
Vážené kolegy-
ně a kolegové,
v pondělí  
24. listopadu 
jsme se spo-
lečně sešli již 
na XXIII. sněmu 
Komory audito-
rů ČR. Poučeni 

vývojem minulých let, snažili 
jsme se připravit maximálně pra-
covní agendu, což bylo umoc-
něno mimo jiné i tím, že tento 
sněm byl tzv. supervolební, ne-
boť probíhaly pravidelné volby 
nejen poloviny členů Výkonného 
výboru, ale po 4 letech jsme vo-
lili opět i všechny členy Dozorčí 
a Kárné komise. Vystoupení 
pozvaných hostů, prvního ná-
městka ministra financí Lukáše 
Wagenknechta i prezidenta 
Rady pro veřejný dohled nad 
auditem Jiřího Nekováře by-
la sice stručná, ale o to výstiž-
nější. Lukáš Wagenknecht se 
ve svém vystoupení zaměřil ze-
jména na oblasti veřejného sek-
toru a corporate governance. 
Domnívám se, že všichni pří-
tomní ocenili zmiňované navrže-
ní posílení role auditorů v oblas-
ti přezkumu a kontroly, které se 
bude v dalších měsících legis-
lativně precizovat. Jiří Nekovář 
ve svém vystoupení navázal 
na poslední vývoj auditní legis-
lativy v EU a očekávané posílení 
role dohledových orgánů zejmé-
na u těch auditorů, kteří působí 
u subjektů veřejného zájmu.

Podařilo se bezproblémo-
vě schválit všechny navrhova-
né úpravy vnitřních předpisů. 
Určitě na tom měla klíčový po-
díl jejich pečlivá příprava, za což 
bych chtěl všem předklada-
telům poděkovat, zvláště pak 
Stanislavu Staňkovi, který z po-
zice předsedy příslušného vý-
boru nejen některé předpisy 

připravoval, ale i všechny prá-
ce na jejich předložení sněmu 
koordinoval.

Na rozdíl od minulého sně-
mu diskuse ke všem bodům, 
a to i k těm, které byly zařaze-
ny na poslední chvíli (minimál-
ní pracnost auditu), probíhala 
velmi věcně, za což bych chtěl 
všem přítomným velmi podě-
kovat.

Účast na volebním sněmu je 
vždy vyšší, pozitivně ale hodno-
tím to, že převážná většina au-
ditorů neodešla po splnění vo-
lební povinnosti a konzuma-
ci oběda, ale zůstala s námi až 
do 16. hodiny, neboť jsme ten-
tokrát museli počkat na koneč-
né volební výsledky déle, než 
bývalo v obdobných situacích 
obvyklé. Čas čekání jsme však 
určitě nepromarnili, naopak zú-
častnění měli možnost zapo-
jit se do diskuse k aktuálním té-
matům profese, v rámci diskuse 
vystoupil i Petr Kříž, který bu-
de od prosince 2014 stát v če-
le Federace evropských účet-
ních (FEE). 

Nově zvolené orgány se se-
šly ihned po skončení sněmu, 
aby v tajných volbách rozhodly, 
kdo bude stát v jejich čele. Rád 
bych popřál všem nově zvole-
ným funkcionářům, aby se jim 
práce dařila. Jsem přesvědčen, 
že mají na co navázat, na druhé 
straně ale nelze podcenit roz-
sah úkolů, který před nimi stojí. 
Dosavadní rozsah samosprávy 
nebude legislativně udržitelný 
a práce na novém zákonu o au-
ditorech, případně novele sou-
časného zákona budou vyžado-
vat enormní úsilí ode všech, kdo 
se na něm budou podílet.

Zásadní změnu lze očeká-
vat i v oblasti dohledu, posilo-
vání role RVDA přímo vyplývá 
z nových evropských předpisů. 

Auditor 10/2014
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Z prosincového zasedání Výkonného výboru kA Čr
Výkonný výbor v novém složení se 
na svém prvním řádném zasedá-
ní, které se uskutečnilo 1. prosin-
ce, zabýval jak standardní agen-
dou, tak aktuálními činnostmi 
jednotlivých odborných výborů. 
Významným bodem jednání bylo 
schválení předsedů a místopředse-
dů jednotlivých odborných výbo-
rů KA ČR. Jednání se zúčastnil ja-
ko host Petr Kříž, zastupující prezi-
dent Federace evropských účetních 
(FEE), který informoval o strategii 
FEE na roky 2015 a 2016 a o ak-
tuálních novinkách z FEE. 

Výkonný výbor schválil:
•	 žádost tří auditorů o dočasný zá-

kaz výkonu auditorské činnosti,

•	návrh Výboru pro auditorské 
zkoušky na osvobození žada-
telů od dílčí části auditorské 
zkoušky ve smyslu § 8 odst. 3 
zákona o auditorech,

•	postup pro jednání s minister-
stvem financí o novele zákona 
o auditorech, 

•	nominace členů Výkonného vý-
boru na předsedy a místopřed-
sedy odborných výborů a re-
dakčních rad komory,

•	nominaci zástupce KA ČR 
na jednání strategického  
fóra účetní profese (APSF)  
při ICAEW,

•	zahájení výběrového říze-
ní na metodika auditu a účet-
nictví.

Výkonný výbor dále projednal:
•	a schválil navržený postup při-

pomínkování návrhu záko-
na o vnitřním řízení a kontrole 
ve veřejné správě,

•	a schválil, že na rok 2015 ne-
bude vyhlášeno prioritní vzdě-
lávací téma,

•	postup pro komunikaci zástup-
ce komory s médii a novináři,

•	 a schválil, že nebude dále reago-
vat na vyjádření Dozorčí komise 
ke kontrole a k vypořádání ná-
mitek ke zprávě z kontroly,

•	a schválil vyplacení pololetních 
odměn zaměstnancům komory,

•	nabídku na fotografování vole-
ných orgánů komory,

•	plány činnosti redakční rady  

Z mimořádného zasedání Výkonného výboru kA Čr
Dne 24. listopadu se krátce 
po skončení XXIII. sněmu se-
šel na mimořádném zasedání 
Výkonný výbor Komory audito-
rů v novém složení. Předmětem 
jednání byly volby prezidenta, 
1. viceprezidenta a viceprezi-
denta na nadcházející dvouleté 
funkční období. Volba preziden-
ta a dvou viceprezidentů se ko-
ná každé dva roky po doplňova-
cích volbách Výkonného výbo-
ru. Jednání Výkonného výboru 
řídil odstupující 1. viceprezident 
Ladislav Mejzlík.

Výkonný výbor se nejprve se-
známil se zásadami voleb pre-
zidenta a dvou viceprezidentů 

a odsouhlasil je. Poté byla schvá-
lena volební komise ve složení 
Ladislav Mejzlík, Jarmila Novotná 
a Jiří Mikyna. 

Navrhování kandidátů a vol-
by probíhaly tajným hlasováním. 
Navrženi byli dva kandidáti a oba 
kandidaturu přijali. V následující 
volbě byla většinou hlasů zvolena 
prezidentkou Komory auditorů 
Ing. Irena Liškařová. 

Na funkci prvního viceprezi-
denta a viceprezidenta komo-
ry bylo navrženo několik kandi-
dátů, volby probíhaly tajně v ně-
kolika kolech. První viceprezi-
dentkou komory byla zvolena 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

a viceprezidentem Ing. Pavel 
Kulhavý.

Nově zvolená prezidentka ko-
mory vyzvala členy Výkonného 
výboru, aby si promysleli ob-
last, které by se chtěli věnovat 
ve funkci předsedy nebo místo-
předsedy výboru, resp. redakč-
ních rad (pro časopis Auditor 
a pro překlady). 

Závěrem Ladislav Mejzlík po-
přál nově zvolenému vedení ko-
mory hodně úspěchů v nadcháze-
jícím funkčním období.

Jiří Mikyna
ředitel úřadu Komory auditorů ČR

Chtěl bych všem popřát, aby vztah 
Komory auditorů a RVDA byl i na-
dále korektní. Protože mottem 
mého úvodníku je ohlédnutí, rád 
bych poděkoval Jiřímu Ficbauerovi 
za úsilí, se kterým Komoru audito-
rů v RVDA zastupoval. Určitě mu 
patří uznání za to, že komora mě-
la a stále ještě má vytvořen prostor 
pro to, aby většinu svých problémů 
řešila v rámci samosprávy. 

V čele Komory auditorů jsem 

působil po dvě volební období 
a svěřený čas jsem se snažil mimo 
jiné využít i k potřebné přestav-
bě úřadu komory ve funkční ser-
visní, ale zároveň kompetentní or-
gán. Nebyl to jednoduchý pro-
ces, ale obdobně jako i v jiných pří-
padech jsem se mohl spolehnout 
na trvalou podporu prvního vice-
prezidenta Ladislava Mejzlíka, kte-
rý záležitosti komory a ne jen jed-
nání výkonného výboru, považoval 

za jednu ze svých priorit, a za to 
mu patří mé velké poděkování.

Dovolte mi závěrem poděko-
vat Vám za podporu a popřát nám 
všem, aby se auditorské profe-
si dařilo přispívat k další kultivaci 
podnikatelského prostředí v České 
republice.

Petr Šobotník
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Bezprostředně po skončení sněmu se také sešly od-
děleně nově zvolené komise, které ze svých řad zvolily 
své předsedy a místopředsedy.

Jedenáct členů dozorčí komise zvolilo tajnou vol-
bou předsedkyní Janu Gebauerovou, místopředsedy 
Josefa Běloubka a Michala Brandejse.

