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Listopad 2014

V pondělí 24. listopadu se auditoři sešli v hotelu Olšanka v Praze 3 na XXIII. sněmu

auditorů. Na programu měli schvalování zpráv o činnosti volených orgánů za uplynulé

období, změn profesních předpisů, volbu poloviny členů výkonného výboru, celé

dozorčí komise, kárné komise a volební komise, schvalování auditora účetní závěrky

komory, rozpočtu na rok 2015 a priorit činnosti komory v příštích dvou letech. Počet

přítomných auditorů včetně plných mocí byl v okamžiku zahájení sněmu 452, 

tj. 32,82 % všech auditorů. Nebyl tak dostačující k tomu, aby byl sněm 

usnášeníschopný, proto prezident Petr Šobotník v souladu se statutem vyhlásil na

tentýž den náhradní sněm se stejným programem. Jako hosté se sněmu zúčastnili 

bývalí prezidenti komory Vladimír Pilný, Ladislav Langr, Vladimír Králíček a Petr Kříž,

ale také zástupci Ministerstva financí Martina Smetanová, Nikolaj Terziev a Tomáš

Vyhnánek, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář, prezidentka

Svazu účetních Jana Pilátová a prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš

Pivoňka. Všechny projednávané dokumenty byly sněmem schváleny. 

Krátce po skončení XXIII. sněmu se na mimořádném zasedání sešel výkonný výbor 

komory v novém složení. Jeho cílem bylo zvolit prezidenta, 1. viceprezidenta 

a viceprezidenta na nadcházející dvouleté funkční období. Navrženi byli dva kandidáti 

a oba kandidaturu přijali. V následující volbě byla většinou hlasů zvolena prezidentkou

Komory auditorů Irena Liškařová. První viceprezidentkou byla zvolena Libuše Müllerová 

a viceprezidentem Pavel Kulhavý. Bezprostředně po skončení sněmu se také sešly

odděleně nově zvolené komise, které ze svých řad zvolily své předsedy a místopředsedy.

Předsedkyní dozorčí komise byla zvolena Jana Gebauerová, místopředsedy Josef Běloubek

a Michal Brandejs. Předsedou kárné komise byl v tajné volbě zvolen Radomír Stružinský,

místopředsedy Michal Hora a Karel Novotný ml. Předsedou volební komise byl zvolen

Miroslav Kodada, místopředsedou Michal Bareš.
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SEDM NOVĚ ZVOLENÝCH 
ČLENŮ NA OBDOBÍ LISTOPAD 
2014 AŽ LISTOPAD 2018

Irena Liškařová
Jiří Pelák
Stanislav Staněk
Pavel Kulhavý
Milan Zelený
Jiří Vrba
Tomáš Brumovský

SEDM DOSAVADNÍCH ČLENŮ 
ZVOLENÝCH NA OBDOBÍ 
LISTOPAD 2012 AŽ LISTOPAD 2016

Jaroslav Dubský
Blanka Dvořáková
Bohumil Král
Michaela Kubýová
Libuše Müllerová
Jarmila Novotná
Petr Vácha

Složení výkonného výboru po sněmu  
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Prosinec 2014

První řádné zasedání výkonného výboru v novém složení se uskutečnilo 1. prosince.

Výkonný výbor schválil předsedy a místopředsedy jednotlivých odborných výborů ko-

mory. Jednání se zúčastnil jako host Petr Kříž, zastupující prezident FEE, který informo-

val o strategii FEE na roky 2015 a 2016 a o aktuálních novinkách z FEE. Výkonný

výbor schválil postup pro jednání s ministerstvem financí o novele zákona o auditorech.

Dále projednal a rozhodl, že na rok 2015 nevyhlásí prioritní vzdělávací téma.

V pondělí 1. prosince 2014 se v žižkovském sportovním centru Xbowling konalo

tradiční předvánoční setkání členů výkonného výboru, dozorčí a kárné komise,

odborných výborů, redakční rady časopisu Auditor, pracovníků úřadu a dalších

spolupracovníků Komory auditorů. Nově zvolená prezidentka komory Irena Liškařová

poděkovala všem, kdo pro komoru celý rok pracovali. Součástí večera byl i bowlin-

gový turnaj, jehož se zúčastnilo šest týmů. Účastníci celý večer s napětím sledovali,

jak vypadá počasí venku, kde ledovka zcela ochromila dopravu nejen v Praze.

Tradiční každoroční setkání zástupců profesních komor se uskutečnilo 3. prosince

a jeho hostitelem tentokrát byla Česká lékařská komora. Setkání se zúčastnili zástupci

prakticky všech komor vzniklých ze zákona. Komoru auditorů ČR na setkání 

reprezentovala prezidentka Irena Liškařová a první viceprezidentka Libuše Müllerová.

Problémy, s nimiž se potýká většina komor, připravila a shrnula hostitelská komora

do prohlášení prezidentů profesních komor, které bylo podepsáno všemi prezidenty

a posléze zveřejněno. Cílem prohlášení, adresovaného předsedovi vlády, bylo

neoslabovat kompetence komor vměšováním se do jejich vnitřních záležitostí

a zároveň vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv.

Pátý ročník odborného semináře pořádaného Národní účetní radou (NÚR) se konal

v pátek 5. prosince 2014 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.
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KA ČR na setkání zastupovaly prezidentka Irena Liškařová a první
viceprezidentka Libuše Müllerová.

Zástupci profesních komor při pravidelném setkání.



Seminář byl zaměřen na aktuální problémy v oblasti účetnictví, daní a auditu.

K novele zákona o účetnictví vystoupili Ladislav Mejzlík a Jiří Pelák. 

Novým prezidentem FEE na období let 2015–2016 byl 17. prosince jmenován Petr Kříž.

Zastupujícím prezidentem se stal Edelfried Schneider z německé společnosti HLB Ger-

many GmbH. Petr Kříž působil řadu let v orgánech Komory auditorů ČR, kterou v letech

2001–2004 vedl. V FEE působil od poloviny 90. let, od roku 2007 předsedal pracovní

skupině FEE pro banky a v období let 2013–2014 byl zastupujícím prezidentem.

Komora auditorů v prosinci vydala ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o.,

ucelenou příručku k ověřování dotací. Příručka vznikla na základě dosavadních

zkušeností s ověřováním rozličných dotačních titulů a na základě snahy komory

o sjednocení postupů a nastavení dobré praxe při ověřování dotací napříč všemi

dotačními programy.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2014

Číslo Téma

1/2014 Dotační programy

2/2014 Zemědělství

3/2014 Zdravotnictví

4/2014 Malé a střední podniky

5/2014 Hospodářská kriminalita

6/2014 Audit pro zvláštní účely

7/2014 Veřejný sektor

8/2014 Auditorská praxe

9/2014 Fúze

10/2014 XXIII. sněm Komory auditorů ČR
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Ladislav Mejzlík, Simona Hornochová, Jiří Žežulka a Petr Kříž vys-
toupili na semináři NÚR.



Leden 2015

V úterý 13. ledna vešla v účinnost novela zákona o auditorech. Šlo o dílčí novelizaci,

připravenou již v roce 2012. Novela přinesla změny týkající se např. zákazu souběhu činností

auditora, pozastavení a zákazu činnosti, spisu auditora, určení auditora, kontroly kvality,

veřejného dohledu či asistentů auditora.

Výkonný výbor se v novém složení po listopadových volbách sešel 19. ledna. Důležitým

bodem jednání bylo schvalování plánů činnosti jednotlivých výborů a novelizace zákona 

o auditorech včetně potřeby úpravy vnitřních předpisů komory. Výkonný výbor také schválil

nominace zástupců komory do pracovních skupin FEE a postup při řešení problematiky

střetu zájmů v rámci komory. Výkonný výbor vzal na vědomí přehled školení v roce 2014,

zprávu o plnění rozpočtu za leden–prosinec 2014 a informace kárné komise týkající se sta-

tistiky uložených kárných opatření a podnětů vyřizovaných za období leden–prosinec 2014.

