
Stalo se již tra-
dicí, že audito-
ři se na svém 
sněmu schá-
zejí v poslední 
dekádě listo-
padu a ani le-
tošní rok nebyl 
výjimkou. 

Pražský Top Hotel přivítal v pon-
dělí 23. listopadu více než 400 
auditorů, kterým rokování sně-
mu nabídlo nejen širokou škálu 
novelizovaných vnitřních před-
pisů k projednání a schválení, 
ale i řadu zajímavých vystoupení 
v odpoledním bloku. 

Schvalování vnitřních norem 
nebylo pouze formálním aktem, 
neboť se ukázalo, že poměrně 
velká skupina auditorů si návr-
hy aktualizovaných norem nejen 
se zájmem přečetla, ale nevá-
hala i uplatnit k nim řadu pod-
nětných doplnění a úprav, které 
pak byly následným hlasová-
ním schváleny. Největší pozor-
nost překvapivě nebyla věno-
vána problematice vstupu do 
profese, kde pozměňovací návr-
hy získaly plnou podporu účast-
níků sněmu, nýbrž problematice 
vzdělávání, která se dlouhodobě 
dotýká činnosti všech audito-
rů. Jsem přesvědčen, že diskuse 
k tomuto bodu, přestože neved-
la k úpravě předkládaných no-
rem, byla podnětná a přinesla 
řadu námětů k zamyšlení. Nikdo 
nezpochybňuje potřebu průběž-
ného vzdělávání auditorů, spo-
lečně však musíme hledat cesty, 
jak zatraktivnit existující systém 
pro většinu auditorů tak, aby tu-
to aktivitu nechápali pouze ja-
ko nezbytnou povinnost, ale ja-
ko příležitost dozvědět se něco 
nového a potřebného pro jejich 
další činnost. 

Hladký průběh schvalování 
aktualizovaných vnitřních norem 

je nesporně i dobrým vysvěd-
čením pro široký okruh kolegů, 
kteří se ve svém volném čase na 
jejich přípravě podíleli a doká-
zali je připravit s dostatečným 
předstihem tak, aby je před ro-
kováním sněmu mohla posoudit 
i Rada pro veřejný dohled nad 
auditem (RVDA). 

Zmínkou o RVDA se dostá-
vám k další novince, kterou nám 
nový zákon o auditorech přiná-
ší, a to je funkce nezávislého do-
hledu nad prováděním auditor-
ské činnosti. Kompletní účast 
členů prezidia RVDA na našem 
jednání jen dokládá zájem o na-
ši činnost z úrovně dohledu. 

Odpolední část sněmu by-
la věnována vystoupení pozva-
ných hostů, v žádném případě 
se však nejednalo o formální 
„zdravice“, naopak jak zástup-
ci MF ČR a ČNB, tak i zástup-
ci RVDA a KA ČR se ve svých 
vystoupeních zabývali tématy, 
která jsou pro naši činnost vel-
mi aktuální. 

Myslím si, že účast náměst-
ka ministra financí, viceguverné-
ra České národní banky i prezi-
denta Rady pro veřejný dohled 
nad auditem na našem jednání 
jen dokumentují důležitost, kte-
rou naší profesi věnují ti, kteří 
její vývoj významným způsobem 
spoluovlivňují, ať již z pohledu 
regulátora profese, uživatele vý-
stupů naší práce nebo veřejné-
ho dohledu.

Co popřát na závěr? 
Konec roku se blíží a s ním 
i vrcholí období příprav na 
úspěšné zvládnutí auditů za 
rok 2009. Dovolte mi tedy 
popřát všem auditorům hezké 
prožití Vánoc a úspěšný start 
do roku 2010. 

Petr Šobotník
prezident Komory auditorů ČR
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aktuality

Dne 10. listopadu 2009 byla ve 
Sbírce zákonů zveřejněna v částce 
č. 124 vyhláška č. 383/2009 Sb., 
o účetních záznamech v technic-
ké formě vybraných účetních jed-
notek a jejich předávání do cent-
rálního systému účetních informací 
státu a o požadavcích na technické 
a smíšené formy účetních záznamů 
(technická vyhláška o účetních zá-
znamech). Jedná se o první z řady 
vyhlášek týkajících se účetnictví stá-
tu. Tato prováděcí vyhláška k záko-
nu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
stanoví:
• pravidla pro formát, strukturu, 

přenos a zabezpečení účetních 
záznamů v technické formě vybra-
ných účetních jednotek;

• rozsah a četnost předávání účet-
ních záznamů vybranými účetními 
jednotkami do centrálního systé-
mu účetních informací státu; 

• vybrané účetní jednotky předáva-
jící do centrálního systému účet-
ních informací státu pouze účet-
ní záznamy pro sestavení účetních 

výkazů za Českou republiku a za 
dílčí konsolidační celek státu;

• způsob, termíny a rozsah úda-
jů předkládaných pro hodnoce-
ní plnění státního rozpočtu, roz-
počtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, 
rozpočtů dobrovolných svazků 
obcí a rozpočtů regionálních rad 
regionů soudržnosti;

• požadavky pro technické a smíše-
né formy účetních záznamů.  

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2010.

Dne 25. listopadu byla ve Sbírce zá-
konů v částce č. 133 zveřejněna vy-
hláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení záko-
na č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro ně-
které vybrané účetní jednotky. Ta-
to vyhláška zcela nahrazuje vyhlášku 
č. 505/2002 Sb., kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účet-

ní jednotky, které jsou územními sa-
mosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a or-
ganizačními složkami státu. Vyhláš-
ka mění v souvislosti se zaváděním 
účetnictví státu významným způso-
bem účetní metody vybraných účet-
ních jednotek včetně náležitostí je-
jich účetních závěrek. Předmětem 
úpravy jsou zejména:
• rozsah a způsob sestavování účet-

ní závěrky;
• uspořádání, označování a obsaho-

vé vymezení položek majetku a ji-
ných aktiv, závazků a jiných pasiv 
v účetní závěrce včetně uspořádá-
ní, označování a obsahového vy-
mezení podrozvahových účtů;

• uspořádání, označování a obsa-
hové vymezení nákladů, výnosů 
a výsledků hospodaření v účetní 
závěrce;

• uspořádání a obsahové vymeze-
ní vysvětlujících a doplňujících in-
formací v příloze účetní závěr-
ky včetně informací o nakládání 
s prostředky státního rozpočtu 

Prováděcí vyhlášky k účetnictví státu

V návaznosti na článek Zdeňky Drápalové publikovaný 
v časopisu Auditor č. 9 upozorňujeme, že na interneto-
vých stránkách KA ČR, v sekci Regulace auditorské profe-
se – Mezinárodní auditorské standardy 2009, byl publi-
kován český překlad standardu ISQC 1 Řízení kvality 
u společností provádějících audity, prověrky historických 
finančních informací, ostatní ověřovací zakázky a souvise-
jící služby, účinný od 15. prosince 2009. Tento standard 
byl po formální stránce přepracován Radou pro meziná-
rodní ověřovací a ověřovací standardy IAASB při IFAC 
v rámci projektu zvýšení srozumitelnosti. 
Standard ISQC 1 byl publikován v Příručce mezinárod-
ních auditorských standardů a standardů pro řízení kvali-
ty – 2009. Mezinárodní auditorské standardy ISA, obsa-
žené v této příručce, jsou v souladu s rozhodnutím sněmu 
KA ČR účinné pro audity účetních závěrek sestavených za 
období začínající 15. prosince 2009 a později a zároveň 
končící 15. prosince 2010 a později. Jejich české překla-
dy budou zveřejněny během prvního pololetí roku 2010. 
Pracovní verze překladů lze nalézt na internetových strán-
kách KA ČR, v sekci Projekty IAASB.                        

  -mj-

Překlad nové verze 
standardu ISQC 1 



Letošní setkání profesních komor se 
uskutečnilo 3. prosince 2009 v Brně 
v gotických  prostorách Kapitulní sí-
ně Augustiniánského opatství. Hos-
titeli setkání byly letos čtyři komo-
ry sídlící v Brně – Komora daňových 
poradců, Komora veterinárních lé-
kařů, Exekutorská komora a Komora 
patentových zástupců a sponzorem 
občerstvení firma T-Mobile. 

Dalšími účastníky byli představi-
telé České advokátní komory, 
České komory architektů, Čes-
ké komory autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě, 
České lékárnické komory, České 
stomatologické komory, Notářské 
komory a Komory auditorů. 

Tyto komory se od zájmových 
sdružení odlišují především tím, že 
jim zákon svěřil udělování oprávně-
ní k výkonu příslušného povolání  
po složení odborné zkoušky a po 
absolvování praxe pod dohledem 
zkušenějšího kolegy, vedení sezna-
mů osob, které příslušné oprávnění 
obdržely, a dohled nad kvalitou je-
jich práce.

Účastníci postupně hovořili o no-
vinkách, které se udály za uplynulý 
rok v legislativě týkající se jejich ko-
mory, a o tom, co se změnilo v je-
jich vztahu k příslušnému minister-
stvu. Kromě toho některé komory 

zmínily nedostatek osob vykoná-
vajících povolání, takže se začína-
jí v některých regionech projevo-
vat negativní důsledky této situace. 
Jedná se například o veterináře, 
stomatology a notáře.

Zazněly také zmínky o tom, že 
v současné době se neobjevují hlasy 
zákonodárců a jiných politiků, které 
by volaly po zrušení komor nebo po 
zrušení tzv. povinného členství v ko-
morách. Tento stav však nelze pova-
žovat za trvalý a je třeba se vybavit 
argumenty, které by vysvětlily od-

lišnost těchto profesních komor od 
zájmových sdružení, kde členství je 
a může být dobrovolné.

Na setkání za Komoru auditorů 
vystoupil prezident Petr Šobotník 
a informoval o novém zákoně o au-
ditorech, o nově zřízené Radě pro 
veřejný dohled nad auditem a nové 
agendě komory související s uzná-
váním zkoušek složených v jiné 
organizaci.

Eva Rokosová
Úřad KA ČR

Setkání profesních komor se uskutečnilo v Brně v gotických  prostorách Kapitulní 
síně Augustiniánského opatství.

Setkání profesních komor začátkem prosince v Brně

a rozpočtů územních samospráv-
ných celků;

• uspořádání a obsahové vymeze-
ní přehledu o peněžních tocích 
a přehledu o změnách vlastního 
kapitálu;

• směrná účtová osnova;

• účetní metody, zejména způsoby 
oceňování, postupy tvorby a po-
užití opravných položek, postupy 
odpisování, postupy tvorby a po-
užití rezerv;

• závazný vzor částí účetní 
závěrky.

