
Jedním z úko-
lů, který vzešel 
z jednání listo-
padového sně-
mu Komory 
auditorů ČR 
pro období 
2015–2016, je 
vytvoření meto-

dické pomůcky pro cílovou sku-
pinu malých a středních audito-
rů. Cílem je pomoci těmto audi-
torům, jejichž klientské portfolio 
tvoří především malé a střední 
podniky, s uplatňováním obec-
ných ustanovení auditorských 
standardů právě v případech, 
kdy velikost klienta a tudíž i pro-
váděné ověřovací zakázky nutně 
vedou auditora k hledání cest, 
jak celý proces i jeho dokumen-
taci co nejlépe zefektivnit. 

Pomůcka by tak měla hlavně 
usnadnit orientaci v problema-
tice ověření účetní závěrky na-
příč ISA, provedení auditu a ze-
fektivnit vedení spisu. To vše 
při dodržení veškerých poža-
davků ISA tak, aby auditor se 
svým spisem obstál při všech si-
tuacích, kdy spis slouží k jeho 
ochraně a prokázání kvality jím 
vykonané práce. 

V březnu 2015 schválil vý-
konný výbor koncept přípra-
vy metodické pomůcky pro 
malé a střední auditory. Výbor 
pro SME/SMP se na všech 
svých letošních jednáních za-
býval přípravou tohoto projek-
tu tak, aby nejpozději začát-
kem posledního čtvrtletí 2015 
byl návrh dokumentu připra-
ven k odborné interní oponen-
tuře a diskuzi v rámci KA ČR 
(výbor pro metodiku auditu, 
dozorčí a kárná komise, další 
odborníci).

Pomůcka bude zaměřena vý-
hradně na audity individuálních 

účetních závěrek menších účet-
ních jednotek sestavených dle 
českých účetních předpisů. Pro 
audity např. konsolidovaných 
účetních závěrek či jiných ově-
řovacích zakázek by její použití 
nebylo dostačující.

Cílem není rozšířit množství 
obsáhlých publikací, které  
KA ČR v uplynulých letech 
k této problematice vyda-
la či přeložila. Chceme vytvo-
řit dokument, který by „za-
střešil“ všechny relevant-
ní zdroje do jednoho formulá-
ře a tím mohl sloužit audito-
rům i jako vodítko v jejich prá-
ci. Plánovaným výstupem je 
vytvoření kontrolního listu, kte-
rým by byla dokumentována 
úplnost auditorského spisu. Pro 
lepší názornost a orientaci bu-
de ke každému bodu kontrol-
ního listu uveden odkaz na pří-
slušný standard ISA, příp. jiný 
vhodný informační zdroj k da-
né problematice.

Budeme vycházet nejen 
z příručky Mezinárodní au-
ditorské standardy, z příruč-
ky k uplatnění ISA při auditu 
SME (IFAC 2010), příručky 
pro provádění auditu u pod-
nikatelů (KA ČR 2012), kte-
ré jsou auditorské obci k dis-
pozici, ale i z dalších relevant-
ních materiálů jako např. z pře-
kladu Praktického materiá-
lu 26 – dokumentace auditu 
u menších účetních jednotek 
(Rada pro účetní výkaznictví 
– FRC, 2010, je na webových 
stránkách KA ČR) a z člán-
ku „Uplatnění standardů ISA 
úměrně k velikosti a složitosti 
účetní jednotky“ (e-příloha ča-
sopisu Auditor č. 9/2009). 

Páteří pomůcky nepochyb-
ně bude aktuální dotazník do-
zorčí komise používaný při 
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kontrolách kvality, který obsahuje všechny povinné 
náležitosti auditorského spisu dle ISA. Metodická po-
můcka bude koncipována ve dvou úrovních:
•	úroveň formuláře dokumentujícího úplnost auditor-

ského postupu a tím celého spisu,
•	úroveň doplňujících informací k jednotlivým bodům 

(reference na ISA a/nebo další publikace, ilustrativní 
praktické příklady a návody/ukázky dokumentace).

Na četné žádosti auditorů bychom rádi tam, kde to 
bude relevantní, uvedli k jednotlivým bodům ilustra-
tivní příklady z praxe, jak lze danou oblast dokumen-
tovat. Zde bych rád předeslal, že tyto ilustrativní pří-
klady budou zaměřeny také na dokumentaci ve for-
mě popisu situace, zjištění a závěrů. Zejména u audi-
tů menších jednotek je z důvodu srozumitelnosti pre-
ference této formy nad četnými dotazníky/checklis-
ty, jejichž vypovídací schopnost ve specifických pod-
mínkách menších účetních jednotek bývá většinou niž-
ší, mnohé otázky jsou nerelevantní a celý proces do-
kumentace auditu je pak sváděn spíše k pasivnímu vy-
plňování odpovědí v dotazníku než ke smysluplnému 
dokumentování ucelených informací podstatných pro 
řádný průběh auditu. 

Jednotlivé body kontrolního listu budou formulo-
vány pokud možno otázkou (např. Zareagoval jsem 
na tvrzení, že výnosy jsou spojeny s vyšší mírou ri-
zika nesprávnosti způsobené podvodem? Dokážu 
na základě provedeného auditu zdůvodnit významné 
meziroční výkyvy ve vykazovaných údajích?) právě 
z důvodu, aby byl podpořen vlastní úsudek audito-
ra a dán prostor pro jeho obhájení ve spisu, namísto 

mnohdy bezmyšlenkového vyplňování sáhodlouhých 
dotazníků. 

Podpora vlastního úsudku auditora při analýze 
a vyhodnocování rizikových oblastí/transakcí a pone-
chání dostatečné volnosti ve způsobu dokumentace 
jeho úsudku při auditu menších účetních jednotek 
jsou rovněž nosným prvkem v uvedeném materiálu 
britské Rady pro účetní výkaznictví FRC. Někdy bývá 
u popisného způsobu dokumentace namítána vět-
ší pracnost (především v prvním roce zakázky) opro-
ti dotazníkovému způsobu, ale ze zkušenosti mo-
hu konstatovat, že v dalších letech poskytne nezane-
dbatelné časové úspory, zejména proto, že na pra-
covních listech vedených elektronicky lze provádět 
již jen aktualizace. Navíc tento způsob umožňuje au-
ditorovi lepší orientaci ve spisu z předchozího ro-
ku, podrobnější vybavení si zjišťovaných skutečností 
a vyvozených závěrů, na něž lze proces auditu v dal-
ších letech efektivně navázat. 

V této souvislosti je samozřejmě nutné si připome-
nout, že žádná pomůcka nevyřeší problém sama o so-
bě. Vždy je a bude akcentována plná odpovědnost au-
ditora za způsob, jakým se k auditu postavil, za použi-
tí jeho vlastního úsudku a v neposlední řadě i za způ-
sob jeho zdokumentování. 

Pomůcka bude i v dalších letech reflektovat vývoj 
v oblasti ISA a nové trendy na poli kontroly kvality ne-
jen u nás, ale i v zahraničí. Ve skandinávských zemích 
probíhá projekt zaměřený na tzv. menší audity, jeho 
výstupy ale zatím nebyly k dispozici. 

Kromě této hlavní oblasti naší činnosti sledujeme 
vývoj na úrovni Federace evropských účetních (FEE), 
kde jsme se zúčastnili společného jednání členů FEE 
SMP fóra se zástupci IFAC ohledně problematiky  
SME/SMP. Na evropské úrovni je pozornost v této 
oblasti věnována zejména zajištění přístupu malých 
a středních podniků k financování, zejména ve vazbě 
na podmínky financování z evropských fondů do ro-
ku 2020. V této souvislosti, při pohledu na roli audi-
torů v ověřování přijatých dotací, bych rád upozor-
nil na ucelenou příručku k ověřování dotací, která je 
k dispozici na webu KA ČR v části Předpisy a meto-
dika – Metodická podpora. Příručka je obecně vyu-
žitelná pro všechny typy dotačních titulů v ČR (dů-
raz na oblast strukturálních fondů EU a Fondu soudrž-
nosti) a obsahuje i vzory zpráv nezávislého odborníka 
o ověření a o věcných zjištěních.

O vývoji při tvorbě metodické pomůcky či nových 
trendech v této oblasti z jiných zemí budeme průběž-
ně informovat. Věříme, že se stane vítaným nástro-
jem při auditech zejména menších účetních jednotek 
a vhodným doplňkem k již zmíněným vydaným příruč-
kám a publikacím.

Jaroslav Dubský
předseda Výboru pro SME/SMP 

Komory auditorů ČR
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ze zasedání výkonného výboru kA čr
Výkonný výbor se na svém  
zasedání, které se uskutečnilo 
8. června, zabýval jak standard-
ní agendou, tak aktuálními čin-
nostmi odborných výborů KA ČR. 
Významným bodem programu  
bylo projednání novely vnitřních 
předpisů KA ČR a informace o no-
vinkách z FEE od jejího prezidenta 
Petra Kříže.

Výkonný výbor schválil:
•	návrh výboru pro auditorské 

zkoušky na osvobození žada-
telů od dílčí části auditorské 
zkoušky ve smyslu § 8 odst. 3 
zákona o auditorech (ZoA),

•	 návrh výboru pro auditorské 
zkoušky na neosvobození ža-
datele od dílčí části auditorské 
zkoušky ve smyslu § 8 odst. 3 
ZoA,

•	navržené novely vnitřních před-
pisů pro mimořádný sněm  
KA ČR,

•	účast zástupce KA ČR na  
jednání SMP fóra v Bruselu  
1. července 2015,

•	daňové přiznání KA ČR.

Výkonný výbor dále projednal:
•	a schválil doplnění souhrnné 

zprávy Komory auditorů o kon-
trole kvality za rok 2014,

•	a následně požádal Dozorčí ko-
misi o zvážení potřeby svolá-
ní mimořádného sněmu audito-
rů k projednání změn vnitřních 
předpisů,

•	a schválil předběžný návrh  
programu mimořádného 
sněmu,

•	návrh Dozorčí komise ohled-
ně systematičnosti a strukturo-
vání interních předpisů úřadu 
Komory,

•	 informace k novele ZoA 
a schválil navržený postup 
k diskutovaným otázkám

a vzal na vědomí:
•	 informaci o plnění rozpočtu 

za období leden – duben 2015,
•	zprávu o vymáhání dluhu 

na členských příspěvcích na čin-
nost KA ČR,

•	 informace o aktuálním vývo-
ji v FEE,

•	 informaci o připravovaném jed-
nání ICAEW, zástupců dohledo-
vých orgánů a auditorských ko-
mor 2. října 2015 v Praze,

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

•	 informace o zahraničních ces-
tách a zprávy ze zahraničních 
cest,

•	 legislativní monitoring,
•	statistiku uložených kárných 

opatření.
Jiří Mikyna

ředitel úřadu Komory auditorů ČR

kulatý stůl: spolupráce interních a externích auditorů
Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze  
se 14. května uskutečnil „kulatý stůl“ na téma 
„Spolupráce interního a externího auditu.“ Šlo o his-
toricky první setkání představitelů hlavních kontrol-
ních institucí a profesních organizací v České republi-
ce, kterého se zúčastnilo zhruba sto odborníků. 

Na úvod vystoupil prezident NKÚ Miloslav Kala, 
který představil vizi budoucích kontrol. Jejich  
základem bude využití obrovského množství dat, 
které veřejná správa shromažďuje ve svých infor-
mačních systémech. Cílem kontroly není zatěžovat 
klienty zbytečnými audity, ale poskytovat jim uži- 
tečnou zpětnou vazbu. „Základním předpokla-
dem pro kvalitní audit je mít kvalitní auditory“, řekl 
Miloslav Kala. 

Poté vystoupil první náměstek ministra financí 
Lukáš Wagenknecht, který zdůraznil význam auditor-
ských standardů a postupů, neboť při jejich správném 
použití se jednotlivé kontrolní instituce mohou spo-
lehnout na výsledky práce svých kolegů z jiných in-
stitucí. Prezident Českého institutu interních auditorů 
Tomáš Pivoňka podtrhnul význam spolupráce mezi or-
gány interního a externího auditu. To ve svém vystou-
pení potvrdila i prezidentka Komory auditorů ČR Irena 
Liškařová, která uvedla, že práce externího auditu za-
číná studiem výsledků auditu interního. Prezident 
Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář 
ocenil, že se podařilo uskutečnit setkání představite-
lů všech hlavních institucí reprezentujících interní a ex-
terní audit v České republice. 

Foto: NKÚ
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Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka 
(CHJ) Ministerstva financí ČR Tomáš Vyhnánek účast-
níky seznámil s projekty, na kterých jeho odbor pra-
cuje. Jde mj. o uveřejňování a katalogizaci otevře-
ných dat ministerstva k celostátnímu využití, centrál-
ní nákup státu, dále o oblast přezkoumávání hospo-
daření a externí audit (příprava metodického výkladu 
k fungování výborů pro audit, zákon č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí, novela zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech) a přípravu návrhu záko-
na o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, kte-
rý nahradí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le. Otevřená data by měla být bezplatně a volně do-
stupná na internetu ve strukturované a strojově čitel-
né podobě tak, aby s nimi mohl kdokoliv pracovat. To 
se týká například i auditora, který by tak měl možnost 
jednoduché kontroly činnosti bez nutnosti speciálního 
a časově náročného režimu auditu. 

V následující panelové diskuzi se vystupující zamě-
řili na další spolupráci externího i interního auditu, 
na přínosy této spolupráce a na připravovanou legis-
lativu upravující různé typy auditu v České republice. 
O přínosech spolupráce interního a externího auditu 
hovořila Martina Smetanová, vedoucí oddělení har-
monizace externího auditu CHJ Ministerstva finan-
cí. Internímu auditorovi může spolupráce s externím 
auditorem pomoci v těch oblastech, kde se mu ne-
daří prosadit změny v účetní jednotce, např. ve vnitř-
ních směrnicích, inventarizaci a vlastnictví majetku. 
Zjištění z externího auditu či přezkumu hospodaře-
ní mohou být impulzem pro interního auditora při plá-
nování a přípravě strategie jeho auditů, pro osvojení 
si postupů používaných externím auditorem, jako jsou 
například výběr vzorů, dokumentace auditu, analytic-
ké postupy. Pro externího auditora zase může být in-
terní auditor cenným zdrojem potřebných informací 

o účetní jednotce, jejím vnitřním kontrolním a IT systé-
mu, rizikových oblastech, uvedla Martina Smetanová. 
První viceprezidentka Komory auditorů Libuše 
Müllerová se ve svém vystoupení zaměřila na srovnání 
práce externích a interních auditorů a na využití práce 
interních auditorů, které upravuje mezinárodní stan-
dard pro audit ISA 610. Externí auditor nese výhradní 
odpovědnost za výrok a tuto odpovědnost nijak neo-
mezuje skutečnost, že při realizaci zakázky využil prá-
ci provedenou interním auditorem či přímou výpomoc 
od interních auditorů, zdůraznila Libuše Müllerová. 
Poukázala také na situace, kdy externí auditor práci 
interního auditora nesmí využít, a na problém u ma-
lých a středních podniků, kde nepůsobí interní auditor 
a kde není vybudována systematická vnitřní kontrola. 
Často jsou jediným zdrojem informací externího audi-
tora v oblasti vnitřní kontroly vnitropodnikové směrni-
ce, pokud vůbec existují. 

Štefan Kabátek z NKÚ se ve svém příspěvku věno-
val úloze nejvyššího kontrolního úřadu, vybraným do-
poručením INTOSAI ke zlepšování účinnosti vnitřní-
ho kontrolního systému u orgánů veřejné správy, otáz-
kám součinnosti interního auditu a NKÚ a systému 
kontrol, s uplatňováním modelu tří linií obrany pro 
účinné řízení rizik společnosti a kontrol (+ externí au-
ditor a regulátor). Ivo Středa, ředitel útvaru interního 
auditu ve společnosti RWE Česká republika a člen vý-
boru pro dodržování systému kontroly kvality a dis-
ciplinární řízení RVDA, se podělil o své zkušenosti 
z praxe z pozice interního auditora i z praxe na stra-
ně RVDA jako kontrolního orgánu. U subjektů veřejné-
ho zájmu jsou interní a externí auditor hlavním zdro-
jem informací pro auditní výbor a pro kontrolní orgán, 
uvedl. Další zástupce KA ČR Stanislav Staněk, člen vý-
konného výboru, seznámil přítomné s vývojem evrop-
ské legislativy pro externí audit a se změnami, kte-
ré přináší novelizovaná směrnice o povinném auditu 

Fakulta �nancí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Jedinečná příležitost diskutovat pokročilé 
otázky výkladu smluv o zamezení dvojímu 
zdanění s odborníky z ČR i zahraničí

16. října 2015, Praha Double Tax 
Treaties 
Forum

Více informací a registrace:
http://kvf.vse.cz/dtt
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čiiA uspořádá konferenci o interním auditu  
ve střední a východní evropě

a nové nařízení týkající se auditu subjektů veřejné-
ho zájmu z června 2014. O evropské, ale i národní le-
gislativě týkající se auditu hovořila také Eva Racková, 
ředitelka zahraničních záležitostí a právního odděle-
ní RVDA. Zaměřila se přitom na subjekty veřejného 
zájmu, jejichž současná úprava je v zákoně o audito-
rech a nově je vymezuje připravovaná novela zákona 
o účetnictví. Závěrem zmínila také otázky, které je tře-
ba řešit – systém kontroly kvality, specifikace vnitřní 

organizace auditora, včetně tzv. whistleblowingu či de-
finice nezávislosti auditora. 