Předsedou sedmičlenné kárné komise byl v taj-
né volbě zvolen Radomír Stružinský, místopředsedy 
Michal Hora a Karel Novotný ml.

Zasedala také volební komise, jejíž jednání zahá-
jil a řídil do zvolení jejího předsedy a místopředse-
dy člen mandátové komise Karel Kasík. Předsedou 
pětičlenné volební komise byl jednohlasně zvolen 
Miroslav Kodada, místopředsedou Michal Bareš. 

-av-

Volby předsednictva dozorčí, kárné a volební komise

Dovolujeme si připomenout, že fixní příspěvky za au-
ditory, auditorské společnosti (včetně asistentů au-
ditora) pro rok 2015 jsou splatné ke dni 31. ledna 
2015. Příspěvky na činnost Komory auditorů ČR jsou 
hrazeny povinně ze zákona o auditorech ve výši dle 
Příspěvkového řádu Komory auditorů ČR. 

Roční fixní příspěvek je stanoven takto:
•	za	auditora	ve	výši	2	900	Kč,
•	za	auditorskou	společnost	ve	výši	15	000	Kč,
•	příspěvek	auditora	nebo	auditorské	společnosti	

se	zvyšuje	o	2	900	Kč	za	každého	asistenta	audi-
tora nebo auditora v pracovním poměru. 

Auditoři, kteří mají k datu splatnosti fixního pří-
spěvku pozastavenou auditorskou činnost, resp. ma-
jí dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti, platí 
polovinu fixní části příspěvku.

Příspěvek se platí převodem na bankovní účet 
Komory auditorů ČR číslo 87039011/0100. Je 
třeba vždy uvést variabilní symbol, který slouží 
k identifikaci plátce. Variabilní symbol tvoří u au-
ditorů čtyřmístné číslo oprávnění + 31 (xxxx31), 
u asistentů rovněž čtyřmístné registrační číslo + 
33 (xxxx33) a u auditorských společností trojmíst-
né číslo oprávnění + 32 (xxx32).

Pokud je platba příspěvků provedena jednou část-
kou za více osob, je třeba zaslat do oddělení evi-
dence auditorů rozpis této částky s uvedením čísel 
oprávnění auditorů, resp. registračních čísel asisten-
tů auditora.

Libuše Šnajdrová
evidence auditorů KA ČR

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna

časopisu Auditor a Výboru pro 
vnější vztahy

a vzal na vědomí:
•	zprávu o plnění rozpočtu roku 

2014 v oblasti příspěvků,
•	 informace o novinkách z FEE 

a plánu jednání na rok 2015,
•	 informace o zahraničních cestách 

a zprávách ze zahraničních cest,
•	zprávu o plnění rozpočtu za  

leden–říjen 2014,

•	 informaci z oddělení metodiky 
o připomínkových řízeních,

•	zamítavé stanovisko RVDA k ná-
vrhu směrnice o minimální prac-
nosti auditu,

•	 informaci o spolupráci s Českým 
institutem interních auditorů,

•	 žádost o stanovisko Exekutorské 
komory k nezávislosti profesních 
komor,

•	 informace o termínu konaní vý-
jezdního zasedání Výkonného 

výboru, Dozorčí komise a Kárné 
komise v říjnu 2015,

•	 zápisy ze zasedání prezidia, vý-
borů a komisí,

•	 legislativní monitoring, 
•	 informace Kárné komise týkají-

cí se statistiky uložených kárných 
opatření.

Jiří Mikyna
ředitel úřadu Komory auditorů ČR
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Podle § 6 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní 
vzdělávání (KPV), platného od 1. ledna 2014, jsou au-
ditoři a auditorské společnosti zaměstnávající asisten-
ty auditora odpovědni za jejich vzdělávání a vykazová-
ní KPV Komoře auditorů do konce ledna. Novelizovaný 
předpis schválený sněmem Komory auditorů ČR dne 
22. dubna 2013 stanoví rozsah a podmínky účasti 
na profesním vzdělávání také pro asistenty auditora.

Stanovený rozsah KPV pro asistenty auditora za  
kalendářní rok (poprvé za rok 2014) činí nejméně  
20 hodin pro každého asistenta auditora. 

Podle odst. 2 § 6 vnitřního předpisu pro KPV asi-
stent auditora nemusí prokazovat účast na plnění 
KPV, pokud se v daném roce účastnil:
a)  dílčí části auditorské zkoušky (za účast není pova-

žováno osvobození od dílčí části auditorské zkouš-
ky), nebo

b) odborné praxe podle Směrnice pro odbornou 
praxi asistentů auditora1.

Formy prokázání účasti na kPV asistenta 
za rok 2014
1. On-line (elektronicky)

Elektronickou formu Přehledu účasti na KPV 

asistenta auditora může vyplnit a odeslat pouze 
auditor odpovědný za praxi asistenta. Formulář 
najdete po přihlášení (na osobní jméno a hes-
lo auditora odpovědného za praxi asistenta) 
na webu KA ČR (www.kacr.cz) v části Pro členy / 
On-line formuláře / Přehled účasti na profesním 
vzdělávání. 

2. Jiné formy
Přehled účasti na profesním vzdělávání 
(Evidenční záznam) lze vyplnit a zaslat e-mailem 
či poštou. Evidenční záznam ve formátu *.doc 
najdete na webu KA ČR (www.kacr.cz) v části Pro 
členy / Formuláře (Evidencni_zaznam_KPV.doc) 
nebo v tištěné podobě jako samostatnou přílo-
hu tohoto čísla.

Vyplněný formulář doručte do 31. ledna 2015 e-mai-
lem na adresu: vzdelavani@kacr.cz nebo faxem na  
číslo 224 211 905 či poštou na Komoru auditorů ČR, 
oddělení vzdělávání, Opletalova 55, 110 00 Praha 1.

Iva Julišová
oddělení vzdělávání KA ČR

Za rok 2014 prokazují nově účast na kontinuálním  
profesním vzdělávání také asistenti auditora

1 Účast na odborné praxi prokazuje asistent auditora na formuláři „Přehled fází odborné praxe asistenta 
auditora“, který je třeba doručit na KA ČR 
•	v originále (k rukám Veroniky Rojkové),
•	podepsaný asistentem auditora a potvrzený odpovědným auditorem,
•	do 31. ledna běžného roku.

Stejně jako každý rok i letos je třeba, aby auditoři 
do 31. ledna potvrdili svou účast na aktivitách zapo-
čítávaných do kontinuálního profesního vzdělávání au-
ditorů (KPV). 

Podle Vnitřního předpisu pro KPV auditorů platil pro 
plnění KPV v roce 2014 obvyklý rozsah:
a)  40 hodin/rok pro auditory, kteří jsou zapsaní v se-

znamu auditorů (s výjimkou auditorů, kteří měli 
v roce 2014 dočasný zákaz auditorské činnosti);

b)  60 hodin/rok pro auditory, kteří po ukončení do-
časného nebo trvalého zákazu auditorské činnosti 
začali v průběhu roku 2014 opět aktivně auditor-
skou činnost vykonávat.

Postup:
1.  On-line elektronicky,
2.  vyplnění evidenčního záznamu KPV jiným  

způsobem.

Počet hodin účasti na vzdělávacích akcích KA ČR 
si můžete kdykoliv zjistit individuálně přihlášením 
do části Pro členy / On-line formuláře / Přehled účasti 
na profesním vzdělávání.

Auditorovi nevzniká povinnost odevzdat evidenční 
záznam, pokud se zúčastnil vzdělávacích akcí KA ČR 
v plném rozsahu povinného počtu hodin. 

V souvislosti se vzděláváním upozorňujeme, že 
Výkonný výbor KA ČR na svém zasedání 1. prosin-
ce rozhodl nevyhlásit na rok 2015 prioritní vzděláva-
cí téma.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mail: 
vzdelavani@kacr.cz. 

Prokázání plnění kontinuálního profesního vzdělávání 
za rok 2014
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Na webových stránkách komory www.kacr.cz je audi-
torům v části Předpisy a metodika / Metodická pod-
pora k dispozici aktualizovaných vzor přílohy v účetní 
závěrce pro rok 2014.

Tento vzor přílohy je určený pouze pro nekonso-
lidovanou účetní závěrku obchodní společnosti se-
stavenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláš-
kou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvoj-
ného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro snazší práci s tímto vzorem je soubor k dispozici 
jako dokument MS Office Word, v němž lze dělat dal-
ší potřebné úpravy. 

Lenka Rückerová
oddělení metodiky KA ČR

Aktualizace vzoru přílohy v účetní závěrce pro rok 2014

Ve středu 3. prosince se uskutečnilo tradiční každo-
roční setkání zástupců profesních komor. Tentokrát 
byla hostitelem Česká lékařská komora (v roce 
2013 to byla Komora auditorů ČR). Z profesních ko-
mor účast potvrdily a své zástupce poslaly prakticky 
všechny vytvořené ze zákona.
•	Česká advokátní komora
•	Česká komora architektů
•	Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě
•	Česká lékárnická komora
•	Česká lékařská komora (hostitel)
•	Česká stomatologická komora
•	Exekutorská komora ČR
•	Komora auditorů ČR
•	Komora daňových poradců ČR
•	Komora patentových zástupců ČR
•	Komora soudních znalců ČR
•	Komora veterinárních lékařů ČR
•	Notářská komora ČR

Za profesní komory se zúčastnili zástupci jejich  
vrcholných orgánů, za Komoru auditorů ČR to byla 

prezidentka Irena Liškařová a první viceprezidentka 
Libuše Müllerová. Na úvodu pracovního jednání každý 
ze zástupců jednotlivé komory seznámil ostatní s po-
sledním vývojem v komoře a s problémy, které je nej-
více tíží. Většina zástupců komor si stěžovala na tlak 
na ceny, kdy výběrová řízení dávají přednost nejniž-
ší ceně bez ohledu na kvalitu. Druhým problémem by-
lo uznávání kvalifikací ze zahraničí, kde většina zahra-
ničních odborníků se potýká s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka, který je pro odbornou profesi nezbyt-
ně nutný. Problémy většiny komor připravila a shrnu-
la hostitelská komora do prohlášení prezidentů pro-
fesních komor, které bylo na jednání schváleno, po-
depsáno všemi prezidenty, a bylo odsouhlaseno jeho 
zveřejnění v médiích. Prohlášení je na další straně.

