový design, výtvarné 
pojetí, jazyková a stylistická správ-
nost, kvalita tisku, celkové sloučení 
grafiky a textu, ale i nové nápady a promyšlenost. 
Na vyhlašování žebříčku participují i auditoři. Tuto akci 
již delší dobu podporuje KPMG, členy poroty letošního 
ročníku byli Petr Kříž z PwC a Otakar Hora z KPMG.
Pořadatelé vyhlašují vedle hlavního žebříčku i nejlep-
ší výroční zprávy v kategoriích „Informační hodnota“ 
a „Grafický design“, a dále v sedmi odvětvích (energe-
tika; finanční instituce; lehký průmysl; nadace, asoci-
ace a jiné neziskové organizace; obchod a služby; sta-
vebnictví a těžký průmysl).
Již druhým rokem se uděluje i „Zvláštní cena KPMG“. 
V letošním roce ji získalo Občanské sdružení Letní dům.
„Úroveň výročních zpráv se každým rokem zvyšu-
je. Společnosti si uvědomují význam kvalitních výroč-
ních zpráv, a proto se věnují jejich informační hodno-
tě i grafickému zpracování mnohem větší zájem než 
doposud,“ uvedl Jan Struž, předseda Sdružení Czech 
Top 100.                                                                  -jd- 

lidé a firmy
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Změny v HZ Praha

Hana Filipcová

Nejlepší výroční zprávy ČR za rok 2006

Zvláštní cenu KPMG předal Otakar Hora zástupcům 
Občanského sdružení Letní dům na slavnostním 
vyhlášení v prostorách Vysoké školy ekonomické
v Praze. Přítomen byl i rektor Richard Hindls.
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