Prezentace vystupujících jsou dostupné na interne-
tových stránkách ČIIA www.interniaudit.cz.

Květnové setkání bylo organizováno jako součást 
oslav 20. výročí vzniku Českého institutu interních  
auditorů. 

(V textu bylo využito tiskové zprávy NKÚ.)

V rámci oslav 20. výročí svého vzniku ČIIA také uspořá-
dá ve dnech 4.–5. listopadu 2015 konferenci o inter-
ním auditu v regionu střední a východní Evropy s me-
zinárodní účastí. Konference se bude konat v kongre-
sovém centru Top Hotelu Praha. Vystoupí na ní zástup-
ci mezinárodních a evropských organizací interních au-
ditorů, interní auditoři a další odborníci z podniko-
vé sféry. Její součástí bude bohatý doprovodný pro-

gram s občerstvením v prostorách pražského pivovaru 
Staropramen. 

Pro členy Komory auditorů ČR bude účastnický po-
platek zvýhodněný jako u členů ČIIA. Bližší informace 
o konferenci a program najdete na druhé straně obál-
ky a na internetové adrese www.ciiaconference.com, 
kde se lze zároveň přihlásit.

Athina Lérová
oddělení vnějších vztahů KA ČR

setkání prezidentů komor auditorů visegrádské čtyřky 

Pravidelné setkání prezidentů komor auditorů Polska, 
Česka, Slovenska a Maďarska se letos konalo ve dnech 
27.–29. května 2015 v Arlamově na polsko-ukrajinské 
hranici. Hostitelem setkání komor ze zemí Visegrádské 
čtyřky (V4) byla polská komora auditorů.

Schůzky, v pořadí již patnácté, se zúčastnil prezi-
dent polské komory KiBr Józef Król, Slovensko zastu-
poval prezident Slovenské komory auditorů (SKAU) 
Ondrej Baláž a člen prezidia SKAU Luboš Vančo, 
Maďarsko zastupoval prezident MKK János Lukács. 
Naše komora byla zastoupena viceprezidentem 
Pavlem Kulhavým. Jako host se setkání zúčastnil ta-
ké Petr Kříž, prezident Federace evropských účetních 
(FEE). 

Pracovní jednání bylo rozděleno do tematických 
bloků, které zahrnovaly reformu auditu v EU a její dů-
sledky pro Visegrádskou skupinu, implementaci mezi-
národních standardů pro audit ISA, audit ve veřejném 
sektoru a problematiku malých a středních auditorů 
a auditorských firem.

Byla diskutována otázka národních úprav v rámci 
implementace nového nařízení a novelizované směrni-
ce týkajících se povinného auditu a v této souvislosti 
byla podána informace o stavu v České republice.  

Zatímco v České republice, Maďarsku a na Sloven-
sku se ISA implementovaly již před mnoha lety, 
v Polsku budou povinné teprve od roku 2016 pro 
audity subjektů veřejného zájmu a od roku 2017 pro 
ostatní audity.  

Při diskuzi o problematice středních a malých audi-
torů byla domluvena užší spolupráce mezi komorami 
všech zúčastněných zemí.  

Na závěr setkání byla slavnostně podepsána de-
klarace s prohlášením, že komory auditorů zemí Vise-
grádské skupiny si nadále budou vyměňovat názo-
ry a informace během procesu implementace evrop-
ské legislativy a navážou užší spolupráci v oblasti po-
moci malým a středním auditorským firmám při pou-
žívání ISA.

Příští setkání prezidentů komor auditorů Visegrád-
ské čtyřky se uskuteční v roce 2016 v České repub-
lice.

Pavel Kulhavý
viceprezident Komory auditorů ČR
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Slovenská komora auditorů (SKAU) uspořáda-
la 4.–5. června v Horním Smokovci ve Vysokých 
Tatrách mezinárodní konferenci o perspektivách roz-
voje auditorské profese po nabytí účinnosti směr-
nice 2014/56/EU o povinném auditu a nařízení 
537/2014 o specifických požadavcích na povinný 
audit subjektů veřejného zájmu. 

Úvodní slovo přednesl prezident Slovenské komory 
auditorů Ondrej Baláž, který stručně shrnul obsah no-
vé evropské regulace a nastínil, co budou změny zna-
menat pro auditorskou profesi. Na něj navázal před-
seda Rady Úřadu pro dohled nad výkonem auditu 
Peter Hrnčiar. Uvedl poznatky z dohledu na Slovensku 
a zdůraznil, že je stále více vyžadována kvalita audi-
torské činnosti. Kontrola ze strany Úřadu je zaměře-
na na obsah spisu auditora. Stále se nedaří přesvěd-
čit uživatele auditorských zpráv, že auditor neodpoví-
dá za chyby managementu a za špatné hospodaření 
společností, řekl.

O perspektivách rozvoje auditorské profese v Evrop-
ské unii hovořil Petr Kříž, prezident Federace evrop-
ských účetních (FEE). Zmínil také, jak nová směrnice 
zasáhne do činnosti v jednotlivých oblastech FEE a ja-
ká jsou k tomu připravována opatření.

Následovaly příspěvky zástupců profesních komor 
na téma jejich podpory malým a středním podni-
kům a auditorským praxím (SME/SMP). První příspě-
vek byl od zástupce francouzské CNCC René-Charlese 
Perrota. Na uplatňování standardů při auditu SME/SMP 
ve Slovenské republice se softwarovou podporou se za-
měřil ve svém vystoupení Vladimír Zima ze SKAU, kde 
začínají zkoušet projekt audit pomocí softwaru poskyt-
nutého v demoverzi bezplatně z Německa. Postavení 
a úlohu slovenského Nejvyššího kontrolního úřadu při 
kontrolách subjektů veřejné správy a podnikatelských 
subjektů prezentoval místopředseda úřadu Igor Šulaj. 
Představil systém provádění těchto kontrol a uvedl pří-
klady nálezů při kontrolách ze strany NKÚ.

Druhý den konference pokračoval vystoupením 
první viceprezidentky Komory auditorů ČR Libuše 
Müllerové, která hovořila o podpoře KA ČR při auditu 
SME/SMP. Stručně seznámila účastníky se struktu-
rou výborů KA ČR, z nichž jeden se zabývá malými 
a středními podniky. Podpora ze strany KA ČR a toho-
to výboru spočívá hlavě v pořádání školení, kde jsou 
auditoři seznamováni s obsahem přeložené příručky 
IFAC pro SME/SMP. Dále pak jde o metodickou pod-
poru v časopise Auditor, kde bylo jedno z čísel v roce 
2014 věnováno této tématice. 

Podobný příspěvek měl Krzysztof Burnos, před-
seda výboru pro SME/SMP polské komory audito-
rů KiBr, stejně jako Ferenc Eperjesi, viceprezident ma-
ďarské komory auditorů MKK. V obou případech by-
la představena polská a maďarská komora auditorů, 
členská základna a auditorský trh. Závěrečný příspě-
vek na téma Rámec finančního výkaznictví pro SME 
v USA přednesl Miloš Tumpach z Ekonomické univerzi-
ty v Bratislavě. Porovnával nároky účetních rámců  
US GAAP a IFRS na vypovídací schopnost účetních  
závěrek.

V diskusi zazněly příspěvky, které se týkaly zejmé-
na ceny za audit. Řada auditorů provádí audity za ce-
ny, za něž nelze dodržovat jejich kvalitu. Na Slovensku 
se podobný problém týká kontrolorů subjektů z veřej-
ného sektoru, kdy kontroloři podepisují zprávy, aniž 
by kontrole věnovali odpovídající čas. Problém audi-
tů SME také spočívá v tom, že tyto podniky chtějí mít 
hlavně v pořádku daně a věrný a poctivý obraz je zají-
má až na druhém místě (pokud vůbec). Často auditor 
není schopen tyto podniky donutit dodržovat zásadu 
opatrnosti (tvorbu rezerv, opravných položek), podnik 
se nechce dostat do ztráty, a mít tak problém s finan-
cováním ze strany bank.

Libuše Müllerová
první viceprezidentka Komory auditorů ČR 

mezinárodní konference k perspektivám rozvoje 
auditorské profese

Foto: SKAU
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Nové požadavky na vzdělávání auditorů a činnost 
profesních institucí v kontextu změn evropské legislativy 
Workshop konaný u příležitosti spolupráce s icAeW

Jako jeden z kroků, který je realizací dohody o spo-
lupráci mezi Komorou auditorů ČR a Institutem certi-
fikovaných účetních Anglie a Walesu, bylo uspořádá-
ní společného workshopu, který se konal 11. června 
v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze a kte-
rého se zúčastnili také zástupci Rady pro veřejný do-
hled nad auditem, České národní banky, Ministerstva 
financí, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a au-
ditorských firem.

Hlavním motem programu workshopu byly nové po-
žadavky na vzdělávání auditorů a na činnost profes-
ních organizací auditorů v souvislosti se změnami v re-
gulaci této oblasti ze strany Evropské unie.

Úvodního slova a celého moderování workshopu se 
ujala první viceprezidentka KA ČR Libuše Müllerová, 
která přivítala účastníky, jmenovitě pak Martina 
Manuziho a Roberta Hodgkinsona z  ICAEW, prezi-
denta RVDA Jiřího Nekováře, člena bankovní rady 
ČNB Jiřího Rusnoka, Tomáše Vyhnánka z Ministerstva 
financí ČR, zástupce Fakulty financí a účetnictví VŠE 
v Praze a reprezentanty auditorských firem. Za hos-
tující organizaci přivítal krátce účastníky také dě-
kan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Ladislav 
Mejzlík. Martin Manuzi poděkoval všem, kteří se po-
díleli na přípravě a organizaci workshopu, který je 

vyústěním rozsáhlých diskusí o implementaci nových 
pravidel EU v oblasti auditu.

Program jednání byl rozdělen do dvou hlavních 
bloků, které byly vždy uvedeny vystoupeními řečníků 
doprovázených jejich prezentacemi a po nichž násle-
dovala závěrečná panelová diskuse účastníků k da-
nému tématu.
•	 První blok věnovaný auditu a řízení kvality zahá-

jil Jiří Nekovář, jenž se zabýval zejména novými úko-
ly RVDA, které vyplývají z budování dohledu nad au-
ditory provádějícími audit subjektů veřejného zájmu 
a ostatních změn v činnosti RVDA v návaznosti na no-
vou evropskou legislativu. Konstatoval, že plnění 
těchto úkolů bude znamenat také těsnější meziná-
rodní spolupráci, a to nejen mezi dohledovými or-
gány v rámci EU, ale zmínil také možnosti najímá-
ní zahraničních odborníků na konkrétní kontrolní ak-
ce RVDA při dohledu nad auditory subjektů veřej-
ného zájmu v ČR. Tomáš Vyhnánek se zabýval pře-
devším otázkami připravované novely zákona o au-
ditorech a tím, jak v něm budou upraveny ty čás-
ti, jejichž úkolem je zabezpečit systémy řízení kvali-
ty a dohled nad nimi. Robert Hodgkinson představil 
krátce činnost ICAEW a zaměřil se zejména na od-
povědnost profesních organizací, které spravují 
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v pátek 11. prosince 2015 v době od 9 do 16 hodin  
ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4

Program semináře s dalšími informacemi bude součástí příštího čísla časopisu  
a najdete jej i na webových stránkách NÚR (www.nur.cz).

Seminář bude zaměřen na aktuální změny v účetní, daňové a auditorské legislativě, se kterými vystoupí zástupci  
ministerstva financí a dalších institucí. Tradičně budou na semináři prezentovány interpretace NÚR, které byly vy-
tvořeny v poslední době anebo jsou v procesu přípravy. Praktický a nezprostředkovaný pohled na interpretace NÚR  
budou účastníkům přinášet jejich autoři, kteří seznámí účastníky s možnostmi, jak interpretace využít v účetní, daňo-
vé i auditorské praxi.

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance daňové správy, studenty  
vysokých škol a další odbornou veřejnost, která se o danou oblast zajímá. Účast na semináři se daňovým poradcům, 
auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Národní účetní rada
pořádá 

6. ročník odborného semináře

účetní a auditorskou profesi. Zmínil nezbytnost zvy-
šování kvalifikace a profesního rozvoje a zdůraz-
nil, že tato činnost vyžaduje jasnou strategii, úsilí a in-
vestice a neobejde se bez mezinárodní spoluprá-
ce. Prezentace Jiřího Rusnoka se zabývala zkušenos-
tí ČNB s audity těch subjektů, nad kterými vykoná-
vá dohled ČNB. Kriticky upozornil, že zkušenost ČNB 
v některých případech auditů je velmi špatná a jme-
novitě uvedl, že auditoři při kontrole záložen mnohem 
více chybují než v případě bank. Na druhou stranu 
však potvrdil velmi dobrou spolupráci a komunikaci 
mezi ČNB, RVDA a KA ČR. Dalším řečníkem, v rámci 
prvního bloku, byl Petr Šobotník, člen dozorčí komise 
a předchozí prezident KA ČR, který se především vě-
noval koncepčním otázkám dohledu nad auditorskou 
činností včetně svých aktuálních praktických zkuše-
ností z práce člena dozorčí komise KA ČR a výhledu 
do budoucna. Konkrétně hovořil o velmi rozdílné kva-
litě práce jednotlivých auditorů a o způsobu naplně-
ní legislativních požadavků oddělení kontroly kvality 
subjektů veřejného zájmu. 

•	Ve druhém bloku jako první vystoupila proděkan-
ka Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Marcela 
Žárová, která prezentovala zkušenosti fakulty v ob-
lasti spolupráce s profesními organizacemi jak 
v ČR, tak i v zahraničí. V prezentaci uvedla hlavní 
akreditace, které fakulta získala od ICAEW, ACCA, 
CFA, KCÚ SÚ a KA ČR, a popsala, jaké výhody tato 

skutečnost přináší jak pro snazší přechod absol-
ventů do praxe, tak i vliv akreditací těchto profes-
ních organizací na obsah a kvalitu výuky odborných 
předmětů na vysoké škole. Bohumil Král se zamě-
řil na otázky vzdělávání účetních a auditorů a jejich 
vazbu na výuku na vysokých školách, zabýval se po-
rovnáním systému vzdělávání a zkoušek na Komoře 
auditorů a Svazu účetních a hovořil také o obsa-
hu, struktuře zkoušek a způsobu zkoušení. V závě-
ru druhého bloku Martin Manuzi ocenil spoluprá-
ci ICAEW s vysokými školami a podrobně se pak za-
býval možnostmi spolupráce profesních organiza-
cí s akademickými pracovišti a profesních organiza-
cí navzájem, přičemž uvedl některé příklady z prá-
ce v ICAEW jak ve Velké Británii, tak i v mezinárod-
ním měřítku. 

V závěru proběhla velmi intenzivní panelová dis-
kuse, do které se postupně zapojila řada účastní-
ků workshopu včetně zástupců auditorských firem. 
Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu všech účastní-
ků workshopu bylo ještě v jeho závěru dohodnuto, 
že se obdobné setkání s mezinárodním zastoupením 
dalších zemí bude na stejném místě konat pod zášti-
tou ICAEW 2. října 2015.

Ladislav Mejzlík
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téma čísla – Neziskové organizace

Nestátní neziskové organizace před-
stavují účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti ne-
ní podnikání. Patří sem takové účetní 
jednotky, které sice mohou vytvářet 
zisk, ale ten neslouží k přerozdělování 
mezi vlastníky, správce nebo zaklada-
tele, ale je zpětně vložen do jejich roz-
voje a plnění základního poslání.

Účetními jednotkami, které patří mezi nestátní ne-
ziskové organizace, jsou: politické strany a politická 
hnutí, spolky, církve a náboženské společnosti, obecně 
prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, nadace, nadační fondy a ústavy, společenství 
vlastníků, veřejné vysoké školy a jiné účetní jednotky, 
které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání.

V lednu 2014 vstoupila v platnost velká rekodifi-
kace soukromého práva, jejíž součástí je i nový zá-
kon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druž-
stvech (zákon o obchodních korporacích). Změny, kte-
ré tato rekodifikace přinesla, mají vliv i na nestátní ne-
ziskové organizace.

Nestátní neziskové organizace vedou účetnictví pod-
le zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů a řídí se:
•	vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ně-

která ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní 
jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti ne-
ní podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, a 

•	českými účetními standardy pro účetní jednot-
ky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 9 zákona o účetnictví mohou vést 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: 
•	občanská sdružení, jejich organizační jednotky, kte-

ré mají právní osobnost, 
•	 církve a náboženské společnosti nebo církevní insti-

tuce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vy-
znání a postavení církví a náboženských společností, 

•	obecně prospěšné společnosti, 
•	honební společenstva, 
•	nadační fondy a 
•	společenství vlastníků jednotek.

Pravidla pro zjednodušený rozsah účetnictví jsou 
uvedena v § 13a zákona o účetnictví.

politické strany a politická hnutí
Politické strany a politická hnutí upravuje zákon 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
Strany a hnutí jsou právnickými osobami, které vznikají 
registrací. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný 

přípravný výbor strany či hnutí, který je oprávněn vyví-
jet pouze činnost směřující ke vzniku strany nebo hnutí. 