Prezident Komory veterinárních lékařů Karel Daniel 
navrhl, že budou příštím hostitelem setkání profesních 
komor v roce 2015, a tento návrh byl všemi účastní-
ky přijat.

Libuše Müllerová
1. viceprezidentka Komory auditorů ČR

setkání představitelů profesních komor v Praze
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aktuality

Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní sa-
mosprávy jsou nedílnou součástí demokratické spo-
lečnosti.

Profesní komory v první řadě vedou registr osob 
vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro 
občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory 
rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje od-
borné podmínky pro výkon svobodného povolání. 
Komory organizují a většinou i garantují celoživot-
ní vzdělávání a vykonávají profesní dozor a discipli-
nární pravomoc vůči všem příslušníkům daného svo-
bodného povolání. V prvé řadě přitom dbají na od-
bornost a etiku výkonu povolání. Komory však záro-
veň také hájí profesní zájmy osob vykonávajících da-
né svobodné povolání tak, aby tito profesionálové 
mohli své povolání vykonávat co nejlépe.

Všechny tyto úkoly na základě povinného členství 
nebo povinné registrace všech příslušníků daného 
povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, 
kvalifikovaněji a efektivněji než státní úředníci. Činí 
tak navíc bez finančních nároků vůči státu, neboť 

jejich činnost financují svými příspěvky příslušníci 
dané profese. Demokratický stát by měl tuto auto-
nomii profesních samospráv respektovat.

Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupra-
covat se státem i s místními samosprávami. Profesní 
samosprávy disponují obrovským odborným poten-
ciálem a není jejich chybou, že stát a místní samo-
správy jejich odborné možnosti plně nevyužívají. 

Prezidenti profesních komor odmítají veškeré po-
litické snahy o omezování autonomie profesních sa-
mospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnos-
ti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profes-
ních komor naopak tímto vyzývají politickou repre-
zentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní pro-
středí pro fungování profesních samospráv. Prvním 
vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být za-
členění profesních komor zřizovaných zákonem mezi 
povinná připomínková místa v rámci meziresortního 
připomínkového řízení.

V Praze dne 3. 12. 2014

Prohlášení prezidentů profesních komor

Ve dnech 6.–7. listopadu jsem se zúčastnil pravi-
delného výročního zasedání rady Mezinárodní federa-
ce účetních (International Federation of Accountants, 
IFAC), složené z představitelů jednotlivých členských 
zemí. Letos se zasedání rady (Council) konalo v Římě 
a předcházelo světovému kongresu účetních (WCOA 
2014), který začal v pondělí 10. listopadu. Zasedání 
probíhalo obdobně jako v předchozích letech, nicmé-
ně s ohledem na konání kongresu byla na programu 

pouze oficiální agenda, obvyklé semináře k aktuálním 
otázkám profese byly součástí následujícího kongresu. 

Letošní zasedání Councilu navazovalo nejen na před-
chozí výroční zasedání v listopadu 2013, ale i na nava-
zující jednání v únoru a září roku 2014, kdy byly schva-
lovány změny stanov a příspěvkový řád, které se nepo-
dařilo schválit na zasedání v listopadu 2013.

Jednání řídil Warren Allen, kterému letošním zase-
dáním končil dvouletý mandát prezidenta IFAC. Z cel-
kem 138 členských organizací IFAC se jednání zúčast-
nili zástupci 106 členských organizací, což znamenalo 
rekordní účast 77 %. 

Po schválení zápisu z předchozího výročního zase-
dání v listopadu 2013, které se konalo v jihokorej-
ském Soulu, vystoupil se svojí zprávou prezident IFAC, 
který se zaměřil na zhodnocení dosaženého postupu 
ve čtyřech oblastech, jež si při svém nástupu do funk-
ce vytyčil jako hlavní cíle a jimiž jsou:
•	zkvalitňování globálních standardů v oblasti auditu 

a ověřování (IAASB), etického kodexu (IESBA), vzdě-
lávání (IAESB) a veřejného sektoru IPSASB),

•	podpora zkvalitňování výkaznictví ve veřejném sek-
toru,

•	vytváření předpokladů pro kapacitní zajištění úloh 
a výzev, před nimiž IFAC stojí,

Výroční zasedání členských zemí iFAC v Římě
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•	zajištění dlouhodobého udržitelného financování ak-
tivit IFAC.

Ve svém vystoupení prezident IFAC mimo jiné zmí-
nil i specifické aktivity IAASB (rámec pro zvyšování 
kvality – Framework for Audit Quality, výrok audito-
ra – Audit Reporting), IESBA (úpravy Etického kodexu 
v oblasti dlouhodobého kontaktu s klientem a posky-
tování neauditorských služeb – long association with 
clients and non assurance services), IAESB (schvále-
ny revize tří vzdělávacích standardů) i IPSAS (koncepč-
ní rámec pro výkaznictví – Conceptual Framework for 
General Purpose Financials). V současné době jsou 
principy IPSAS v různé míře využívány v 80 zemích 
světa, mezinárodní standardy auditu ve více než 100 
zemích a etický kodex ve více než 120 zemích.

Růst významu IPSAS byl dokumentován s odkazem 
na zprávu Světové zdravotnické organizace (World 
Health Organisation, WHO). Celkem IFAC sdružuje 
a zastupuje více než 2,5 milionu tzv. professional ac-
countants, a profese jako taková je globálně integro-
vána více než kterákoliv jiná organizace globálního 
charakteru.

Na vystoupení prezidenta Warrena Allena navázala 
vystoupení CEO IFAC (Fayezul Choudhury) a jeho zá-
stupců, kteří hovořili o prostředí, v němž IFAC působí, 
hlavních strategických cílech, hrozbách i příležitostech 
a plánech, jak podpořit další tvorbu standardů, zvyšo-
vání kvality práce a postavení profese v globálním mě-
řítku včetně alokace finančních zdrojů. Účastníci jed-
nání měli k dispozici i podrobné zprávy o činnosti jed-
notlivých výborů, předsedové výborů však k těmto 
zprávám individuálně nevystupovali.

Dalším bodem jednání pak bylo představení kandi-
dátů na uvolněná místa v Boardu. Přestože počet na-
vrhovaných a počet volných míst byl identický, roz-
poutala se k tomuto bodu diskuse při schvalování 
návrhu na zvolení viceprezidenta IFAC, který je pak 

po dvou letech volen na pozici prezidenta. Zatímco 
volba Olivie Kirtley jako nové prezidentky IFAC po od-
stupujícím prezidentovi Warrenovi Allenovi proběhla 
bez potíží a Olivia Kirtley byla schválena drtivou vět-
šinou hlasů všech přítomných, volba vicepreziden-
ta byla komplikovanější. Board IFAC na tuto pozici na-
vrhl Rachel Grimes z Austrálie, zástupci některých ev-
ropských a afrických zemí ale navrhovali, aby při vol-
bě viceprezidenta byl výběr alespoň ze dvou kandi-
dátů (přestože stanovy umožňují Boardu IFAC navrh-
nout pouze jednoho kandidáta). V následném hlaso-
vání pak ale většinou (více než 70 %) byla zvolena vi-
ceprezidentkou Rachel Grimes. Poprvé v historii IFAC 
tak na pozici prezidenta i viceprezidenta budou ženy. 
Pro Evropu to ale zároveň znamená další ústup z po-
zic, neboť z posledních šesti prezidentů je pouze je-
den Evropan. Na situaci v Evropě ostatně upozorni-
la při svém vystoupení i nově zvolená prezidentka (mi-
mochodem nejen první žena, ale i první prezident, 
který přichází ze sféry byznysu, tzv. management ac-
countants), když zmínila některé kroky Evropské unie, 
které vedou k tomu, že globálně prosazované standar-
dy a postupy jsou v rámci EU upravovány a modifiko-
vány z úrovně Evropské komise.

Celodenní jednání potvrdilo, že IFAC je i nadále při-
praven hrát klíčovou roli při prosazování zájmů profe-
se a že jsou vytvořeny všechny předpoklady k úspěš-
nému naplňování tohoto cíle. Zároveň se však potvrdi-
lo, že role Evropy v globálním měřítku naší profese již 
není taková, na jakou bývali zástupci Evropy v minu-
losti zvyklí, a to je jistě námět k zamyšlení.

Navazující kongres WCOA jistě přinesl řadu zajíma-
vých myšlenek a námětů, o nichž si můžete přečíst 
v článku věnovanému tomuto kongresu v rubrice ze 
zahraničí. 