Vyhláška nabývá účinnosti čás-
tečně 1. lednem 2010 a částečně 
1. lednem 2011 (např. pro tvorbu 
opravných položek a změnu metody 
odepisování).                    

-ru-
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Tiskové prohlášení Komory auditorů v souvislosti 
s kauzou auditu Opencard
V souvislosti s kauzou auditu projektu Opencard vydala Komora auditorů tiskové prohlášení, jehož úplné znění 
najdete na webu komory www.kacr.cz. 
Zároveň si dovolujeme upozornit, že v e-příloze časopisu Auditor č. 10/2009 jsou uvedeny přetisky článků 
z denního tisku týkající se kauzy Opencard a odkaz na videozáznam rozhovoru s členem Výkonného výboru 
Komory auditorů České republiky Ladislavem Mejzlíkem v pořadu Události, komentáře ČT1 ze dne 3. prosince, 
který se zabýval touto kauzou. Odkaz je rovněž uveden na úvodní stránce internetových stránek komory 
v aktualitách.                                                                                                                                                          -av-



S blížícím se koncem roku opět 
připomínáme povinnost potvrdit 
do 31. ledna 2010 účast na 
aktivitách v rámci kontinuálního 
profesního vzdělávání v roce 2009, 
a to formou Evidenčního záznamu. 
Formulář je zveřejněn na interneto-
vých stránkách komory (pod odka-
zem Kurzy a vzdělávání nebo 
Formuláře) a samostatně vložený 
ho auditoři najdou v tomto 
čísle časopisu Auditor. Zadní strana 
formuláře obsahuje text Směrnice 
pro KPV v aktuálním znění 
pro rok 2009.

Před odesláním zkontrolujte, 
zda jste na formuláři nezapomněli 
uvést své identifikační údaje 
(jméno, číslo oprávnění). Vyplněný 
formulář odešlete poštou na adresu 
Komory auditorů ČR (Opletalova 55,
110 00, Praha 1), faxem na číslo 
224 211 905 nebo e-mailem na 
vzdelavani@kacr.cz.

Stanovený rozsah KPV činí 
40 hodin/rok. Pro auditory, 
kteří v průběhu roku 2009 začali 
opět aktivně vykonávat auditorskou 
činnost (např. po uplynutí doby po-
zastavení oprávnění k poskytování 
auditorských služeb), činí limit KPV 
60 hodin/rok a není možné jej 
v závislosti na datu opětovného zá-
pisu do seznamu auditorů krátit 
(§ 3 odst. 4 Směrnice pro KPV). 
Pro rok 2009 nebylo vyhlášeno 
žádné prioritní téma.

Do stanoveného rozsahu je mož-
né započítat účast na vzdělávacích 
akcích pořádaných Institutem vzdě-
lávání KA ČR (počet hodin určených 
pro zápočet do KPV je uveden u jed-
notlivých kurzů v pozvánce, na in-
ternetových stránkách a na daňo-
vých dokladech; v případě neúčasti 
na semináři není možné hodiny do 
KPV započítat), ale i jinými institu-
cemi, lektorskou činnost nebo např. 

publikační činnost související s au-
ditorskou profesí a také absolvová-
ní e-learningových kurzů (počet ho-
din určených pro zápočet do KPV je 
uveden u každého kurzu; podmín-
kou pro zápočet je úspěšné absolvo-
vání závěrečného testu). 

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. Nově si auditoři budou 
moci ověřit svůj počet hodin KPV 
absolvovaných v roce 2009 
u KA ČR na internetových strán-
kách komory (pod odkazem Kurzy 
a vzdělávání) nebo telefonicky na 
Institutu vzdělávání KA ČR.

Monika Kryštůfková
Institut vzdělávání KA ČR

Evidenční záznam KPV za rok 2009

V příloze tohoto čísla časopisu Auditor, ale i na webo-
vých stránkách Komory naleznete nabídku vzdělávacích 
akcí na 1. pololetí roku 2010.
Vzhledem k tomu, že jsme se snažili zajistit co nejkvalit-
nější lektory, mezi nimiž bude, jak doufáme, i pan profe-
sor Jan Dědič, dostáváte letošní nabídku až nyní, neboť 
není snadné zajistit kvalitní lektory na aktuální a zajíma-
vá témata.

Rok 2009 nám přinesl nový zákon o auditorech a násled-
ně na listopadovém sněmu na něj navazující změny vnitř-
ních předpisů. Toto téma považuje Výkonný výbor KA ČR 
za tolik důležité a stěžejní, že jej na rok 2010 vyhlásil ja-
ko prioritní téma, tzn. téma pro všechny auditory povin-
né. Máme dobrou zprávu, neboť jsme obdrželi příslib od 
profesora Dědiče, že by se ve spolupráci s našimi lek-
tory, Ladislavem Mejzlíkem a Radomírem Stružinským, 
který je předsedou výboru pro legislativu a vnitřní 
normy KA ČR, tohoto tématu ujal. Doufáme, že si nene-
cháte ujít šanci vyslechnout si názory jedné z největších 
právních kapacit v České republice.
Za prioritu nadále považujeme rozšiřování a prohlubová-
ní znalostí týkajících se auditorských technik. V této ob-
lasti Institut vzdělávání KA ČR pokračuje i nadále ve spo-
lupráci s již osvědčenými lektory a na první pololetí roku 
2010 jsme zařadili např. téma „Podvod není omyl“ –
– ISA 240 a 315, kde lektorem bude auditor Daniel 
Horad, nebo „Spis auditora“ s jiným lektorem. Vaší 

pozornosti by neměl ujít seminář na téma „Aktuální vývoj 
v IFRS s důrazem na nejnovější vývoj v oblasti IAS 39“.
Mezi semináře, které již mají svoji tradici a nelze je opo-
menout, bezpochyby patří semináře s daňovou te-
matikou. V této oblasti jsme připravili klasická témata 
s osvědčenými lektory, mezi něž patří daň z příjmů s da-
ňovým poradcem Jiřím Nesrovnalem nebo DPH u nezis-
kových organizací s Václavem Bendou.
Velice náročné je najít zajímavé téma pro auditorskou obec 
z oblasti účetnictví. Zde jsme zvolili aktuální téma ve vzta-
hu k novele prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro 
podvojné účetnictví podnikatelů, a to „Komponentní způ-
sob odpisování dlouhodobého majetku“, který lze poprvé 
v praxi uplatnit za účetní období započaté v roce 2010. 
Tohoto tématu se ujal David Procházka z VŠE v Praze.
Mezi další zajímavé připravované akce patří setkání s Ire-
nou Liškařovou nad aktuální problematikou řešenou Vý-
borem pro metodiku KA ČR a setkání na téma elektronic-
ké fakturace s  Ladislavem Mejzlíkem. Doufáme, že vás 
některý z připravovaných seminářů uvedených v nabíd-
ce na 1. pololetí 2010 zaujme a i v tak hektickém období, 
kterým první pololetí roku bezpochyby je, si najdete čas 
na absolvování některého aktuálního  tématu. Pokud bys-
te se ve své praxi setkali se zajímavým lektorem či téma-
tem, které byste rádi absolvovali, budeme rádi za váš tip.

Jana Pilátová
předsedkyně Výboru pro KPV

Nabídka vzdělávacích akcí na první pololetí 2010
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Asociace certifikovaných vyšetřova-
telů podvodů (Association of Certi-
fied Fraud Examiners – ACFE), nej-
větší světový poskytovatel školení 
a vzdělávání v oblasti boje proti pod-
vodům, oznámila v tiskové zprávě ofi-
ciální založení pobočky ACFE Česká 
republika, která má sloužit jejím čle-
nům v České republice a okolních 
zemích.

ACFE v současné době sdružuje 
téměř 50 000 členů po celém světě, 
z nichž více než 20 000 jsou certifi-
kovaní vyšetřovatelé podvodů. Jejich 
specializace jim umožňuje poskytovat 
firmám i orgánům státní správy klíčo-
vé služby v oblasti odhalování a pre-
vence podvodného jednání.

Předsedou pobočky v České re-
publice zvolili místní členové ACFE 
Zacharyho Rosena. Zachary Rosen je 
senior manažerem oddělení účetních 
služeb společnosti Mazars Czech 
Republic a pracoval na auditech 
nadnárodních organizací po celém 
světě. K zakládajícím členům a zvole-
ným zástupcům pobočky dále patří 
Pavla Hladká, manažerka oddělení 
forenzních služeb společnosti 
Deloitte Advisory s.r.o., jako místo-
předsedkyně pobočky a Pavel 
Škraňka, senior manažer odděle-
ní auditorských služeb Mazars Czech 
Republic, jako pokladník.

„Závažné aféry s podvody během 
ekonomické krize svědčí o růstu veli-
kosti a komplexnosti podvodných ak-
tivit po celém světě. Podniky, orgá-
ny státní správy i veřejnost v České 
republice budou moci těžit z půso-
bení ACFE tím, že budou mít při boji 
proti tomuto vzrůstajícímu problému 
přístup ke školení, odborným zkuše-
nostem a informacím o možnostech 
účinné prevence,” uvedl Rosen. 

Pobočka bude podle Rosena slou-
žit jako „základna pro sdílení znalos-
tí a podporu členů, odborných pra-
covníků a podnikatelské komunity ve 
vzdělávání a školení v oblasti pod-
vodů. Pobočka bude rovněž pořádat 
přednášky a napomáhat vzájemné 
interakci a profesnímu rozvoji svých 
členů. Jak členové, tak nečlenové bu-

dou mít přístup ke školení, progra-
mu certifikace vyšetřovatele podvo-
dů (CFE) a seznamu členů sloužícímu 
k propagaci jejich konzultačních 
a vyšetřovacích služeb v České 
republice.“

Podle nového průzkumu společ-
nosti PricewaterhouseCoopers se 
v uplynulém roce stala obětí hospo-

dářské kriminality téměř čtvrtina spo-
lečností v České republice. Nejčastě-
ji se firmy setkaly s krádeží, korupcí 
a uplácením. Objasněnost hospodář-
ské kriminality přitom v ČR  podle 
údajů policejního prezidia klesá.

Více informací o ACFE lze získat na 
internetové adrese www.ACFE.com.

-av-

Asociace vyšetřovatelů podvodů otevírá 
pobočku v České republice

www.csob.cz

Člen skupiny KBC Infolinka 800 300 300

ČSOB – profesionální partner pro auditory

přečerpání účtu (kontokorent) až do výše 
jednoho milionu korun s ojedinělou úro-
kovou sazbou na českém trhu. V rámci spe-
cializovaného Programu pro auditory jsme 
také značně zjednodušili postup banky 
při vyřizování úvěrové žádosti. Výši limitu 
posoudíme pouze na základě tří faktur 
vystavených za vaše služby. Vše potřebné 
vyřídíme během velmi krátké doby přímo 
v pobočce. Hlavní výhodou Programu pro 
auditory je možnost poskytnutí finančních 
prostředků i auditorům, kteří se svou praxí 
teprve začínají. Plně postačuje členství 
v Komoře auditorů České republiky po 
dobu alespoň šesti měsíců.