Návrh na registraci se podává Ministerstvu vnitra, 
které provede registraci zápisem strany nebo hnutí 
do rejstříku stran a hnutí, popř. rozhodne o jejím od-
mítnutí. Rejstřík je veřejný seznam, do kterého se za-
pisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týka-
jící se stran a hnutí. Jeho součástí je sbírka listin ob-
sahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení 
o změně stanov a usnesení o zrušení strany nebo hnu-
tí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý 
má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. 
Na požádání vydá Ministerstvo vnitra úřední potvrzení 
o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.

Strany a hnutí zanikají dnem, kdy Ministerstvo vnit-
ra provede výmaz ze seznamu stran a hnutí. Před pro-
vedením výmazu ministerstvo zkoumá, zda jeho pro-
vedení nebrání probíhající trestní stíhání proti stra-
ně nebo hnutí nebo výkon trestu, který jim byl uložen 
podle jiného právního předpisu.

Rejstřík politických stran a politických hnutí  
Ministerstva vnitra
Na webových stránkách Ministerstva vnitra bylo na za-
čátku června 2015 v rejstříku politických stran a politic-
kých hnutí uvedeno, že v České republice je:
Popis Počet
Aktivní politická strana 85
Aktivní politické hnutí 115
Celkem 200

Zrušená politická strana 24
Zrušené politické hnutí 8
Celkem 32

Pozastavená činnost politické strany 13
Pozastavená činnost politického hnutí 6
Celkem 19

Hospodaření
Strany a hnutí odpovídají za své závazky celým svým 
majetkem. Za závazky strany nebo hnutí členové strany 
nebo hnutí ani neodpovídají ani neručí. Strana a hnutí 
nesmí vlastnit majetek mimo území České republiky.

Strana a hnutí nesmí vlastním jménem podnikat, 
může založit obchodní společnost nebo družstvo ne-
bo se účastnit jako společník nebo člen na již založe-
né obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li 
výlučným předmětem jejich činnosti: 
•	provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, 

rozhlasového nebo televizního vysílání, 
•	publikační a propagační činnost, 
•	pořádání kulturních, společenských, sportovních,  

rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, nebo 
•	výroba a prodej předmětů propagujících program 

a činnost příslušné strany a hnutí.

Nestátní neziskové organizace

Martina 
Smetanová
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Příjmem strany a hnutí mohou být: příspěvek ze 
státního rozpočtu České republiky na úhradu voleb-
ních nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu České 
republiky na činnost strany a hnutí, členské příspěv-
ky, dary a dědictví, příjmy z nájmu a prodeje movité-
ho a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vzni-
kající z účasti na podnikání jiných právnických osob, 
příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, 
sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických 
akcí, půjčky a úvěry.

Účetnictví
Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně 
do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroč-
ní finanční zprávu, která zahrnuje: 
•	 roční účetní výkazy, 
•	zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s vý-

rokem bez výhrad, 
•	přehled o celkových příjmech a o výdajích, 
•	přehled o darech a dárcích s uvedením výše peně-

žitého daru, jména, příjmení, data narození a adre-
sy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická oso-
ba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo 
a identifikační číslo osoby, 

•	přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; 
pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje 
100 tis. Kč, uvede se zůstavitel, 

•	přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek 
za rok je vyšší než 50 tis. Kč s uvedením výše toho-
to příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození 
a adresy místa pobytu.

Volby do PS z roku 2013 a jejich výsledek

Název strany
Počet 

hlasů (%)
Počet 

mandátů
Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD)

20,45 50

ANO 2011 18,65 47
Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM)

14,91 33

TOP 09 11,99 26

Občanská demokratická strana (ODS) 7,72 16
Úsvit přímé demokracie 6,88 14
Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová (KDU-ČSL)

6,78 14

Celkem 200
Zdroj: webové stránky jednotlivých stran

V říjnu 2013 se konaly volby do Poslanecké sně-
movny. Vítězem voleb se stala ČSSD, druhé místo ob-
sadilo hnutí ANO 2011, třetí připadlo KSČM. Na dal-
ších místech byly TOP 09, ODS, hnutí Úsvit přímé de-
mokracie a KDU-ČSL. Ostatní strany nepřekročily pě-
tiprocentní kvórum a do sněmovny se tak nedosta-
ly. Předsedou vlády České republiky se stal Bohuslav 
Sobotka, kterého na základě výsledků voleb jmenoval 
prezident republiky.

spolky
Nejrozšířenější forma neziskových organizací u nás – 
občanská sdružení, přestala od 1. ledna 2014 existo-
vat. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, byl 
zrušen. Zákon č. 89/2012 Sb. nově zavádí právní for-
mu spolek. Stávající občanská sdružení mají tři roky 
na to, aby uvedla své základní dokumenty i způsob 
fungování do souladu s novou právní úpravou. Pokud 
nebudou schopna nové úpravě vyhovět, mají možnost 
transformace na jiné formy, a to ústav nebo sociální 
družstvo.

Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mo-
hou založit k jeho naplňování spolek jako samospráv-
ný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstří-
ku. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku po-
dávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schů-
zí. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, 
nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo 
v zákoně.

V České republice existuje přes 88 tis. účetních jed-
notek tohoto typu.

Hospodaření
Hlavní činností spolku může být jen uspokojování 
a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek 
založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní 
činností spolku být nemůže.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet i vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo ji-
né výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní 
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového ma-
jetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spol-
kovou činnost včetně správy spolku.

Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem 
spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlav-
ní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně sta-
nov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit 
činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhod-
nout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Účetnictví
Spolky nemají zákonem stanovené povinné ověření 
účetní závěrky auditorem.

církve a náboženské společnosti
Církve a náboženské společnosti se řídí zákonem 
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a po-
stavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
upravuje postavení církví a náboženských společnos-
tí, vedení veřejně přístupných seznamů registrova-
ných církví a náboženských společností, svazů círk-
ví a náboženských společností a právnických osob za-
ložených registrovanou církví a náboženskou společ-
ností a evidovaných podle tohoto zákona a působnost 
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Ministerstva kultury ve věcech církví a náboženských 
společností.

Církev a náboženská společnost vzniká dobrovol-
ným sdružováním fyzických osob, svébytně rozhodu-
je o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci 
náboženského společenství a o vytváření k tomu urče-
ných institucí.

Církve a náboženské společnosti spravují své záleži-
tosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovu-
jí a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a ji-
né instituce podle svých předpisů nezávisle na stát-
ních orgánech.

Rejstřík registrovaných církví a náboženských 
společností
Na webových stránkách Ministerstva kultury je v rejst-
říku registrovaných církví a náboženských společností 
uvedeno, že v České republice je celkem 38 registrova-
ných církví a náboženských společností a v rejstříku sva-
zů církví a náboženských společností jsou celkem dva 
svazy církví a náboženských společností.

Registrované církve a náboženské společnosti
Apoštolská církev, Armáda spásy, Bratrská jednota 
baptistů, Buddhismus Diamantové cesty linie Karma 
Kagjü, Česká hinduistická náboženská společnost, 
Českobratrská církev evangelická, Církev adventis-
tů sedmého dne, Církev bratrská, Církev českosloven-
ská husitská, Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů v České republice, Církev Křesťanská společenství, 
Církev Nová naděje, Církev Nový Život, Církev Oáza, 
Církev řeckokatolická, Církev římskokatolická, Církev 
Slovo života, Církev Svatého Řehoře Osvětitele, Církev 
víry, Církev živého Boha, Evangelická církev augsbur-
ského vyznání v České republice, Evangelická církev 
metodistická, Federace židovských obcí v České re-
publice, Jednota bratrská, Křesťanské sbory, Luterská 
evangelická církev a. v. v České republice, Mezinárodní 
společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, 
Náboženská společnost českých unitářů, Náboženská 
společnost Svědkové Jehovovi, Novoapoštolská církev 
v ČR, Obec křesťanů v České republice, Pravoslavná 
církev v českých zemích, Ruská pravoslavná církev, 
podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České 
republice, Slezská církev evangelická augsburského 
vyznání, Společenství Josefa Zezulky, Starokatolická 
církev v ČR, Ústředí muslimských obcí, Višva Nirmala 
Dharma.

Svazy církví a náboženských společností
Ekumenická rada církví v České republice a Vojenská 
duchovní služba.

Hospodaření
Příjmy církví a náboženských společností tvoří pod-
le zákona č. 3/2002 Sb. zejména: příspěvky fyzických 
a právnických osob, příjmy z prodeje a z pronájmu 

movitého, nemovitého a nehmotného majetku círk-
ví a náboženských společností, úroky z vkladů, da-
ry a dědictví, sbírky a příspěvky z části výtěžků podle 
zvláštního zákona, půjčky a úvěry, příjmy z podnikání 
nebo z jiné výdělečné činnosti a dotace.

Účetnictví
Povinnost církve nebo náboženské společnosti mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem není zákonem sta-
novena. Tato povinnost je stanovena pouze u právnic-
kých osob založených registrovanou církví a nábožen-
skou společností (jedná se o účelové zařízení registro-
vané církve a náboženské společnosti pro poskytová-
ní služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působí-
cí jako charita či diakonie).

Obecně prospěšné společnosti
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 
byl od 1. ledna 2014 zrušen, nahradila jej nová úpra-
va ústavů obsažená v novém občanském zákoníku. 
Stávající obecně prospěšné společnosti se však trans-
formovat nemusí a mohou i nadále fungovat pod-
le zmíněného zrušeného zákona, není však už možné 
zakládat nové. Možnost transformace je pro ně ote-
vřena.

Z občanského zákoníku § 3050 vyplývá, že práva 
a povinnosti obecně prospěšných společností se i na-
dále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně pro-
spěšná společnost má právo změnit svoji právní for-
mu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle toho-
to zákona.

zájmová sdružení právnických osob
Nový občanský zákoník právní úpravu zájmových 
sdružení právnických osob neobsahuje. Jejich právní 
úprava je po účinnosti nového občanského zákoníku 
řešena v přechodných ustanoveních § 3051, případ-
ně § 3041 a § 3042. Podle § 3051 zájmová sdruže-
ní právnických osob vzniklá podle dosavadních práv-
ních předpisů se i nadále řídí těmito právními předpi-
sy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změ-
nit svoji právní formu na spolek podle nového občan-
ského zákoníku. Zákon tedy i nadále počítá s existen-
cí sdružení, ale neumožňuje vznik nové právnické oso-
by v této formě. 

Nadace a nadační fondy
Nový občanský zákoník obsahuje novou úpravu nada-
cí a nadačních fondů, zákon č. 227/1997 Sb., o nada-
cích a nadačních fondech, byl zrušen.

Nadace
Nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona o na-
dacích a nadačních fondech se automaticky považu-
jí za nadace a nadační fondy podle nového občanské-
ho zákoníku.
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Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společen-
sky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nada-
ce může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpo-
ře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře 
určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak. 

Zakazuje se založit nadaci za účelem podpory poli-
tických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnos-
ti. Zakazuje se založit nadaci sloužící výlučně výděleč-
ným cílům. Plní-li nadace zakázaný účel, soud ji i bez 
návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Zakládá se nadační 
listinou a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Nadační fond
Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému 
společensky nebo hospodářsky. Nadační fond se za-
kládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ 
smrti. Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejné-
ho rejstříku.

Z dostupných informací vyplývá, že v České republi-
ce existuje přes 500 nadací a 1500 nadačních fondů.

Hospodaření
Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní ma-
jetek. Nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů 
do nadace, popřípadě i nadačních darů. Nadační jis-
tina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň 
výši 500 tis. Kč.

Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkla-
dů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpo-
klad trvalého výnosu. Co je v majetku nadačního fon-
du, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu; 
k právnímu jednání, které tomu odporuje, se nepřihlí-
ží. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v soula-
du s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k in-
vestici považované za obezřetnou. Nadační fond nevy-
tváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

Účetnictví
Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uply-
nulém účetním období 5 mil. Kč, podléhají řádná 
účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsoli-
dovaná účetní závěrka ověření auditorem. Ověření au-
ditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhodu-
je-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního ka-
pitálu nebo o přeměně nadace.

Povinné ověření účetní závěrky nadačního fondu ne-
ní přímo zákonem stanoveno.

Ústavy
Nová právní forma ústav, kterou zavádí nový občanský 
zákoník, označuje ústavy jako právnické osoby ustave-
né za účelem provozování činnosti užitečné společen-
sky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majet-
kové složky. Ústav se zakládá zakládací listinou nebo 
pořízením pro případ smrti a vzniká zápisem do veřej-
ného rejstříku.

Hospodaření
Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému 
rovnocenně dostupné za předem stanovených pod-
mínek. Provozuje-li ústav obchodní závod nebo ji-
nou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakos-
ti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rám-
ci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen 
k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě ná-
kladů na vlastní správu.

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spo-
jených s hlavním předmětem činnosti, s provozem ob-
chodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se 
správou ústavu. 

Účetnictví
Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to 
ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut, ane-
bo pokud výše čistého obratu ústavu překročí 10 mi-
lionů Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční 
zprávu ústavu.

společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků je právnická osoba založená 
za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při na-
plňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a za-
vazovat se k povinnostem. 

Hospodaření
Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či 
nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti pod-
nikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně 
spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství 
vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti své-
ho podílu na společných částech.
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Společenství vlastníků se založí schválením stanov 
a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Účetnictví
Povinné ověření účetní závěrky společenství vlastníků 
není zákonem stanoveno. Často však společenství při-
stupují k dobrovolnému auditu.

veřejné vysoké školy
Veřejné vysoké školy se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zá-
konů, který říká, že vysoké školy jako nejvyšší článek 
vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanos-
ti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčo-
vou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekono-
mickém rozvoji společnosti.

Přehled veřejných vysokých škol
K veřejným vysokým školám podle zákona o vysokých 
školách patří: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita 
Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické 
v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké 
učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická uni-
verzita Brno, Masarykova univerzita, Mendelova univer-
zita v Brně, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová v Praze, Janáčkova aka-
demie múzických umění v Brně, Univerzita Pardubice, 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Technická univerzita 
v Liberci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univer-
zita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská 
univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita 
v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola 
polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická a eko-
nomická v Českých Budějovicích.

Kromě veřejných vysokých škol se zákonem o vyso-
kých školách řídí i vojenské a policejní vysoké školy, 
kterými jsou: Univerzita obrany v Brně a Policejní aka-
demie České republiky v Praze.

Hospodaření
Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k čin-
nostem, pro které byla zřízena. Majetkem veřejné vy-
soké školy jsou věci, byty a nebytové prostory, práva 
a jiné majetkové hodnoty. O nakládání s majetkem ve-
řejné vysoké školy rozhoduje rektor nebo orgány ne-
bo osoby, o nichž to stanoví statut veřejné vysoké ško-
ly. Je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdě-
lávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké ne-
bo další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňko-
vé činnosti. V doplňkové činnosti veřejná vysoká ško-
la vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdě-
lávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účin-
nějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková 
činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost čin-
ností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká ško-
la zřízena.

Účetnictví
Veřejná vysoká škola je povinna každoročně vypraco-
vat, předložit ministerstvu a jako neperiodickou publi-
kaci zveřejnit výroční zprávu o činnosti a výroční zprá-
vu o hospodaření vysoké školy v termínu a formě, kte-
rou stanoví ministr opatřením zveřejněným ve věstní-
ku ministerstva. 

Výroční zpráva o hospodaření veřejné vysoké ško-
ly obsahuje mimo jiné: roční účetní závěrku a zhodno-
cení základních údajů v ní obsažených, výrok audito-
ra k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověře-
na, přehled o peněžních příjmech a výdajích, přehled 
rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, vývoj 
a konečný stav fondů, stav a pohyb majetku a závazků 
a úplný objem nákladů v členění na náklady pro plně-
ní činností doplňkových a ostatních.

Martina Smetanová

Mgr. Martina Smetanová pracovala od roku 2001 
do roku 2014 v oddělení auditu společnosti Deloitte, 
kde se specializovala na poskytování služeb klientům 
z oblasti veřejného sektoru. Od roku 2014 pracuje 
na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení har-
monizace externího auditu. Je členkou Výboru pro ve-
řejný sektor Komory auditorů ČR, který od roku 2008 
spolupracuje s MF ČR, zejména s odborem 17 – kont-
rola. Spolupráce je věnována standardizaci dokumen-
tů určených pro obce, kraje a dobrovolné svazky ob-
cí a postupů pro provádění přezkoumání hospodaře-
ní těchto účetních jednotek. Věnuje se lektorské a pub-
likační činnosti.

Toto je sídlo naší nové politické strany Soumrak.
Kresba: Ivan Svoboda
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Ze dvou stovek aktivních politických stran a hnutí re-
gistrovaných v České republice jsou některé bez zna-
telného politického vlivu, členské či voličské základny. 

Politická strana je politická organizace, která nomi-
nuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním 
jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvoře-
ná za účelem řešení nějakého problému. Je charakte-
rizována:
•	snahou o získání politické moci ve volbách,
•	dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací,
•	společnými zájmy jejích členů (resp. alespoň jedním 

společným zájmem).

Politické hnutí má obecně volnější organizaci. 
Nezřídka si však označení „hnutí“ vloží do svého ná-
zvu i strana, aby tak vyjádřila, že její struktura je od-
lišná od ostatních politických stran.

výroční finanční zprávy
Každá registrovaná politická strana a hnutí (dále jen 
„politická strana“) má povinnost předložit každoročně 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční 
zprávu, v níž informuje o svém hospodaření za uplynu-
lý kalendářní rok (§ 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdru-
žování v politických stranách a v politických hnutích, 
ve znění pozdějších předpisů). Tyto zprávy se předklá-
dají na předepsaném formuláři. Výroční finanční zprávy 
jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat z nich 
výpis nebo jejich opis či kopii v kanceláři Poslanecké 
sněmovny. Řada politických stran své výroční zprávy 
zveřejňuje na internetu.