Únor 2015

Druhé zasedání výkonného výboru v roce 2015 se uskutečnilo 16. února. Významným

bodem jednání byla informace o přípravě další novely zákona o auditorech ve vazbě na

schválené změny evropské legislativy. Jednání se zúčastnil jako host prezident FEE Petr Kříž,

který informoval o stavu implementace evropské legislativy schválené v roce 2014 v jed-

notlivých zemích a o aktuálních novinkách z FEE. Výkonný výbor schválil 50% slevu pro au-

ditory a asistenty auditora na školení na téma „ověřování dotací“, žádost Městského soudu 

v Praze o zproštění mlčenlivosti dvou auditorů, dotazník výboru pro veřejný sektor ke kon-

trole kvality u přezkoumání hospodaření, časový plán úpravy vnitřních předpisů komory 

v návaznosti na novelizaci zákona o auditorech, úhradu ztráty za rok 2013 z účtu

nerozděleného zisku z minulých let a aktualizaci tří vnitřních směrnic. Také byl projednán

a schválen postup při uznávání dílčích auditorských zkoušek ve vazbě na novelu zákona 
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o auditorech účinnou od 13. ledna 2015. Výkonný výbor vzal také na vědomí informaci 

o novele zákona o účetnictví a zprávu o přehledu auditů u subjektů veřejného zájmu.

Od 18. února začala na sekretariátu komory na poloviční úvazek působit nová asistentka

Veronika Pěknicová.

Devět nových auditorů složilo 26. února slavnostní slib. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o audi-

torech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů

složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou

tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři složili slib do rukou prezidentky Ireny Liška-

řové. Skládání slibu a předávání nových oprávnění se dále zúčastnili předseda výboru pro

správu profese Tomáš Brumovský a předseda výboru pro auditorské zkoušky Bohumil Král.

Březen 2015

Dne 3. března se uskutečnilo setkání na Úřadu vlády ČR. Toto setkání bylo uspořádáno

v reakci na iniciativu zástupců profesních komor, kteří na svém setkání v prosinci 2014

podepsali prohlášení prezidentů profesních komor adresované předsedovi vlády ČR.

Předseda legislativní rady vlády Jiří Dienstbier pozval zástupce jednotlivých profesních

komor na jednání s cílem identifikovat konkrétní témata a způsob spolupráce 

v oblastech, které každá z profesních komor gesčně zajišťuje, a shromáždit podněty

pro další jednání. Za Komoru auditorů ČR se schůzky zúčastnila prezidentka Irena

Liškařová a viceprezidentka prof. Libuše Müllerová. Již byly provedeny první dva kroky.

Prvním byla změna legislativních pravidel vlády, profesní komory zřízené zákonem se

staly připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a to 

v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti jejich

působnosti. Druhým krokem v rámci změny jednacího řádu Legislativní rady vlády je

možnost účastnit se jednání rady při projednávání těchto návrhů. 
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Irena Liškařová a Libuše Müllerová na setkání zástupců profesních
komor na Úřadu vlády ČR.                                      Foto: Úřad vlády ČR

Devět nových auditorů složilo slavnostní slib.



Výkonný výbor se sešel 16. března, tohoto jednání se zúčastnili jako hosté prezident

Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář a ředitelka zahraničních záležitostí

a právního oddělení Eva Racková. Jiří Nekovář informoval o vzájemné spolupráci 

a dopadech evropské legislativy schválené v roce 2014 do připravované novely zákona

o auditorech. Stěžejním bodem diskuze byly připravované změny při kontrole auditorů

subjektů veřejného zájmu. Výkonný výbor mimo jiné schválil seznam členů odvolací

zkušební komise a zástupce na jednání o projektu profesionalizace dozorčích rad na

Ministerstvu financí ČR. Výkonný výbor dále rozhodl nesnižovat rozsah povinných 40

hodin stanovený vnitřním předpisem pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů.

Projednán a schválen byl také postup tvorby metodické pomůcky pro audity malých

podniků a nová směrnice o střetu zájmů. Výkonný výbor také vzal na vědomí přehled

o složení zástupců komory ve výborech FEE, zprávu o vymáhání pohledávek za

neuhrazené příspěvky a pokuty u dlužníků, informace o počtu a pracnosti kontrol 

u auditorů subjektů veřejného zájmu.

Duben 2015

Stěžejním bodem diskuze výkonného výboru, který se sešel 13. dubna, byla analýza

pracnosti při kontrole auditorů subjektů veřejného zájmu a úpravy organizačního řádu

úřadu komory. Výkonný výbor schválil návrh výboru pro správu profese nezavádět

do rejstříku auditorů jiné kategorie statutárních auditorů, než které jsou vymezeny 

v zákoně o auditorech. Dále také projednal a schválil postup k věcnému záměru zákona

o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů

orgánů obchodních společností ovládaných státem. V rámci jednání vzal výkonný

výbor na vědomí informace o přípravě konference s ICAEW, analýzu činnosti

pracovníků oddělení kontroly auditorské činnosti, informaci o analýze času u kon-

trolovaných auditorských subjektů v roce 2015 a zprávu o aktivitách v rámci česko-

švýcarského projektu.
8
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Výkonný výbor (zleva): Petr Vácha, Bohumil Král, Jiří Pelák,
Jaroslav Dubský, Pavel Kulhavý, Jiří Vrba, Milan Zelený, Michaela
Kubýová, Stanislav Staněk, Irena Liškařová, Tomáš Bumovský,
Jarmila Novotná.



Dne 29. dubna se ve Strakově akademii konalo již druhé setkání zástupců profesních komor

na Úřadu vlády. V rámci jednání pracovníci Úřadu vlády představili souhrnný přehled norem

v plánu legislativních prací vlády na rok 2015 členěný podle zájmu komor. Komory vyjádřily

zájem připomínkovat především nový zákon o veřejných zakázkách a daňové předpisy. Ko-

mory také zdůraznily nutnost koncepčního uchopení nástrojů „eGovernmentu“, mimo jiné

v souvislosti s výkonem jejich činnosti (nahlížení do registrů atp.). Zástupci Úřadu vlády

dále prezentovali výsledky srovnávacího dotazníkového šetření u jednotlivých profesních

komor. Kromě srovnání regulace práv a povinností členů byly porovnávány například počty

členů, zaměstnanců, kárných či disciplinárních řízení, ale také spokojenost jednotlivých

komor s gesčními resorty. Za Komoru auditorů ČR se schůzky zúčastnili prezidentka Irena

Liškařová a viceprezident Pavel Kulhavý. 

Jan Novák pracující v oddělení kontroly kvality auditorské činnosti ukončil svůj pracovní

poměr na komoře k 30. dubnu z důvodu odchodu do důchodu.

Květen 2015

Výkonný výbor zasedal 11. května. Významným bodem jeho jednání byla  připomínková

řízení. Výbor dále schválil jmenování odvolací zkušební komise pro přezkoumání hodnocení

dílčí části auditorské zkoušky Konsolidace a podnikové kombinace, uspořádání workshopu

na téma „Praktické školení na vedení elektronického spisu auditora“ a návrh výboru pro

správu profese na překlad aktualizace Etického kodexu. Dále projednal a schválil navržený

postup pro jmenování odvolací komise pro auditorské zkoušky a pro osvobozování od 

zkoušek. A vzal na vědomí informaci o plnění rozpočtu za období leden–březen 2015 

a zprávu o průběžném plnění rozpočtu v položce příspěvků na činnost KA ČR. 

Český institut interních auditorů a Nejvyšší kontrolní úřad uspořádali ve spolupráci s Mini-

sterstvem financí ČR, Komorou auditorů ČR a Radou pro veřejný dohled nad auditem 
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Kulatý stůl na téma spolupráce interního a externího auditu. Foto: NKÚ



14. května kulatý stůl na téma spolupráce interního a externího auditu. Šlo o historicky

první setkání představitelů hlavních kontrolních institucí a profesních organizací v České

republice, kterého se zúčastnilo zhruba sto odborníků. Za naši komoru se setkání zúčastnily

prezidentka Irena Liškařová a první viceprezidentka Libuše Müllerová. Na úvod vystoupil

prezident NKÚ Miloslav Kala, který představil vizi budoucích kontrol. Jejich základem bude

využití obrovského množství dat, která veřejná správa shromažďuje ve svých informačních

systémech. S příspěvkem vystoupili také první náměstek ministra financí Lukáš 

Wagenknecht, prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš Pivoňka, prezidentka

KA ČR Irena Liškařová, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář a další

zástupci ministerstva financí, Komory auditorů, NKÚ a RVDA. Toto setkání bylo 

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

V polovině května ukončila své působení na komoře asistentka Veronika Pěknicová. Ke

konci května ukončila pracovní poměr na komoře Veronika Kurtanská, vedoucí oddělení

kontroly kvality auditorské činnosti. Vedením oddělení byla pověřena Petra Fridrichová.