Petr Šobotník
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XXIII. sněm KA ČR

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

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

2013;
•	účetní závěrku komory za rok 2013;
•	vnitřní předpisy:

a)  novelu Zkušebního řádu s účinností  
od 24. listopadu 2014;

b)  novelu Informačního řádu s účinností  
od 24. listopadu 2014;

c)  novelu Dozorčího řádu s účinností  
od 24. listopadu 2014;

d)  novelu Směrnice pro odbornou praxi asis-
tentů auditora s účinností od 24. listopadu 
2014;

e)  Auditorský standard č. 52 – Přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných cel-
ků, s účinností pro přezkoumání hospoda-

ření zahájená po 1. květnu 2014 a později, 
včetně pozměňovacího návrhu;

f)  Auditorský standard č. 56 – Ověřování zprá-
vy o vztazích, s účinností od 24. listopadu 
2014;

g)  Aplikační doložku ke standardu ISA 700, 
s účinností od 24. listopadu 2014;

h)  Aplikační doložku ke standardu ISA 710, 
s účinností od 24. listopadu 2014;

i)  Aplikační doložku ke standardu ISA 720, 
s účinností od 24. listopadu 2014; 

•	priority činnosti komory v letech 2015–2016; 
•	 rozpočet komory na rok 2015;
•	auditora účetní závěrky komory Ing. Jaroslavu 

Pechovou, č. opr. 0123, a náhradníka Ing. Olgu 
Němcovou, č. opr. 1486, na účetní období 
2014 a 2015;

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

roku 2012;
•	zprávu auditora o ověření účetní závěrky  

roku 2013;
•	průběžné výsledky hospodaření komory  

v roce 2014;
c)  zvolil polovinu (7) nových členů Výkonného vý-

boru, 11 členů Dozorčí komise a 7 členů Kárné 
komise pro další funkční období;

d)  zvolil z řad auditorů Volební komisi ve složení 
Miroslav Kodada (č. opr. 1111), Jarmila Císařová 
(č. opr. 1203), Bohumír Holeček (č. opr. 1177), 
Michal Bareš (č. opr. 1952), Jiří Jarkovský  
(č. opr. 1754);

e)  vyhlašuje volby poloviny (7) členů Výkonného  
výboru, volby se uskuteční na sněmu komo-
ry v listopadu 2016 a Volební komise rozhodne 
o termínu přijímání návrhů na kandidáty;

f)   ukládá Výkonnému výboru, Dozorčí komisi 
a Kárné komisi zajistit jednotlivé úkoly vyplývající 
z priorit činnosti komory v letech 2015–2016;

g)  ukládá Výkonnému výboru sestavit do 30. listo-
padu 2015 rozpočet na rok 2016 a tento rozpo-
čet zveřejnit prostřednictvím webových stránek 
komory.

usnesení XXiii., náhradního sněmu  
komory auditorů Čr 

konaného 24. listopadu 2014 v Praze
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Priority činnosti Komory auditorů ČR jsou zaměřeny 
do oblastí: vzdělávání auditorů, řízení a kontroly kva-
lity auditorské činnosti, komunikace s auditory a od-
bornou i laickou veřejností a regulace profese.

Výkonný výbor:
•	spolupracovat s Ministerstvem financí ČR a Radou 

pro veřejný dohled nad auditem na řádné a korektní 
aplikaci novely zákona o auditorech v praxi a na pří-
pravě jeho novelizace v návaznosti na novou regu-
laci auditu dle směrnice o povinném auditu a naří-
zení o auditu subjektů veřejného zájmu, které byly 
schváleny Evropskou komisí, 

•	zvyšovat kvalitu a rozšiřovat možnosti vzdělávání 
asistentů auditora před vstupem do profese a škole-
ní KPV pro auditory,

•	aktivně pracovat na realizaci opatření k trvalému 
zvyšování nezávislosti, kvality a intenzity kontrol 
prováděných u auditorů s cílem zajistit kvalitu po-
skytovaných auditorských služeb,

•	pokračovat ve školeních o mezinárodních auditor-
ských standardech a o vnitřním systému řízení kvali-
ty podle ISQC 1 s cílem dosáhnout stavu, kdy všich-
ni činní auditoři budou moci prokázat svoji odbor-
nost v této oblasti,

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

•	 rozvíjet spolupráci s Institutem autorizovaných účet-
ních znalců Anglie a Walesu (ICAEW) v oblasti vzdě-
lávání a kontroly kvality auditorské činnosti,

•	přijmout opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu 
Komory od roku 2016,

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

•	aktivně dlouhodobě spolupracovat s partnerskými 
auditorskými komorami na Slovensku, v Maďarsku 
a Polsku,

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

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

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

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

•	hledat a vytvářet nové možnosti poskytovaní služeb 
auditory se zaměřením na oblast veřejného sektoru,

Priority činnosti komory auditorů Čr  
na období 2015–2016
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XXIII. sněm KA ČR

•	pokračovat v modernizaci informačních systémů 
a rozšiřování možností využití on-line registračního 
a komunikačního systému,

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

•	aktivně pracovat na přípravě metodické příručky 
pro provádění auditu malých a středních podniků 
(SME),

•	zabývat se otázkou stanovení minimální pracnosti 
při provádění auditorské činnosti,

•	zabývat se způsobem udržení kontaktu s bývalými 
členy a funkcionáři komory.

dozorčí komise:
•	spolupracovat s Radou pro veřejný dohled nad 

auditem na zkvalitňování zavedeného systému kon-
troly kvality auditu podle zákona o auditorech a je-
ho případné novelizaci v návaznosti na doporučení 
Evropské komise, 

•	provádět kontroly kvality v takovém rozsahu a po-
čtu, aby byl plněn požadavek zákonného šestileté-
ho/tříletého cyklu, 

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

•	 informovat v obecné formě auditorskou obec o zjiš-
ťovaných nedostatcích při kontrolách kvality,

•	pokračovat v kontrolách implementace mezinárod-
ních auditorských standardů a standardů pro řízení 
kvality (ISQC),

•	 rozšířit evidenci druhů nálezů z kontrol kvality a je-
jich příčin o požadavky European Audit Inspection 
Group (EAIG) na vykazování.

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

jektů dle § 26 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 
(ZoA) postihovat jednání auditorů a auditorských 
společností, které je v rozporu s mezinárodními au-
ditorskými standardy a s auditorskými standardy, 
směrnicemi, etickým kodexem a vnitřními předpisy 
vydanými Komorou,

•	vyřizovat externí podněty na nedostatky při výko-
nu auditorské činnosti auditory a auditorskými spo-
lečnostmi,

•	postihovat nedodržování požadavku na kontinuál-
ní profesní vzdělávání auditorů (neabsolvování po-
vinného prioritního tématu, nedodržení stanovené-
ho počtu hodin kontinuálního profesního vzdělávání) 
a asistentů auditora (bude-li schválena novela ZoA),

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

•	 informovat veřejnost o kárných opatřeních prostřed-
nictvím webových stránek Komory (informace o pra-
vomocně udělených kárných opatřeních zveřejňova-
né u jednotlivých auditorů ve veřejně přístupném in-
ternetovém seznamu),

•	dále posilovat formálně právní úroveň aktů aplikace 
práva vydávaných Kárnou komisí, zvláště s ohledem 
na požadavky formulované odvolacím orgánem, tj. 
Radou pro veřejný dohled nad auditem.
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Výkonný výbor  
(524 platných hlasů a 5 neplatných hlasů)

Sedm nových členů zvolených na období listopad 
2014 až listopad 2018

Zvolení kandidáti č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Ing. LIŠKAŘOVÁ Irena 1146 343 64,84 %

Ing. PELÁK Jiří, Ph.D. 2289 296 55,95 %

Ing. STANĚK Stanislav 1674 286 54,06 %

Ing. KULHAVÝ Pavel 1538 261 49,34 %

Ing. ZELENÝ Milan 2319 229 43,29 %

Ing. VRBA Jiří 0064 198 37,43 %

Ing. BRUMOVSKÝ Tomáš 0587 193 36,48 %

Náhradníci č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Ing. ŠVECOVÁ Eva 1905 159 30,06 %

Ing. GRYGAR Zdeněk 1029 153 28,92 %

Ing. PETRMAN Michal, CSc. 1105 152 28,73 %

Ing. NÁHLOVSKÁ Jitka, Ph.D. 1244 138 26,09 %

Ing. HAMPL Karel 0005 127 24,01 %

Ing. STEIN Radek 2193 113 21,36 %

Sedm dosavadních členů zvolených na období  
listopad 2012 až listopad 2016

jméno č. opr.

Ing. DUBSKÝ Jaroslav, FCCA 1659

Ing. DVOŘÁKOVÁ Blanka 2031

prof. Ing. KRÁL Bohumil, CSc. 0089

Ing. KUBÝOVÁ Michaela 1810

prof. Ing. MÜLLEROVÁ Libuše, CSc. 0088

Ing. NOVOTNÁ Jarmila 0993

Ing. VÁCHA Petr 1948

dozorčí komise 
(518  platných a 11 neplatných hlasů)

Zvolení kandidáti č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Ing. ŠOBOTNÍK Petr 0113 324 61,25 %

Ing. BRANDEJS Michal 1675 314 59,36 %

Ing. KUBĚN Jiří 1873 306 57,84 %

Ing. ŠPAČKOVÁ Ivana 1515 289 54,63 %

Ing. VORÁČKOVÁ Karla 1913 278 52,55 %

Ing. KOLDA Ladislav 1359 273 51,61 %

Ing. BĚLOUBEK Josef 1022 248 46,88 %

Ing. HENDRYCH Lukáš 2169 245 46,31 %

Ing. GEBAUEROVÁ Jana 1143 234 44,23 %

Mgr. Ing. VIKTORIN Jiří, MBA 2080 213 40,26 %

Ing. BRABEC Miroslav 1510 206 38,94 %

Náhradníci č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Ing. TOMÁŠ Karel 1225 180 34,03 %

Ing. NĚMEC Jaroslav 0238 161 30,43 %

Ing. VALEŠ Václav 0425 147 27,79 %

Ing. SLÍPKA Pavel 0471 144 27,22 %

kárná komise 
(514  platných a 11 neplatných hlasů)