Výroční finanční zpráva musí podle vyhlášky minis-
terstva financí (vyhláška č. 273/2005 Sb., ve znění vy-
hlášky č. 40/2010 Sb.) obsahovat: 
•	 roční účetní výkazy,
•	zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s vý-

rokem bez výhrad, 
•	přehled o celkových příjmech a výdajích v členění 

na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a po-
platky a výdaje na volby, 

•	přehled o darech a dárcích s uvedením výše peně-
žitého daru, jména, příjmení, data narození a adre-
sy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická oso-
ba, uvádí se její obchodní firma nebo název, sídlo 
a identifikační číslo osoby, 

•	přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; 
pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje 
100 tis. Kč, uvede se zůstavitel, 

•	přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek 
za rok je vyšší než 50 tis. Kč s uvedením výše toho-
to příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození 
a adresy místa pobytu.

Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jedno-
ho dárce za rok 50 tis. Kč, dokládá se přehled o darech 
a dárcích ověřenými kopiemi darovacích smluv, které 
musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.

Jednou z povinných náležitostí výroční finanč-
ní zprávy je zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
s výrokem bez výhrad. Výběr auditora je zcela v kom-
petenci politické strany, resp. statutárního zástup-
ce nebo jím pověřené osoby. Podle současné práv-
ní úpravy může jeden a tentýž auditor nebo auditor-
ská společnost ověřovat roční účetní závěrky politické 
strany po neomezenou dobu.

Výroční finanční zprávy předložené Poslanecké sně-
movně putují do kontrolního výboru, který kontrolu-
je jednou za rok úplnost zpráv, v případě neúplnos-
ti informuje ministerstvo financí, které může vyvodit fi-
nanční sankce vztahující se k příspěvkům politických 
stran. V případě nedostatků či nepředložení výroční 
zprávy kontrolní výbor také doporučuje vládě podání 
návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení 
činnosti strany, při opakovaném nepředložení výroční 
zprávy na její úplné zrušení. Kontrolní výbor také mů-
že jen konstatovat nedostatky, které musejí být napra-
veny do 1. dubna následujícího roku. 

Podle údajů kontrolního výboru nepředložilo výroč-
ní finanční zprávu za rok 2013 celkem 38 stran a hnutí; 
neúplnou výroční finanční zprávu pak předložilo celkem 

politické strany a politická hnutí

Politické strany a jejich auditoři

Strany zastoupené v Poslanecké sněmovně
Auditor ÚZ za rok

2013 2014

ČSSD NBG, spol. s r.o. NBG, spol. s r.o.

ANO 2011 Ernst & Young Audit, s.r.o. Ernst & Young Audit, s.r.o.

KSČM Ing. Marie Bočková Ing. Marie Bočková

TOP 09 Ing. Ivan Ptáčník Ing. Ivan Ptáčník

ODS HZConsult s.r.o. HZConsult s.r.o.

Úsvit přímé demokracie H.B.J. Audit, s.r.o. DIRECT ECONOMY a.s.

KDU-ČSL AUDIT AK CONSULT, s.r.o. AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Zdroj: výroční finanční zprávy jednotlivých stran 
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Další vybrané strany
Auditor ÚZ za rok

2013 2014

ALTERNATIVA Ing. Monika Randáková, Ph. D. Ing. Monika Randáková, Ph. D.

Česká pirátská strana TOP AUDIT BOHEMIA, a.s. TOP AUDIT BOHEMIA, a.s.

Jihočeši 2012 INEKS, spol. s r.o. INEKS, spol. s r.o.

Ostravak Valda audit, s.r.o. Valda audit, s.r.o.

Severočeši.cz Inter-Consult spol. s r.o. Ing. Zdeněk Dvořák

Starostové a nezávislí Ing. Vladimír Zelina Ing. Vladimír Zelina

Starostové pro Liberecký kraj Ing. Emil Dušek Ing. Emil Dušek

Strana Práv Občanů (ZEMANOVCI) FINAUDIT, s.r.o. FSG Finaudit, s.r.o.

Strana svobodných občanů Ing. Eva Neužilová Ing. Eva Neužilová

Strana zelených NBG, spol. s r.o. NBG, spol. s r.o.

(Suverenita –) Strana zdravého rozumu Valda audit, s.r.o. Valda audit, s.r.o.

Věci veřejné H.B.J. Audit, s.r.o. H.B.J. Audit, s.r.o.

18 stran a hnutí. Tento údaj se nijak zásadně nelišil 
od stavu z předchozích let. Nepředložení výroční finanč-
ní zprávy nebo její neúplné předložení se podle před-
loženého návrhu zákona sankcionuje pokutou do vý-
še 200 tisíc Kč, přičemž se přihlédne k dopadu ulože-
né pokuty na možnost další existence strany a hnutí. 
Za rok 2014 se počet stran a hnutí, které nepředložily 
výroční finanční zprávu, zvýšil na 69. Neúplnou výroční 
finanční zprávu předložilo celkem 20 stran. 

Financování
V České republice existuje, podobně jako ve většině 
států, smíšený systém financování politických stran 
a hnutí, který je kombinací státních a soukromých pří-
jmů. Politické strany využívají interní a externí zdroje 
financování.

interní zdroje
•	Členské příspěvky – jsou získávány od jednotlivých 

členů strany. Členství je vázáno na úhradu příspěv-
ků a v případě jejich neplacení zaniká. Tento zdroj fi-
nancování má v současnosti vlivem úbytku členské 
základny politických stran mnohem menší význam 
než před rokem 1989. Výše členských příspěvků je 
stanovována každou stranou a může se lišit. Pokud 
členský příspěvek překročí 50 tis. Kč za kalendářní 
rok, je strana povinna člena a výši příspěvku identi-
fikovat ve výroční zprávě.

•	Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovité-
ho majetku, úroky z vkladů.

•	Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společen-
ských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a po-
litických akcí.

•	Příspěvky od poslanců – poslanci mohou přispívat 
straně, jejíž jsou členy, odevzdáním části svého po-
slaneckého platu. Není to ale jejich povinnost, jde 
spíše o úzus.

externí zdroje
Největší část příjmů politických stran pochází z exter-
ních zdrojů, které jsou pro jejich fungování nejdůleži-
tější. Jde o:
•	Státní příspěvky.
•	Dary, sponzoring – jsou založené na principu dob-

rovolnosti od jakékoliv fyzické nebo právnické oso-
by. Tento způsob financování je často spojován 
s pojmy jako korupce či klientelismus. Těmto feno-
ménům a jejich negativním dopadům má zabránit 
povinnost politických stran zveřejnit ve své výroční 
zprávě všechny dary s cílem zprůhlednit jejich hos-
podaření.

•	Příjmy z podnikání – strany nesmějí vlastním jmé-
nem podnikat, ale mohou založit obchodní společ-
nost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník 
nebo člen na již založené obchodní společnosti ne-
bo družstvu; taková obchodní společnost či druž-
stvo má zákonem omezené předměty činnosti (např. 
provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren).

•	Půjčky a úvěry.

Hospodaření stran
Hospodaření politických stran je upraveno zákonem 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, konkrétně § 17 až 20b. Zákon 
částečně upravuje otázku darů politickým stranám 
(evidence dárců, omezení přijímání darů). 

Příjmy stran tvoří:
•	příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních 

nákladů,
•	příspěvek ze státního rozpočtu na činnost,
•	členské příspěvky,
•	příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovité-

ho majetku,
•	úroky z vkladů,
•	příjmy z účasti na podnikání právnických osob,

Zdroj: výroční finanční zprávy jednotlivých stran 
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•	příjmy z pořádání tombol, kulturních, společen-
ských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a po-
litických akcí,

•	dary a dědictví,
•	půjčky a úvěry.

Výdaje jsou:
•	na volby,
•	provozní,
•	mzdové,
•	na daně a poplatky.

Struktura příjmů a výdajů politických stran je uvede-
na v tabulkách v e-příloze tohoto čísla časopisu.

státní příspěvek politickým stranám
Nemalé prostředky plynou politickým stranám ze 
státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatní-
ků. Stát vyplácí politickým stranám na jejich činnost 
každoročně sumu blížící se půl miliardě korun. Podíl 
veřejných zdrojů na financování politických stran se 
v posledních dvou letech většinou pohyboval zhru-
ba mezi 40 až 70 %, u Úsvitu dosáhl bezmála 100 %. 
Státní příspěvky jsou vypláceny ze státního rozpočtu 
jednorázově nebo pravidelně každý rok a jejich výše 
závisí na úspěšnosti ve volbách.

příspěvek na úhradu volebních nákladů
Příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. pří-
spěvek za hlas) se poskytuje pouze za výsledky vo-
leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb 
do Evropského parlamentu. Ve volbách do zastupitel-
stev krajů, volbách do zastupitelstev obcí a volbách 
do Senátu Parlamentu České republiky se tento pří-
spěvek neposkytuje. Tento příspěvek je vyplácen jed-
norázově po volbách a odvíjí se od absolutního počtu 
získaných hlasů. 

Politická strana, politické hnutí nebo koalice, kte-
rá ve volbách do Poslanecké sněmovny získá ales-
poň 1,5 procenta z celkového počtu platných hla-
sů, dostane ze státního rozpočtu (§ 85 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů) 100 Kč za každý 
odevzdaný hlas. Obdobná úprava platí i při volbách 
do Evropského parlamentu s tím, že politické straně, 
která ve volbách získá alespoň jedno procento hlasů, 
je ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč za každý ob-
držený hlas. Strany nedosahující nutného podílu hlasů 
nemají na státní příspěvek nárok.

příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost je každoroční a rozděluje se dá-
le na: 
•	stálý příspěvek – činí ročně 6 mil. Kč pro stra-

nu a hnutí, které získaly v posledních volbách 
do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů. 
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdr-
ží strana a hnutí ročně 200 tis. Kč. Obdrží-li strana 
a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje 
a strana či hnutí obdrží 10 mil. Kč.

•	příspěvek na mandát – u poslance nebo senáto-
ra činí ročně 855 tis. Kč a na mandát člena zastu-
pitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy činí ročně 237 500 Kč. Tento příspěvek byl 
v roce 2011 snížen o 5 % z původních 900 000 Kč, 
respektive 250 000 Kč.

Celkový příspěvek státu na činnost politickým stra-
nám za rok 2014 přesáhl 488 mil. Kč, z toho stá-
lý příspěvek byl přes 76 mil. Kč. Za rok 2013 byl cel-
kový příspěvek na činnost zhruba 469 mil. Kč, z to-
ho stálý příspěvek 69 mil. Kč. Přehled vyplacených 
státních příspěvků na činnost politickým stranám za-
stoupeným v Poslanecké sněmovně je uveden v gra-
fech. Úplný přehled všech státních příspěvků (na čin-
nost a na úhradu volebních nákladů) vyplacených po-
litickým stranám najdete v e-příloze toho čísla časopi-
su Auditor. 

Státní příspěvek na činnost za roky 2013 a 2014 
(v mil. Kč) – stálý příspěvek

Zdroj: MF ČR

ODS

Úsvit

KDU-ČSL

ČSSD

ANO 2011

TOP 09

KSČM

Ostatní

205 10 15mil. Kč

20142013
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Státní příspěvek na činnost za roky 2013 a 2014 
(v mil. Kč) – příspěvek na mandáty1

1 Příspěvek na mandáty poslanců, senátorů a zastupitelů

Zdroj: MF ČR

Státní příspěvek na činnost za roky 2013 a 2014 
(v mil. Kč) – příspěvek na činnost celkem

Zdroj: MF ČR

Dary
Podstatným zdrojem příjmů jsou pro mnohé politické 
strany dary, zejména na pokrytí nákladů na komunální 
či senátní volby. Podíl darů se napříč stranami značně 
liší, pohybuje se od několika málo procent až po více 
než třetinu z celkových příjmů. Strany přitom mohou 
přijímat dary od právnických osob, u nichž se v řadě 
případů nedá dopátrat majitel firmy. Stávající legislati-
va umožňuje zneužívání systému a ovlivňování politic-
kých rozhodnutí výměnou za poskytnutí darů do stra-
nických pokladen. Strany mohou být nepřímo finan-
covány přes právnické osoby, v nichž mají majetkový 
podíl a které mohou samostatně podnikat (viz tabul-
ky vpravo).

Hospodaření stran ve volebním roce 2014
V roce 2014 se konaly troje volby (do Evropského 
parlamentu, do zastupitelstev měst a obcí a do třetiny 
Senátu). Na výdaje na kampaň proto připadl u větši-
ny stran zastoupených v Poslanecké sněmovně největ-
ší podíl celkových výdajů. 

Výdaje na volby tvořily přes polovinu všech výdajů 
u ANO 2011 a TOP 09, u KDU-ČSL a ČSSD činil ten-
to podíl necelou polovinu. V absolutních číslech nej-
více na volby vydala ČSSD – 125 mil. Kč. ANO 2011 
vykazuje výdaje na volby ve výši necelých 89 mil. Kč, 
ODS přes 65 mil. a TOP 09 přes 60 mil. Kč. U ostat-
ních stran se tyto výdaje pohybovaly pod 50 miliony 
korun (např. u KDU-ČSL), nejnižší byly u KSČM, nece-
lých 18 mil. Kč.

Každá strana, která ve volbách do Evropského par-
lamentu v roce 2014 získala alespoň jedno procento 
z celkového počtu platných hlasů, měla nárok na stát-
ní příspěvek na úhradu volebních nákladů. Nejvyšší pří-
spěvek, přes 7 mil. Kč, dostaly ANO 2011 a TOP 09.

Dary v roce 2014 představovaly u TOP 09 třeti-
nu všech příjmů, u ANO 2011, KDU-ČSL a ODS či-
nil jejich podíl okolo 20 %. Ze stran zastoupených 

ODS

Úsvit

KDU-ČSL

ČSSD

ANO 2011

TOP 09

KSČM

Ostatní

1404020 60 80 100 120mil. Kč

20142013

ODS

Úsvit

KDU-ČSL

ČSSD

ANO 2011

TOP 09

KSČM

Ostatní

1404020 60 80 100 120mil. Kč

20142013

Strany v PS
Dary v mil. Kč

2013 2014

ČSSD 4 24

ANO 2011 8 31

KSČM 9 12

TOP 09 38 30

ODS 78 48

Úsvit přímé demokracie 0,3 0,2

KDU-ČSL 15 21

Strany mimo PS
Dary v mil. Kč

2013 2014

ALTERNATIVA 0 0

Česká pirátská strana 0,3 0,7

Jihočeši 2012 0 0,1

Ostravak 1 0,1

Severočeši.cz 0 0

Starostové a nezávislí 16 8

Starostové pro Liberecký kraj 0,08 0,5

Strana Práv Občanů (ZEMANOVCI) 29 11

Strana svobodných občanů 4 2

Strana zelených 3 6

(Suverenita) – Strana zdravého rozumu 0 0,1

Věci veřejné 0,1 0

Zdroj: PS PČR
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v Poslanecké sněmovně měla v roce 2014 nejštědřejší 
sponzory opoziční ODS, která získala přes 48 mil. Kč. 
Přesto ale skončila ve ztrátě. Minimální částku, nece-
lou čtvrtinu milionu korun, dostal na darech Úsvit.  

Některé strany si na svou činnost musely peníze 
půjčit. ČSSD si půjčila přes 236 mil. korun, což před-
stavovalo 52 % celkových příjmů strany. ODS si půjči-
la 104 mil. korun, což představovalo 43 % jejích cel-
kových příjmů. ANO si půjčilo 61 mil. Kč (půjčka po-
cházela od předsedy hnutí Andreje Babiše).

Zásadním zdrojem příjmů je pro všechny strany 
státní příspěvek na činnost. Nejvyšší příspěvek na čin-
nost v roce 2014 obdržela ČSSD (144 mil. Kč), ná-
sledovaly KSČM (84 mil.), ODS (65 mil.), ANO 2011 
(52 mil.), TOP 09 (43 mil.), KDU-ČSL (42 mil.) a Úsvit 
(22 mil. Kč). U Úsvitu činil státní příspěvek na činnost 
přes 90 % jeho celkových příjmů, u KSČM a TOP 09 
zhruba polovinu, u KDU-ČSL přes 40 %, u ANO a ČSSD 
zhruba třetinu a u ODS asi čtvrtinu.

Špatné volební výsledky mohou stranám způsobit 
ztenčení přílivu peněz od státu. Výpadek příjmů mohou 
řešit půjčkami. To je i případ ODS, která si před šesti 
lety půjčila na volební kampaň zhruba 70 mil. korun, 
ale úvěr dosud nesplatila a musela dát do zástavy svůj 

majetek. Problémy se splácením dluhů vyústily le-
tos v březnu uzavřením smlouvy o zřízení zástavního 
práva k nemovitostem (více k tomu v přetisku článku 
z Lidových novin v e-příloze). 

Některé strany mají ještě nezanedbatelné příjmy 
z pronájmu nemovitého majetku. Jsou to zejména 
KSČM a KDU-ČSL.