Tajemník kárné komise Milan Cigánek ke stejnému datu skončil své působení na komoře,

na jeho pozici bylo vypsáno výběrové řízení, v rámci něhož byl vybrán Jan Mitrega.

Pravidelné setkání prezidentů komor auditorů Polska, Česka, Slovenska a Maďarska se ko-

nalo 27.–29. května v Arlamově na polsko-ukrajinské hranici. Hostitelem setkání komor ze

zemí Visegrádské čtyřky (V4) byla tentokrát polská komora auditorů. Schůzky, v pořadí již

patnácté, se zúčastnil prezident polské komory KiBr Józef Król, Slovensko zastupoval pre-

zident Slovenské komory auditorů (SKAU) Ondrej Baláž a člen prezidia Luboš Vančo,

Maďarsko zastupoval prezident MKK János Lukács. KA ČR zastupoval viceprezident Pavel

Kulhavý. Jako host se setkání zúčastnil také Petr Kříž, prezident FEE. Jednání bylo zaměřeno

na reformu auditu v EU a na její důsledky 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
10
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Zástupci komor auditorů ze zemí Visegrádské čtyřky: Ondrej
Baláž, János Lukács, Józef Król, Pavel Kulhavý.

První viceprezidentka KA ČR Libuše Müllerová na setkání na téma
spolupráce interního a externího auditu.                           Foto: NKÚ



implementace nového nařízení a novelizované směrnice týkajících se povinného auditu.

Na závěr setkání byla podepsána deklarace s prohlášením, že komory auditorů zemí V4 si

nadále budou vyměňovat názory a informace během procesu implementace evropské le-

gislativy a navážou užší spolupráci v oblasti pomoci malým a středním auditorským fir-

mám při používání ISA.

Ve dnech 28.–29. 5. se uskutečnilo v rámci česko-švýcarského projektu školení pro kon-

trolory kvality, kterým byl prakticky ukončen prodloužený projekt Technická asistence 

v oblasti finančního výkaznictví.

Červen 2015

Slovenská komora auditorů (SKAU) uspořádala 4.–5. června v Horním Smokovci ve

Vysokých Tatrách mezinárodní konferenci o perspektivách rozvoje auditorské profese po

nabytí účinnosti směrnice 2014/56/EU o povinném auditu a nařízení 537/2014 o speci-

fických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Úvodní slovo přednesl

prezident SKAU Ondrej Baláž, dále vystoupil předseda Rady slovenského Úřadu pro dohled

nad výkonem auditu Peter Hrnčiar. O perspektivách rozvoje auditorské profese v EU hovořil

Petr Kříž, prezident FEE. Následovaly příspěvky zástupců profesních komor na téma jejich

podpory malým a středním podnikům a auditorským praxím (SME/SMP). Vystoupil zde

zástupce francouzské CNCC René-Charles Perrot, Vladimír Zima ze SKAU, místopředseda

slovenského Nejvyššího kontrolního úřadu Igor Šulaj. Druhý den konference pokračoval

vystoupením první viceprezidentky KA ČR Libuše Müllerové, Krzysztofa Burnose, předsedy

výboru pro SME/SMP polské komory auditorů (KiBr), Ference Eperjesiho, viceprezidenta

maďarské komory auditorů MKK a Miloše Tumpacha z Ekonomické univerzity v Bratislavě. 

Výkonný výbor se sešel 8. června a významným bodem jeho jednání byly novely vnitřních

předpisů KA ČR a informace o novinkách z FEE od jejího prezidenta Petra Kříže. Schválil
11

2014-2018
KVĚTEN 2015
ČERVEN 2015

První viceprezidentka KA ČR Libuše Müllerová vystoupila na kon-
ferenci v Horním Smokovci.

Slovenská komora auditorů uspořádala mezinárodní konferenci o per-
spektivách rozvoje auditorské profese po nabytí účinnosti směrnice
2014/56/EU o povinném auditu a nařízení 537/2014 o specifických
požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.



navržené novely vnitřních předpisů pro mimořádný sněm a daňové přiznání KA ČR.

Výkonný výbor dále projednal a následně požádal dozorčí komisi o zvážení potřeby svolání

mimořádného sněmu auditorů k projednání změn vnitřních předpisů, schválil předběžný

návrh programu mimořádného sněmu, projednal informace k novele zákona o auditorech

a schválil také navržený postup k diskutovaným otázkám. Vzal na vědomí zprávu 

o vymáhání dluhu na členských příspěvcích na činnost KA ČR, informaci o připravovaném

jednání ICAEW, zástupců dohledových orgánů a auditorských komor 2. října 2015 v Praze.

Výbor pro správu profese uspořádal 10. června v Kroměříži setkání auditorů a asistentů au-

ditora se zástupci Komory auditorů ČR. Za volené orgány komory se setkání zúčastnil

předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský, dále členové tohoto výboru Jiří

Ficbauer a Jiří Vrba. Setkání se zúčastnila také předsedkyně dozorčí komise Jana Gebauerová.

Hlavním tématem setkání byly povinnosti auditorů vyplývající z novely zákona o audi-

torech účinné od 13. ledna 2015, dále kvalita práce auditora, nezávislost auditora a evrop-

ská legislativa. Novela přinesla mimo jiné zrušení pozastavení výkonu auditorské činnosti

na vlastní žádost. V rámci debaty se pak diskutovalo mimo jiné o stanovení ceny auditu

podle minimální pracnosti auditu, přičemž názory účastníků na tuto problematiku se lišily. 

Dne 11. června se konal na VŠE v Praze workshop, realizováný v rámci dohody o spolupráci

mezi Komorou auditorů ČR a Institutem certifikovaných účetních Anglie a Walesu (ICAEW).

Hlavním mottem programu workshopu byly nové požadavky na vzdělávání auditorů a na

činnost profesních organizací auditorů v souvislosti se změnami v regulaci této oblasti ze

strany Evropské unie. Jednání moderovala první viceprezidentka KA ČR Libuše Müllerová. Za

ICAEW se jednání zúčastnili Martin Manuzi a Robert Hodgkinson, dalšími účastníky byli

prezident RVDA Jiří Nekovář, člen bankovní rady ČNB Jiří Rusnok, Tomáš Vyhnánek 

z Ministerstva financí ČR a také zástupci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a reprezen-

tanti auditorských firem. V závěru workshopu proběhla velmi intenzivní panelová diskuse,

do které se postupně zapojila řada účastníků včetně zástupců auditorských firem.
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Účastníci workshopu: Jiří Nekovář, Libuše Müllerová, Martin
Manuzi a Ladislav Mejzlík.

Robert Hodgkinson a Petr Šobotník během workshopu realizo-
vaného v rámci dohody o spolupráci mezi KA ČR a ICAEW.



V úterý 23. června čekalo zaměstnance KA ČR zpestření ve formě plavby lodí po Vltavě. Této

plavby se zúčastnily také prezidentka Irena Liškařová a první viceprezidentka Libuše

Müllerová. Plavba po řece byla příjemným neformálním setkáním prezidia a zaměstnanců

komory, při které se diskutovalo o pracovních i mimopracovních záležitostech.

Komora auditorů uvítala 24. června 11 nových auditorů. Ti přišli do jejího sídla složit

slavnostní slib do rukou prezidentky Ireny Liškařové.

Srpen 2015

Do oddělení metodiky KA ČR nastoupila na poloviční úvazek 1. srpna Lucie Novotná. Stej-

ný den nastoupila do oddělení vnějších vztahů Mariana Valášková. 

K 28. srpnu 2015 rezignovala na členství v dozorčí komisi KA ČR Karla Voráčková.

Září 2015

Zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 7. září. Významným bodem programu bylo pro-

jednání připomínek RVDA k navrhovaným změnám vnitřních předpisů KA ČR a připomínek

komory k návrhu novely zákona o auditorech. Výbor schválil termín 21. listopadu pro konání

řádného sněmu auditorů v roce 2016. Schválil také mimo jiné postup pro možnost

opětovného zápisu do rejstříku auditorů po zaplacení dluhu na příspěvcích, úpravy

navrženého rozpočtu KA ČR na rok 2016 a návrh programu mimořádného sněmu auditorů. 