Zvolení kandidáti č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Ing. HORA Michal, Ph.D. 1525 293 55,81 %

Ing. NOVOTNÝ Karel 1824 289 55,05 %

Ing. MUŽÁTKOVÁ Hana 2185 247 47,05 %

Ing. STRUŽINSKÝ Radomír 1373 247 47,05 %

Ing. KOVAL Jiří 1491 234 44,57 %

Ing. VALDER Tomáš 2153 218 41,52 %

Ing. KUTILOVÁ Jana 0650 215 40,95 %

Náhradníci č. opr.
počet 
hlasů

procenta

Mgr. STUDNIČKOVÁ Katarína 2258 214 40,76 %

Ing. CAHLÍKOVÁ Zdeňka 1345 199 37,90 %

Ing. KRČMOVÁ Miroslava 0095 197 37,52 %

Výsledky voleb na sněmu 
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XXIII. sněm KA ČR

Auditoři se sešli v pondělí 24. listopadu v hotelu Olšan-
ka v Praze 3 na XXIII. sněmu Komory auditorů ČR. Na 
programu měli schvalování zpráv o činnosti volených or-
gánů za uplynulé období, změn profesních předpisů, 
volbu poloviny členů výkonného výboru, členů dozor-
čí komise, kárné komise a volební komise, schvalování 
auditora účetní závěrky komory, rozpočtu na rok 2015 
a priorit činnosti komory v příštích dvou letech. 

Jednání sněmu řídil první viceprezident komo-
ry Ladislav Mejzlík. Prezident komory Petr Šobotník 
sněm zahájil a přivítal auditory. V okamžiku zaháje-
ní sněmu se jej účastnilo 452 auditorů včetně plných 
mocí, což bylo 32,82 % všech auditorů zapsaných 
v seznamu KA ČR k datu konání sněmu. Počet audito-
rů nebyl dostačující k tomu, aby byl sněm usnášení-
schopný, proto prezident v souladu se statutem vy-
hlásil na tentýž den náhradní sněm se stejným pro-
gramem. Řádný sněm by byl usnášeníschopný, pokud 
by byla přítomna alespoň třetina auditorů, tj. 459. 
Náhradní sněm je dle § 4 odst. 1 statutu usnášení-
schopný, pokud je přítomna alespoň desetina audi-
torů, tj. min. 138 auditorů. Během dopoledne se po-
čet přítomných auditorů zvyšoval, krátce po jedenácté 
hodině byl jejich počet 540.

Petr Šobotník přivítal také hosty, a to bývalé pre-
zidenty komory Vladimíra Pilného, Ladislava Langra, 

Vladimíra Králíčka a Petra Kříže. Dále přivítal zástup-
ce Ministerstva financí Martinu Smetanovou, Nikolaje 
Terzieva a Tomáše Vyhnánka, prezidenta Rady pro ve-
řejný dohled nad auditem Jiřího Nekováře, prezident-
ku Svazu účetních Janu Pilátovou, prezidenta Českého 
institutu interních auditorů Tomáše Pivoňku.

Ladislav Mejzlík na úvod seznámil účastníky s orga-
nizačními a technickými záležitostmi. Poté vystoupil 
předseda volební komise Miroslav Kodada s informa-
cemi k volbám. Na sněmu auditoři volili polovinu vý-
konného výboru, všech 11 členů dozorčí komise,  
7 členů kárné komise a 5 členů volební komise, schva-
lovali auditora a náhradníka auditora účetní závěrky 
komory. Miroslav Kodada vyhlásil volby. Pokyny k vol-
bám a informace k obdrženým sněmovním materiá-
lům sdělil Ladislav Mejzlík.

Poté již proběhla volba mandátové komise. Sněm 
také jednomyslně schválil návrh volební komise, aby 
kontrolu výsledků voleb členů volební komise z důvo-
du možného střetu zájmů provedla mandátová komi-
se. Následovala volba návrhové komise a ověřovate-
lů zápisu.

Výkonný výbor obdržel před sněmem v rámci sta-
nového termínu pro zasílání připomínek k materiá-
lům návrh auditora Radomíra Stužinského na dopl-
nění programu sněmu o bod týkající se vypracování 

Jak probíhal listopadový sněm auditorů
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směrnice o minimální pracnosti auditu. Ladislav 
Mejzlík uvedl, že výkonný výbor a prezidium rozhodly 
o nepřijetí návrhu Radomíra Stružinského a zdůvodnil 
toto rozhodnutí. Posléze dal hlasovat aklamací o tom, 
zda sněm schvaluje rozhodnutí výkonného výboru 
a prezidia neprojednávat tento navržený bod na sně-
mu. Pro bylo 359 auditorů, proti 49 a 47 auditorů se 
hlasování zdrželo.

Jiří Nekovář ve svém vystoupení pozitivně zhodno-
til spolupráci Rady pro veřejný dohled nad auditem 
(RVDA) s komorou a hovořil zejména o auditu subjek-
tů veřejného zájmu. Kontrolu činnosti auditorů subjek-
tů veřejného zájmu převezme plně RVDA a kontrolo-
ři této činnosti budou zaměstnanci rady. RVDA se sta-
la řádným členem mezinárodního fóra sdružujícího ne-
závislé orgány veřejného dohledu nad auditem z více 
než 50 zemí světa. Hlavním tématem jednání na me-
zinárodním fóru je spolupráce s Public Company 
Accounting Oversight Board.

V průběhu dopoledne na sněm dorazil také prv-
ní náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, kte-
rý ve svém vystoupení hovořil o tom, co ministerstvo 
financí připravuje v oblasti účetnictví a auditu ve ve-
řejném sektoru. Rád by navázal větší spolupráci s ex-
terním auditem ve veřejném sektoru. Hlavní ideou je, 
aby se i ve veřejném sektoru uplatňovaly mezinárod-
ní standardy pro audit a účetnictví a standardizova-
ly se některé postupy a procesy ve veřejném sekto-
ru. Do budoucna je snaha auditovat účetní závěrku 

subjektů veřejného sektoru místo přezkumu hospo-
daření. Budou se zavádět výbory pro audit minimálně 
u velkých subjektů, a to u 13 krajů a v Praze. 

Poté předal slovo Martině Smetanové, která sezná-
mila posluchače se změnami, jež přináší novela zá-
kona o auditorech, jejíž legislativní proces právě kon-
čí. Dále také s návrhy změn novely zákona o audito-
rech, která je doprovodná k novele zákona o účetnic-
tví, a hovořila také o implementaci požadavků evrop-
ských norem do zákona o auditorech.

Dalším bodem programu bylo přednesení a schvá-
lení zpráv o činnosti výkonného výboru, dozorčí 
a kárné komise. Zprávu o činnosti výkonného výbo-
ru přednesl Petr Šobotník. Věnoval se mimo jiné klí-
čovým událostem v posledních dvou letech, mezi 
něž patří např. nová opatření Evropské komise, kte-
rá významně ovlivní profesi od roku 2016. Dále zmí-
nil nově navázanou spolupráci s Institutem autorizo-
vaných účetních znalců Anglie a Walesu (ICAEW), jež 
pro naše auditory může být velmi přínosná vzhle-
dem k jeho více než stoletým zkušenostem. Ke zprá-
vě o činnosti dozorčí komise vystoupil její předse-
da Josef Zídek. Mimo jiné řekl, že dochází ke změ-
ně v přístupu ke kontrole kvality auditorské činnosti, 
a to směrem k posuzování toho, zda informace uve-
dené ve spisu v porovnání s obsahem účetní závěr-
ky dostatečně dokládají výrok auditora. Předseda 
kárné komise Jiří Vrba se ve svém vystoupení zamě-
řil na výsledky činnosti komise v uplynulém období. 
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Ke zprávám o činnosti nebyly žádné připomínky ani 
dotazy a všechny tři zprávy byly sněmem následně 
schváleny hlasováním aklamací.

Krátce před půl dvanáctou Ladislav Mejzlík vyhlá-
sil přestávku s upozorněním, že během ní nejpozdě-
ji však do 12 hodin mohou auditoři vhazovat volební 
lístky do uren. Po přestávce oznámil z pódia předseda 
volební komise Miroslav Kodada konec voleb.

Petr Šobotník také přednesl informace o hospoda-
ření komory v letech 2012 a 2013. Následně se hla-
sovalo aklamací o schválení zprávy o hospodaření  
KA ČR v roce 2013 s výsledkem schválena. Po krát-
kém vystoupení auditorky Olgy Němcové ke zprávě 
auditora účetní závěrky KA ČR za rok 2013 vzal sněm 
na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky 
a schválil účetní závěrku za rok 2013. Další vystoupe-
ní Petra Šobotníka se týkalo rozpočtu komory na rok 
2014 a jeho plnění.

Zprávu volební komise okomentoval její předseda 
Miroslav Kodada, přičemž uvedl, že termín pro navr-
hování kandidátů do dozorčí komise musel být několi-
krát prodloužen. Následně auditoři zprávu volební ko-
mise v hlasování aklamací schválili.

Poté dal Ladislav Mejzlík hlasovat o schválení au-
ditora a náhradníka auditora účetní závěrky KA ČR 
na roky 2014 a 2015, které navrhl výkonný výbor. 
Sněm svým hlasováním aklamací schválil Jaroslavu 
Pechovou auditorkou a Olgu Němcovou náhradnicí 
auditorky.

