SMĚRNICE O UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ
V KOMOŘE AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§1
Úvodní ustanovení
1. Směrnice stanovuje pravidla pro udělování čestného členství v Komoře auditorů České republiky (dále jen
„Komora“).
2. Směrnice je závazná pro členy volených orgánů Komory, členy odborných výborů a redakčních rad jmenovaných
výkonným výborem Komory.
§2
Základní pojmy
1. Čestným členstvím se rozumí vztah mezi čestným členem a Komorou vzniklý v souladu s touto směrnicí.
2. Seznamem čestných členů se rozumí evidence vedená elektronicky a obsahující údaje specifikované v § 4
odstavci 2.
§3
Podmínky čestného členství
Čestným členem Komory se může stát bývalý statutární auditor, který splňuje tyto podmínky:
a) byl řádně zapsán v rejstříku auditorů v souladu se zákonem o auditorech;
b) nebyl v minulosti kárně postižen;
c) kvalita jeho práce a plnění povinností vůči Komoře bylo vždy hodnoceno bez významných připomínek;
d) nemá dluhy nebo nedoplatky vůči Komoře a Radě pro veřejný dohled nad auditem;
e) uhradil roční členský poplatek ve výši 500 Kč (splatný k 31. lednu běžného roku).
§4
Navrhování a rozhodování o udělení čestného členství
1. Kandidáty na čestné členství může navrhnout kterýkoli z členů volených orgánů. Návrh se předkládá úřadu
Komory, jeho zpracováním a vyřízením se zabývá výbor, do jehož kompetence patří vedení rejstříku auditorů.
2. Návrh podávají a potvrzují vlastnoručním podpisem alespoň tři navrhovatelé. Součástí návrhu je i souhlas
navrhovaného s udělením čestného členství a se zpracováním osobních údajů.
3. O udělení čestného členství rozhoduje na základě posouzení splnění podmínek uvedených zde v § 3 výkonný
výbor hlasováním. Rozhoduje prostou většinou všech hlasů přímo nebo per rollam, bez zbytečného odkladu.
4. Výbor, do jehož kompetence patří vedení rejstříku auditorů, na základě rozhodnutí výkonného výboru vyrozumí
navrženého o udělení, příp. neudělení čestného členství.
5. V případě kladného rozhodnutí je vyhotoven certifikát čestného členství, který je čestnému členovi osobně
předán prezidentem Komory nebo jím pověřeným zástupcem v dohodnutém termínu nebo zaslán poštou.
6. Čestné členství je nepřenosné.
§5
Zánik čestného členství
1. Čestné členství zaniká:
a) na vlastní žádost;
b) omezením svéprávnosti;
c) rozhodnutím výkonného výboru o zrušení čestného členství na základě skutečností neslučitelných
s čestným členstvím (v případě neuhrazení ročního poplatku za čestné členství nebude tento vymáhán, ale
čestné členství bude zrušeno);
d) opětovným zahájením auditorské činnosti;
e) úmrtím jeho nositele.
2. V případě zániku čestného členství Komora tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu svých
čestných členů.
3. V případě zániku čestného členství na vlastní žádost nebo opětovným zahájením auditorské činnosti je bývalý
nositel čestného členství povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě třiceti dnů, vrátit Komoře
certifikát.
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§6
Vedení seznamu čestných členů
1. Seznam čestných členů obsahuje tyto informace (výhradně pro potřeby Komory):
a) jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště čestného člena, rodné číslo, datum narození a číslo certifikátu
čestného členství;
b) datum vydání certifikátu čestného členství;
c) datum zániku čestného členství.
2. Seznam čestných členů zveřejňuje Komora na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto informace:
a) jméno a příjmení čestného člena;
b) původní číslo oprávnění, resp. evidenční číslo auditora, datum jeho vydání a datum zániku;
c) číslo certifikátu čestného členství a datum jeho vydání.
§7
Práva a povinnosti spojené s čestným členstvím v Komoře
1. Čestný člen má právo:
a) účastnit se jednání sněmu Komory bez hlasovacího práva;
b) bezplatně dostávat časopis Auditor;
c) navrhovat k projednání záležitosti související s rozvojem profese;
d) vhodným způsobem podporovat rozvoj a všeobecnou známost auditorské profese;
e) na přístup k uzavřené části webu Komory („pro členy“).
2. Čestný člen musí zejména:
a) udržovat a rozvíjet svoji dobrou pověst;
b) zachovávat mlčenlivost v souladu s právními předpisy a etickým kodexem.
§8
Závěrečná ustanovení
Směrnice o udělování čestného členství v Komoře auditorů ČR ve znění schváleném sněmem Komory auditorů ČR
dne 21. listopadu 2016 nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2016.
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