Dalším zdrojem příjmů politických stran jsou člen-
ské příspěvky. Na nich absolutně nejvíce v roce 
2014 vybrala ČSSD (přes 25 mil. Kč). KSČM vybra-
la na členských příspěvcích bezmála 19 mil. Kč, ODS 
přes 10 mil., TOP 09 necelých 6 mil. a KDU-ČSL přes 
4 mil. Kč.

Politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně 
skončily hospodaření na konci roku 2014 až na dvě 
výjimky ve ztrátě v řádech desítek milionů korun. 
Těmi výjimkami byly KSČM a KDU-ČSL, které skončily 
v kladných číslech.

kontrola financování a hospodaření 
politických stran
Hospodaření politických stran je v současnosti upra-
veno zákonem o sdružování v politických stra-
nách a v politických hnutích (č. 424/1991 Sb.). Ten 

Vybrané údaje o hospodaření politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně za roky 2013 a 2014 
(v mil. Kč) 

Strana
Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření

2013 2014 2013 2014 2013 2014

ČSSD 498,505 455,902 255,671 266,959 34,929 -47,548

ANO 2011 235,565 157,335 265,155 153,772 -57,936 -32,424

KSČM 214,999 150,316 130,934 137,502 84,065 12,813

TOP 09 152,410 84,461 128,347 94,885 24,063 -10,423

ODS 281,386 245,033 238,537 195,074 -14,538 -53,391

Úsvit přímé demokracie 39,995 23,823 13,202 56,126 26,793 -32,303

KDU-ČSL 107,334 97,184 77,462 82,680 20,364 6,685

Vybrané údaje o hospodaření dalších politických stran za roky 2013 a 2014 (v Kč)

Strana
Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření

2013 2014 2013 2014 2013 2014

ALTERNATIVA 2,097 mil. 830 tis. 982 tis. 2,083 mil. 353 tis. -716 tis.

Česká pirátská strana 14,651 mil. 14,651 mil. 1,495 mil. 4,424 mil. 13,948 mil. 12,974 mil.

Jihočeši 2012 2,150 mil. 2,251 mil. 736 tis. 2,016 mil. 1,436 mil. 235 tis.

Ostravak 2,093 mil. 5,357 mil. 1,219 mil. 5,639 mil. 874 tis. -4,682 mil.

Severočeši.cz 3,917 mil. 1,394 mil. 1,360 mil. 1,879 mil. 2,557 mil. 1,941 mil.

Starostové a nezávislí 24,841 mil. 17,634 mil. 25,659 mil. 22,210 mil. -818 tis. -4,576 mil.

Zdroj: PS PČR, internetové stránky jednotlivých stran 
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částečně upravuje otázku darů politickým stranám 
(evidence dárců, omezení přijímání darů), stanoví po-
vinnost ověřit účetní závěrku politické strany audito-
rem a předložit výroční finanční zprávu v písemné po-
době Poslanecké sněmovně k informaci. Poslanecká 
sněmovna kontroluje pouze formální úplnost výroč-
ních zpráv, z nichž se mnohdy nedá zjistit, zda jsou vý-
daje politických stran, například na volební kampaně, 
skutečně zaneseny do účetnictví. 

Kontrola financování politických stran v Česku je již 
řadu let předmětem kritiky odborníků, protikorupč-
ních iniciativ a nadnárodních organizací. Za hlavní ne-
dostatek je přitom považována nedostatečná transpa-
rentnost. Předmětem kritiky je i to, že strany si vybíra-
jí auditory samy. Diskutuje se o potřebě nové legislativ-
ní úpravy financování politických stran a zřízení nezávis-
lého orgánu pro kontrolu hospodaření stran. Současná 
vláda se zavázala řešit otázku financování stran ve svém 
programovém prohlášení. Náprava současného stavu 
by se podle odborníků měla zaměřit na regulaci přijímá-
ní darů a předvolebních kampaní, na transparentnost 
hospodaření a zlepšení kontroly hospodaření politic-
kých stran a na nezávislý veřejný dohled. 

Za jednu z nejefektivnějších cest je považován zá-
kaz přijímání darů a bezúplatných plnění od právnic-
kých osob, jako je tomu v mnoha evropských zemích. 
Právnické osoby nemají volební právo, nerozhodu-
jí o zastupitelích, a není proto důvod, proč by měly 
mít možnost poskytovat stranám dary. Tato možnost 
má náležet občanům jako fyzickým osobám s vlastním 
politickým názorem a volebním právem. Právnické 
osoby mohou při prosazování zájmů jít cestou trans-
parentního lobbingu.

Zlepšení kontroly by se mělo týkat jak auditu, tak 
vnějšího a nezávislého dohledu. Jedním z požadavků je 
zajištění nezávislosti auditorů. V minulosti vzbudila po-
zornost skutečnost propojení auditorské společnos-
ti, která prováděla audit účetní závěrky dvou největších 
politických stran za stejný rok1. V některých zemích ře-
ší nezávislost auditora například výběrem auditorů loso-
váním ze členů profesní organizace, tj. komory auditorů, 
rotací auditorů, kdy auditor nebo auditorská společnost 
může auditovat tutéž stranu jen dvakrát či třikrát po so-
bě, nebo kontrolou dvěma nezávislými auditory.

V době přípravy tohoto článku byl v připomínko-
vém řízení návrh novely zákona o sdružování v politic-
kých stranách a v politických hnutích, předložený mi-
nisterstvem vnitra, který počítá s účinností od 1. led-
na 2016. Účelem navrhované právní zprávy je podle 
předkládací zprávy zavedení transparentnější kontroly 
financování politických stran zpřísněním jejich povin-
ností, k nimž patří zejména: 
•	povinnost používat k financování „transparentní“ 

bankovní účty, 

•	nastavení limitu pro dary od fyzických i právnických 
osob,

•	omezení zápůjček a úvěrů pro politické strany pou-
ze na banky se sídlem v ČR, pobočky zahraničních 
bank působící na území ČR a na spořitelní a úvěrní 
družstva,

•	povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů 
a výdajů ve výročních finančních zprávách, včetně 
výdajů na volby,

•	povinnost zveřejňovat výroční finanční zprávy na in-
ternetu,

•	povinnost obměňovat auditora pro účetnictví poli-
tické strany minimálně po 5 letech.

Ministerský návrh počítá také se vznikem úřadu pro 
dohled nad hospodařením politických stran a politic-
kých hnutí. Za pozitivní na návrhu ministerstva ozna-
čují odborníci povinné zřízení transparentních účtů 
nebo oddělené vykazování nákladů na volby. Návrh 
rovněž stanovuje maximální výdaje stran pro vol-
by do Sněmovny na 80 milionů, do evropských voleb 
na 50 milionů a zastupitelstev krajů na pět milionů ko-
run. Kandidáti do Senátu by neměli utratit více než tři 
miliony, pokud se dostanou do druhého kola, limit by 
se měl zvýšit na 3,75 milionu korun. 

Limity výdajů na volební kampaň zatím platí jen pro 
prezidentské volby. Kandidáti nesmějí vynaložit více než 
40 milionů korun, v případě postupu do volebního fi-
nále 50 milionů korun. Přezkum financování zákon svě-
řil mandátovému a imunitnímu výboru Senátu PČR, kte-
rý si kvůli tomu musel najmout auditorskou firmu. Audit 
financování kampaní prezidentských kandidátů v roce 
2013 také vzbudil pochybnosti (více o tom informace 
Transparency International ČR v e-příloze). 

Athina Lérová
oddělení vnějších vztahů KA ČR      

1  Jde o účetní závěrky dvou největších politických stran, ODS a ČSSD, z roku 2010. Pod účetní uzávěrkou ČSSD je podpis 
jednoho z majitelů Bene Factum Petra Šrámka a pod hospodařením ODS ze stejného roku zase podpis druhého majitele 
Miloše Havránka, který prováděl audit za HZConsult, společnost přímo propojenou s Bene Factum. 

Jako předseda Závislé erotické iniciativy mám nárok na služební 
auto.

Kresba: Ivan Svoboda
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Nadace a nadační fondy podléha-
jí od 1. ledna 2014 právní úpravě ob-
sažené v zákoně č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník (dnes často citovaný 
jako „nový občanský zákoník“, dále 
jen NOZ). Tato úprava nahradila zákon 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadač-
ních fondech, který byl k 31. prosinci 
2013 zrušen. I přesto, že právní úpra-

va v NOZ navazuje na předchozí právní úpravu, došlo 
k některým zásadním změnám, které mají na fungo-
vání nadací vliv a jsou významné i z pohledu účetnic-
tví a auditu. 

Nadace a nadační fondy zřízené podle dřívějších 
právních předpisů se považují za nadace a nadační 
fondy zřízení dle NOZ. Úprava obsažená v § 303–401 
NOZ je pro všechny nadace a nadační fondy závazná, 
stejně tak jako je závazná obecná právní úprava práv-
nických osob (§ 118–209 NOZ), pokud jde o záleži-
tosti, které nejsou v části o nadacích a nadačních fon-
dech speciálně upraveny. Nadace a nadační fondy 
spadají pod fundace. 

Odlišnosti nadace a nadačního fondu
Nadace a nadační fondy jsou si fungováním velmi 
blízké. Základním rozdílem je, že nadace se zaklá-
dají k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 
užitečnému účelu, zatímco nadační fond se zaklá-
dá k účelu užitečnému společensky nebo hospodář-
sky. U nadačních fondů se předpokládá spíše dočas-
ný charakter. I z tohoto důvodu nadační fond nemá 
vkladovou povinnost a nevytváří nadační kapitál. 

Nadace je nyní upravena v § 301–393 NOZ, na-
dační fond pak v § 394–401 NOZ. Nadační fond má 
poměrně stručnou právní úpravu, a to z toho důvo-
du, že se u nadačních fondů předpokládala přiměře-
ná aplikace ustanovení o nadacích. Tato aplikace však 
není v NOZ explicitně stanovena. V současnosti se ne-
ustále problematika aplikace ustanovení o nadacích 
na nadační fondy diskutuje a je mnoho právních ná-
zorů, ale převážně se má za to, že u většiny záležitostí 
aplikaci provést nelze. 

Z tohoto důvodu nesestavují nadační fondy od 
1. ledna 2014 povinně výroční zprávu ani nepodléhají 
povinnému auditu. Absence detailnější právní úpravy 
se projevuje i v mnoha dalších záležitostech. Lze na-
příklad založit nadační fond s netypickým počtem čle-
nů správního či kontrolního orgánu a s funkčním ob-
dobím členů na dobu neurčitou (trvá do odvolání, od-
stoupení, smrti či jiné podobné události).

Účel 
Účel nadace může být veřejně prospěšný nebo dobro-
činný, na základě toho pak mluvíme o nadacích veřej-
ně prospěšných, dobročinných nebo smíšených. 
•	Veřejně prospěšný účel spočívá v podpoře obecné-

ho blaha. Všechny nadace založené dle dřívějších 
právních předpisů mají veřejně prospěšný účel. 

•	Dobročinný účel spočívá v podpoře určitého okru-
hu osob určeného jednotlivě či jinak. Jde například 
o nadace rodinného typu. 

Veřejně prospěšná nadace a dobročinná nadace po-
užívají stejný účetní právní rámec, nicméně z daňové-
ho pohledu je jejich postavení v praxi jiné. Pro úče-
ly daně z příjmů není dobročinná nadace veřejně pro-
spěšným poplatníkem a její daňový režim je shodný 
s režimem jakékoliv obchodní korporace. Pokud spl-
ní veřejně prospěšná nadace podmínky dané defini-
cí veřejně prospěšného poplatníka v § 17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), je 
veřejně prospěšným poplatníkem a používá daňový 
režim pro veřejně prospěšné poplatníky s úzkým zá-
kladem daně. 

založení a vznik
Nadace nebo nadační fond se zakládají jednostran-
ným právním aktem – zakládací listinou či pořízením 
pro případ smrti. Zakladatelů může být více, nicmé-
ně stále jednají jako jeden a jde o zakládací listinu, ni-
koliv smlouvu. 

V zakládacím dokumentu je zejména uvedeno:
•	název a sídlo nadace či nadačního fondu,
•	 jméno a adresa zakladatele (zakladatelů),
•	účel, ke kterému se zakládá,
•	údaj o výši vkladů a určení správce vkladů,
•	v případě nadace výši nadačního kapitálu,

Miroslava 
Nebuželská

Nadace a nadační fondy
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•	počet členů správní rady a jmenování prvních členů,
•	počet členů dozorčí rady a jmenování prvních členů, 

popř. jmenování revizora,
•	podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.

V zakládacím dokumentu též zakladatel může po-
volit či vyloučit některé činnosti. Například s ohledem 
na to, že nadace a nadační fondy nejsou již zákonem 
ve svých činnostech nijak limitovány, někteří zaklada-
telé se v praxi rozhodli vyloučit z činností nadace pod-
nikání, což stanovili v zakládací listině. Zakladatel na-
dace vzniklé podle předchozích právních předpisů má 
nyní možnost do 31. 12. 2016 upravit zakladatelské 
právní jednání, a to v souladu s úpravou v NOZ. 

Zakladatel též může rovnou vydat statut nadace, 
případně ho následně do jednoho roku od vzniku vy-
dá správní rada. Statut obsahuje zejména způsob jed-
nání orgánů nadace a blíže specifikuje podmínky pro 
poskytování nadačních příspěvků (většinou definu-
je okruh osob, komu lze příspěvky poskytovat a za ja-
kých podmínek). Statut často obsahuje také bližší in-
formace o činnostech nadace a o nadační jistině a na-
kládání s ní. Statut lze v průběhu života nadace mě-
nit, změny statutu většinou zakladatel svěřuje do ru-
kou správní rady. 

Orgány
Statutárním orgánem nadace je správní rada. Má mi-
nimálně tři členy. Vykonává vše, co není svěřeno ji-
ným orgánům nadace. Pokud nadační listina neur-
čí jinak, funkční období je pětileté a správní rada vo-
lí a odvolává své členy sama. Členem může být i práv-
nická osoba. 

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada nebo 
revizor. Dozorčí rada je povinná, pokud má nadace na-
dační kapitál vyšší než 5 mil. Kč. Jinak může být kont-
rolním orgánem pouze revizor, tedy jedna osoba – fy-
zická či právnická. Dozorčí rada mj.:
•	kontroluje, jak je vedeno účetnictví, a přezkoumá-

vá roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní zá-
věrku,

•	vyjadřuje se k výroční zprávě. 

Nestanoví-li nadační listina jinak, dozorčí rada  
volí a odvolává své členy; revizora volí správní rada. 
Funkční období je pětileté, pokud nadační listina ne-
stanoví jinak. Pokud je revizorem právnická osoba, 
může být zvolena i na dobu neurčitou.

zrušení a zánik 
Nadace i nadační fond mohou zaniknout zrušením 
bez likvidace s právním nástupcem. Jde o fúzi slou-
čením nebo změnu právní formy. Nadaci lze sloučit 
s jinou nadací nebo nadačním fondem, kdy nástupnic-
kou organizací je nadace, pokud to nevylučuje zaklá-
dací listina. Lze též sloučit dva či více nadačních fon-
dů. NOZ upravuje i možnost změny právní formy z na-
dace na nadační fond, nicméně tato změna je velmi 

omezená – musí být splněny podmínky stanovené 
v NOZ. Zejména musí změnu právní formy výslovně 
umožňovat zakládací listina a dále pak musí být spl-
něna podmínka, že došlo k poklesu hodnoty nadační 
jistiny pod minimální hodnotu stanovenou NOZ (500 
tis. Kč) na dobu nikoliv přechodnou. 

Nadace i nadační fond mohou též zaniknout zruše-
ním s likvidací. Ke zrušení s likvidací dochází zejména 
v případě dosažení účelu. S ohledem na trvalost služ-
by u nadací jde spíše o případ nadačních fondů. V pří-
padě kladného likvidačního zůstatku likvidátor se zů-
statkem naloží dle nadační listiny (pokud je stanove-
ný účel veřejně prospěšný, jinak se k němu nepřihlíží). 
Pokud nadační listina postup pro naložení s likvidač-
ním zůstatkem nestanovuje, pak jej likvidátor nabídne 
nadaci s obdobným účelem.

Nadační příspěvky
Na rozdíl od předchozí právní úpravy NOZ jednoznač-
ně limituje potenciální příjemce nadačních příspěvků. 
Stanovuje, že nadační příspěvky nelze poskytnout:
•	osobě, která je členem jejího orgánu, ani osobě 

blízké,
•	osobě, která je zaměstnancem nadace, ani osobě 

blízké,
•	zakladateli, osobě zakladateli blízké (pokud se ne-

jedná o dobročinnou nadaci založenou za účelem 
podpory osob blízkých).

Tato úprava, zejména zákaz poskytování příspěvků 
zakladateli, přinesla do praxe mnoho diskusí a změn, 
protože řadu nadací založila jiná nezisková organiza-
ce právě i za účelem podpory neziskové činnosti, kte-
rou sama provádí. 
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majetek, nadační jistina a nadační kapitál
Vklad do nadace může být peněžitý i nepeněžitý. 
V případě nepeněžitého vkladu musí tento vklad  
splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit 
jako jistota. Oceňuje se primárně posudkem znalce, 
v některých specifických případech lze použít alterna-
tivní způsoby ocenění.

NOZ přinesl novou terminologii. Zatímco zákon 
o nadacích a nadačních fondech pracoval s pojmem 
nadační jmění, NOZ používá dva pojmy – nadační jis-
tina a nadační kapitál. 