Následující bodem jednání sněmu bylo schvalo-
vání návrhů a změn vnitřních předpisů. Navrhované 
změny zkušebního řádu, informačního řádu, dozor-
čího řádu a směrnice pro odbornou praxi auditora 
krátce okomentoval viceprezident komory Stanislav 
Staněk. Michal Štěpán vystoupil s krátkým komentá-
řem k auditorským standardům č. 52 – Přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků a č. 56 
– Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými oso-
bami a vysvětlil, že pozměňovací návrh ke standardu 
č. 52 je pouze formální úpravou upřesňující účinnost 
standardu. Ladislav Mejzlík k pozměňovacímu návrhu 
dodal, že jej prezidium doporučuje akceptovat. Michal 
Štěpán ještě okomentoval změny v aplikačních do- 
ložkách k mezinárodních standardům pro audit   
ISA 700,  ISA 710 a ISA 720. Všechny tyto předpisy 
auditoři postupně schválili v rámci hlasování aklamací.

Ve schránce pro dotazy a diskusní příspěvky se ob-
jevil jeden příspěvek, a to od Radomíra Stružinského. 
Týkal se minimální pracnosti auditu a souladu vnitř-
ních předpisů KA ČR s novelou zákona o auditorech. 
Radomír Stružinský vyzval nový výkonný výbor, zda 
by se nechtěl zabývat vytvořením směrnice o mini-
mální pracnosti auditu. Domnívá se, že to stojí za šir-
ší diskuzi. Dále hovořil o velké novele zákona o audito-
rech a položil dotaz, jak se KA ČR postaví k tomu, aby 
vnitřní předpisy KA ČR neodporovaly novele zákona.

K otázce stanovení minimální pracnosti auditu se 
vyjádřil Ladislav Mejzlík. Uvedl, že tato záležitost je 
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předmětem diskuzí již velmi dlouho a výkonný výbor 
se jí také zabýval. Cenově však není možné audit li-
mitovat a s ohledem na různost podniků s různou ve-
likostí, kterou z pohledu auditu lze obtížně kategori-
zovat, není možné stanovit minimální pracnost. Navíc 
minimální pracnost nemusí znamenat minimální cenu.

Stanislav Staněk reagoval na dotaz týkající se no-
vely zákona o auditorech, věří, že ministerstvo financí 
zapracuje do zákona příslušná přechodná ustanovení.

Do diskuze ke stanovení minimální pracnosti 
auditu se zapojila také Jarmila Novotná, posléze i Jiří 
Ficbauer, který navrhl přidat otázku minimální prac-
nosti auditu k prioritám činnosti komory pro výkon-
ný výbor. Dále navrhl, aby se výkonný výbor v příštím 
období zabýval také malými a středními auditorskými 
praxemi a podniky, a doplnit do priorit nový bod tý-
kající se vytvoření metodické pomůcky pro audit ma-
lých a středních podniků, prováděný obvykle malými 
a středními auditorskými praxemi.

Jednání se vrátilo k dalšímu bodu programu, Petr 
Šobotník vystoupil k prioritám činnosti komory, kte-
ré byly na základě diskuze doplněny o dva body, a to 
otázka stanovení minimální pracnosti auditu a meto-
dická pomoc auditorům při auditu malých a středních 
podniků. Petr Šobotník ještě okomentoval návrh roz-
počtu na rok 2015.

K mikrofonu přistoupil Ladislav Langr s námětem 
na diskuzi z trochu jiného soudku. Uvedl, že je škoda 
ztrácet kontakt s členy, kteří odcházejí jinam. Vyzval, 

aby se komora zabývala tím, jak udržet sounáležitost 
s bývalými členy a funkcionáři. Navrhl, aby způsob 
udržování a možného využívání těchto kontaktů byl 
rovněž zařazen do priorit činnosti výkonného výboru.

Ladislav Mejzlík s ním souhlasil a uvedl, že komora 
má rozpracovaný návrh textu směrnice upravující vztah 
k bývalým auditorům formou klubu čestných členů 
a bývalých auditorů, kde budou všichni auditoři a bývalí 
funkcionáři. Má to význam pro profesi jako celek. 

Z pléna vystoupil auditor Ladislav Jirka, který upo-
zornil na to, že na internetu existuje mnoho forem 
vzdělávání, např. webináře či nahrané přednášky. Tyto 
formy vzdělávání však nejsou uznávané při plnění po-
vinnosti kontinuálního profesního vzdělávání (KPV). 
Přivítal by, pokud by bylo možné tyto formy vzdělává-
ní uznat v rámci povinného KPV.

Výkonný výbor se tímto již také zabýval, jak uvedl 
Ladislav Mejzlík. Nedošel však k jednotnému stanovis-
ku, neboť nebyl nalezen způsob, jak účast na těchto 
vzdělávacích formách kontrolovat. Dodal, že se audi-
toři mohou touto formou vzdělávat nepovinně.

V návaznosti na to Jarmila Novotná vyzvala audi-
tory, aby sdělili vedení komory, jaké formy vzdělává-
ní by využívali včetně námětů, jak by se toto vzdělává-
ní mohlo kontrolovat. Ladislav Mejzlík ještě zmínil, že 
komora nabízí vzdělávání prostřednictvím e-learningu, 
které také kontroluje.

S příspěvkem vystoupil také Karel Hampl, který nej-
prve vyjádřil souhlas s příspěvkem Ladislava Langra. 
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Následně přednesl svou poznámku k návrhu rozpočtu 
na rok 2015 týkající se plánovaného navýšení náhrad 
voleným funkcionářům komory, cestovného a mezd. 
Navrhl, aby se výkonný výbor ještě zabýval vnitřní 
strukturou rozpočtu.

Ladislav Mejzlík objasnil důvod navýšení náhrad 
a upozornil na změnu v zahrnutí těchto náhrad do vy-
měřovacího základu sociálního a zdravotního pojištění 
a na to, že pravděpodobně dojde ke změně v organi-
zaci dohledové činnosti, což bude znamenat nižší ná-
klady.

Návrat k programu jednání představovalo hlasová-
ní o prioritách činnosti komory v letech 2015–2016, 
které byly v návaznosti na proběhlé diskuze a návrzích 
auditorů během jednání sněmu rozšířeny pro výkon-
ný výbor o tři body. Těmi byly příprava metodické pří-
ručky pro provádění auditu malých a středních pod-
niků, otázka stanovení minimální pracnosti auditor-
ské činnosti a způsob udržení kontaktu s bývalými čle-
ni a funkcionáři komory. Následně proběhlo také hla-
sování o návrhu rozpočtu na rok 2015. Obojí auditoři 
hlasováním aklamací schválili.

Během čekání na výsledky voleb dostal prostor 
k vystoupení Petr Kříž, zastupující prezident FEE. 
Hovořil o tom, co čeká auditorskou profesi v souvis-
losti s novelizovanou směrnicí EU o statutárním auditu 
a novým nařízením týkajícím se povinného auditu sub-
jektů veřejného zájmu a jaké jsou priority FEE. 

Ladislav Mejzlík pak seznámil účastníky sněmu se 
změnami, které přinese novela zákona o účetnictví. 
Před vyhlášením výsledků voleb ještě proběhla krát-
ká diskuze týkající se způsobu obměny členů orgá-
nů komory, do které se zapojil Vladimír Králíček a Petr 
Šobotník.

Poté již k mikrofonu přistoupil končící předseda vo-
lební komise Miroslav Kodada a přečetl výsledky vo-
leb. Následně přečetl Jiří Ficbauer usnesení sněmu, 
které auditoři schválili hlasováním aklamací.

Na závěr sněmu požádal Petr Šobotník členy výkon-
ného výboru, kárné a dozorčí komise, aby se bez pro-
dlení sešli v novém složení a separátně zvolili tříčlenné 
prezidium a předsedy a místopředsedy komisí. Tím 
sněm auditorů s poděkováním za účast ukončil.

Lenka Velechovská
redaktorka časopisu Auditor
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klíčové události 2013–2014
•	Pravomoci	Komory	včetně	kontrolní	a	disciplinární	

role zůstaly zachovány i přes významné posílení do-
hledové a odvolací role RVDA;

•	Komunikace	a	spolupráce	mezi	Komorou	a	RVDA	je	
na dobré úrovni;

•	Aktivity	Evropské	komise	vyústily	v	přijetí	nových	
opatření, která zásadně ovlivní profesi od roku 
2016;

•	Technická	novela	zákona	o	auditorech	připravena,	
avšak dosud neschválena;

•	Úspěšné	dokončení	sponzorovaného	česko-švýcar-
ského vzdělávacího programu;

•	Aktualizace	vnitřních	předpisů	Komory	ke	schválení	
sněmu;

•	Hospodaření	Komory	je	stabilizované.

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

ní do všech legislativních aktivit;
•	Průběžné	konzultace	s	ministerstvem	financí	k	návr-

hům projednávaných změn regulace auditu na úrov-
ni Evropské unie;

•	Příprava	na	implementaci	upravené	směrnice	o	po-
vinném auditu a nového nařízení o auditu subjektů 
veřejného zájmu;

•	Technická	novela	zákona	o	auditorech;
•	 „Sedmero	pro	výběr	auditora“;
•	Novela	zákona	o	účetnictví	–	stanovení	limitů	pro	

povinný audit.

Vzdělávání pro auditory
•	 Rekodifikace	občanského	a	obchodního	práva	–	prio-

ritní téma 2013 a 2014;
•	Česko-švýcarský	projekt

1. 2013 – 29 jednodenních a 5 dvoudenních se-
minářů, 

2. významná úspora pro účastníky školení,
3. 2014 – školení pro DK a oddělení kontroly kva-

lity;
•	Plnění	limitu	KPV	–	zlepšení	komunikace	vyústilo	

ve výrazné snížení počtu neplničů; 
•	Pozitivní	hodnocení	školení	zaměřeného	na	nezisko-

vý sektor.