Potřebujete-li finanční prostředky na 
pokrytí investic do movitého majetku 
(například nákupu vozu), zajistíme vše 
potřebné prostřednictvím společnosti 
ČSOB Leasing, a to přímo v pobočce banky 
v rámci jediné schůzky. Zajistíme také 
veškeré vaše požadavky týkající se pojištění 
prostřednictvím ČSOB Pojišťovny.

V případě zájmu o detailní informace 
neváhejte navštívit jakoukoli pobočku 
ČSOB. Sami se tak přesvědčíte, jaké výhody 
vám Program pro auditory může přinést.

Na základě detailního průzkumu indi-
viduálních potřeb auditorů se ČSOB 
rozhodla přidat další výhody k již exis-
tujícímu programu připravenému spe-
ciálně pro tuto skupinu klientů. Jde 
především o nové možnosti v rámci 
zvýhodněného bankovního konta, 
sloužícího k zajištění každodenního 
platebního styku a zhodnocení volných 
finančních prostředků. Další oblastí je 
provozní a investiční financování. Vše je 
samozřejmě přizpůsobeno individuál-
ním požadavkům a potřebám auditorů.

Firemní konto ČSOB s výhodami pro au-
ditory nabízí nulový poplatek za příchozí 
tuzemské platby. Prostřednictvím kvali-
fikovaného certifikátu, který obdržíte 
společně s elektronickým bankovnictvím 
vedeným v rámci konta zdarma, můžete 
snadno komunikovat se soudy, úřady stát-
ní správy a samosprávy i dalšími instituce-
mi. Uspoříte tak nejen drahocenný čas, ale 
i nemalé finanční částky, které byste museli 
zaplatit například při osobním podání 
dokumentů na úřadech.

Firemní konto ČSOB navíc disponuje 
zvýhodněným úročením, které není závislé 
na výši aktuálního zůstatku na účtu. Vol-
né finanční prostředky mohou auditoři 
bezpečně zhodnotit na ČSOB Spořicím 
účtu pro podnikatele se zajímavou roční 
úrokovou sazbou.

Pro zajištění financování provozu 
kanceláře umožníme auditorům povolené 
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XIX. náhradní sněm Komory auditorů České repub-
liky (dále jen „komora“) po projednání jednotlivých 
bodů programu podle schváleného programu 
jednání
a) schvaluje podle předložených návrhů

• zprávu o činnosti Výkonného výboru komory,
• zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
• zprávu o činnosti Kárné komise komory,
• zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu 

roku 2008,
• účetní závěrku komory za rok 2008,
• převod zisku za rok 2008 na účet nerozdělené-

ho zisku minulých let,
• vnitřní předpisy (včetně pozměňovacích návrhů):

a)  Statut s účinností dnem schválení,
b)  Jednací řád sněmu s účinností dnem schvá-

lení,
c)  Volební řád sněmu s účinností dnem schvá-

lení,
d)  Zkušební řád s účinností dnem schválení,
e)  Příspěvkový řád s účinností dnem 

1. 1. 2010,
f)  Dozorčí řád s účinností dnem schválení,
g)  Kárný řád s účinností dnem schválení,
h)  Vnitřní předpis pro kontinuální profesní
  vzdělávání auditorů s účinností dnem 
  1. 1. 2010,
i)  Směrnice pro odbornou praxi asistentů 
  auditora s účinností dnem schválení,
j)  Informační řád s účinností dnem schválení,
k)  novelu auditorské směrnice č. 52 s účinností
  dnem schválení,
l)  novely aplikačních doložek k ISA a ISRE: 

-  AD ISA 700 s účinností dnem schválení,
-  AD ISA 720 s účinností dnem schválení,
-  AD ISRE 2400 s účinností dnem schválení,

m) priority činnosti Komory na rok 2010,
n)  auditora účetní závěrky Komory Ing. Olgu 
 Němcovou, č.o. 1486,

b) zrušuje 
 auditorské směrnice komory č.1-27 a č. 51 a 54 

s účinností od 23. 11. 2009,
c) rozhoduje o modifikaci účinnosti ISA 2009 

takto:
 Veškeré předpisy, které jsou obsaženy v Příručce 

mezinárodních auditorských standardů a meziná-
rodního standardu řízení kvality pro rok 2009 vy-
dané Radou pro mezinárodní auditorské a ově-
řovací standardy (IAASB) při IFAC, budou účinné 
pro audity účetních závěrek sestavených za obdo-
bí počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto 
datu a zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo 
po tomto datu,

d) bere na vědomí
- zprávu o ověření účetní závěrky roku 2008,
- průběžné výsledky hospodaření v roce 2009,

e) ukládá Výkonnému výboru, Dozorčí komisi 
a Kárné komisi 
-  zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z priorit 
 činnosti komory na rok 2010,
-  přepracovat rozpočet Komory na rok 2010 
 jako vyrovnaný,
- při zpracování plánu kontrolní činnosti 
 přednostně zařadit kontroly u těch auditorů
 (OSVČ i právnických osob), u kterých doposud
 žádná kontrola provedena nebyla,

f) volí Volební komisi 
z  řad auditorů ve složení Michal Bareš, Jarmila 
Císařová, Bohumír Holeček, Jiří Jarkovský, 
Bohumil Klapka a náhradníky Miroslava Kodadu 
a Jiřího Měchuru.

Usnesení XIX. náhradního sněmu Komory auditorů ČR
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Pořadí Kandidát Počet hlasů

1. Bohumír Holeček 331

2. Jarmila Císařová 324

3. Michal Bareš 294

4. Jiří Jarkovský 285

5. Bohumil Klapka 239

6. Miroslav Kodada 218

7. Jiří Měchura 199

XIX. sněm Komory auditorů ČR
Devatenáctý, náhradní sněm Komory auditorů ČR, který se 
konal 23. listopadu 2009 v Praze, schválil usnesení, nové 
vnitřní předpisy včetně pozměňovacích návrhů a také priori-
ty činnosti komory na rok 2010. Zvolil rovněž volební komisi 
pro organizaci voleb v roce 2010.
Nové vnitřní předpisy komory včetně pozměňovacích návr-
hů, schválených sněmem, najdete na webových stránkách 
www.kacr.cz v části pro auditory – Regulace auditorské 
profese – Vnitřní předpisy KA ČR.  Auditorům budou tyto 
nové předpisy zaslány v tištěné formě (formát A5) poštou.
Z priorit činnosti komory na rok 2010 budou vycházet 
plány činností volených orgánů a výborů komory na rok 
2010.    -av-

Výsledky hlasování 
Volební komise  
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Priority činnosti Komory auditorů ČR (dále jen 
„Komora“) jsou zaměřeny do oblastí: regulace 
auditu, řízení a kontrola kvality auditorské 
činnosti a komunikace s auditory a veřejností.

Výkonný výbor
• Spolupracovat s Ministerstvem financí 

a Radou pro veřejný dohled nad auditem na 
výkladu a aplikaci nového zákona o auditorech 
do praxe a na přípravě jeho novelizace v návaz-
nosti na doporučení Evropské komise, 

• pokračovat ve školení Mezinárodních auditor-
ských standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy 
všichni činní auditoři budou moci prokázat svoji 
odbornost v této oblasti,

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

zaměření přímo či nepřímo souvisí s auditorskou 
profesí,

• poskytovat metodickou podporu a umožnit 
vzdělávání auditorům v souvislosti s ověřová-
ním účetních závěrek sestavených podle IFRS,

• vhodným a racionálním způsobem informovat 
auditorskou obec o výsledcích činnosti Výkonné-
ho výboru a jeho pomocných orgánů (odborných 
výborů),

• spolupracovat s Dozorčí komisí a s Kárnou komi-
sí při řešení problémů souvisejících s podporou 
kvality auditorské profese.

Dozorčí komise:
• Spolupracovat s Radou pro veřejný dohled nad 

auditem na utváření nového systému kontroly 
kvality auditu podle zákona o auditorech a na 
jeho novelizaci v návaznosti na doporučení 
Evropské komise, 

• zvýšit důraz na kontrolu implementace standar-
dů pro řízení kvality (ISQC),

• zmapovat situaci v oblasti kvality u auditorů, 
kteří nevykazují žádnou nebo v malém rozsahu,

• spolupracovat s Výkonným výborem a jeho 
odbornými výbory při zpracování a aktualizaci 
metodických návodů,

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

Kárná komise:
• Postihovat nedodržování požadavku na konti-

nuální profesní rozvoj auditorů,
• informovat v obecné formě auditorskou obec 

o případech porušení zákona a předpisů Komory 
a o udělených kárných opatřeních,

• zajišťovat průběžné informování veřejnosti v sou-
ladu se zákonem.

Poznámka: Priority činnosti Komory auditorů 
České republiky v roce 2010 jsou přílohou usnesení 
XIX. sněmu.

Priority činnosti Komory auditorů České republiky 
v roce 2010

Na jednání sněmu 
se organizačně podíleli 
Moderátor: Libuše Müllerová, viceprezidentka KA ČR

Mandátová komise: Zdeněk Grygar, 
David Ficbauer, Jana Pilátová, Ivo Rambousek, 
Otmar Urban.

Návrhová komise: Jiří Ficbauer, Jarmila Novotná, 
Michal Štepán.

Skrutátoři: Pavel Antoš, Lukáš Berný, 
Miroslav Brabec, Jaroslav Brtáň, Zdeňka Cardová, 
Jan Hakl, Rudolf Hanusek, Karel Heteš, 
Lubomír Holeček, Věra Kadochová, Ladislav Kozák, 
Jan Křížek, Alena Malá, Helena Skramuská, Jiří Šmíd, 
Dalibor Šulc, Blanka Švejdová a Miloš Turek.

Pracovníci úřadu KA ČR



Stručně z XIX. sněmu 
Komory auditorů České republiky

Již  po devatenácté se dne 23. listopadu 2009 setkali 
auditoři na svém sněmu. Letošní sněm se potřetí ve své 
historii uskutečnil v prostorách kongresového sálu zná-
mého Top Hotelu Praha.  