Ve Sbírce zákonů vyšla 10. září v částce 92 pod číslem 221/2015 Sb. novela zákona o účet-

nictví, která nabyla účinnosti 1. ledna 2016. Šlo o největší změnu zákona o účetnictví 

(č. 563/1992 Sb.) za poslední roky. Novela vyšla z účetní směrnice Evropského parlamentu

a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013. Zákon nově rozdělil účetní jednotky do čtyř

kategorií: velké, střední, malé a mikro podniky. Nově byly vymezeny subjekty veřejného
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ZÁŘÍ 2015

Irena Liškařová a Tomáš Brumovský s jedenácti novými auditory
krátce po složení slibu.



zájmu, do té doby definované v zákoně o auditorech. Významných úprav doznala oblast

konsolidace a konsolidované účetní závěrky, např. snížení limitů pro povinné sestavení kon-

solidované účetní závěrky. Další novinkou bylo např. zavedení jednoduchého účetnictví pro

zákonem striktně vyjmenované účetní jednotky. 

Říjen 2015

K 1. říjnu 2015 nahradil Karlu Voráčkovou nový člen dozorčí komise KA ČR Karel Tomáš,

do té doby první náhradník.

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze se 2. října konal kulatý stůl, jehož se

účastnili zástupci vrcholných orgánů auditorských profesních organizací a orgánů

veřejného dohledu z Bulharska, Česka, Maďarska, Moldávie, Rumunska, Řecka, Sloven-

ska a Turecka. Jednání řídil Martin Manuzi, regionální ředitel Institutu autorizovaných

účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and

Wales, ICAEW) pro Evropu. Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář

se ve svém vystoupení věnoval situaci v ČR při provádění kontroly kvality auditorské

činnosti s ohledem na přechod některých povinností a pravomocí na orgány dohledu.

Prezidentka KA ČR Irena Liškařová stručně nastínila změny v auditorské profesi v ČR

obecně a zvláště pak v oblasti kontroly kvality. Martin Manuzi se ve svém vystoupení

zaměřil na hlavní téma kulatého stolu – spolupráce ICAEW se zúčastněnými zeměmi 

v oblasti kontroly kvality auditorské činnosti. Prezident Federace evropských účetních

(FEE) Petr Kříž hovořil o novém systému kontroly kvality auditorské činnosti, především

o přesunu této kontroly co se týče auditorů SVZ na orgány dohledu. Dále se zabýval

problematikou zpracování zpráv o průhlednosti auditory (auditorskými firmami) a prací

výborů pro audit. Následovala vystoupení dalších účastníků setkání a diskuze. 

Výkonný výbor zasedal 4. a 5. října v Táboře. Významným bodem programu byla především

příprava a schválení materiálů pro mimořádný listopadový sněm. Část jednání výkonného
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Jiří Nekovář, Martin Manuzi a Irena Liškařová během jednání u „ku-
latého stolu“.

Trevor Smith (ICAEW) a Petr Kříž (FEE) na setkání zástupců 
vrcholných orgánů auditorských profesních organizací a orgánů
veřejného dohledu.



výboru byla společná s kárnou a dozorčí komisí, kde byly projednány aktuální informace

z agendy obou komisí, kontrola plnění vzdělávání auditorů a připravovaná novela zákona

o auditorech související s novou evropskou legislativou. Výkonný výbor schválil mimo

jiné navržené znění revidovaného standardu ISA 720 a související aplikační doložky,

obsah komerční přílohy Auditorské služby deníku Hospodářské noviny, zprávu 

o hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 včetně

důvodové zprávy. Projednal také postup pro možné zapojení KA ČR do projektu ICAEW

v oblasti kontroly kvality.

Výbor pro správu profese KA ČR uspořádal 15. října v Písku setkání auditorů a asistentů

auditora se zástupci komory. Setkání se zúčastnila prezidentka Irena Liškařová a předseda

výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. Hlavním tématem byly povinnosti auditorů

vyplývající z novely zákona o auditorech účinné od 13. ledna 2015, dále kvalita práce a

nezávislost auditora, evropská legislativa a novela zákona o účetnictví s dopady na audi-

torskou činnost. Hovořilo se také o změnách v zákoně o účetnictví a v zákoně 

o DPH od 1. ledna 2016. 

Dvě nové auditorky složily slavnostní slib 19. října 2015 do rukou Ireny Liškařové, prezi-

dentky komory. 

Petra Fridrichová byla 20. října jmenována vedoucí oddělení kontroly kvality auditorské

činnosti. Michaela Kubýová v říjnu rezignovala na funkci člena výkonného výboru.

Listopad 2015

Výkonný výbor jednal 9. listopadu, a to zejména o připomínkách k materiálům pro mi-

mořádný sněm svolaný na 23. listopadu 2015. Výkonný výbor mimo jiné schválil vzdělávací

akce (školení) pro první polovinu roku 2016, zajištění překladu standardu IES 8 z IFAC 

a oslovení prvního náhradníka za člena výkonného výboru po rezignaci Michaely Kubýové.
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Ve čtvrtek 19. listopadu vyšla v Hospodářských novinách komerční příloha Auditorské

služby. Jako každý rok byla cílem této přílohy osvěta ohledně auditu účetní závěrky.

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů ČR 23. listopadu v Praze schválil

novely vnitřních předpisů, auditorských standardů a aplikačních doložek KA ČR, změny 

etického kodexu, účetní závěrku za rok 2014 a rozpočet komory na rok 2016.  Mimořádný

sněm se sešel v hotelu Olšanka na pražském Žižkově a zahájila jej prezidentka komory

Irena Liškařová. Počet přítomných auditorů včetně plných mocí byl 330, což bylo méně

než usnášeníschopná třetina z celkového počtu 1294 auditorů evidovaných ke dni

konání sněmu v rejstříku auditorů vedeném komorou. Prezidentka proto vyhlásila na

tentýž den sněm náhradní se stejným programem, který je usnášeníschopný, je-li

přítomna alespoň desetina auditorů zapsaných v rejstříku komory. Sněm moderovala

Libuše Müllerová. Hlavní změny vnitřních přepisů, vyvolané novelou zákona o audi-

torech, představil člen výkonného výboru a předseda výboru pro regulaci a rozvoj pro-

fese Stanislav Staněk. Petr Šobotník představil navrhované změny v etickém kodexu,

které byly spíše dílčí, zpřesňující a doplňující, a vedly k zajištění shody s etickým kodexem

Mezinárodní federace účetních (IFAC). Návrh změn auditorských standardů a aplikačních

doložek představil člen výkonného výboru a člen výboru pro metodiku auditu komory

Jiří Pelák. Na sněmu vystoupil také zástupce ministerstva financí Tomáš Vyhnánek,

pověřený řízením sekce pro finanční řízení a audit, který přinesl aktuální zprávy z pro-

jednávání novely zákona o auditorech. Závěrem se ujal slova opět Stanislav Staněk,

který zhodnotil stav a průběh připravované novely zákona o auditorech, která byla

důsledkem evropské novelizace: nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu 

a novelizované směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2006/43/ES, o povinném

auditu ve znění směrnice 2014/56/EU. Tato novela nabyla účinnosti 17. června 2016

stejně jako nařízení EU. Na závěr jednání auditoři schválili usnesení sněmu, jehož návrh

přednesl předseda návrhové komise Jiří Ficbauer.
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XXIV. sněm moderovala Libuše Müllerová.

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů ČR se konal
v hotelu Olšanka na pražském Žižkově.



Prosinec 2015

Zdeněk Grygar nahradil od prosince ve výkonném výboru Michaelu Kubýovou, která v říjnu

rezignovala.

První prosincový den se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slavnostní slib nových

auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory

bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct písem-

ných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. Třináct nových

auditorů složilo slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové.

Významným bodem jednání výkonného výboru KA ČR dne 7. prosince byly informace 

o novinkách z Federace evropských účetních od jejího prezidenta Petra Kříže. Výkonný

výbor mimo jiné projednal návrh témat na jednání auditorských komor ze zemí V4 v květnu

2016 v Praze a schválil návrh postupu pro další úpravu vnitřního předpisu pro KPV auditorů

v roce 2016.

Komora uspořádala 7. prosince předvánoční setkání členů výkonného výboru, dozorčí

komise, kárné komise a odborných výborů, redakční rady, bývalých prezidentů komory 

a zaměstnanců. Setkání bylo opět ve sportovním duchu, jeho součástí byl bowlingový turnaj.