Z vystoupení prezidenta komory auditorů Čr 
Petra Šobotníka k činnosti Výkonného výboru
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Vstup do profese
•	Stabilizovaný	zájem	o	vstup	do	profese;
•	Úspěšnost	zkoušek	za	období	2	let	je	70–80	%;
•	231	osob	ve	zkouškovém	systému	(193	–	r.	2012);
•	Počet	žádostí	o	osvobození	od	dílčí	části	audi-

torské zkoušky je značný (zejména VŠE v Praze 
a ACCA)
2010 – 277 žádostí (253/24),
2011 – 204 žádostí (186/18),
2012 – 186 žádostí (163/23),
2013 – 255 žádostí (208/47),
2014 – 78 žádostí (63/15) – 1. pololetí.

evidence auditorů a auditorských společností 
•	 Členská	základna	stabilizovaná	–	cca	1300	aktivních;
•	Celkový	poměr	zaměstnaných	auditorů	a	OSVČ	se	

nemění – 56 ku 44 %;
•	Asistenti	(cca	800)	–	cca	60	%	počtu	auditorů;
•	Nižší	zájem	o	setkávání	s	auditory	v	regionech;	
•	Změna	makléřské	firmy	v	2.	pololetí	2014.	

Auditorské standardy a metodika auditu
•	Minimální	změny	ISA	v	období	2013–2014,	zamě-

ření na správnou aplikaci platných standardů;
•	Důraz	na	praktickou	aplikaci	příručky	pro	provádění	

auditu;
•	Obliba	výběru	vzorků	a	jejich	vyhodnocování	

v praxi;
•	Zakončení	čtyřletého	cyklu	školení	česko-švýcarské-

ho projektu;
•	59	seminářů	–	přes	4	000	účastníků;	
•	Příprava	příručky	k	ověřování	dotací.

metodika účetnictví 
•	Aktivní	účast	při	přípravě	interpretací	Národní	účet-

ní rady; 
•	Prohloubení	spolupráce	s	odborem	metodiky	účet-

nictví Ministerstva financí ČR (dopad novely čtvr-
té evropské směrnice do zákona o účetnictví, novela 
vyhlášky č. 500 apod.);

•	Sloučeny	aktivity	podvýborů	pro	IFRS	a	finanční	in-
stituce.

Veřejný sektor
•	Zapojení	auditorů	do	problematiky	přezkumu	–	klí-

čová aktivita – tlak na kvalitu a dodržování formátu 
požadovaných výstupů;

•	Spolupráce	s	odborem	kontroly	Ministerstva	finan-
cí ČR – reforma účetnictví státu, harmonizace po-
stupů kontrolorů a auditorů;

•	Analýzy	možností	dalšího	zapojení	auditorů	do	ově-
řování v oblasti veřejného sektoru.

Vnější vztahy, informační politika – časopis 
Auditor
•	20	let	KA	ČR	–	červen	2013;
•	Pokračuje	zaměření	na	specifika	auditu	a	účetnictví	

vybraného odvětví/oboru – vydávání tématicky za-
měřených čísel časopisu;

•	Pravidelné	roční	přílohy	HN	–	listopad;
•	 Inovace	a	modernizace	informačního	systému	

Komory s využitím prostředků česko-švýcarského 
programu dokončena.

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

skupinách FEE, Petr Kříž – zastupující prezident FEE;
•	Pravidelná	setkání	V4	včetně	společných	aktivit	pro-

fesních komor střední a jihovýchodní Evropy;
•	Spolupráce	s	ICAEW	–	dohoda	o	uznávání	kvalifika-

cí, zkušenosti s prováděním kontrol kvality;
•	Získávání	zkušeností	kontrolorů	kvality	(Světová	

banka, Nizozemsko, Velká Británie).

Úřad komory
•	Stabilizace	personálního	obsazení	úřadu;
•	Oddělení	podpory	činnosti	DK	a	KK	se	osvědčilo;
•	Významný	nárůst	rozsahu	kontrolní	činnosti;
•	Modernizace	informačních	systémů	–	snadnější	kon-

takt členské základny s úřadem;
•	Výrazné	zlepšení	komunikace	s	členskou	základnou	

v oblasti přípravy na zkoušky i následného vzdělá-
vání;

•	Významný	nárůst	komunikace	s	RVDA.

hospodaření komory
•	Nárůst	rozsahu	kontrolní	činnosti	vytváří	trvalý	tlak	

na efektivní vynakládání nákladů;
•	Stabilizace	výnosové	stránky	rozpočtu;
•	Vlastní	zdroje	Komory	stabilizovány	na	úrovni	 

20 mil. Kč.

rada pro veřejný dohled nad auditem  
(rVdA)
•	Další	rozšiřování	spolupráce	s	RVDA;
•	RVDA	–	nejen	odvolací	orgán	k	rozhodnutím	Kárné	

komise, ale i aktivní zapojení do provádění kontrol 
a podávání podnětů;

•	RVDA	–	změny	ve	vrcholných	orgánech	i	ve	vý-
borech;

•	Nárůst	administrativní	náročnosti	je	řešen	v	rámci	
úřadu Komory bez dopadu na členskou základnu.
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trendy v činnosti dozorčí komise za volební 
období 2010–2014

náplň činnosti dk
•	organizování	a	řízení	kontroly	kvality	auditu;
•	podávání	návrhů	na	kárné	řízení	a	účast	na	něm;
•	kontrola	plnění	usnesení	sněmu	(§	35	zákona	o	au-

ditorech);
•	expertní	stanoviska	u	složitých	případů.

Pracovní kapacita pro realizaci činnosti
•	11	členů	DK;
•	6,75	zaměstnanců	v	oddělení	kontroly	kvality	v	ro-

ce 2010 až 8,7 zaměstnanců v roce 2014;
•	každý	člen	DK	průměrně	měsíčně	věnuje	práci	pro	

KA ČR 3–4 dny.

Pozvolná změna kritérií v kontrole kvality
•	dosud	důraz	kladen	převážně	na	kompletnost	spisu	

a jeho naplnění informacemi podle standardů ISA;
•	 jako	praktická	potřeba	vzniká	nové	zaměření,	kdy	

se posuzuje, zdali informace uvedené ve spisu v po-
rovnání na obsah účetní závěrky dostatečně doklá-
dají výrok auditora.

expertní stanoviska (hloubkový záběr v úzce 
zaměřené tématice)
•	výchova	vlastních	odborníků	v	odboru	kontroly	kva-

lity, což se daří;
•	spolupráce	se	specialisty	hlavně	z	vysokých	škol;
•	pokud	podněty	pro	kontrolu	navrhují	regulátoři,	

např. ČNB, nutnost pochopení jejich námitek a ar-
gumentace.

kvalita auditorských spisů
•	průměrná	úroveň	spisu	se	zlepšuje;
•	stoupá	počet	případů	vyhýbání	se	kontrolám;
•	častější	výskyt	složitých	případů.

dnes zrozené dozorčí komisi předávám  
zkušenosti
•	 rolí	komise	je	podporovat	profesi;
•	ochota	a	cit	pro	týmovou	práci;
•	schopnost	operativně	řídit	průběh	kontrol;
•	pěstovat	vztahy	mezi	orgány	komory	jako	podmín-

ku udržitelného rozvoje profese.

Z vystoupení předsedy dozorčí komise 
Josefa Zídka k činnosti komise
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Jiří Vrba uvedl, že cílem jeho vystoupení není komen-
tovat zprávu o činnosti a statistiku případů řešených 
Kárnou komisí, kterou si auditoři mohli přečíst ve sně-
movních materiálech, ale bilancovat a zamyslet se 
společně nad tím, co se Kárné komisi za poslední čtyř-
leté funkční období podařilo vykonat.

Jaké byly naše cíle?
1. Legislativní cíle – zákon o auditorech, etický ko-

dex, správní řád, ostatní zákonné předpisy.
2. Vlastní cíle – hlavním cílem není „jen trestat, ale 

vychovávat, případně chránit“.

Zamyšlení:
1. Auditoři v zásadě pochopili, jaké jsou jejich povin-

nosti.
2. Výše uvedené se týká i neplnění KPV, kde se dů-

slednou činností KK počet kárně stíhaných zcela 
minimalizoval.

3. V rámci osvětové činnosti jsme řadě kárně obvině-
ným auditorům vysvětlovali, co je hlavním důvo-
dem „našeho setkání“ a jak mu předejít.

4. Výše uvedené se týká i externích podnětů, z nichž 
řada byla jen částečně oprávněných.

5. Zastavili jsme kárné řízení v případech, kdy se ne-
podařilo prokázat konkrétní zavinění.

6. Ti auditoři, kteří nepochopili, citelně pocítili ná-
sledky kárných postihů.

7. Tento bod patří auditorům, kteří se pokoušeli  
– i opakovaně – vyhýbat povinnému dohledu.

8. Ve spolupráci s DK byly koordinovány některé for-
málně-procesní postupy v rámci dohledu a zpra-
cování závěrečných zpráv.

9. Ve spolupráci s RVDA byly rovněž sladěny zásadní 
procesní a věcné náležitosti konkrétních rozhod-
nutí o uložení kárných opatření.

10. Podařilo se docílit všeobecného pochopení, že KK je 
nezávislou osobou v rámci správního/kárného řádu.

Těchto 10 zamyšlení bylo shrnujícím výsledkem čin-
nosti KK za poslední funkční období.

S tímto hodnocením/zamyšlením nemusí všichni 
souhlasit.