Sněm byl zahájen prezidentem Komory auditorů 
Petrem Šobotníkem, který po obdržení informací od 
prezence konstatoval, že na letošním sněmu bylo fyzic-
ky přítomno včetně zastoupených na základě plné mo-
ci 332 auditorů, což nebyla potřebná třetina z celko-
vého počtu 1303 auditorů. Bylo tudíž nutné vyhlásit 
místo řádného sněmu sněm náhradní. Bez ohledu na 
nižší účast projednával sněm mnoho aktuálních témat, 
která se mimo jiné věnovala událostem letošního roku. 
Hlavní události bylo nepochybně schválení nového zá-
kona č. 93/2009 Sb., o auditorech, s účinností od 
14. dubna 2009. S tím souvisel i hlavní úkol pro vý-
konný výbor, tedy příprava nových vnitřních předpi-
sů. Nově také vznikla Rada pro veřejný dohled nad 
auditem, která slouží jako orgán dohledu nad auditor-
skou profesí. 

Celé sněmovní setkání bylo rozděleno do dvou blo-
ků. Dopolední část byla věnována zprávám o činnos-

ti volených orgánů, schvalování nových vnitřních před-
pisů komory, schvalování priorit činnosti komory na 
rok 2010. Bylo zvoleno pět členů volební komise a dva 
náhradníci, kteří budou připravovat volby do orgá-
nů komory v roce 2010. V závěru dopolední části bylo 
schváleno usnesení sněmu. 

Odpolední část byla již tradičně věnována vystou-
pením hostů, k nimž patřili náměstek ministra finan-
cí Peter Chrenko, prezident Rady pro veřejný dohled 
nad auditem Jiří Rusnok, viceguvernér České národní 
banky Miroslav Singer a prezident Komory daňových 
poradců Jiří Nekovář. K zapojení komory do meziná-
rodních organizací auditorů vystoupil Petr Kříž, vice-
prezident FEE. S novým projektem mezinárodních 
auditorských standardů ISA 2009 seznámil účastníky 
sněmu člen Výkonného výboru a předseda redakční 
rady pro překlad ISA Michal Štěpán.

Tereza Halouzková

Upravené záznamy ostatních vystoupení zveřejňujeme 
v tomto čísle časopisu Auditor. V příštím čísle časopisu 
budou zveřejněny diskusní příspěvky.
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Všichni jste dostali poměrně 
podrobné materiály, které byly ro-
zeslány měsíc před sněmem, takže 
bych nechtěl některé věci opakovat 
a zminil bych se skutečně jenom 
o těch hlavních záležitostech, které 
jsme řešili během roku.

Jaké byly klíčové události 
letošního roku?
• Byl schválen nový zákon číslo 

93/2009 Sb., o auditorech 
s účinností od 14. dubna 2009, 
o čemž budeme ještě hovořit 
podrobněji. S tím souvisel i hlavní 
úkol pro Výkonný výbor – zajistit 
novelizaci vnitřních předpisů. 
Tato aktivita vznikla hned po 
schválení zákona a také o ní bu-
deme podrobně hovořit. Předpi-
sy budou předloženy k samostat-
nému schvalování.

• Nově vznikla Rada pro veřejný 
dohled nad auditem, tzn., že se 
učíme žít s tím, že samosprávná 
profese má určitý dohledový or-
gán, o čemž bude také podána 
informace.

• Probíhaly překlady novelizo-
vaných standardů ISA. K tomu 
opět budeme mít odpoledne 
samostatnou prezentaci. Myslím 
si, že seznámení s těmito nove-
lizovanými standardy je jedním 
z nejdůležitějších úkolů, kte-
rý před námi stojí, protože pro 
audity v roce 2010 je budeme 
potřebovat. 

• V rámci komory určitě došlo 
k posílení dohledu, došlo i k ná-
růstu pravidelných prověrek. 

Domnívám se, že to byly klíčové 
události roku 2009.

Co se týče činnosti jednotlivých 
výborů a vnitřních norem myslím, že 
výbor pro legislativu a vnitřní normy 
měl v letošním roce hodně práce. 
V minulých letech to byl výbor, který 
nebyl příliš aktivní, protože to neby-
lo tak nutné, ale dokončení tvorby 
nových vnitřních předpisů ve vazbě 

na schválený zákon o auditorech 
vyžadovalo skutečně hodně práce. 
Chtěl bych proto z tohoto místa 
všem členům výboru včetně jeho 
předsedy pana Radomíra Stružin-
ského poděkovat za práci, kterou 
udělali, protože jsme byli schopni 

v relativně krátké době tyto nor-
my připravit tak, že budou dnes 
projednávány na sněmu. 

Objevovala se také řada dotazů 
k novému zákonu o auditorech, 
což je pochopitelné. Probíhaly 
konzultace s ministerstvem finan-
cí. V současné době už máme při-
praven návrh asi 10 až 15 změn, 
které bychom chtěli iniciovat po 
dohodě s ministerstvem financí 
k aktualizaci. Připomínkovala se 
i řada dalších zákonů. V porovnání 
s minulými roky výbor pro legisla-
tivu a vnitřní normy měl rozhodně 
hodně práce.

Co se týká vzdělávání auditorů, 
zaměření bylo hlavně na jedno- 
a dvoudenní semináře, stěžejním 
tématem zůstává problematika 
mezinárodních auditorských stan-
dardů. Bohužel u KPV je stále 
cca 20 % auditorů, kteří za rok 
2008 nesplnili limit, takže je to 
úkol pro nás všechny posunout 
toto vzdělávání zase kousek do-
předu.

Vstup do profese
To je naprosto nová oblast, protože 
nový zákon přináší zásadní změny 
v této oblasti. Komora auditorů 
připravila zkušební řád, což byla 
priorita činnosti Výkonného výbo-
ru. Z mé zkušenosti mohu říct, že 

počet žádosti o osvobození od dílčí 
části auditorské zkoušky je velký, 
ať už z titulu složení vysokoškolské 
zkoušky nebo z titulu složení ně-
kterých zkoušek například v rámci 
programu ACCA, takže adminis-
trativa s tím spojená je opravdu 
značná.

Na druhou stranu určité zjedno-
dušení zaznamenal vstup do profe-
se, protože řada lidí nebude muset 
skládat zkoušky a bude jim uznáno 
to, co už někde složili. To se odrazilo 
v tom, že do zkouškového systému 
se nám přihlásilo nejvíce zájemců za 
posledních pět let.

K 1. říjnu letošního roku máme 
1273 auditorů, z toho OSVČ je 583 
a v zaměstnaneckém poměru 690, 
auditorských společností máme 
344. Vidíte tudíž, že členská základ-
na je poměrně stabilizovaná, narůs-
tá nám počet auditorů v zaměstna-
neckém poměru, sice ne intenzivně, 
ale postupně narůstá.
Opravdu zajímavý je výrazný po-
hyb v kategorii asistentů, kterých 

Z vystoupení Petra Šobotníka, prezidenta Komory auditorů

Zpráva o činnosti Výkonného výboru
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máme necelý tisíc, ale 20 % jich 
bylo zapsáno, 20 % vyškrtnuto, 
takže tam je pohyb poměrně 
značný.

V otázce profese a etiky, chtěl 
bych poděkovat členům výboru 
pro otázky profese a etiku za práci, 
která vyústila ve výrazné zlepšení 
disciplíny v placení příspěvků od 
auditorů, auditorských společností 
a asistentů auditora. Tento trend, 
který se podařilo nastartovat v roce 
2008, se daří udržet i v roce 2009.

Pokračovala setkání s auditory. 
Letos se uskutečnila v Liberci, bylo 
plánováno setkání v Jihlavě, ale 
pro nezájem auditorské obce bylo 
zrušeno.

Množí se nám dotazy na oblast 
profese a etiky, což souvisí jednak 
s novým zákonem, jednak s Etickým 
kodexem, čili ukazuje se, že naši 
členové zákony nebo vnitřní normy 
čtou, zabývají se jimi a objevuje se 
řada zajímavých dotazů, které vy-
užíváme i v dalším jednání s minis-
terstvem financí ohledně možných 
úprav zákona, nebo se snažíme 
vysvětlit, jakým způsobem v oblasti 
etiky postupovat. 

Dokončuje se i překlad novely 
Etického kodexu IFAC. Dobrá zprá-
va je, že pokud bude novelizován 
Etický kodex a standardy ISA, bude 
vyhlášeno dvouleté moratorium na 
změny. To znamená, že jakmile tyto 
normy budou přijaty, nemělo by po 
dobu dvou let docházet k jakýmkoliv 
dalším změnám. Z řady členských 

organizací IFAC bylo připomínko-
váno, že změny jsou příliš časté 
a členská základna má velký problém 
neustále si osvojovat novinky a fi-
nancovat nové překlady. Co se týče 
auditorských standardů a metodiky 
auditu, důraz na kvalitní vzdělávání 
v této oblasti trvá. Budeme hovořit 
o překladu revidovaných standardů 
ISA, odpoledne budeme mít samo-
statnou prezentaci, vydala se i česká 
verze příručky pro mezinárodní ově-
řovací standardy. Spolupracujeme 
s ministerstvem financí, snažíme se 
koordinovat stanoviska, která jsou 
potom předkládána Evropské komisi, 
zejména z hlediska překladů, protože 
jde nejen o překlady ISA, ale nově by 
potom měly být překlady v souladu 
s Evropskou unií. Tyto překlady do 
českého jazyka budeme muset ještě 
konzultovat s příslušnými překladate-
li v rámci Evropské unie tak, aby byly 
vyhlášeny. 

V oblasti metodiky účetnictví se 
připomínkovala celá řada novel zá-
konů. Aktivně působí zástupci ko-
mory v Národní účetní radě, jednak 
prostřednictvím zástupce výboru, 
jednak prostřednictvím zástupce 
úřadu.

Důležitým úkolem je harmoniza-
ce postupu auditorů a kontrolorů 
při přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků, 
krajů a obcí. Myslím si, že tam 
je stále velký prostor pro další 
činnost auditorů ve veřejném sek-
toru. 

Z oblasti informační politiky, bych 
rád zmínil, že v listopadu vyšla  opět 
v Hospodářských novinách komerč-
ní příloha s názvem „Auditorské 
služby“, v červnu byl vydán Auditor 
Speciál. Velmi důležité je podle mé-
ho názoru zaměření časopisu Audi-
tor na specifika auditu a účetnictví 
ve vybraném odvětví či oboru. 
Každé číslo je odvětvově zaměřené 
a jsem přesvědčen, že se to setkalo 
s poměrně dobrou odezvou v člen-
ské základně. Chtěli bychom v tom 
pokračovat. Jsou to opět náměty, jak 
udělat časopis zajímavý pro auditor-
skou obec i v dalším období a mys-
lím, že to bude zajímavé i z hlediska 
novely klarifikovaných ISA.

Mezinárodní spolupráce 
Všichni víte, že kolega Petr Kříž je 
členem exekutivy Federace evrop-
ských účetních a vede výbor pro 
finanční instituce a  účetní výkaz-
nictví. Petr Kříž bude odpoledne 
hovořit o tom, co je nového v me-
zinárodní sféře a věřím, že to bude 
zajímavá přednáška.