Dne 10. prosince se v Břevnovském klášteře uskutečnilo pravidelné setkání zástupců pro-

fesních komor. Pořádající komorou byla tentokrát Komora veterinárních lékařů. Komoru

auditorů zastupovala prezidentka Irena Liškařová a viceprezident Pavel Kulhavý. Během

diskuse se zástupci komor shodli, že při tvorbě nových předpisů i zákonů je bezpodmínečně

nutné brát v potaz stanovisko odborníků z profesních komor. Tito odborníci poskytují

zpětnou vazbu, z níž je potřeba vycházet. To by si měli uvědomovat především poslanci 

a navrhovatelé nových předpisů a zákonů a jejich změn, shodli se účastníci setkání.
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Pravidelného setkání zástupců profesních komor se za KA ČR zú-
častnili prezidentka Irena Liškařová a viceprezident Pavel Kulhavý.

Slavnostní slib nových auditorů v sídle Komory auditorů ČR.



Rada pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) uspořádala 16. prosince diskuzi ke svému

současnému a zejména budoucímu fungování v souvislosti s novelou zákona o auditorech.

„Kulatý stůl“ se konal v kongresovém centru České národní banky a usedli k němu zástupci

ČNB, Ministerstva financí ČR, prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a členové je-

jích výborů, členové výkonného výboru i dalších výborů Komory auditorů ČR, jakož i další

zájemci z auditorské obce. Jednání zahájil prezident RVDA Jiří Nekovář, který přivítal hosty,

zejména Martina Burjánka, ředitele odboru dohledu nad úvěrovými a platebními institucemi

ČNB, a Tomáše Vyhnánka, náměstka ministra financí pro finanční řízení a audit. Ve svém

vystoupení pak především nastínil hlavní úkoly RVDA a věnoval se subjektům veřejného

zájmu a jejich auditorům. Martin Burjánek se ve svém vystoupení zaměřil na zkušenosti 

s činností auditorů. Tomáš Vyhnánek shrnul stav přípravy novely zákona o auditorech.

Druhá část jednání byla věnována jednotlivým útvarům a výborům RVDA. V této části vys-

toupili Eva Racková k sytému kontroly kvality, Monika Vítová s informacemi o kontrolním

výboru a Ivo Středa za disciplinární výbor. „Kulatý stůl“ byl zakončen diskuzí, během které

padla řada otázek k budoucí podobě kontrol a dohledu a k obsazování výborů pro audit.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2015

Číslo Téma

1/2015 Novely daňových předpisů

2/2015 Judikatura

3/2015 Regulace auditorské a účetní profese

4/2015 Školství

5/2015 Sport

6/2015 Neziskové organizace

7/2015 Veřejný sektor

8/2015 Využití experta v auditorské praxi

9/2015 Nemovitosti – část I

10/2015 Nemovitosti – část II 18
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Diskuze k fungování RVDA v souvislosti s novelou zákona o audi-
torech.



Leden 2016

Výkonný výbor jednal 18. ledna a zabýval se zejména plány činností jednotlivých

odborných výborů na rok 2016 a informacemi o postupu přípravy novely zákona o audi-

torech. Dále projednal a schválil rezignaci předsedkyně výboru pro kontinuální profesní

vzdělávání (KPV) Jarmily Novotné, postup KA ČR ohledně materiálu „Návrh na sjednocení

posuzování korporátních dlužníků“, který byl připraven Centrem restrukturalizace a insol-

vence VŠE v Praze.

V souladu s volebním řádem se 21. ledna sešla volební komise a zahájila přípravy voleb

poloviny, tj. sedmi členů a náhradníků výkonného výboru Komory auditorů. Volební komise

projednala a schválila harmonogram přípravy voleb do výkonného výboru pro XXV. sněm

plánovaný na 21. listopadu 2016. Komise stanovila datum 30. dubna pro zasílání návrhů na

kandidáty. 

Únor 2016

Výkonný výbor se na zasedání 15. února sešel se zástupci RVDA v čele s prezidentem Jiřím

Nekovářem. Důležitým bodem jednání byla diskuze k postupu přípravy novely zákona 

o auditorech a také informace prezidenta FEE Petra Kříže o implementaci evropské legisla-

tivy týkající se auditu v členských zemích. Jarmila Novotná se opět ujala vedení výboru pro

KPV a výkonný výbor ji schválil jeho předsedkyní. Dále mimo jiné vyhlásil na návrh výboru

pro KPV povinné vzdělávací téma (PVT) pro rok 2017, stanovil počet hodin pro jeho ab-

solvování (12) a lhůtu pro splnění (31. prosince 2017). Tématy PVT byly novela zákona

o auditorech v důsledku implementace směrnic EP a Rady č. 2014/56/EU a č. 2013/34/EU

a nařízení EP a Rady č. 537/2014 a b), novely Mezinárodních standardů pro audit účinné pro

audity účetních závěrek sestavených po 15. 12. 2016 (ISA řady 7XX a související změny 

a ISA 800) a ověřování výroční zprávy auditorem od 1. 1. 2016.
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S časopisem Auditor č. 2/2016 dostali auditoři formuláře návrhů kandidátů do výkon-

ného výboru KA ČR pro volby na sněmu 21. listopadu 2016. Volební komise v souladu

s usnesením sněmu z listopadu 2014 stanovila termín 30. dubna pro přijímání návrhů

na kandidáty. Díky dostatečnému počtu zaslaných návrhů se termín neprodlužoval.

Petr Šobotník v únoru rezignoval na funkci člena dozorčí komise. 

V rejstříku auditorů v únoru přibyli tři noví auditoři, kteří složili slib do rukou prezidentky

Ireny Liškařové.

Mariana Valášková ukončila ke konci února pracovní poměr (DPČ) coby redaktorka časopisu.

Březen 2016

Začátkem března na místo Mariany Valáškové nastoupila Kristýna Voráčková na poloviční

úvazek. 

Důležitým bodem jednání výkonného výboru 14. března bylo projednání nové směrnice

o pravidlech a zásadách uznání a poskytnutí čestného členství v KA ČR a informace 

o postupu přípravy novely zákona o auditorech. Výbor dále mimo jiné projednal a schválil

další postup při přípravě materiálu na téma „Minimum ke smlouvě o povinném auditu“.

V březnu složil slib do rukou prezidentky Ireny Liškařové jeden nový auditor. 

Dne 30. března byl poslancům rozeslán návrh novely zákona o auditorech jako tisk 759/0. 

Duben 2016

Výkonný výbor se 11. dubna na svém zasedání zabýval přípravami XXV. sněmu KA ČR 

a informacemi o postupu schvalování novely zákona o auditorech. Výkonný výbor dále
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mimo jiné projednal a schválil dokument s pravidly jednotného školicího materiálu pro defi-

novaná témata v rámci KPV.

Dne 15. dubna přibyla do účtárny Komory auditorů České republiky k Miluši Polánské

nová posila Lucie Bohatová. 

Další slavnostní slib nových auditorů se uskutečnil 20. dubna. Podle příslušných předpisů

bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct

písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. Šest

nových auditorů složilo slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové. Skládání slibu

a předávání nových oprávnění se za komoru dále zúčastnil člen výkonného výboru 

a předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. 

Ve středu 20. dubna se na Komoře auditorů ještě uskutečnilo setkání mladých

auditorů se zástupci komory. Cílem setkání, které uspořádal výbor pro správu profese,

bylo aktivní zapojení mladých auditorů do profese. Setkání se zúčastnila prezidentka

Irena Liškařová, předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský, předseda

výboru pro účetní výkaznictví Petr Vácha a předseda výboru pro malé a střední pod-

niky Jaroslav Dubský. 