Nadační jistina je majetek, konkrétně některé slož-
ky majetku. Majetek nadace tvoří nadační jistina 
a ostatní majetek. Z účetního pohledu lze tedy mlu-
vit o nadační jistině, pokud jde o stranu aktiv. Nadační 
jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající mini-
mální výši 500 tisíc Kč. 

Nadační kapitál je peněžním vyjádřením nadační 
jistiny. Zapisuje se do nadačního (veřejného) rejstříku. 
Z účetního pohledu lze tedy mluvit o nadačním kapi-
tálu, pokud jde o stranu pasiv (vlastních zdrojů). 

Nadace nakládá s nadační jistinou s péčí, jaká je 
stanovena pro správu cizího majetku. Nadace použí-
vá svůj majetek v souladu s účelem uvedeným v na-
dační listině i ve statutu a za podmínek tam určených 
k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlast-
ní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákla-
dů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlast-
ní správu. 

V této oblasti majetku a hospodaření nadace do-
šlo i k dalším zásadním změnám v porovnání s dřívěj-
ší právní úpravou. Zejména jde o možnosti navýšení 
nadační jistiny, volbu majetku tvořícího nadační jisti-
nu, zveřejnění struktury nadační jistiny, jednání nada-
ce v případě poklesu hodnoty nadační jistiny a řízení 
správních nákladů nadace. 

Navýšení nadační jistiny
NOZ stanovuje, že nadační jistinu lze rozmnožit na-
dačními dary nebo rozhodnutím o zvýšení nadačního 
kapitálu. 

V případě rozhodnutí o zvýšení nadačního kapitálu 
správní radou musí správní rada při svém rozhodování 
vycházek z účetní závěrky, která byla sestavena ke dni 
v uplynulém roce a která byla auditována. 

V případě nadačních darů jde o novou možnost, kdy 
se nadační jistina navyšuje v případě, že dárce poskytne 
dar a výslovně stanoví, že jde o dar do nadační jistiny. 

volba majetku tvořícího nadační jistinu
Dřívější právní předpisy omezovaly druhy majetku, 
které mohly tvořit nadační jistinu (dříve nadační jmě-
ní). Zejména byly povoleny jen některé investiční ná-
stroje. Od 1. ledna 2014 je volba majetku tvořícího 
nadační jistinu plně v rukách nadace. Je tedy zejmé-
na na rozhodnutí správní rady, kdy, jak a do čeho bu-
de investovat. 

zveřejnění struktury nadační jistiny  
a osvobození příjmů z nadační jistiny
V souladu s NOZ a se zákonem č. 304/2013 Sb., o ve-
řejných rejstřících, již nadace nemusí zveřejňovat v na-
dačním rejstříku strukturu nadační jistiny, tj. že nadač-
ní jistina se skládá např. z peněžité částky na účtu, cen-
ných papírů a nemovitosti. Do konce roku 2013 bylo 
nutné tyto složky nadační jistiny v rejstříku uvádět, a to 
i s dalšími detaily. Ty byly potřeba i pro uplatnění osvo-
bození příjmů z nadační jistiny od daně z příjmů.

Od 1. ledna 2014 se situace změnila a zveřejnění 
struktury nadační jistiny již není třeba. Nadace tedy 
může stávající strukturu, která je zveřejněna, nechat 
z rejstříku vymazat. Samozřejmě ji tam však může 
i ponechat jako dobrovolně zapisovaný údaj. Z pohle-
du daně z příjmů zápis v nadačním rejstříku také není 
vyžadován, nicméně stále je na nadaci, aby prokáza-
la, jaký majetek tvořil v příslušném zdaňovacím obdo-
bí nadační jistinu, a pouze u tohoto majetku je opráv-
něna využít osvobození od daně z příjmu stanoveného 
v § 19 odst. 1 r) ZDP. Současně je osvobození opráv-
něna využít pouze nadace, která je veřejně prospěš-
ným poplatníkem. 

V případě, že se nadace rozhodne údaj o aktuál-
ní struktuře nadační jistiny do veřejného rejstříku ne-
zapisovat, musí zajistit v rámci svých vnitřních procesů 
schopnost prokázat složení nadační jistiny pro případ 
kontroly ze strany správce daně. Na druhou stranu tex-
tace osvobození v ZDP vyšla nadacím vstříc a od 1. led-
na 2014 již se neomezuje na konkrétní druhy majetku 
a týká se jak průběžných výnosů, tak příjmů z prodeje 
majetku. Obecně stanovuje, že osvobozen je výnos:

„z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem 
z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, 
ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se nejed-
ná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zá-
konem,“ 

Jednání nadace v případě poklesu hodnoty 
nadační jistiny
Dřívější právní předpisy stanovovaly poměrně kom-
plexní pravidla pro řešení situace, kdy nadace z účetní 
závěrky zjistí, že došlo k poklesu tržní hodnoty nadač-
ní jistiny. Tato pravidla nová právní úprava nepřevzala. 
Místo toho stanovuje NOZ v § 346 následující:

„Pozbude-li nadace některou část nadační jistiny ne-
bo klesne-li podstatně její hodnota, nadace bez zby-
tečného odkladu nadační jistinu doplní; není-li to 
dobře možné, sníží v rozsahu odpovídajícím ztrátě 
nadační kapitál.“ 

Formulace obsahuje dvě novinky:
•	Nadace musí posoudit, co je podstatné snížení hod-

noty a co nikoliv, tedy stanovit si vlastní hladinu vý-
znamnosti, podle níž bude pokles posuzovat.

•	 V případě, že jde o podstatný pokles, nadace musí 
jednat hned. Nečeká na účetní závěrku, na to, jak do-
padnou další roky, ale přijme hned příslušná opatření.
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správní náklady nadace
Dle dřívější právní úpravy si nadace musela vybrat, 
jakým způsobem bude limitovat správní náklady. 
Stanovila v nadační listině nebo statutu maximální 
procento správních nákladů ve vztahu k celkovým roč-
ním výnosům nadační jistiny, k ročnímu objemu na-
dačních příspěvků nebo k nadační jistiny. 

Tuto právní úpravu NOZ také nepřevzal. Stanovuje 
pouze, že nadace musí o nákladech na její správu 
zvlášť účtovat. Je tedy plně v kompetenci a zodpověd-
nosti správní rady, jak bude správní náklady kontrolo-
vat či limitovat.

Účetnictví a audit
Účetnictví vede nadace i nadační fond stejně ja-
ko jiné nestátní nevýdělečné organizace v soula-
du se zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. a souvisejícími Českými účetní-
mi standardy. V souvislosti s rekodifikací k zásadním 
změnám ve vedení účetnictví nedošlo, spíše byly na-
dace a nadační fondy donuceny změnit některé účet-
ní postupy související s novou právní úpravou. Jedná 
se například o postupy v oblasti účtování přijatých 
darů ve vazbě na účel daru (do nadační jistiny, mimo 
na provoz, mimo na investice... ) nebo ve vazbě na vy-
užití daru a využití osvobození přijatých darů od daně 
z příjmů dle § 19b ZDP.

Nadace povinně sestavuje výroční zprávu, a to 
do konce šestého měsíce od konce účetního období. 
Výroční zpráva zejména obsahuje:
•	přehled o vlastním majetku a závazcích,
•	přehled přijatých darů s uvedením osob, které po-

skytly dar v hodnotě vyšší než 10 tis. Kč,
•	přehled o použití majetku nadace,
•	uvedení osob, které obdržely nadační příspěvek 

v hodnotě vyšší než 10tis. Kč,
•	zhodnocení, zda nadace dodržela pravidla pro po-

skytování nadačních příspěvků, 
•	přehled nákladů na vlastní správu,
•	účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní,
•	zprávu auditora, pokud je nadace povinna mít účet-

ní závěrku ověřenu auditorem.

Nadace má povinnost mít účetní závěrku a výroč-
ní zprávu ověřenu auditorem v případě, že nadační ka-
pitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období 
dosáhl výše alespoň 500 tisíc Kč. 

Jak již bylo řečeno, nadační fond v současnosti ne-
má povinnost sestavovat výroční zprávu ani nemá po-
vinnost auditu účetní závěrky.

Účetní pohled na nadační jistinu a nadační 
kapitál
Z účetního pohledu je třeba poznamenat, že nadač-
ní kapitál uvedený ve veřejném (nadačním) rejstří-
ku, nadační kapitál vykázaný jako vlastní jmění v pasi-
vech rozvahy a nadační jistina jako majetek vykázaná 

v aktivech rozvahy mohou být tři zásadně se odlišují-
cí čísla.

Důvodem je zejména změna tržní hodnoty majetku 
(navýšení), která se nepromítá do účetnictví nadace, 
snižování hodnoty majetku v účetnictví například for-
mou odpisů, ale i standardní kolísání hodnoty majet-
ku, které se do účetnictví promítá (cenné papíry).

Příkladem může být situace, kdy nadační kapitál  
zapsaný v nadačním rejstříku činí 50 mil. Kč. Nadační 
jistinu tvoří peníze na termínovaném vkladu ve výši  
10 mil. Kč, cenné papíry spravované správcem port-
folia ve výši 20 mil. (zde může hodnota kolísat nahoru 
i dolů) a nemovitost, kterou nadace koupila za  
18 mil. Kč. Při vkladu do nadační jistiny ji však znalec 
ocenil na 20 mil. Kč. Nemovitost začala nadace od-
pisovat s životností 100 let. Po 10 letech, pokud od-
hlédneme od kolísání tržní hodnoty cenných papírů, 
bude nadace vykazovat:
•	zapsaný nadační kapitál 50 mil. Kč,
•	nadační kapitál vykázaný ve vlastním jmění v pasi-

vech rozvahy 48 mil. Kč,
•	majetek vykázaný v aktivech rozvahy 46,2 mil. Kč

– 10 mil. Kč peníze na termínovaném vkladu,
– 20 mil. Kč cenné papíry,
– 16,2 mil. Kč nemovitost.

Daně
Zvláštní režim může mít zdanění nadací a nadačních 
fondů v případě daně z příjmů, silniční daně a daně 
z nemovitostí. 

U daně z nemovitostí je pro většinu neziskových or-
ganizací stanoveno osvobození, nejinak tomu je i u na-
dací a nadačních fondů.

Daň silniční přímo navazuje na daň z příjmů tím, že 
předmětem daně silniční jsou pouze vozidla využívaná 
k činnostem, z nichž příjmy nejsou předmětem daně. 

Již druhý rok se nám nepodařilo mít dostatek nákladů, abychom  
naplnili náš účel být neziskoví.

Kresba: Ivan Svoboda
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Spolky se řídí právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dnes často citovaný jako „nový ob-
čanský zákoník“, dále jen NOZ). Jedná se zejména 
o úpravu v § 214–302. Právní úprava spolků v princi-
pu nahradila právní úpravu občanských sdružení obsa-
ženou v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
který byl k 31. 12. 2013 zrušen. Jak stanovuje NOZ, 
na občanská sdružení vzniklá podle zákona o sdružová-
ní se od 1. ledna 2014 pohlíží jako na spolky. 

Bývalá občanská sdružení, dnešní spolky, ma-
jí v souladu se stávající textací NOZ povinnost upra-
vit svůj název tak, aby vyhovoval požadavkům NOZ, 
do 31. 12. 2015 a upravit všechny ostatní záležitos-
ti (zakládací dokumenty, zápis ve veřejném rejstříku) 
do 31. 12. 2016. V současnosti je ještě mnoho spol-
ků, které tak zatím neučinily, tedy nadále se jmenu-
jí například „Občanské sdružení Sluníčko, o.s.“, nicmé-
ně jejich právní forma je spolek. Dle NOZ však musí 
název spolku obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spo-
lek“ nebo zkratku „z.s.“.

založení a vznik
Spolek slouží k naplňování společného zájmu členů 
spolku. Pro založení spolku se musí spojit minimálně 
tři osoby.

Při založení spolku členové sepíší stanovy, popř. 
dojde k jejich sepsání na základě ustavující schůze. 
Stanovy obsahují minimálně:
•	název a sídlo spolku,
•	účel spolku,
•	práva a povinnosti členů vůči spolku,
•	určení statutárního orgánu.

Spolek může založit pobočný spolek, který je or-
ganizační jednotkou hlavního spolku. Pobočný spo-
lek má svou právní osobnost a je také zapsán ve veřej-
ném rejstříku.

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského pří-
spěvku nebo stanoví, který orgán spolku určí výši 
a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem. 

Orgány
Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, 
případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další 
orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány 
spolku pojmenovat libovolně, statutární orgán je pak 
nutné zapsat do veřejného rejstříku.

Statutární orgán může být kolektivní (výbor) nebo 
individuální (předseda). Členy statutárního orgánu volí 
nejvyšší orgán, funkční období je pětileté, pokud sta-
novy nestanoví jinak. Nejvyšší orgán spolku je určen 

Pro daň z příjmů je klíčové, zda je nadace či nadač-
ní fond veřejně prospěšným poplatníkem dle § 17a 
ZDP. Pokud ne, její daňový režim je stejný jako u ob-
chodních korporací, kde předmětem daně jsou všech-
ny příjmy. U těchto poplatníků jsou pak přirozeně 
i všechny vozidla předmětem daně silniční.

Pokud je nadace nebo nadační fond veřejně pro-
spěšným poplatníkem, pak s výjimkou poskytovatelů 
zdravotních služeb, má tzv. úzký základ daně. To zna-
mená, že předmětem daně je pouze podnikatelská 
činnost a zisková nepodnikatelská činnost. Ztrátová 
nepodnikatelská činnost předmětem daně není (ne-
lze jí tedy proti výsledku ziskových či podnikatelských 
činností použít). Na druhou stranu si taková organiza-
ce následně může uplatnit snížení základu daně dle 
§ 20 odst. 7 ZDP. Vozidla, která použije výhradně pro 
„ztrátové“ hlavní činnosti, nejsou předmětem daně sil-
niční.  

zveřejňování
Nadace v souladu s NOZ zveřejňuje ve sbírce listin  
vedené rejstříkovým soudem statut (aktuální verzi). 
Současně veřejně prospěšná nadace povinně zveřejňu-
je ve sbírce listin výroční zprávu, a to do 30 dnů od její-
ho schválení správní radou. Dobročinná nadace tak činit 
nemusí. Současně veřejně prospěšná i dobročinná na-
dace zpřístupní výroční zprávu v sídle nadace. Pokud 

by správní rada výroční zprávu neschválila, zveřejní 
ji nadace do konce roku následujícího po příslušném 
účetním období. 

Miroslava Nebuželská

Ing. Miroslava Nebuželská je auditorkou, členkou 
KA ČR, CISA (Certified Information Systems Auditor), 
členkou ISACA, účetní expertkou (certifikace v systému 
Svazu účetních), členkou Metodické rady Svazu účet-
ních pro neziskové organizace. Je také poradkyní a lek-
torkou v oblasti účetnictví a daní nestátních neziskových 
organizací (aktivní spolupráce s Asociací veřejně pro-
spěšných organizací, Fórem dárců a mnoha dalšími vý-
znamnými subjekty v sektoru nestátních neziskových 
organizací). Kromě neziskového sektoru se specializu-
je na konsolidace dle českých účetních předpisů i IFRS, 
účtování a daně při fúzích a akvizicích, prodeji podni-
ku, rozdělení firmy či jiné formě přeměn a dále obecně 
na účetní a daňovou problematiku právnických osob. 
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, spe-
cializace Informační technologie a Účetnictví a finanč-
ní řízení podniku, a absolvovala semestrální studium 
na University of Stirling ve Velké Británii. Pracovala 
sedm let ve společnosti Procter & Gamble, poté se 
začala věnovat auditorské a poradenské činnosti. 
Dnes působí jako výkonný ředitel a partner v auditor-
ské a poradenské společnosti 22HLAV.

spolky
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ve stanovách, pokud ne, je nejvyšším orgánem člen-
ská schůze. 

zrušení a zánik spolku
Spolek lze zrušit s likvidací nebo bez likvidace s práv-
ním nástupcem. 

V případě zrušení spolku s likvidací spolek rozhodne 
o zrušení a jmenuje likvidátora. Likvidátor vypořádá 
veškerý majetek a závazky a s případným kladným lik-
vidačním zůstatkem naloží dle stanov. Pokud s ním ne-
lze naložit dle stanov, nabídne likvidátor likvidační zů-
statek spolku s obdobným účelem, případně pak ob-
ci, na jejímž území má sídlo. 

Spolek lze též zrušit bez likvidace s právním nástup-
cem. Jde o fúzi nebo přeměnu právní formy. Fúzovat 
může spolek s jiným spolkem. Uzavřou smlouvu o fú-
zi jako smlouvu o sloučení nebo smlouvu o splynu-
tí. Fúze spolků probíhá obdobě jako u jiných právních 
forem. Kromě fúze může spolek rozhodnout naopak 
o rozdělení na dva či více spolků. 

Co se týče změny právní formy, spolek se může 
v souladu s NOZ transformovat na ústav nebo sociální 
družstvo. Transformace (změna právní formy) probíhá 
obdobě jako u jiných právních forem. Je třeba sepsat 
zakládací dokument nové právní formy, a to formou 
veřejné listiny (u notáře). Na soud je s žádostí násled-
ně třeba doručit předmětný notářský zápis, dokumen-
ty týkající se statutárních a kontrolních orgánů a také 
mezitimní účetní závěrky ke dni změny právní formy. 