Docent Králíček působí ve výbo-
ru IFAC pro rozvojové země. Myslím 
si, že to je vždycky uznání, když se 
nám podaří zástupce České republi-
ky do výborů IFAC dostat.

V pracovních skupinách Federace 
evropských účetních máme zastou-
pení v auditingu, v etice, účetnictví 
a ve veřejném sektoru. Považujeme 
to za důležité, abychom zajistili 
přenos informací z úrovně evropské, 
případně z úrovně IFAC na členskou 
základnu.

V červnu se uskutečnilo setkání 
V4. Je zajímavé sledovat, jak se 
vyvíjí profese na Slovensku, v Ma-
ďarsku a v Polsku. Určitě je zajímavé 
sledovat i porovnání, jak vznikají ra-
dy pro veřejný dohled nad auditem, 
jaké jsou pravomoci komory, jaké 
jsou pravomoci dohledu, takže to 
považujeme za velmi užitečné a sna-
žíme se potom i formou článků ne-
bo vystoupení informovat členskou 
základnu.

Pokud jde o úřad komory, jsem 
velmi rád, že se podařilo posílit re-
ferát dohledu. Tam došlo k výrazné-
mu posílení, které přineslo stabiliza-
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ci tohoto úseku s tím, že nároky na 
provádění dohlídek jsou značné. 

V úřadu také došlo k výrazné-
mu nárůstu pracnosti na úseku 
osvobozování od dílčích částí au-
ditorské zkoušky. Je řada žádostí 
absolventů různých univerzit, 
vysokých škol a profesních orga-
nizací. Tento systém je potřeba 
zaběhnout a jsem přesvědčený, že 
to zejména v prvním období bude 
vyžadovat hodně práce, protože je 
to naprosto nová oblast a jak už 
tady bylo řečeno, připravovaly se 
vnitřní normy a úřad poskytoval 
podporu jednotlivým aktivitám 
výborů i Výkonného výboru.

K hospodaření komory, bude 
přednesena podrobná zpráva. 
Jenom bych k tomu chtěl říct, že 
účetní závěrka za rok 2008 navázala 
na zprávu o plnění rozpočtu předne-
senou na minulém sněmu a rozho-
dující vliv na kladném výsledku měly 
vyšší výnosy z pohyblivých příspěv-
ků od auditorských společností. 

Rada pro veřejný dohled nad 
auditem už plní funkci odvolacího 
orgánu. Výkonný výbor je pravidel-
ně informován. 

Jenom bych chtěl upozornit, 
že návrhy vnitřních předpisů, kte-
ré byly připravovány od dubna 
v návaznosti na schválení zákona, 
musely být projednány i s Radou 
pro veřejný dohled. Podařilo se je 

projednat v průběhu letních 
měsíců tak, aby mohly být při-
praveny ke schválení dnešním 
sněmem. 

Myslím si, že v letošním roce 
bylo od dubna do října uděláno 
skutečně hodně práce, protože 
příprava norem nebyla práce jed-
noduchá, a já bych za to všem ko-
legům chtěl poděkovat. 

Kontrola kvality, tedy činnost, kte-
rá je v kompetenci dozorčí komise, 
je i jednou z podstatných oblastí, 
kterým se věnuje Rada pro veřejný 
dohled nad auditem.

 Od letošního roku jsme ve zcela 
změněných podmínkách. Stát nám 
prostřednictvím zákona trochu víc 
určuje, jak si máme toto hřiště 
nalajnovat, jaké standardy máme 
používat, a onu pomyslnou 
píšťalku rozhodčího máme vlast-
ně jenom zapůjčenou od Rady pro 
veřejný dohled. A tady je důležité, 
že je to právě Rada pro veřejný do-
hled, kdo bude mít rozhodující slo-
vo při stanovování výše oné pomy-
slné laťky. V zájmu Rady je vysoká 
kvalita práce auditorské profese, 
a proto očekávám, že nebude chtít, 
abychom laťku nějakým způsobem 
snižovali.

Druhá oblast, o které bych se 
chtěl zmínit, je periodicita kontrol 

kvality. Zákon nám ukládá provést 
kontrolu kvality v rytmu nejpozději 
šesti let u každého auditora, respek-
tive tří let u těch, kteří jsou auditory 
subjektů veřejného zájmu.

 Ve třetí části bych se rád věno-
val hlavním nedostatkům, které při 
kontrolách zjišťujeme. Naprostá 
většina našich připomínek směřu-
je ke spisu auditora. Spis je to hlav-
ní, co můžeme posuzovat, nemů-
žeme se vracet v čase a pozorovat 
auditora při tom, jak svou práci dě-
lá. Musíme vycházet ze spisu 
a očekáváme, že tento spis bude 
věrně a poctivě zobrazovat prove-
denou práci při auditu. Očekává-
me, že se dozvíme něco o tom, co 
auditovaná účetní jednotka dělá 
a že se dozvíme, jakým způsobem 
auditor postupoval a proč.

V mnoha případech tato očeká-
vání zůstávají nenaplněna. Když to 
srovnáme s naší prací, asi by nám 

jako auditorům nepřipadalo normál-
ní, kdybychom přišli na audit, účet-
ní jednotka by měla účetní závěrku 
podpořenou jenom polovinou účet-
ních zápisů a v účtárně by nám řek-
li: „Tady v krabici mám všechny po-
třebné doklady, ale v hlavě jsem to 
sečetl, výsledné číslo jsem dal do 
výkazů, a je to správně.“

Pro ty z nás, kteří mají zájem vě-
dět, co vlastně Dozorčí komisi zají-
má, co bude chtít vědět a vidět při 
kontrole kvality, jsme už před něko-
lika lety zveřejnili dotazník, jakousi 
pracovní pomůcku, kterou používá-
me při posuzování jednotlivých spi-
sů auditora.

Letos v souvislosti s novým 
zákonem o auditorech jsme ten-
to i další naše dotazníky upravi-
li, vylepšili, promítli do něho nové 
požadavky a kompletně zveřejnili 
v elektronické příloze časopisu 
Auditor číslo 8/2009.

Z vystoupení Stanislava Staňka, předsedy Dozorčí komise

Zpráva o činnosti Dozorčí komise
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Z vystoupení Tomáše Brumovského, místopředsedy Kárné komise

Zpráva o činnosti Kárné komise
 Zpráva Kárné komise byla uveřej-
něna v plném rozsahu v materiálech 
pro sněm na straně 25 - 27, takže 
ve stručnosti bych podal doplňující 
zprávu o činnosti komise ve druhém 
roce jejího volebního období.

Tuto činnost lze rozdělit do dvou 
tématických celků.

Prvním z nich byla legislativní 
práce na novelizaci Kárného řádu, 
který tady bude dnes schvalován, 
a to v důsledku vstupu zákona 
o auditorech v účinnost, kde vzni-
ká nový legislativní pohled na čin-
nost Kárné komise, a to v tom, že 
tato činnost je řízena pouze dvěma 
zákony, a to zákonem o auditorech 
a správním řádem, který platí od 
roku 2006. 

V důsledku těchto zákonných 
úprav tudíž došlo k tomu, že byl 
upraven kárný řád, a to tak, že tato 
specifická činnost je řízena zákonem 
o auditorech a správním řádem. 
Doposud vydaná Směrnice pro vy-
řizování podnětů byla včleněna do 
Kárného řádu.

V rámci této činnosti bylo uspořá-
dáno dvoudenní školení pro činovní-
ky Komory v Litoměřicích, které vedl 
Stanislav Kadečka, přední odborník 
na správní řád v České republice.

To, co se neřídí správním řádem, 
je vyjmenováno v zákoně o audito-
rech, a tyto body samozřejmě zů-
stávají mimo. Jinak správní řád platí 
v celém zbývajícím rozsahu.

Vedle této úpravy došlo potom 
k tvorbě nového Kárného řádu. Hlav-
ní změnou je, že podněty dnes podá-
vají orgány, které jsou vyjmenovány 
v zákoně o auditorech. Jsou to 
• Dozorčí komise KA ČR,
• Česká národní banka,
• orgány státní správy,
• orgány Rady pro veřejný dohled 

nad auditem.

Z toho vyplývá, že u těchto ex-
terních podnětů, které jsou podá-
ny příslušnými orgány, se forma jed-
nání mění. Předkladatelé podnětů 
jsou při jednáních Kárné komise 
přítomni spolu s kárně obviněný-

mi auditory a Kárná komise zde má 
úlohu jakéhosi posuzujícího a roz-
hodčího orgánu.

Pokud jde o podněty z těchto ob-
lastí, v letošním roce bylo ze strany 
Dozorčí komise podáno 12 podně-
tů oproti 13 podnětům za celý rok 
2008, tzn., že je stav poměrně se-
trvalý.

Co se týče externích podnětů, 
bylo jich v letošním roce 11 oproti 
10 v roce 2008, takže opět lze mlu-
vit o setrvalém stavu.

Česká národní banka podala v le-
tošním roce jeden podnět dle nové-
ho zákona. 

K podnětům od veřejnosti bych 
řekl, že nejrizikovější pro nás, audito-
ry jsou zakázky obcí, sdružení obcí, 
družstev apod., protože praxe uka-
zuje, že tyto podněty mnohdy ne-
jsou opodstatněné. Jsou důsledkem 
nějakých vnitřních rozporů v určitém 
právním subjektu, nicméně auditor 
je do toho vtahován. I když z podsta-
ty podání tyto skutečnosti vyplývají 
a tendencí Kárné komise je auditora 
v takových případech ochránit, bo-
hužel se nezřídka stává, že při řešení 
stížnosti, kdy požádáme auditora 
o doložení a vysvětlení abychom 
mohli takové podání odmítnout, do-
tyčný auditor nemá svůj postup do-
statečně zdokumentovaný, jak o tom 
hovořil kolega Ing. Staněk. I když 

Kárná komise takový podnět objek-
tivně odmítne, je nucena v dalším 
postupu předat takového auditora 
Dozorčí komisi k provedení dohledu 
nad kvalitou jeho činnosti.

Další oblastí jsou podněty od vý-
boru KPV. Tyto podněty vznikly již 
v loňském roce a v letošním roce 
jich bylo 30. 

Pokud se při jednáních z titulu 
těchto podnětů setkáváme s audito-
ry, vyskytují se případy, kdy někteří 
auditoři odmítají účast na kontinuál-
ním vzdělávání s poukazem na jeho 
úroveň nebo na to, že nebyli včas 
informováni apod.