Český institut interních auditorů, Institut členů správních orgánů, Komora auditorů ČR,

Rada pro veřejný dohled nad auditem a Nejvyšší kontrolní úřad uspořádaly 29. dubna

konferenci s názvem Reforma auditu v praxi. Společná konference byla věnována

otázkám spojeným s implementací nové legislativy v oblasti auditu do praxe a navázala

na „kulatý stůl“, který se konal v květnu 2015. Z Komory auditorů na konferenci vys-

toupili prezidentka Irena Liškařová a člen výkonného výboru Stanislav Staněk. Záštitu

nad konferencí převzal náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek, který informoval 

o vývoji legislativního procesu. Na konferenci vystoupili také prezident ČIIA Tomáš
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Pivoňka, prezident RVDA Jiří Nekovář, prezident mezinárodní profesní organizace in-

terních auditorů Institute of Internal Auditors (IIA) Richard F. Chambers, člen výboru

RVDA pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Radek Neužil. Dále Andrea Káňová 

a Věra Mazánková ze sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu ČNB,

David Bauer z odboru regulace a metodiky účetnictví Ministerstva financí a Monika Ví-

tová, předsedkyně výboru RVDA pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární

řízení. Závěrečné vystoupení patřilo prezidentovi FEE Petru Křížovi, který se na reformu

auditu podíval z evropského pohledu.

Květen 2016

Na začátku května byla zpřístupněna databáze časopisu Auditor na webu KA ČR pro širokou

veřejnost. Všechna čísla vydaná od roku 2001 byla nově zpřístupněna v sekci Vzdělávání 

a publikace – časopis Auditor.

Výkonný výbor jednal 9. května a věnoval se zejména návrhu novelizace vnitřních předpisů

a zprávě z kontroly RVDA. Jednání se zúčastnil prezident FEE Petr Kříž, který informoval 

o novinkách z FEE. Výkonný výbor mimo jiné schválil žádost auditora o zproštění

mlčenlivosti. Výkonný výbor dále projednal navržená doporučení vyplývající ze zprávy

RVDA o dohledu nad činností kárné komise KA ČR.

Po zhruba roční spolupráci KA ČR a ACCA na projektu vzájemného uznávání profesních 

zkoušek byla 23. května v Praze v sídle KA ČR slavnostně podepsána dohoda o spolupráci

(Memorandum of Understanding). Dohoda obsahuje nejen vzájemné uznávání kvalifikace

a zkoušek, ale naznačuje i další možnosti prohloubení dlouhodobé spolupráce mezi oběma

profesními institucemi a umožňuje členům KA ČR registrovat se a skládat zkoušky u ACCA

za výrazně výhodnějších finančních podmínek. Slavnostního podpisu se zúčastnili mimo

jiné Petr Kříž, prezident Federace evropských účetních (FEE), a vrcholní představitelé obou
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profesních institucí: za ACCA prezidentka Datuk Alexandra Chin a Kateřina Benešová,

ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, a za KA ČR prezidentka Irena Liškařová 

a první viceprezidentka Libuše Müllerová.

Tři noví auditoři složili v květnu slavnostní slib a byli zapsáni do rejstříku auditorů.

Ve středu 25. května se na úřadu vlády po roce uskutečnilo další setkání představitelů 

profesních komor zřízených ze zákona s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a mi-

nistrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Jednání se

zúčastnilo 12 profesních komor. Za Komoru auditorů ČR se jej zúčastnila prezidentka Irena

Liškařová a první viceprezidentka Libuše Müllerová. Program jednání byl zaměřen na 

reflexe účasti v legislativním procesu, představení platformy REFIT a neoprávněný výkon

činnosti/podnikání v oboru, tzv. vinklaření. Jiří Dienstbier zhodnotil zapojení profesních

komor do procesu připomínkového řízení, které bylo výsledkem minulého setkání.

Ve dnech 25.–27. května se uskutečnilo každoroční, v pořadí již šestnácté setkání

představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4). Stěžejním tématem ten-

tokrát pražského jednání byla reforma auditu v Evropské unii a její implementace do národ-

ních legislativ zemí V4. Jednalo se i o dalších aktuálních otázkách z oblasti auditu. Schůzky

se za polskou komoru auditorů (KibR) zúčastnili prezident Krzysztof Burnos, vicepreziden-

tka Barbara Misterska-Dragan, členka komory Maria Rzepnikowska a současně viceprezi-

dentka FEE. Slovenskou komoru auditorů (SKAU) reprezentoval její prezident Ondrej Baláž 

a člen prezidia Ľuboš Vančo. Maďarsko zastupovala viceprezidentka maďarské komory

auditorů (MKK) Eva Barsi. Za Komoru auditorů ČR, která setkání organizovala, se jednání

zúčastnila prezidentka Irena Liškařová, první viceprezidentka Libuše Müllerová, viceprezi-

dent Pavel Kulhavý, člen výkonného výboru Jaroslav Dubský, předseda kárné komise

Radomír Stružinský a místopředseda dozorčí komise Michal Brandejs. Významnými hosty

byli Wienand Schruff, člen Rady IFAC, a prezident FEE Petr Kříž.
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V neděli 29. května odpoledne se zaměstnanci KA ČR a spolu s nimi i prezidentka Irena

Liškařová zúčastnili Běhu pro Paraple, který se konal v Letenských sadech. Na akci se

přihlásilo celkem 13 osob, komora tak přispěla částkou 5 850 korun na činnost Centra Para-

ple − rehabilitačního a poradenského centra pro osoby s poškozením míchy.

V květnu vydala KA ČR propagační brožuru představující činnost komory, a to v českém 

a v anglickém jazyce. 

Červen 2016

Dne 6. června se sešel výkonný výbor, aby projednal zejména návrhy novelizace vnitřních

předpisů, Etického kodexu a aplikačních doložek k ISA. Výkonný výbor schválil mimo jiné

souhrnnou zprávu Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2015.

Prezidium KA ČR pozvalo zaměstnance komory 9. června na společnou snídani v sídle ko-

mory. V rámci tohoto neformálního setkání členové prezidia diskutovali se zaměstnanci 

o pracovních záležitostech.

Jaroslava Trlicová ukončila pracovní poměr na sekretariátu ke konci června. Místo ní nas-

toupila Ester Middleditch.

Červenec 2016

Dne 1. července proběhlo třetí čtení návrhu zákona o auditorech Poslaneckou sně-

movnou, která text návrhu zákona schválila. 

Devatenáctý červencový den se na KA ČR uskutečnilo jednání s čínskou delegací, ses-

távající ze šesti zástupců externích a interních auditorů z provincie An-chuej. Za KA ČR
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se jednání zúčastnili prezidentka Irena Liškařová, Martina Smetanová, ředitel úřadu Jiří

Mikyna a Athina Lérová z oddělení provozního a vnějších vztahů. Čínská strana se zají-

mala zvláště o systém kontroly hospodaření měst a obcí v ČR. 

Poslanecká sněmovna postoupila 28. července návrh zákona o auditorech Senátu PS ČR

jako tisk 317/0.

Srpen 2016

V pořadí již třetí setkání zástupců profesních komor na úřadu vlády se konalo 23. srpna.

Schůzky k připomínkovému řízení nového zákona o znalcích se zúčastnil premiér Bohuslav

Sobotka, ministr Jiří Dienstbier, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zhruba 20 zástupců

profesních komor zřízených ze zákona, za některé komory i ve vícečlenném složení. 

Senát PČR na schůzi 24. srpna projednal a schválil novelu zákona o auditorech (senátní tisk

č. 317/1). 

Jeden nový auditor složil v srpnu slavnostní slib a byl zapsán do rejstříku auditorů.

Září 2016

Jednání výkonného výboru se uskutečnilo 5. září a jeho důležitým bodem bylo projednání

návrhu novelizace aplikačních doložek k ISA. Jednání se zúčastnil prezident FEE Petr Kříž,

který informoval o novinkách z FEE a o implementaci reformy auditu v jednotlivých

členských zemích. Výkonný výbor schválil mimo jiné program XXV. sněmu KA ČR 

a současně rozhodl, že sněmovní materiály se nebudou tisknout, ale budou uveřejněny na

webu komory. Výbor také projednal a schválil návrh dodatku k rámcové pojistné smlouvě

o pojištění odpovědnosti auditorů.
25

2014-2018
SRPEN 2016

ZÁŘÍ 2016

Zástupci profesních komor se na úřadu vlády setkali s Bohuslavem
Sobotkou, Jiřím Dienstbierem a Robertem Pelikánem.



Dne 6. září 2016 podepsal prezident ČR novelu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve

znění pozdějších předpisů, kterým se implementuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsoli-

dovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS. Tato rozsáhlá novela (zákon č. 299/2016 Sb.)

byla 21. září vyhlášena ve Sbírce zákonů s účinností od 1. října 2016.

Říjen 2016

Dne 1. října nabyl účinnosti zákon č. 299/2016 Sb., kterým se novelizoval zákon o au-

ditorech č. 93/2009 Sb. Tento zákon byl završením zhruba šestiletého procesu reformy

statutárního auditu. 