Hospodaření spolku
Pro spolky je velmi důležité ustanovení § 217 NOZ:

„Hlavní činností spolku může být jen uspokojová-
ní a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek 
založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní 
činností spolku být nemůže.“

Již od počátku roku spolky bojují zejména s výkla-
dem pojmu „jiná výdělečná činnost“, se kterou práv-
ní úprava jiných nestátních neziskových organizací ne-
pracuje. Nicméně odborná veřejnost se převážně sho-
duje na výkladu ve smyslu „zisková činnost jiná než 
podnikání“. Podnikání je přitom definováno v § 420 
NOZ a jeho klíčovými znaky jsou soustavnost a záměr 
dosahovat z dané činnosti zisk. 

Ve vedlejší činnosti však spolek může uskutečňovat 
podnikání i jinou výdělečnou činnost, podmínkou je 
pouze dodržení účelu podpory hlavní činnosti či hos-
podárné využívání spolkového majetku. Stejně jako 
u ostatních nestátních nevýdělečných organizací, zisk 
nelze nijak rozdělovat mezi členy, lze ho pouze použít 
pro spolkovou činnost.

Účetnictví a audit
Účetnictví vede spolek stejně jako jiné nestát-
ní nevýdělečné organizace v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZOÚ), pro-
váděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb. a souvisejícími 
Českými účetními standardy. 

Spolek je jednou z organizací, která může za ur-
čitých podmínek využít výjimky v ZOÚ a vést jed-
noduché účetnictví v souladu s předpisy platný-
mi do 31. 12. 2013, zejména s tehdy platným ZOÚ 
a prováděcí vyhláškou č. 507/2002 Sb. Tato výjimka 
je zakotvena v § 38a ZOÚ:

„Občanská sdružení, jejich organizační jednot-
ky, které mají právní osobnost, církve a náboženské 
společnosti nebo církevní instituce, které jsou církev-
ní právnickou osobou9), a honební společenstva mo-
hou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., záko-
na č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 
č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud je-
jich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní obdo-
bí nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vzta-
hují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují 
účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění 
účinném k 31. prosinci 2003.“ 

Ustanovení omezuje možnost použít jednodu-
ché účetnictví pouze na honební společenstva, círk-
ve a náboženské společnosti nebo církevní instituce 
a na spolky. Textace sice dnes nepoužívá pojem spol-
ky, ale stále pracuje s pojmem občanská sdružení, nic-
méně po několika úpravách právních výkladů panu-
je právní výklad, který podpořilo i Ministerstvo financí 
ČR. Podle tohoto výkladu je pojem občanské sdruže-
ní aplikovatelný i na spolky, a to včetně nově vzniklých 
spolků po 1. lednu 2014. 

Vyjmenované organizace mohou vést jednodu-
ché účetnictví, pokud splňují podmínku ročního ob-
ratu do 3 mil. Kč. V současnosti je připravena nove-
la zákona o účetnictví, která upraví jednoduché účet-
nictví a podmínky jeho využití přímo v zákoně. Kromě 
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ročního obratu do 3 mil. Kč bude dle této navrhované 
novely organizace muset splnit ještě limit pro výši ak-
tiv 1,5 mil. Kč a organizace bude muset být neplátcem 
DPH.

Každopádně vedení jednoduchého účetnictví je 
možnost, nikoliv povinnost. Spolek, který nevede jed-
noduché účetnictví, vede standardní účetnictví dle 
ZOÚ, prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb. a souvisejí-
cích Českých účetních standardů. 

Spolky v současnosti nemají stanovenu povinnost 
auditu účetní závěrky. Je pravděpodobné, že po no-
vele ZOÚ chystané na rok 2016 bude i pro spolky 
platit povinnost auditu při překročení dvou ze tří krité-
rií (aktiva 40 mil. Kč, obrat 80 mil. Kč, 50 zaměstnan-
ců) tak, jako to dnes platí například pro společnosti 
s ručením omezeným. Nebude se to tedy zdaleka tý-
kat všech spolků, nicméně budou takové, které daná 
kritéria překročí. 

Daně
Zvláštní režim může mít zdanění spolků v případě da-
ně z příjmů, silniční daně a daně z nemovitostí. 

U daně z nemovitostí je pro většinu neziskových 
organizací stanoveno osvobození, nejinak tomu je 
i u spolků.

Daň silniční přímo navazuje na daň z příjmů tím, že 
předmětem daně silniční jsou pouze vozidla využívaná 
k činnostem, z nichž příjmy nejsou předmětem daně. 

Pro daň z příjmů je klíčové, zda je spolek veřejně 
prospěšným poplatníkem dle § 17a ZDP. Pokud ne, 
jeho daňový režim je stejný jako u obchodních kor-
porací, kde předmětem daně jsou všechny příjmy. 
U těchto poplatníků jsou pak přirozeně i všechna vozi-
dla předmětem daně silniční.

Pokud je spolek veřejně prospěšným poplatníkem, 
pak s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb, má 

tzv. úzký základ daně. To znamená, že předmětem da-
ně je pouze podnikatelská činnost a zisková nepod-
nikatelská činnost. Ztrátová nepodnikatelská činnost 
předmětem daně není (nelze jí tedy proti výsledku zis-
kových či podnikatelských činností použít). Na dru-
hou stranu si taková organizace následně může uplat-
nit snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP, pokud 
nejde o profesní komoru nebo svaz hájící podnikatel-
ské zájmy svých členů. Vozidla, která použije výhrad-
ně pro „ztrátové“ hlavní činnosti, nejsou předmětem 
daně silniční.  

Nicméně mnoho spolků je poskytovatelem zdravot-
ních služeb, což jsou ty organizace, které jsou držite-
lem oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tyto 
organizace mají tzv. široký základ daně. To znamená, 
že v jejich případě jsou předmětem daně všechny pří-
jmy a proti nim jsou postaveny všechny (daňově uzna-
telné) náklady.  A tudíž i všechna vozidla jsou před-
mětem daně silniční. Poskytovatel zdravotních slu-
žeb nemůže uplatňovat snížení základu daně dle § 20 
odst. 7 ZDP, tedy v principu daní stejně jako obchod-
ní korporace. Výjimkou je možnost použít osvobození 
přijatých darů dle § 19b, které může použít pouze ve-
řejně prospěšný poplatník. 

zveřejňování
V současnosti nemá spolek stanovenu povinnost zve-
řejňovat účetní závěrku nebo výstupy z jednoduché-
ho účetnictví ve sbírce listin. Zákonná úprava se zřej-
mě změní poté, co vstoupí v účinnost chystaná nove-
la zákona o účetnictví, která definuje zveřejňování pro 
všechny stejně bez ohledu na právní formu.

Miroslava Nebuželská
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Jaké jsou nejvýznamnější zdroje příjmů římsko-
katolické církve? 

Nejvýznamnějšími zdroji příjmů Římskokatolické 
církve v ČR jsou dary, sbírky, sponzorské příspěvky 
a výnosy z vlastní hospodářské činnosti. Kromě těch-
to vlastních zdrojů řadíme mezi příjmy i finanční pro-
středky z veřejných rozpočtů: příspěvek na podporu 
činnosti, účast na financování sociálních, zdravotních 
a humanitárních služeb, škol, školských zařízení.

Jaký je podíl jednotlivých druhů příjmů, např. 
darů, příjmů z prodeje majetku, na celkových 
příjmech?

Dle dostupných rámcových údajů za rok 2011 činí 
vlastní zdroje zhruba 47 % celkových příjmů; jde o da-
ry ve výši cca 0,47 mld. Kč, výnosy sbírek s 0,5 mld. Kč 
a výnos z vlastní činnosti 2,3 mld. Kč. Veřejné zdroje 
potom tvoří 53 % zdrojů financování, z toho 14 % jde 
na podporu přímého chodu církve. 

Nutno ovšem poznamenat, že jde o věc, která se 
již mění, a to v souvislosti s naplňováním zákona 
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi. Probíhající změny jsou 
postupné, tak jak se aplikuje zmíněný zákon, a proto ji 
v současné době nelze popsat a kvantifikovat. Dalším 
faktorem, který ovlivňuje uvedený podíl a skladbu příj- 
mů, je finanční náhrada za nevydatelný historický cír-
kevní majetek.

Bude dobré otázku znovu položit tak za tři až čtyři 
roky či po ukončení vydávání nemovitého majetku. 

Římskokatolická církev je zřizovatelem právnic-
kých osob – účelových zařízení, která poskytu-
jí sociální nebo zdravotní služby, je zakladatelem 
škol. Kolik takových zařízení v jednotlivých oblas-
tech celkem evidujete?

V ČR evidujeme celkem 86 škol (od mateřských 
po vyšší odborné školy, včetně dvou seminářů) a pů-
sobí zde více než 360 Charit (rok 2014). Ne všechny 
ale mají svoji samostatnou právní subjektivitu, liší se 
to dle diecéze, kde Charity fungují. 

Jaké jsou celkové výdaje těchto účelových zaří-
zení, příp. jaké jsou celkové výdaje vynaložené pro 
plnění obecně prospěšných služeb, plnění činností 
doplňkových a na vlastní činnost (správu)? 

Takovéto souhrnné informace v současné době 
k dispozici nemáme, neboť se jedná o údaje od velké-
ho množství subjektů s různými činnostmi, které dle 
kanonického práva hospodaří nezávisle. 

Provádíte u těchto právnických osob kontrolu 
hospodaření a jak často?

Česká biskupská konference (ČBK) jako instituce 
(úřad) není nadřízeným orgánem těchto právnických 
osob. Dle kanonického práva je kontrola v gesci jed-
notlivých biskupů a biskupství, na jejichž oblasti sprá-
vy zařízení vykonává činnost; ty podléhají legislativě 
ČR, a to i v oblasti kontrolních mechanismů.

Místně příslušný biskup či jím zřizované orgány si 
zajišťují též kontrolu ve svých farnostech. Kontrola 
probíhá prostřednictvím správních rad. 

Ze zákona vyplývá, že výroční zpráva účelové-
ho zařízení musí obsahovat výrok auditora k roč-
ní účetní závěrce u těch účelových zařízení, u nichž 

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. absolvoval 
Katolickou teologickou fakultu UK v Praze a v srp-
nu 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kně-
ze. V rámci své duchovní služby působil v Kutné 
Hoře jako první vojenský kaplan Armády ČR 
(1996–2006) a po studijním pobytu v Římě ja-
ko moderátor kurie, posléze generální vikář 
Královéhradecké diecéze. Od 1. 7. 2011 je ge-
nerálním sekretářem ČBK. Tomáš Holub se an-
gažuje ve vedení křesťanských kurzů pro mládež 
JUMP, přednáší v rámci České křesťanské akade-
mie, Charismatické obnovy, podílí se na kurzech 
pro mládež a manželské páry, které rovněž pasto-
račně doprovází.

Rozhovor s Mons. Tomášem Holubem, generálním 
sekretářem České biskupské konference  

O hospodaření římskokatolické církve  



strana 28 • Auditor 6/2015

téma čísla – Neziskové organizace

výše čistého obratu překročí 10 milionů Kč. Kolik 
takových účelových zařízení máte?

Mohou to zpravidla být organizace jako charity, jed-
notlivá biskupství či některé velké farnosti. Je však 
třeba konstatovat, že dle zákona je obrat jen jednou 
z podmínek pro auditování. Tedy i organizace, kte-
ré dosáhnou uvedeného čistého obratu, ještě nemu-
sí nutně být předmětem auditů. My zpravidla musíme 
splnit dvě ze tří podmínek. I z tohoto důvodu si evi-
denci takových organizací nevedeme. 

Jaké jsou vaše zkušenosti s auditory a s jejich 
službami, např. při ověřování účetních závěrek?

ČBK jako taková nemá zkušenost s prací auditorů, 
protože dle platné legislativy její účetní závěrka není 

schvalována auditorem. Máme však zkušenosti s prací 
daňového poradce. Vím také, že zkušenosti s auditory 
mají např. některá biskupství či případně některé jiné 
právnické osoby (větší Charity) a dle jejich informací 
auditoři s auditovanou společností spolupracují v prů-
běhu celého roku. Jejich práce bývá velmi důsledná 
a je dobré, že dávají metodické podněty ke zkvalitňo-
vání vedení účetní evidence. 

Rozhodně nemáme informace o tom, že by auditoři 
k výkonu své práce přistupovali pouze formálně.

Rozhovor vedla Martina Smetanová

1 Česká biskupská konference 
má povinnost ověření účetní 
závěrky auditorem:
a) Vždy
b) Jen pokud přesáhne limity 

stanovené zákonem
c) Jen pokud má výnosy 

z vlastní hospodářské čin-
nosti

d) Nemá, pouze dobrovolně

2 Římskokatolická církev evi-
duje v ČR celkem tento počet 
škol: 
a) 100 
b) 86 
c) 68 
d) 33 

3 V ČR je celkem aktivních po-
litických stran a politických 
hnutí: 
a) 103 
b) 155 
c) 300 
d) 200

4 Vítězem voleb do Poslanec-
ké sněmovny se v roce 2013 
stala tato strana: 
a) ČSSD
b) ANO 2011 

c) ODS 
d) TOP 09 

5 Veřejná vysoká škola je po-
vinna každoročně vypraco-
vat, předložit ministerstvu 
a jako neperiodickou publi-
kaci zveřejnit: 
a) Výroční zprávu o činnosti 

a zprávu o vztazích 
b) Výroční zprávu o hospoda-

ření 
c) Nemá žádnou povinnost 
d) Výroční zprávu o činnosti 

a výroční zprávu o hospo-
daření 

6 Majetkem veřejné vysoké  
školy jsou: 
a) Věci, byty a nebytové pro-

story, práva a jiné majetko-
vé hodnoty

b) Dlouhodobý majetek 
c) Nemá žádný majetek 
d) Věci 

7 Statutárním orgánem nadace 
je: 
a) Jednatel 
b) Správní rada 
c) Ředitel nadace 
d) Valná hromada 

8 Nadace zveřejňuje ve sbírce 
listin vedené rejstříkovým  
soudem: 
a) Statut 
b) Výroční zprávu 
c) Statut a výroční zprávu
d) Nezveřejňuje nic 

9 Spolek lze zrušit: 
a) S likvidací 
b) S likvidací nebo bez likvi-

dace s právním nástupcem
c) Převedením na jinou práv-

ní formu 
d) Bez likvidace s právním ná-

stupcem 

10 Stanovy spolku obsahují mi-
nimálně: 
a) Název a sídlo spolku 
b) Název, sídlo a účel spolku 
c) Název, sídlo a účel spolku, 

určení statutárního orgánu 
a práva a povinnosti členů 
vůči spolku

d) Název a sídlo spolku, prá-
va a povinnosti členů vůči 
spolku 

Test připravila Martina Smetanová

test: Nestátní neziskové organizace
Z nabízených možností je vždy jen jedna správná.

Správné odpovědi: 1d, 2b, 3d, 4a, 5d, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c.
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konference internet ve státní správě  
a samosprávě
Jako již tradičně se i začátek dubna 2015 nesl ve  
znamení konference Internet ve státní správě a sa-
mosprávě (ISSS) v Hradci Králové, která letos svým 
18. ročníkem završila svou plnoletost. Tato konferen-
ce konaná pod záštitou čelních představitelů Senátu 
Parlamentu ČR a Vlády ČR, Asociací krajů ČR a hejtma-
na Královéhradeckého kraje umožnila setkání zástup-
ců státní správy i samospráv, odborníků z oblasti zdra-
votnictví, představitelů firem poskytujících služby infor-
mačních technologií a vůbec všech, kteří se o e-Govern-
ment a informatizaci veřejné správy zajímají. 

Hlavní témata konference
V rámci slavnostního zahájení proběhla moderovaná 
diskuse nad hlavními tématy. Prvním z nich byla při-
pravovaná novela zákona o veřejných zakázkách, je-
jímž garantem je ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová. Zaznívaly kritické poznámky k aktuální-
mu stavu zákona, jako je nedostatek finančních pro-
středků na kvalitní odborníky (a to jak interní, tak ex-
terní), nezbytná přítomnost právníků na každé pora-
dě k veřejným zakázkám, diskriminační kritéria (neú-
měrně dlouhá praxe vzhledem k hodnotě zakázky, vý-
lučně česky mluvící tým), protahování výběrových ří-
zení díky podávaným námitkám a podnětům, které 
v konečném důsledku znemožňují čerpání prostředků 
z dotačních programů EU, či cena jako jediné hodno-
ticí kritérium aktuálně používané v drtivé většině pří-
padů. Zkusme doufat, že novelizovaný předpis, jehož 
účinnost musí nastat před 18. dubnem 2016, nebu-
de pouze naplňovat povinnosti vyplývající z transpo-
zice ustanovení směrnic Evropské unie do zákona, ale 
bude reagovat na kritické připomínky z aplikace dosa-
vadního znění zákona a poskytne odpovídající meto-
dickou podporu pro celý proces výběrových řízení. 

Dalším velkým tématem byl zákon o kybernetické 
bezpečnosti, který by dle názoru odborníků měl být 
zaměřen zejména na provozní spolehlivost, funkčnost 
a bezpečnost informačních systémů a jejich dopad 
na samosprávu. O tom, že jde o opravdu žhavé téma, 
svědčí i celodenní blok věnovaný různým aspektům 
tohoto zákona, jako je analýza rizik, technologie a ří-
zení nebo mezinárodní zkušenosti s aplikací obdobné 
legislativy.