Jsem toho názoru, že informova-
nost auditorské veřejnosti je dosta-
tečná. Týká se to zejména vyhláše-
ných prioritních témat, která byla 
vyhlášena včas, včas byla publiková-
na a každý měl možnost se jich v ur-
čitém období zúčastnit. Navíc mož-
nost splnění účasti na prioritním 
tématu byla rozšířena prodloužením 
období z roku 2007 na rok 2008. 
Pokud jde o pokuty, zdůrazňuji, že 
Kárná komise nepovažuje ukládání 
pokut za svoji prioritu. Pokuty uklá-
dá v případech, kdy objektivně do-
chází k porušení povinností audi-
torů. Dosud uložené pokuty byly 
v přiměřené výši a v podstatě vždy 
v dolní části maximálních limitů, 
které nový zákon výrazně zvýšil.
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Podobně jako v minulých letech, tak i letos přijalo po-
zvání na sněm několik hostů, kteří vystoupili v odpo-
lední části sněmu. 

První příspěvek přednesl prezident Komory daňo-
vých poradců Jiří Nekovář. Informoval o přijetí nového 
daňového řádu, který vstoupí v platnost od 1. ledna 
2011. „Daňový řád je ucelená norma, v níž by se měl 
daňový poplatník, správce daně, daňový poradce i au-
ditor dozvědět, jak v daňovém řízení postupovat“, uve-
dl Nekovář.

Ministerstvo financí zastupoval náměstek ministra 
financí Peter Chrenko, který seznámil přítomné účast-
níky sněmu s novinkami v účetní a daňové legislativě, 
zejména s reformou v oblasti veřejných financí a účet-
nictví státu. Zmínil se i o novém zákonu o auditorech, 
který nabyl účinnosti v dubnu 2009. Uvedl, že s vytvo-
řením Rady pro veřejný dohled nad auditem se Minis-
terstvo financí stahuje z role dohledu a zůstává pouze 
v roli regulátora. Zároveň také sdělil, že s přijatým záko-
nem legislativní proces nekončí a již se připravuje nove-
la tohoto zákona. Peter Chrenko ve svém vystoupení ta-
ké zmínil v poslední době hodně medializované balíčky 

úsporných opatření přinášející zejména změny 
v daňových předpisech, které vstoupí v platnost 
od 1. ledna 2010 a byly přijaty ke snížení deficitu 
veřejných financí. 

 K zajímavým patřil příspěvek viceguvernéra České 
národní banky Miroslava Singra. Hodnotil kladně spo-
lupráci s  Komorou auditorů a prohlásil, že se komuni-
kace v mnohém zlepšila. Dále se zmínil o nově zřízené 
Radě pro veřejný dohled nad auditem, která mimo ji-
né spolupracuje s Ministerstvem financí a Českou ná-
rodní bankou ve věci dohledu nad auditory provádějí-
cími auditorskou činnost.

O nově zřízené Radě pro veřejný dohled nad auditem 
hovořil její prezident Jiří Rusnok. Uvedl důvody vzniku 
tohoto orgánu, jehož cílem není podle jeho slov snaha 
o soupeření s komorou, nýbrž snaha přinést do fungo-
vání vztahů těchto institucí více průhlednosti a nezávis-
losti ve vztahu k auditorské profesi. Zdůraznil, že 
se v relativně krátkém čase podařilo zřídit sekretariát 
Rady v jedné z budov Ministerstva financí a že pro bu-
doucí fungování Rady je nezbytná spolupráce s odbor-
níky stojícími mimo prezidium Rady.                      -th-

Z vystoupení hostů 

Nahoře zleva Jiří Nekovář, prezident KDP, vpravo Peter Chrenko, náměstek ministra financí. Dole zleva Miroslav 
Singer, viceguvernér ČNB, vpravo Jiří Rusnok, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem.
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Z vystoupení Petra Kříže, viceprezidenta FEE

Novinky z Federace evropských účetních 
a z Evropské unie 
Rád bych se věnoval tomu, o co 
jsem byl požádán, tj. stručně se 
podívat na to, co se dnes děje jak 
ve Federaci evropských účetních, 
tak i v Evropě, protože si myslím, 
že něco z toho na nás bude mít vý-
znamné dopady ať již přímo nebo 
nepřímo, hned nebo později. 

V různých členských státech se 
posouvají limity pro povinný audit 
vesměs nahoru se vzrůstajícími 
nároky na tuto činnost. FEE zpra-
covala studii, ve které je k dispozici 
i přehledná tabulka toho, kde ty 
prahy v současné době jsou. Musím 
říct, že Česká republika se pohybuje 
zhruba uprostřed této analýzy.

Mění se etické standardy, tj. pře-
devším ono zpřísňování některých 
nových článků etického kodexu 
v oblasti nezávislosti. Pochopitelně 
na celou oblast regulace dopadají 
důsledky krize. Politici potřebují 
prokázat, že činí opatření, aby se 
krize neopakovala. Regulátoři hleda-
jí, jakým způsobem udělat finanční 
systém stabilnějším, takže nás tyto 
vlivy budou určitě provázet po nej-
bližší dva tři roky.

Postupně se rozšiřuje v různých 
evropských zemích i celosvětové 
využívání standardů XBRL pro pře-

dávání finančních informací a infor-
mací z účetních závěrek. Tato oblast 
je podstatná i z toho pohledu, že to 
zřejmě bude mít dopady na zprávy 
auditora, protože v situaci, kdy se 
účetní závěrka promění na databázi 
nesoucí určité kvalitativní 
a kvantitativní údaje, což přinese 
něco nového i pro naši profesi. 

Posouvají se i otázky správy říze-
ní společností. Asi sledujete diskusi 
ve světovém i našem tisku na téma 
„transparentnost odměňování“, pří-
padně „kdy společnost nefunguje“ 
apod. Myslím si, že se brzy dosta-
neme zpět k diskusi o zveřejňování 
odměn jednotlivců apod. 

Pokud se podíváme na krizi a na 
světovou reakci, je tady jedno-
značný tlak skupiny G 20, který se 
opakoval na několika summitech 
konaných v roce 2009, na tvorbu 
globálních účetních standardů, což 
především směřuje k tomu, aby 
se domluvila Amerika s Evropou 
a Američané postupně přešli na 
mezinárodní standardy.

Monitoring Board nadace Výboru 
pro mezinárodní účetní standardy 
těsně před pittsburským zasedá-
ním vydal prohlášení, ve kterém 
zdůrazňuje, že účetní standardy by 

měly být založeny na principech, 
nikoliv na detailních pravidlech. 
Měly by pochopitelně být spoleh-
livé, relevantní a srovnatelné. Měly 
by být tvořeny nezávislým orgánem, 
v tomto případě IASB, a nikoliv být 
vystaveny dílčím politickým zájmům 
různých regionů a zemí.

Poslední poznámka, která 
možná trochu směřuje do oblasti 
bankovní regulace, se týká toho, že 
tyto účetní standardy by neměly 
nahrazovat řízení v bankovní krizi 
a bankovní dohled, ale měly by 
ho spíše doplňovat a měly by sku-
tečně ukazovat pravý stav účetní 
jednotky, nikoliv vyrovnávat špatná 
a dobrá období.

IFAC se rovněž věnoval ekono-
mické krizi a podpořil tvorbu glo-
bálních účetních standardů. Pod-
pořil i určité reformy nadace, která 
tyto standardy vytváří a vydává, 
nicméně je nutný i další posun 
v této oblasti, tzn. ve správě a říze-
ní tvorby standardů.

Dále IFAC podpořil rozvoj profe-
se v rozvíjejících se zemích, což je 
oblast, která je podstatná, protože 
nelze mít ihned stejné požadavky 
na všechny skupiny zemí. Bylo by 
předčasné vyvolávat diskuzi, zda 
účetní závěrky mají být zaměřeny 
i na potřeby finančního dohledu, 
nebo zda mají primárně sloužit in-
vestorům, a finanční dohled si z nich 
pouze převezme ty informace, které 
mu vyhovují, případně si vyžádá 
informace doplňující, aby měl infor-
mace nutné pro svou práci.

To je dost podstatná, principiální 
diskuse, která dnes probíhá, tj. zda 
mezi primární uživatele účetních 
závěrek mají být zahrnuty i dohle-
dy, či nikoliv.

Tím nejžhavějším tématem, kte-
ré se objevovalo v létě a probíhá 
i nyní na podzim, je otázka novely 
a celého přepracování oblasti účto-
vání finančních nástrojů. Především 
k první části této novely, která 
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se týká oceňování a klasifikace 
finančních aktiv, probíhaly kon-
zultace Evropské komise, která 
pořádala diskuse, na něž pozvala 
předkladatele, auditory, uživatele 
a experty.
 
Hlavními tématy diskuse jsou:
• jak mnoho finančních nástrojů 

má být oceňováno reálnou hod-
notou, 

• do jaké míry má při výběru těch-
to nástrojů pro reálnou hodnotu 
hrát roli podnikatelský model 
konkrétní vykazující společnosti,

• zda má být umožněna reklasifika-
ce po pořízení finančního nástro-
je, který byl zařazen do jiného 
portfolia,

• konečně se připomínkovala pře-
chodná ustanovení a otázka, zda 
má Evropská unie tento standard 
schválit a v jakém časovém hori-
zontu.

Požadavky Evropské komise 
z 15. září k původním návrhům 
IASB byly především v oblastech, 
které tady jsou uvedeny, a to zejmé-
na řešit znehodnocení realizovatel-
ných dluhových cenných papírů.

IASB toto vyřešila tím způsobem, 
že realizovatelné cenné papíry a ce-
lou tuto kategorii víceméně zrušila, 
čímž tento problém sice vyřešila, 
ale některým uživatelům toto řešení 
jednoznačně nevyhovuje.

Federace evropských účetních 
měla hlavní připomínky k celému 

modelu finančních aktiv, především 
v tom směru, že 
• doporučovala udržení smíšené-

ho modelu, tj. aby se některá 
finanční aktiva oceňovala 
v reálné hodnotě, jiná v zůstat-
kové hodnotě, 

• aby podnikatelský model byl 
zvýhodněn při výběru aktiv pro 
oceňování reálnou hodnotou,

• požadovala, aby deklasifikace při 
změně podnikatelského modelu 
byla nejen umožněna, ale aby 
byla i přikázána, protože pokud 
změním model, přejdu z mo-
delu, který pracuje s reálnými 

hodnotami, na model pracující 
se zůstatkovou hodnotou nebo 
naopak, měl bych to reflektovat 
i u finančních nástrojů, které do 
té doby držím.

Konečně je tady výzva, aby
 IASB a americký FASB našly spo-
lečné řešení v oblasti finančních 
nástrojů, ale myslím si, že toto 
společné ustanovení bude veliký 
problém, protože americkým po-
žadavkem je daleko vyšší použití 
reálné hodnoty v účetnictví, kdež-
to zejména kontinentální Evropa 
má problémy i s mírou využití 
reálné hodnoty, která je ve stávají-
cím standardu.