V Horním Bezděkově se 2. a 3. října konalo zasedání výkonného výboru, který se zabý-

val především přípravou a schválením materiálů pro listopadový sněm. Část jednání

výkonného výboru byla společná s kárnou a dozorčí komisí. Byly projednány aktuální in-

formace z agendy obou komisí a témata ve spojitosti se schválenou novelou zákona 

o auditorech. Výkonný výbor schválil zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu v roce

2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 včetně důvodové zprávy. Výkonný výbor projednal

a schválil mimo jiné postup přípravy semináře „Nové pojetí zprávy auditora“ a nominaci

zástupců z výboru pro veřejný sektor na jednání s Ministerstvem vnitra ČR na téma

přezkum hospodaření.

Tereza Prokůpková nastoupila 5. října na komoru na pozici asistentka tajemníka kárné

komise − právník.

Výbor pro správu profese KA ČR uspořádal 19. října ve Znojmě setkání auditorů a asistentů

auditora se zástupci Komory auditorů ČR. Setkání se zúčastnil předseda výboru Tomáš Bru-
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movský a členové Jiří Vrba a Jiří Ficbauer. Hlavním tématem setkání byly vybrané povin-

nosti auditorů vyplývající z novely zákona o auditorech účinné od 1. října 2016, dále kvalita

práce auditora, nezávislost auditora, etický kodex a evropská legislativa, informace o da-

tových schránkách. Velký prostor byl ponechán diskuzi. 

V sídle Komory auditorů ČR se 24. října uskutečnil slavnostní slib nových auditorů. Pod-

mínkou zápisu do rejstříku auditorů bylo složit deset, resp. jedenáct nebo dvanáct písem-

ných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři přišli

složit slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové.

Michal Brandejs rezignoval na členství v dozorčí komisi KA ČR, jeho členství skončilo dnem

31. října. Ke stejnému datu ukončila pracovní poměr u komory Kristýna Voráčková 

z oddělení vnějších vztahů. 

Listopad 2016

Listopadové zasedání výkonného výboru proběhlo sedmý den v měsíci a jeho předmětem

byla především příprava a schválení materiálů pro listopadový sněm. Výkonný výbor dále

mimo jiné projednal a schválil postup při provádění dohledu nad školeními v rámci KPV, žá-

dost auditorky o zproštění mlčenlivosti a návrh metodické pomůcky pro SME/SMP týkající

se úplnosti a obsahu auditorského spisu u menších auditorských zakázek.

Dne 14. listopadu se v budově Úřadu vlády ČR uskutečnilo již třetí v tomto roce (2016) 

a celkově v pořadí čtvrté setkání zástupců profesních komor zřízených ze zákona s tehdej-

ším ministrem a zároveň předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem. Komoru

auditorů zastupoval viceprezident Pavel Kulhavý. Hlavním tématem setkání byl plán le-

gislativních prací vlády na rok 2017. Prostřednictvím Jiřího Dienstbiera představitelé komor

požádali ostatní členy vlády, aby se mohli účastnit připomínkových řízení k legislativním
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návrhům resortů, do jejichž pravomoci sice nenáleží, ale jejichž návrhy se svým obsahem

činnosti komor týkají. Jednání se zúčastnilo 11 profesních komor zřízených zákonem.

V úterý 15. listopadu vyšla v Hospodářských novinách komerční příloha Auditorské služby.

Komora auditorů ji připravuje s cílem rozšířit povědomí o auditorech a možnostech využití

jejich služeb.

V pořadí XXV. sněm auditorů se konal v pondělí 21. listopadu v kongresovém centru hotelu

Olšanka v Praze 3. Program sněmu byl ovlivněn rozsáhlou novelou zákona o auditorech,

která nabyla účinnosti 1. října 2016 a vynutila si úpravu všech vnitřních předpisů komory.

Auditoři na sněmu schvalovali změny vnitřních předpisů, etického kodexu a aplikačních

doložek k ISA 700 a 720. Na programu dále bylo schvalování zpráv o činnosti volených

orgánů za uplynulé období, volby sedmi členů výkonného výboru a šesti náhradníků, schva-

lování auditora účetní závěrky komory a jeho náhradníka, schvalování rozpočtu na rok 2017

a priorit činnosti komory na roky 2017 a 2018. Na sněmu se uskutečnilo celkem 56

hlasování. O moderování sněmu se podělili první viceprezidentka Libuše Müllerová a vi-

ceprezident komory Pavel Kulhavý. V okamžiku zahájení sněmu se jej účastnilo 393 auditorů

včetně plných mocí, což představovalo 30,61 % všech auditorů evidovaných v rejstříku 

KA ČR. K datu konání sněmu bylo evidováno celkem 1284 auditorů. Vzhledem k tomu, že

počet auditorů nedosahoval jedné třetiny všech auditorů, nemohl být sněm usná-

šeníschopný, proto prezidentka v souladu se statutem vyhlásila na stejný den náhradní

sněm se stejným programem. Náhradní sněm je dle § 4 odst. 1 statutu usnášeníschopný,

pokud je přítomna alespoň desetina auditorů. Mezi pozvanými hosty byli náměstek minis-

tra financí Tomáš Vyhnánek, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář,

náměstkyně ředitele Sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky Zuzana Sil-

berová, zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, Českého institutu interních auditorů, Ko-

mory daňových poradců, Svazu účetních, Komory certifikovaných účetních, prezident FEE

Petr Kříž, jakož i bývalí prezidenti Komory auditorů. Někteří z hostů na sněmu vystoupili.
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XXV. sněm auditorů se konal v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3.



Krátce po skončení XXV. sněmu se sešel na mimořádném zasedání výkonný výbor Komory

auditorů v novém složení, aby zvolil prezidenta, 1. viceprezidenta a viceprezidenta na nad-

cházející dvouleté funkční období. Navrhování kandidátů a volby probíhaly tajným

hlasováním. V prvním kole volby prezidenta byla většinou hlasů zvolena prezidentkou Ko-

mory auditorů ČR Irena Liškařová. Na funkci prvního viceprezidenta a viceprezidenta ko-

mory byli v prvních kolech zvoleni Jiří Pelák a Pavel Kulhavý.

V kongresovém centru ČNB se 23. listopadu uskutečnil seminář na téma Nové pojetí

zprávy auditora, který společně uspořádaly Rada pro veřejný dohled nad auditem,

Komora auditorů ČR a Česká národní banka. Účastníky přivítali prezident RVDA Jiří

Nekovář a prezidentka KA ČR Irena Liškařová. Semináře se zúčastnil James Ferris, zás-

tupce britské Financial Reporting Council, který se ve své prezentaci podělil 

o zkušenosti s přijetím nové zprávy auditora ve Velké Británii v roce 2012. Petr Kříž,

prezident FEE, se zabýval požadavky EU a ISA na zprávu auditora, prezentoval zásadní

změny ve zprávě auditora. Jiří Pelák, první viceprezident KA ČR, se ve svém příspěvku

věnoval implementaci nové zprávy auditora v ČR a aplikačním doložkám k ISA 700 

a ISA 720. Monika Vítová, předsedkyně Kontrolního výboru RVDA, se ve svém vys-

toupení zaměřila na revizi auditorských standardů ISA řady 700, nový ISA 701, revizi

ISA 570 a ISA 260.

Prosinec 2016

V sídle Notářské komory ČR se 1. prosince sešli zástupci profesních komor zřízených

zákonem. Za Komoru auditorů ČR se setkání zúčastnila prezidentka Irena Liškařová, první

viceprezident Jiří Pelák a členka výkonného výboru Libuše Müllerová. Stěžejním tématem

setkání byl problém neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření, jehož negativní dopad

pociťuje většina profesních komor, a jeho správního postihu. Prezidenti komor zveřejnili 

k tomuto problému společné tiskové prohlášení.
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Jiří Pelák, první viceprezident KA ČR, vystoupil na semináři 
k novému pojetí zprávy auditora.

V kongresovém centru ČNB se uskutečnil seminář na téma Nové
pojetí zprávy auditora, kterého se zúčastnil také James Ferris 
z britské Financial Reporting Council (druhý zprava).



Dne 5. prosince se sešel výkonný výbor, aby kromě běžné agendy prodiskutoval nominace

předsedů a místopředsedů jednotlivých odborných výborů a redakčních rad KA ČR. 