Jsem přesvědčen, že byly založeny základy nezá-
vislého, objektivního a procesně správného přístupu 
k trestání těch, kteří nevytvářejí dobrý dojem o úrovni 
naší profese a zpronevěřují se tak oprávněnému oče-
kávání kvalitních služeb ze strany odborné veřejnosti.

Z vystoupení předsedy kárné komise 
Jiřího Vrby k činnosti komise
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kdo se podílel na průběhu XXiii. sněmu

Sněm moderoval Ladislav Mejzlík Mandátová komise: zleva Zdeněk Grygar, Karel Kasík, 
Jarmila Novotná

Návrhová komise pracovala ve složení Jiří Ficbauer,  
Libuše Müllerová a Michal Štěpán

Volební komise: Miroslav Kodada, Michal Bareš,  
Bohumír Holeček, Jiří Jarkovský, Bohumil Klapka

Sčítání hlasů prováděli skrutátoři firmy CentinOvěřovateli zápisu byli Irena Liškařová a Pavel Kulhavý

Pracovníci úřadu komoryTechnickou podporu sněmu zajistila firma Centin
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ze zahraničí

Světový kongres účetních (World 
Congress of Accountants, WCOA) 
se konal v Římě v druhém listopa-
dovém týdnu. Jeho organizátorem 
byla mezinárodní federace účet-
ních IFAC a italská účetní komora 
(Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
contabili). 

Kongresu, který je označován 
za olympiádu účetních, se zú-
častnilo 3900 delegátů z celé-
ho světa, nejpočetnější delega-
ce vyslaly Nigérie (1100 účast-
níků) a Mongolsko (500 účastní-
ků). Z České republiky se zúčast-
nili zástupci Komory auditorů, 
Komory daňových poradců, VŠE 
v Praze, Rady pro veřejný dohled 
nad auditem a dalších organizací. 
Místem konání bylo Auditorium 
Parco della Musica, komplex ně-
kolika koncertních sálů v severní 
části Říma.

Úvodní plenární zasedání bylo 
kromě vystoupení oficiálních řeční-
ků spojeno s předáváním cen za nej-
lepší vědecké práce připravené pro 
tento kongres. První cenu získa-
la studie o budoucnosti auditorské 
profese z univerzity v Münsteru (při 
přípravě této studie se v panelu au-
ditorů účastnil i zástupce KA ČR). 
Všechny studie připravené pro kon-
gres jsou veřejně dostupné na  
webových stránkách kongresu  
(www.wcoa2014rome.com).

Nejzajímavějšími zmíněnými té-
maty v rámci úvodního zasedá-
ní byla potřeba regulace v oblas-
ti daňového poradenství a nut-
nost reakce na požadavky nové 
generace, která vstupuje do účet-
ní profese.

První zasedání v odborné čás-
ti kongresu bylo věnováno dis-
kusi finančních ředitelů k „pod-
nikání ve špatných časech“. 

Nejvýznamnějším faktorem ovliv-
ňujícím podnikání je podle disku-
tujících rychlost změn probíhají-
cích ve světě a nutnost na ně  
reagovat. Zajímavé je, že mezi re-
akcemi byly diskutovány přede-
vším faktory týkající se zaměst-
nanců či lidských zdrojů obecně. 
Posilování komunikace mezi za-
městnanci a jejich školení, aby 
všichni mohli držet krok s poža-
davky, jsou tak mezi klíčovými re-
akcemi na dnešní dobu. Je nutno 
poznamenat, že všichni diskutují-
cí tohoto panelu pocházejí a ma-
jí zkušenosti z anglosaského pro-
středí a diskuse tedy mohla po-
strádat pohled odlišných kultur.

Další průběh kongresu byl roz-
dělen podle odborných témat, 
obvykle do pěti paralelních disku-
sí. Dále uvádím poznámky z jed-
notlivých zasedání, kterých jsem 
se zúčastnil.

nová zpráva auditora
Nové standardy jsou připravo-
vány jak Radou pro mezinárod-
ní auditorské a ověřovací standar-
dy (IAASB), tak americkým dohle-
dovým orgánem PCAOB a vejdou 
v platnost v následujících dvou le-
tech. Široce byla diskutována pře-
devším britská zkušenost s rozší-
řenou zprávou auditora, a pano-
vala shoda, že zkušenosti jsou vět-
šinou pozitivní. 

konvergence iFrs
Diskuse byla věnována sbližování 
IFRS s dalšími účetními standar-
dy používanými ve světě. Otázky 
směřovaly většinou na Hanse 
Hogervoorsta, předsedu Rady 
pro mezinárodní účetní standardy 
(IASB). Ten deklaroval, že IASB má 
jako prioritu kvalitu finančního vý-
kaznictví, nikoli konvergenci a do-
sažení mezinárodního souladu. 
Proto také v některých případech 

světový kongres účetních 
WCOA 2014 v Římě
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přijímá vlastní rozhodnutí, která 
jsou v rozporu s americkými stan-
dardy. Z dotazů účastníků kongre-
su vyplývalo, že podle jejich názo-
ru IASB učinila vstřícné kroky vůči 
americké FASB a sblížení s ame-
rickými standardy, ale nezazna-
menali obdobnou snahu z americ-
ké strany.

Průhlednost veřejných 
financí a odpovědnost 
veřejného sektoru
Téma bylo uvedeno obsáhlou pre-
zentací náměstka ministra financí 
Číny, který vysvětloval snahu o re-
formy, které mají zajistit vliv trhu 
s tím, že stát udává směr. V dal-
ších vystoupeních byla na růz-
ných příkladech demonstrová-
na závislost průhlednosti veřej-
ných financí a ekonomického vý-
voje. Důvěryhodné a transparent-
ní informace umožňují vládě lépe 
a rychleji reagovat na situaci, vyš-
ší transparentnost snižuje náklady 
státního dluhu.

V souvislosti s přechodem řady 
zemí na akruální účetnictví ve ve-
řejných financích byla také disku-
tována potřeba přípravy rozpočtu 
na akruální bázi. Rozpočet na bá-
zi peněžních toků a výkaznictví 
na akruální bázi jsou v nesouladu 
a jen komplikují řízení.

kvalita auditu
Z diskuse nad kvalitou auditu by-
lo nejzajímavější zdůraznění ro-
le a podpory ostatních účastní-
ků procesu auditu, tedy vedení 
účetní jednotky, výboru pro audit 
a dalších. Bez jejich zájmu na kva-
litním auditu je role auditora vel-
mi obtížná. Pro kvalitu auditu je 
velmi podstatná role, kterou hrají 
výbory pro audit. 

Podle zkušeností PCAOB, kte-
rá provádí inspekce po celém svě-
tě, jsou zjištění podobná ve všech 
zemích.

světová spolupráce 
v oblasti daní
Daňová oblast prochází v dneš-
ní době velmi výraznou promě-
nou, která se dotýká i činnosti da-
ňových poradců. Současný mo-
del standardů pro zdanění vychá-
zí z 20. let 20. století, kdy vznik-
ly dodnes užívané principy pro 
mezinárodní smlouvy o zabráně-
ní dvojího zdanění a pravidla pro 
převodní ceny (transfer pricing). 
Změnily se však podmínky fungo-
vání podniků, ekonomika je globa-
lizovaná a na tuto situaci bylo tře-
ba reagovat. Proto vznikl patnác-
tibodový akční plán OECD.

Dále byly diskutovány etic-
ké otázky pro profesi daňových 

poradců, především z hlediska je-
jich odpovědnosti k veřejnosti či 
ke klientům.

implementace účetní 
směrnice
Byly vysvětleny cíle, které mě-
la Evropská komise při přípravě 
účetní směrnice. Směrnice obsa-
huje 90 možností úprav pro člen-
ské státy, což může znamenat ne-
porovnatelnost informací v rám-
ci EU. V několika vystoupeních za-
zněla kritika ustanovení, které sta-
noví maximální obsah účetní zá-
věrky pro malé podniky. Jde zde 
o konflikt mezi minimalizací ná-
kladů a informační hodnotou zve-
řejňovaných informací. Malé a mi-
kropodniky mají vztahy s nejrůz-
nějšími subjekty, např. bankami, 
které požadují finanční informa-
ce, a nová směrnice může v tomto 
smyslu vytvořit komplikace.

IFAC pořádá světový kongres 
účetních každé čtyři roky. Předchozí 
kongres se konal v listopadu 2010 
v malajsijském Kuala Lumpuru.

Stanislav Staněk
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Co najdete v e-příloze č. 10/2014
Přístup k e-příloze Auditor
E-příloha Auditor vychází souběž-
ně s tištěným časopisem Auditor 
v elektronické podobě. Pro audi-
tory je ke stažení v uzavřené čás-
ti webových stránek Komory audi-
torů www.kacr.cz, kam se lze do-
stat pod přihlašovacím jménem 
a heslem. 
Auditoři také mohou požádat  
o zasílání e-přílohy e-mailem na:  
sikorova@kacr.cz. Předplatitelům 
je e-příloha zasílána e-mailem.

Z koordinačního výboru 
pro daně
Podílové	spoluvlastnictví	
a	daňové	odpisy
Problematika podílového spo-
luvlastnictví je velmi složitá, a to 
jak z hlediska právního, z hlediska 
účetního a daňového, tak i z hle-
diska lidského. Z hlediska daňo-
vého problémy působí přede-
vším otázka daňového odpisová-
ní, a to zvláště pokud osoba (ať již 
právnická nebo fyzická) postupně 

nabývá (různými způsoby) další 
spoluvlastnické podíly. 

Zaujalo nás
•	Nová evropská směrnice pro 

oblast účetnictví

Zaznamenali jsme
•	Státní miliardy pod lupou  

auditora
•	Na veřejné miliardy budou  

dohlížet auditoři
-VeL-

inzerce