V oblasti auditorských služeb je 
klíčová podpora, kterou Federace 
poskytuje přijetí Mezinárodních 
auditorských standardů pro audity 
v Evropské unii.

Tady máme zvýhodněnou pozi-
ci, protože v České republice tyto 
standardy již využíváme, a pokud 
se diskutuje o tom, jaké dodatečné 
náklady některým státům přinese 
přechod na Mezinárodní auditorské 
standardy, mohu zdůraznit, že by 
jejich nepřijetí mohlo přinést určité 
další náklady, takže z mé strany je 
pochopitelně podpora tomuto po-
sunu jednoznačná.  
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Ve svém vystoupení se pokusím 
poměrně krátce provést tím, o čem 
už jste asi všichni slyšeli, a to je to, 
čemu se říká „klarifikované ISA“. 
Je to prostě nová sada, komplet 
nových Mezinárodních auditorských 
standardů, které za nějakou dobu 
vstoupí v platnost.

Dnes je 23. listopadu, takže když 
počítám dobře, zbývá nám 22 dnů 

do 15. prosince, kdy vstupují v účin-
nost tyto nové, přepracované, klari-
fikované mezinárodní standardy.

Pokusím se vás velmi krátce 
provést jenom základní podstatou 
tohoto nového balíku auditorských 
standardů, které budou pro nás re-
álné pro příští rok, pro audity za rok 
2010, a pak krátce o jejich aplikaci 
v České republice.

Všichni si asi ještě pamatujeme 
na rok 2005, kdy jsme v České 
republice poprvé přijali Mezinárod-
ní auditorské standardy, a jak ná-
ročné to bylo už proto, že přinesly 
řadu pro nás do té doby nových 
nebo neznámých požadavků, ale 
součástí této komplikovanosti bylo 
i to, že tyto standardy jsou velmi 
rozsáhlé. Je to skoro tisíc stran 
textu, který je výsledkem možná 
více než dvacetiletého evolučního 

vývoje. Samozřejmě tyto standardy 
nejsou úplně ideální. Starší stan-
dardy nejsou třeba plně v souladu 
z hlediska terminologie a struktury 
s těmi novými. A toto si uvědomo-
val i IFAC, a proto už před mnoha 
lety, konkrétně v roce 2003, začal 
projekt, který dostal název „Projekt 
srozumitelnosti“, tzv. Clarity project 
a jehož cílem bylo, aby se po těch 

mnoha letech tyto standardy pře-
pracovaly do nějaké nové, moder-
nější, vnitřně homogenní podoby.

Tento projekt probíhal šest let 
a byl dokončen na jaře letošního 
roku. V březnu 2009 byla publiko-
vána finální kompletní sada těchto 
přepracovaných standardů.

Důležité je, že zahrnuje všechny 
standardy ISA, tzn. oněch 36 stan-
dardů, od stovky až po osmistovku, 
zahrnuje to i standard řízení kvality 
ISQC 1, takže to je celý kompletní 
balík, který tady najednou v nové 
podobě vzniká.

Co jsou hlavní přínosy toho, co 
si IFAC sliboval od tohoto velikého 
projektu? Popravdě řečeno, tak velký 
projekt tady možná 20 let nebyl. Za 
prvé se IFAC snažil, aby každý stan-
dard měl jasně stanovený svůj cíl, jas-
ně stanovené požadavky a aby bylo 

řečeno, co auditor musí dělat. Vedle 
toho, aby tam byly popisovány určité 
návody, jak to má dělat.

Proto třeba struktura tohoto 
standardu vždycky vypadá tak, že 
má určitou část, která se nazývá 
„požadavky“, a tam se jasně mluví 
o tom, co je auditor povinen dělat, 
a pak má aplikační část, která dává 
určité návrhy, jak to může vypadat 
v praxi.

To, co by vás také mohlo zajímat, 
pokud auditujete například střední 
a menší podniky je, že v každém 
z těchto standardů, doufám, že 
v každém, teď si nejsem stopro-
centně jist, jsou popisována určitá 
specifika, jak tento standard apli-
kovat pro audit malých a středních 
společností.

Tím neříkám, že jsou zde nějaké 
úlevy z těchto požadavků. Stále 
platí to, že audit je audit. Znáte to 
okřídlené „Coca Cola, Coca Cola 
light“, ale neexistuje „audit light“, 
existuje jenom jeden jediný audit.

Takže ono to platí, ale na druhou 
stranu způsob, jak tyto standardy 
pro malé a střední podniky apliko-
vat, se přirozeně může lišit a tyto 
standardy k tomu dávají nějaké po-
můcky, vodítka.

Co to tedy reálně znamená? Ze 
36 standardů plus ISQC 1 se dá 
říct, že zhruba polovina z nich byla 
přepracována. Je to nový model, 
nová verze tohoto standardu, tzn. že 
se objevily nějaké nové požadavky.

Není to úplná revoluce. Pokud 
někdo očekává, že teď budeme audit 
dělat úplně jinak, je to samozřejmě 
nesmysl. Je zde kontinuita, ale polo-
vina z nich, konkrétně 16 standardů, 
byla věcně revidována. Můžete zde 
vidět i stručný přehled hlavních 
standardů, ve kterých se ty změny 
objevují.

Máme jeden zcela nový stan-
dard 265, který se týká povinnosti 
komunikovat určité nedostatky ve 
vnitřním kontrolním systému a ve 

Z vystoupení Michala Štěpána, delegáta v pracovní skupině 
Evropské komise pro ISA za Českou republiku 

Klarifikované standardy ISA



AUDITOR 10/2009 • strana 17

vedení účetní jednotky, na druhou 
stranu zbylých 20 standardů bylo 
přeformulováno, jejich struktura se 
změnila, texty byly upraveny, ale 
dá se říct, že věcně se tam neobje-
vují žádné zásadní novinky.

Na druhou stranu jedna polovina 
standardů je změněná, revidovaná 
a zhruba 40 stránek textu je docela 
slušná dávka něčeho, co budeme 
muset pro příští rok vstřebat.

Jak už jsem říkal, není to revo-
luce, cílem nebylo změnit auditing, 
cílem bylo vytvořit lépe srozumi-
telné standardy. To znamená, že 
základní filozofie zůstává a možná, 
že byla ještě zdůrazněna. Asi tím 
nejústřednějším bodem je, že cílem 
auditorských standardů není, aby 
popisně reagovaly na každou teo-
reticky myslitelnou situaci. Cílem 
těchto standardů je naopak stano-
vovat určité základní principy, které 
jsou většinou vtěleny do oněch 
cílů. Mohou ale vznikat situace, kdy 
třeba konkrétní požadavky, kon-
krétní povinnosti v nějakém velmi 
unikátním případě nemusí vést 
k naplnění daného cíle. Naopak 
něco jiného by mohlo vést k napl-
nění tohoto cíle. V tom smyslu tudíž 
mohou existovat v případech, ve 
kterých je to odůvodněné, možnos-
ti, kdy se lze od těchto požadavků 
odchýlit, nebo dokonce lze některé 
ignorovat, pokud nejsou relevantní. 

Měly by to být výjimky, ale tato 
možnost tady je. Prostě jde o prin-
cipy pro naplnění těchto cílů. Proto 

každý standard má vždycky tyto 
cíle stanoveny.

Jsou zachovány nám známé 
základní principy jako, že 
• audit je nějaká ověřovací služba 

s vysokým, ale ne stoprocentním 
ujištěním, něco, čemu se říká při-
měřené ujištění,

• celý audit se zaměřuje na rizi-
ka, což je možná nejčastější slo-
vo, které se všemi těmi standar-
dy prolíná,

• platí princip možnosti nebo po-
vinnosti použití profesního úsud-
ku auditora, který je v těchto 
nových standardech ještě více 
zdůrazněn,

• platí tady nějaký permanentní 
profesní skepticismus.

V tomto směru tudíž není žád-
ná zásadní změna. Je klíčové mít 

k dispozici českou verzi těchto 
standardů, na čemž se velmi usi-
lovně pracuje. Je to poměrně velké 
penzum práce, protože to je skoro 
tisíc stránek textu.

Celý tento proces má několik kro-
ků. To, co už proběhlo před několika 
měsíci, jsou primární překlady, 
probíhaly oponentury, momentálně 
se finišuje na posledních krocích 
a kromě toho do toho vstupuje ně-
kolik hráčů, zejména redakční rada, 
která je nositelem odpovědnosti za 
překlady a kde probíhají nezávislé 
jazykové korektury.

Tím, kdo tam letos vstupuje 
nově, na to jsme nebyli zvyklí, jsou 
překladatelé Evropské komise, 
protože překlad, který vzniká v le-
tošním roce, vlastně představuje 
dva účely. Prvním je  překlad, jaký 
děláme od roku 2005, abychom 
vůbec nějaký měli. Zároveň by se 
stejné překlady mohly v budouc-
nosti stát oficiálními překlady, 
které přijme Evropská komise jako 
závazné pro povinné audity v Čes-
ké republice.

Jestli k tomu dojde nebo ne, 
to nikdo neví, ale bylo by velmi 
záhodno, aby existoval jeden pře-
klad, ať už ten IFACu,  tak i ten 
přijatý Evropskou komisí, nikoliv 
překlady dva. A je pravda, že zhru-
ba před rokem to ještě vypadalo, 
že Evropská komise bude postupo-
vat tak, že řekne: „Nás nezajímá, 
že tady existuje nějaký váš vlastní 
překlad, který jste si udělali někdy 
dřív, my tady vydáme legislativní 
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Přístup k e-příloze Auditor
E- příloha Auditor vychází souběžně 
s tištěným časopisem Auditor v elek-
tronické podobě. Auditoři si ji mohou 
stáhnout v Extranetu na webových 
stránkách Komory auditorů ČR www.
kacr.cz, kam se lze dostat pod při-
hlašovacím jménem a heslem. Hesla 
byla auditorům vygenerována a za-
slána v květnu 2007. Pokud někdo 
své heslo nezná, nebo ho zapomněl, 
může si ho vyžádat u Ing.Libuše 
Šnajdrové, e-mail: snajdrova@kacr.cz. 
Předplatitelům časopisu Auditor 
je e-příloha zasílána e-mailem. 
O zasílání e-přílohy e-mailem 
můžou požádat také auditoři na 
e-mail: lerova@kacr.cz.

Zaujalo nás
Výhody a nevýhody paušálních 
výdajů fyzických osob
Druhé pololetí roku 2009 se vyzna-
čuje překotnými daňovými změna-
mi. S účinností ještě pro rok 2009 
se mění výše tzv. paušálních nákladů 
podnikatelů, kteří neuplatňují proka-
zatelné výdaje prostřednictvím účet-
nictví či daňové evidence. Více k to-
mu si přečtete v přetisku článku 
Ivany Pilařové z časopisu Účetnictví 
v praxi, který najdete v e-příloze.