V diskusi byla zmiňována i elektronická identita ob-
čana (e-identita), která by měla usnadnit komunika-
ci s úřady státní správy a samosprávy i využívání so-
ciálních a zdravotnických služeb. V této oblasti proza-
tím poněkud zaostáváme za ostatními státy EU, a to 
i díky tomu, že prozatím není zcela jasné, jakým způ-
sobem by měl být určen unikátní identifikátor, nebo 
nevyužíváním všech možností, které nabízejí základní 

registry. Proto asi ještě nějakou dobu potrvá, než bu-
de moci občan vyřešit oznámení změny trvalého byd-
liště všude tam, kde je třeba, z jednoho místa najed-
nou. Alespoň částečnou pomoc mu může poskytnout 
portál Samoobsluha provozovaný ministerstvem vnit-
ra, kde je možné nalézt návod, jak postupovat a na ja-
ké úřady se obrátit v různých životních situacích jako 
zmíněná změna trvalého bydliště, narození dítěte, od-
chod do důchodu či pořízení nebo prodej nemovitosti.

Po slavnostním zahájení následoval velmi pestrý 
program uspořádaný do celé řady tematických blo-
ků, ve kterých se o své osobní zkušenosti z realizova-
ných projektů podělili jak ti, kteří byli v pozici objed-
natele, tak ti, kteří byli v pozici dodavatele, manaže-
ra projektu či implementátora. Mezi prezentace, které 
mě osobně nejvíce zaujaly, patřily příspěvky na téma 
veřejné investování v oblasti ICT zástupců ÚOHS, ně-
kterých ministerstev nebo České pošty týkající se zku-
šeností se sdílenými službami, centralizací SW a HW 
vybavení a porovnání výhod a nevýhod outsourcin-
gu a insourcingu oddělení IT. Rovněž prezentace v blo-
ku Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu s ná-
zvem iPoint – portál občana, využití videokonferencí 
ve veřejné správě, případová studie využití videokon-
ferencí v trestním řízení a softwarová podpora finanč-
ní kontroly v podmínkách nového zákona obsahova-
ly hodnotné zkušenosti z praxe a ne pouze teoretic-
ké pojednání. Věřím, že velmi zajímavé byly příspěvky 
v celodenním bloku věnovanému elektronizaci zdra-
votnictví, různé prezentace na téma ICT infrastruktura 
pro veřejnou správu a pro místní samosprávy včetně 
bezpečnosti, ale i v bloku týkajícím se aktuálního sta-
vu projektů veřejné správy. Šlo např. o úplné elektro-
nické podání, správu katastru nemovitostí, spisovou 
službu nebo evropské strukturální a investiční fondy 
2014–2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve-
řejné správě. Úplný program konference včetně jed-
notlivých prezentací je možné najít na internetových 
stránkách konference www.isss.cz.

Nedílnou součástí konference ISSS je mezinárod-
ní konference V4DIS představující výměnu zkušenos-
tí s e Governmentem mezi zeměmi Visegrádské čtyř-
ky a využití mezinárodních zkušeností ICT v cestovním 
ruchu.

vyhlášení výsledků soutěží
Jako každoročně došlo i na i vyhlášení výsledků ně-
kolika spřízněných soutěží a setkání finalistů soutě-
že mladých talentů JuniorErb s předsedou Senátu 
Bohuslavem Sobotkou. 

V soutěži Český zavináč byla oceněna roadshow 
„Internet mění svět“ sdružení SPIS z roku 2001 jako 
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jeden z nejvýraznějších počinů rozvoje e-governmentu 
posledního dvacetiletí. 

Vítězi v soutěži Zlatý erb 2015 o nejlepší weby 
a elektronické služby měst a obcí se staly Příbor se 
svým Rodinným webem (Nejlepší elektronická služ-
ba), Chuderov (Nejlepší webová stránka obce) 
a Bruntál (Nejlepší webová stránka města). Cenu Jana 
Savického za nejlépe zvládnuté kritérium „Povinné in-
formace“ si odvezla Praha-Dubeč, zvláštní cena minis-
tra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webo-
vé stránky náleží obci Nučice a městu Bruntál, drži-
teli zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj za nej-
lepší turistickou prezentaci na webových stránkách 
se staly Orlické hory a Podorlicko v kategorii regiony 
a Turistický portál města Mariánské Lázně v katego-
rii města/obce a cenu veřejnosti udělila Asociace krajů 
ČR obci Nerestce z okresu Písek.

Udělena byla také Cena ministra vnitra za přínos 
pro rozvoj informační společnosti expertnímu progra-
mu „Fórum pro otevřená data“, které bylo založeno 
v roce 2013 Fondem Otakara Motejla, Matematicko-
fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou infor-
matiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 
a které je zaměřeno na propagaci a šíření myšlenky 
a principů otevřených dat veřejné správy v České re-
publice. 

V soutěži o nejlepší internetové stránky čes-
kých knihoven Biblioweb organizované pod zášti-
tou Asociace krajů České republiky byli vyhláše-
ni následující vítězové: Severočeská vědecká knihov-
na v Ústí nad Labem (absolutní vítěz a vítěz kategorie 
knihovny v obcích nad 30 tisíc obyvatel), Masarykova 

veřejná knihovna ve Vsetíně (knihovny v obcích 
od 15 001 do 30 000 obyvatel), knihovna měs-
ta Petřvald (knihovny v obcích do 15 tisíc obyvatel). 
Zvláštní cenu Blind Friendly za nejlepší bezbariérový 
web knihovny získala Městská knihovna Litvínov a ce-
nou Sympatie porotců byla oceněna Masarykova ve-
řejná knihovna Vsetín. Nejvíce hlasů od veřejnosti zís-
kala Knihovna U Mokřinky z obce Mokré.

V neposlední řadě byly vyhlášeny výsledky soutě-
že Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí 
a regionů v Evropě. Mezi oceněnými projekty zaměře-
nými na podporu vzájemné výměny zkušeností a sna-
hu zástupců místní správy a samosprávy účinně využí-
vat informačních technologií ke zvyšování kvality a pří-
stupnosti služeb veřejné správy byly oficiální strán-
ky města Most, oficiální stránky Bratislavy a polského 
města Piotrków Trybunalski.

Krizové řízení, inteligentní systémy, smart cities, 
elektronická spisová služba, rizika, infrastruktura, digi-
tální modely, procesní řízení, open data, katalogizace, 
efektivní komunikace, monitoring… – to je jen hrstka 
odborných termínů, které bylo možné slyšet během 
obou dnů, po které konference probíhala. 

závěr
Dle mého názoru měl každý účastník možnost najít 
v pestrém programu to své, co ho zaujalo a co mu mů-
že posloužit například jako inspirace do budoucnosti 
ve znamení naší informační společnosti.

Petra Kučerová
členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR
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smlouva o kontrolní činnosti
Tento článek je druhou částí třídílného seriálu smluvních 
typů souvisejících s poskytováním auditorských služeb. 
Navazuje na příspěvek zaměřený na smlouvu o dílo, kte-
rý vyšel v předchozím čísle časopisu Auditor (č. 5/2015).

 
Smlouva o kontrolní činnosti byla dříve upravena 

v Zákoníku mezinárodního obchodu a posléze v obchod-
ním zákoníku. Dnes je tato právní úprava obsažena  
v § 2652–2661 nového občanského zákoníku (NOZ). 

Lze předpokládat, že kontrolorem (dříve definovaným 
jako vykonavatelem kontroly) bude začasté podnikatel 
s příslušným předmětem činnosti.

základní ustanovení
Podle základního ustanovení se podle smlouvy o kontrol-
ní činnosti kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav urči-
té věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom 
kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu 
odměnu. K ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povin-
nost, jež by mohla ovlivnit nestrannost kontroly nebo 
správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží.

Podstatné náležitosti smlouvy tvoří:
•	 závazek kontrolora k nestrannému zjištění stavu určité 

věci nebo ověření výsledku určité činnosti,
•	 závazek kontrolora k vydání kontrolního osvědčení 

o tomto zjištění nebo ověření, 
•	 závazek objednatele k zaplacení odměny kontrolorovi. 

Nejde o subtyp smlouvy o příkazu ani smlouvy o dílo. 
Nejde o obstarání záležitosti ani o vytvoření díla, ale tato 
smlouva slouží ke zjištění objektivního stavu. 

Nejedná se přitom jen o případné ověření množství ne-
bo jakosti. Může být sjednána jakákoliv kontrolní činnost 
(např. i dodržování právních předpisů při obchodní čin-
nosti podnikatele, správnosti hospodaření se svěřenými 
hodnotami; může jít též např. o provádění revizí elektro-
instalací, pevnostní zkoušky konstrukcí, těsnostní zkouš-
ky potrubí apod.). Přesné vymezení předmětu kontroly 
je věcí konkrétního ujednání ve smlouvě. 

Nestranný způsob kontroly
K případnému ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá po-
vinnost, jež by mohla ovlivnit nestrannost kontroly nebo 
správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží. 

Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle sta-
noveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kon-
troly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontro-
ly nacházel v době jejího provádění. Zjištěný stav popíše 
v kontrolním osvědčení. 

Kontrolní osvědčení může být různého dohodnuté-
ho druhu nebo druhu stanoveného zvláštními předpisy. 
Může se např. jednat o osvědčení o jakosti a komplet-
nosti (potvrzující kvalitativní ukazatele zboží a osvědču-
jící, že zboží obsahuje stanovená příslušenství), o atest 
(osvědčující zvláštní vlastnosti zboží, např. zaručenou sva-
řitelnost), mj. i o revizní zprávy elektroinstalací (kterými 
se ve stanovených obdobích potvrzuje provozuschopnost 

zařízení odpovídající právním předpisům, závazným tech-
nickým předpisům a normám). 

Kontrolní osvědčení může být mj. jedním z dokumentů 
při platbách s využitím dokumentárních akreditivů i při 
sjednání dokumentárních inkas. Může být též dohodnu-
to v kupní smlouvě, že toto osvědčení bude přílohou do-
dacího listu apod. 

Dále se v praxi může sjednávat mj. i osvědčení při zjiš-
ťování stavu zásilky či kvality provedeného díla. Výčet pří-
kladů jen naznačuje široké možnosti realizace smlouvy. 

Jak je zřejmé, neplatnost ustanovení smlouvy není vá-
zána až na přímé ovlivnění nestrannosti, ale stačí pouhá 
možnost takového ovlivnění. Charakteristickým rysem té-
to smlouvy je totiž právě nestrannost. 

kvalita, rozsah, způsob, doba a místo kontroly
Kontrolor provede kontrolu v rozsahu a způsobem ob-
vyklým při obdobných kontrolách. Má se za to, že kon-
trola má být provedena bez zbytečného odkladu v mís-
tě, kde se předmět kontroly nachází. Objednatel oznámí 
kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou 
k provedení kontroly, zejména mu umožní potřebný pří-
stup k předmětu kontroly.

Mezi ostatní části smlouvy bude tedy zpravidla pat-
řit způsob kontroly (zajišťující nestrannost), doba, místo 
a rozsah, jakož i popsání stavu předmětu kontroly.

Vykonavatel musí kontrolní činnost nestranně provést; 
nestranné provedení však znamená, že výsledky kontro-
ly také nesmí v kontrolním osvědčení nijak zkreslit, zata-
jit nebo jinak změnit.

Podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu kontroly by 
měly být sjednány ve smlouvě. Toto řešení lze jen dopo-
ručit. Avšak pokud by tomu tak nebylo, bude se prová-
dět výše popsaným postupem – v rozsahu a způsobem 
obvyklým při obdobných kontrolách. 

Úplata a náklady
Právo kontrolora na odměnu vzniká provedením kontro-
ly a vydáním kontrolního osvědčení. Společně s právem 
na odměnu vzniká kontrolorovi i právo na náhradu nákla-
dů, které při provedení kontroly účelně vynaložil, leda-
že z povahy těchto nákladů vyplývá, že jsou v odměně již 
zahrnuty.

Kontrolor má nárok na úplatu po splnění povinnos-
ti provést kontrolu a vydat kontrolní osvědčení. Není-li 
úplata smluvena, je objednatel povinen zaplatit úplatu 
obvyklou v době uzavření smlouvy se zřetelem k před-
mětu, rozsahu, způsobu a místu kontroly. 

vztah ke třetím osobám, vady kontroly,  
náhrada škody
Provedení kontroly se nedotýká právních poměrů mezi 
objednatelem a jinými osobami, zejména osobami, jimž 
je určen nebo od nichž pochází předmět kontroly.

Provedení kontroly je vztahem mezi dvěma subjekty 
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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 části 
webových stránek Komory auditorů 
www.kacr.cz, kam se lze dostat 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.

téma čísla – Neziskové  
organizace
•	Politické strany a politická  

hnutí v číslech – navazuje 
na stejnojmenný článek  
v časopise Auditor

•	TI: Audit prezidentských voleb je 
nedůvěryhodný

•	Věřitelé se obávají o finance 
ODS

•	 „Řekl jsem Tomiovi, že chci  
vidět účet, on na to povídá,  
že jsem se zbláznil.“ MF Dnes 
opět o financování Úsvitu

•	Z výplatnice Úsvitu: šéfův řidič 
a zpívající poslanec

•	Primátor Ostravy: Změny se dě-
jí, i když pomaleji než bych chtěl

zaznamenali jsme
•	ČNB začne více kontrolovat 

kampeličky
•	Dvě třetiny firem nedávají zprá-

vy o hospodaření do sbírky 
listin

•	Průhledné a řádně zdaněné fir-
my získají značku Taxparency 

•	Google má „svoji“ vlastní daň. 
Dotknout se ale může i vás

•	Karlovarská krajská nemocni-
ce začne zavádět úspory pod-
le auditu

•	Audit: Krajská nemocnice ročně 
ušetří desítky milionů. Musí ale 
propouštět

•	Podivné účty strážníků už zkou-
mají kriminalisté

•	Podali jste účetní závěrku 
za rok 2014 k daňovému při-
znání ve formátu pdf anebo kla-
sicky papírově, a finanční úřad 
vám takovéto podání nechce 
uznat?

-VeL-

Co najdete v e-příloze č. 6/2015

právo

a nedotýká se jiných právních vztahů. Kontrolní osvědče-
ní vystavené kontrolorem vůči objednateli kontroly, jehož 
stejnopis může být předán prodávajícímu zboží – nemů-
že nahradit oznámení vad kupujícím, nemůže obecně na-
hradit ani prohlídky zboží kupujícím.

Jestliže kontrolor neprovedl kontrolu řádně, nevznika-
jí mu nároky na odměnu, resp. na nutné a účelně vyna-
ložené náklady, a objednatel může po uplynutí doby sta-
novené pro provedení kontroly od smlouvy odstoupit. 
Objednatel pak může postupovat podle ustanovení upra-
vujících odpovědnost za škodu, případně smluvní poku-
tu, byla-li sjednána.

 Kontrolor je povinen nahradit škodu způsobenou po-
rušením povinnosti provést řádně kontrolu, jen pokud ta-
to škoda nemůže být nahrazena uplatněním nároku ob-
jednatele vůči osobě odpovědné za vadné plnění, jež je 
předmětem kontroly. Prvotní je vždy náhrada škody od-
povědné osoby; odpovědnost kontrolora je až druhotná. 

Jako náhradu škody však nemůže objednatel požado-
vat náhradu toho, co opomenul včas oznámit nebo vy-
máhat vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmě-
tu kontroly, nebo toho, co objednatel nemůže vymáhat 
vzhledem k ujednání uzavřenému s touto osobou, jež ta-
kový nárok po provedené kontrole vylučuje. 

Kontrolor nahradí škodu způsobenou porušením povin-
nosti provést kontrolu řádně v tom rozsahu, v jakém ob-
jednatel nemůže účinně dosáhnout náhrady uplatněním 
práva z vadného plnění vůči tomu, kdo plnil kontrolovaný 

předmět. Kontrolor povinnost k náhradě škody nemá, 
opomenul-li objednatel vymáhat své právo vůči třetí oso-
bě včas, nebo nemůže-li je vymáhat vzhledem k tomu, co 
s třetí osobou ujednal – viz ustanovení § 2660 odst. 1. 

Omezení podle § 2660 odst. 1 neplatí, ujistil-li kontro-
lor objednatele, že bez ohledu na rozsah a způsob kont-
roly zjistí všechny vady, nebo ujistí-li objednatele, že kon-
trolní osvědčení je úplné a správné.

Půjde-li o případy, kdy je vykonavatel povinen nahradit 
škodu způsobenou porušením povinnosti provést řádně 
kontrolu, přecházejí na něho zaplacením této náhrady ná-
roky, které má objednatel vůči osobě odpovědné za vad-
né plnění předmětu kontroly tak, jako by mu byly tyto 
nároky postoupeny. Jedná se o případ zákonné cese. 

I při realizaci tohoto smluvního typu je třeba věnovat 
pozornost konkrétnímu smluvnímu ujednání. 

Rovněž vzhledem ke stručnosti právní úpravy lze jen 
doporučit, tak jako i u jiných smluvních typů, vydání pří-
slušných obchodních podmínek (např. pro provádění re-
vizí elektroinstalací) a usnadňovat kontraktaci smluvním 
odkazem na tyto podmínky (v obchodních podmínkách 
je možno také mj. stanovit i otázky placení, případně fak-
turování, splatnosti faktur, úrok atd.). 

Zpracováno v rámci interního projektu Akademie Sting, 
637 00 Brno-Jundrov, IGA_AS_03_02. 

prof. Karel Marek
Akademie Sting, vysoká škola, Brno