Novela zákona č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací 
a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 215/2009 Sb., v části první 
obsahuje mimo jiné změnu, kterou se 
do obchodního zákoníku vkládá no-
vý § 59a. Toto ustanovení umožňuje 
nevyhotovovat při zvyšování základní-
ho kapitálu posudek znalce, pokud je 
hodnota nepeněžitého vkladu zjištěna 
jiným transparentním způsobem – 
– obecně uznávaným odborníkem ne-
bo z účetnictví ověřeného auditorem.  
 
Zaznamenali jsme
Přetisky článků z denního tisku 
a videozáznam pořadu v České 
televizi ke kauze Opencard

Proč si objednat audit 
a jak vybrat auditora
Přepis rozhovoru s Ladislavem 
Mejzlíkem v pořadu POKR, který 
Česká televize vysílala 26. listopadu 
2009.

Dopady nového zákona 
o auditorech
Přepis rozhovoru s Ladislavem 
Mejzlíkem v pořadu POKR vysílané-
ho Českou televizí 4. června 2009.

Hospodaření NKÚ pomůže 
poslancům zkontrolovat 
firma KPMG
Nedostatky a chyby v hospodaře-
ní Nejvyššího kontrolního úřadu po-
může poslancům zkontrolovat audi-
torská firma KPMG Česká republika 
Audit. Tato firma vyhrála soutěž, kte-
rou vypsala Kancelář Poslanecké 
sněmovny, a sněmovna s ní uzavře-
la smlouvu. Informoval o tom tiskový 
odbor sněmovny. Najatý auditor má 
poslancům z kontrolního výboru po-
moci ověřit tvrzení o plýtvání peně-
zi, kterého se prý dopustil prezident 
úřadu František Dohnal.

Nejlepší výroční zprávy 
měly společnosti ČEZ, 
Škoda Auto a ČD
Nejlepší výroční zprávu s výsledky 
hospodaření za loňský rok vydala 
energetická skupina ČEZ následova-
ná automobilkou Škoda Auto a Čes-
kými drahami. Výsledky 16. ročníku 
soutěže Nejlepší výroční zpráva ČR 
oznámilo Sdružení Czech Top 100.

-av-

Co najdete v e-příloze č. 10/2009

akt Evropské komise, nové předpisy, 
a tak jsme povinni zajistit nějakou 
kvalitu, my si je přeložíme sami“. 
A hrozilo, že budou existovat dva 
překlady, jeden oficiální, který by se 
používal pro povinné audity, a pak 
ten komorový, který by se použí-
val pro ostatní, třeba dobrovolné 
audity.

Naštěstí se tato diskuse posu-
nula a dnes je to tak, že Evropská 
komise je připravena akceptovat 
naše překlady, ale samozřejmě si 
vymiňuje právo nějakým způsobem 
je revidovat.

Právě proto tam tudíž máme ješ-
tě nový prvek, který probíhá teď, 
a to kontrolu překladů ze strany 
Evropské komise. Dále samozřejmě 
nějaká finální čtení.

Jak předpokládám, že to celé 
dopadne, pokud by nenastalo ně-
co neočekávaného záhy po Novém 
roce? Teď to neberte jako slib, ale 
myslím, že někdy v průběhu ledna, 
nejpozději v průběhu února byste 
měli získat přístup k elektronické 
verzi kompletního finálního překla-
du nových standardů. 

Na to pak v tom okamžiku 
začnou navazovat další práce na 
přípravě aplikačních doložek. 
Budeme se velmi rychle snažit , 
na začátku roku 2010, připravit 
novou verzi těchto doložek, která 
bude k dispozici alespoň jako vo-
dítko. Jakožto povinný standard 
to může fungovat teprve v oka-
mžiku, kdy to sami schválíte na 
dalším sněmu, což bude nejdříve 

na podzim roku 2010. Nicméně 
do té doby je vhodné se podle 
toho řídit.

V první polovině roku 2010 je 
v plánu zařadit jeden seminář na 
téma „Klarifikované ISA“, a pokud 
se nemýlím, rozsah je dvoudenní, 
takže si myslíme, že to bude nos-
né školení pro příští rok.

Tímto jste na něj všichni zváni 
a doufám, že poté, co budete mít 
čas si standardy přečíst, seznámit 
se s nimi, projít tímto školením, bu-
dete se cítit dobře vybaveni pro 
audity v  příštím roce a budete 
schopni potvrdit to, co bylo zámě-
rem IFAC, že nová sada standardů 
byla výrazně srozumitelnější než 
verze současná.



Marek Čáp, Lívia Klimentová, 
Martin Kocík a Veronika Strolená 
byli společností KPMG Česká 
republika nově jmenováni na po-
zici senior manažera v oddělení 
auditu. 

Marek Čáp do spo-
lečnosti KPMG ČR 
nastoupil v roce 
2001. Specializu-
je se na audit a po-
radenství pro pojiš-
ťovny a další finanční 
instituce v ČR i re-
gionu střední a vý-

chodní Evropy. Zaměřuje se rovněž 
na poradenství ve finančním říze-
ní. V roce 2006 byl jmenován na 
pozici manažer. Marek Čáp vystu-
doval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze v roce 2001a v roce 2007 
absolvoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy. Je členem profesní 
organizace ACCA.

Lívia Klimentová 
nastoupila do fir-
my roku 2001 po 
dvou letech práce 
v KPMG na Sloven-
sku. Specializuje se 
na audit výrobních 
a průmyslových 
společností dle CAS, 

IFRS či US GAAP a zabývá se pro-
jekty pro nadnárodní společnos-
ti podnikající ve strojírenství, prů-
myslové výrobě a v nemovitostech. 
Je členkou profesní organizace 
ACCA a držitelkou titulu CIA (certi-
fikovaný interní auditor). 

Martin Kocík 
ve společnosti 
KPMG pracuje od 
roku 2001. Zaměřu-
je se na audit výrob-
ních a leasingových 
společností a firem 
v sektoru nemovi-

tostí. Věnuje se také účetnímu po-
radenství, má zkušenosti s ově-
řováním a přípravou závěrek dle 
českých i mezinárodních účetních 
standardů.

Veronika Strolená 
v KPMG ČR pracuje 
od roku 2000. Zabývá 
se auditem a finanč-
ním poradenstvím pro 
finanční instituce, ze-
jména banky, leasin-
gové a investiční spo-
lečnosti a penzijní či 
podílové fondy. I ona 
byla jmenována na po-
zici manažer v roce 2006. V roce 
2000 Veronika Strolená absolvo-
vala Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. Je členkou profesní orga-
nizace ACCA.

-jk-, -th-
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www.tacoma.eu
Kontakt: Jan Chromý, Manager

Tel.: + 420 226 219 054 | E-mail: jan.chromy@tacoma.eu 

Oceňování v Čechách a na Slovensku v oblastech:

  Fúze a restrukturalizace
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Na začátku října se čtyřicítka za-
městnanců Ernst & Young zapojila 
do třetího ročníku charitativní dob-
rovolnické akce pod názvem Ernst 
& Young Community Day. Dobro-
volníci z řad zaměstnanců se tak 
mohou podílet na různých komu-
nitních projektech v České republi-
ce a podat pomocnou ruku potřeb-
ným. Letos pomáhali v občanském 
sdružení Zajíček na koni, které po-

skytuje rekondiční jízdy na koních 
zdarma pro znevýhodněné děti 
a další spoluobčany, kteří mají tě-
lesný nebo jiný handicap, případ-
ně jsou ze sociálně slabých rodin či 
v náhradní péči.
 „Pomoc komunitě je jednou z prio-
rit společenské zodpovědnosti naší 
společnosti. My všichni jsme sou-
částí různých komunit a dobrovol-
nictví je pro nás příležitostí jak jim 

aktivně pomoci,“ říká Magdalena 
Souček, vedoucí partnerka Ernst & 
Young v České republice. „Možnost 
zapojit se do charitativních akti-
vit v rámci dobrovolnického dne, se 
v minulých letech setkala u našich 
zaměstnanců s pozitivním ohlasem. 
Řada z nich se již individuálně an-
gažuje v podobných aktivitách ve 
svém okolí. Jsme rádi, když může-
me pomoci dobré věci.“             -th-

Dobrovolníci z Ernst & Young opět pomáhali

František Dostálek, řídící partner 
KPMG Česká republika, v listopa-
du oslavil šedesáté narozeniny. 
Uherskohradišťský rodák pracu-
je pro české zastoupení auditor-
ského a účetního giganta od je-
ho vzniku v roce 1990. Od roku 

2006 navíc vede kromě české-
ho zastoupení celý region střed-
ní a východní Evropy. Vystudoval 
ekonomiku zahraničního obchodu 
na VŠE v Praze, v 70. a 80. letech 
pracoval v podniku Koh-i-noor 
Praha.                                     -jk- František Dostálek

Kulaté narozeniny oslavil v listopadu
František Dostálek

PricewaterhouseCoopers je pro 
studenty ekonomických oborů vy-
sokých škol volbou číslo jedna při 
hledání zaměstnání mezi pora-
denskými společnostmi. A nejen 
mezi nimi. Ve světovém žebříčku 
50 nejatraktivnějších zaměstnava-
telů pro studenty ekonomických 
škol „The World’s Top 50 Most 
Attractive Employers“ sestave-
ným společností Universum obsa-
dila PricewaterhouseCoopers dru-
hé místo za vítěznou společností 
Google.

V době, kdy mnohé společnosti 
omezují svou pozornost věnovanou 
zaměstnancům, síť Pricewaterhou-
seCoopers nadále umožňuje svým 
lidem absolvovat programy ke zvy-
šování kvalifikace i manažerských 
dovedností a vysílá je na zahranič-
ní stáže, aby jim pomohla dosáh-
nout odpovídajícího osobního i ka-
riérního růstu a plně využít jejich 
potenciálu.
„Investice do zaměstnanců a pečli-
vý výběr nových kolegů nemůžeme 
zastavit ani v době hospodářské 

krize. Naší největší hodnotou jsou 
totiž právě naši odborníci,“ říká 
Jana Byczkowska, senior manažer-
ka, PricewaterhouseCoopers 
Česká republika.
Žebříček padesátky nejatraktivněj-
ších zaměstnavatelů byl sestaven 
na základě průzkumu mezi studen-
ty ekonomických univerzit ve 
Spojených státech, Japonsku, 
Číně, Německu, Francii, Velké 
Británii, Itálii, Rusku, Španělsku, 
Kanadě a Indii.

-th-

K nejatraktivnějším zaměstnavatelům patří PwC 