Federace evropských účetních (FEE), jejímž je Komora auditorů ČR členem od roku 1996,

oslavila 7. prosince 30 let od svého založení. Při této příležitosti změnila svůj název na 

Accountancy Europe (AE).  

Komora uspořádala 13. prosince předvánoční setkání členů výkonného výboru, dozorčí

komise, kárné komise, odborných výborů, redakční rady, bývalých prezidentů a pracovníků

úřadu komory. Součástí večera byl i bowlingový turnaj.

PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2016

Číslo Téma

1/2016 Novely účetních předpisů

2/2016 Valné hromady

3/2016 Konsolidace – část I

4/2016 Konsolidace – část II

5/2016 Informační a komunikační technologie

6/2016 Národní účetní rada

7/2016 Veřejný sektor

8/2016 Nová regulace auditu

9/2016 Finanční nástroje

10/2016 XXV. sněm Komory auditorů ČR

2014-2018
PROSINEC 2016

31



Leden 2017

Výkonný výbor se zasedal 16. ledna. Významným bodem programu bylo schválení plánů

činnosti jednotlivých odborných výborů na rok 2017. Jednání se zúčastnil Petr Kříž, který

informoval o novinkách z Accountancy Europe (dříve FEE). Výkonný výbor schválil per-

sonální složení výboru pro metodiku auditu, výboru pro správu profese, výboru pro au-

ditorské zkoušky, výboru pro účetní výkaznictví, výboru pro SME/SMP, výboru pro

veřejný sektor, výboru pro IFRS a finanční instituce, výboru pro regulaci a rozvoj profese,

redakční rady časopisu Auditor a redakční rady pro překlady. Výkonný výbor dále pro-

jednal a schválil navržené úpravy „Metodické pomůcky pro SME/SMP“ a její uveřejnění

na webu KA ČR.

Dne 16. ledna nastoupila na komoru Dana Lipenská jako právní asistentka do oddělení

kontroly kvality auditorské činnosti na dobu určitou.

Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí, Nejvyšší

kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem uspořádaly 18. ledna konferenci

s názvem Výbory pro audit. Společná konference byla zaměřena na problematiku výborů

pro audit dle pojetí zákona o auditorech. Součástí konference bylo také představení 

a slavnostní křest nově vydaných publikací určených členům výborů pro audit s názvem

Praktická pomůcka pro výbory pro audit a Zpráva o činnosti Výboru pro audit. Za Ko-

moru auditorů na konferenci vystoupila prezidentka Irena Liškařová. Konference se

zúčastnili prezident NKÚ Miloslav Kala, Jiří Nekovář, prezident RVDA, Radek Neužil,

předseda disciplinárního výboru RVDA, Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí 

a Pavel Hollmann, ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu

ČNB. Na konferenci dále vystoupil Tomáš Severa z odboru regulace a metodiky

účetnictví MF a Martina Smetanová z kontrolního oddělení RVDA. Prezident ČIIA Tomáš

Pivoňka vedl panelovou diskuzi.
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Na konferenci proběhl slavnostní křest nově vydaných publikací RVDA.

Konference s názvem Výbory pro audit se uskutečnila v lednu 2017.



Únor 2017

Prof. Libuše Müllerová rezignovala 10. února na členství ve výkonném výboru. 

Výkonný výbor se sešel 13. února a jednal zejména o návrhu strategie KA ČR a schválení

plánů činnosti odborných výborů na rok 2017. Výkonný výbor schválil mimo jiné per-

sonální složení výboru pro auditorské zkoušky.

Dne 22. února se v Mladé Boleslavi uskutečnilo setkání auditorů a asistentů auditorů se

zástupci Komory auditorů ČR. Setkání se zúčastnili prezidentka Irena Liškařová, první 

viceprezident Jiří Pelák a předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. Hlavním

tématem setkání byla tentokrát nová zpráva auditora. Celé setkání probíhalo formou

besedy. Velká část debaty se týkala sestavení a auditu konsolidované účetní závěrky. 

Březen 2017

Jednání výkonného výboru se uskutečnilo 6. března. Důležitým bodem programu jed-

nání byla diskuze k návrhu strategie KA ČR a k možnostem poskytování auditorských

služeb ve veřejném sektoru. 

Karel Charvát nahradil, coby první náhradník, Libuši Müllerovou, která předchozí měsíc

rezignovala na členství ve výkonném výboru. 

Duben 2017

Zasedání výkonného výboru se konalo 10. dubna a diskutovalo se o možnostech externí 

a interní komunikace KA ČR. Výbor dále projednal a schválil postup pro uznávání školení

vzdělávacích agentur pro účely KPV na rok 2017 a postup pro vypořádání připomínek ve věci

nepřímé novely zákona o auditorech, která vyplývá z novely daňového řádu.
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Květen 2017

Bohumil Král ukončil 10. května členství ve výkonném výboru. 

Výkonný výbor na svém zasedání, které se uskutečnilo 15. května, diskutoval především o

přípravě dokumentu týkajícího se zvyšování kvality auditorských služeb. Dále schválil

doplnění svých členů o Zdeňka Grygara náhradou za Bohumila Krále přecházejícího na

RVDA. Schválil také Karla Charváta předsedou výboru pro auditorské zkoušky a Zdeňka

Grygara místopředsedou výboru pro auditorské zkoušky KA ČR, Zdeňka Grygara předsedou

komise pro posuzování osvobozování od dílčí části auditorské zkoušky. Výbor ještě pro-

jednal a schválil obsah formuláře pro hodnocení lektorů komorou a postup přípravy

společného semináře s ČIIA a NKÚ na téma Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky pláno-

vaného na 5. října 2017.

Dne 18. května se v sídle Komory auditorů uskutečnil slavnostní slib nových auditorů.

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo

podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit jedenáct, resp. dvanáct písemných 

zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři přišli

složit slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové.

Červen 2017

Pátý červnový den se sešel výkonný výbor. Jeho jednání se zúčastnila předsedkyně dozorčí

komise Jana Gebauerová a předseda kárné komise Radomír Stružinský. Výbor mj. schválil

Janu Procházkovou novou členkou výboru pro regulaci a rozvoj profese KA ČR.

Ve dnech 7. a 8. června proběhlo ve slovenském městě Levoča setkání prezidentů pro-

fesních komor auditorů zemí Visegrádské čtyřky (V4). Komoru auditorů ČR zastupovali

prezidentka Irena Liškařová a první viceprezident Jiří Pelák. Z projednávaných témat 
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Setkání zástupců profesních komor auditorů zemí V4 ve sloven-
ském městě Levoča.

Slavnostní slib nových auditorů v sídle Komory auditorů ČR.



a diskuzí bylo patrné, že všechny země V4 vycházejí ze stejného dědictví minulosti 

a z toho, že auditorská profese existuje poměrně krátkou dobu. Ve všech zemích V4 se

profesní komory potýkají s kvalitou auditu, tlakem na ceny a rozčarováním z vývoje

právní úpravy auditu v Evropě, která mnoho věcí komplikuje, ale ve skutečnosti podle

nich k žádnému hmatatelnému zlepšení nevede. 

Červenec 2017

Zástupci auditorů z Čínské lidové republiky navštívili 25. července již podruhé Komoru

auditorů ČR. Setkali se s nimi prezidentka komory Irena Liškařová, ředitel úřadu Jiří

Mikyna a členka výboru pro veřejný sektor Martina Smetanová. Za čínskou stranu se

jednání zúčastnilo šest zástupců včetně generálního ředitele Taj Kche-ču z Auditorského

úřadu provincie An-chuej.

Srpen 2017

Do oddělení vnějších vztahů KA ČR nastoupila 1. srpna Vladimíra Karlová. Poslední srpnový

den ukončila pracovní poměr u komory Kateřina Sikorová z oddělení vnějších vztahů.

Září 2017

Zasedání výkonného výboru 4. září se zúčastnil také Pavel Racocha, nový prezident Rady

pro veřejný dohled nad auditem. Výkonný výbor schválil účetní závěrku za rok 2016 

a úhradu ztráty Komory auditorů ČR za rok 2016 z účtu nerozděleného zisku minulých

let. Dále výbor mimo jiné projednal a schválil postup úpravy materiálu, který se týká

smluv o provedení auditu na dobu neurčitou. 

Na konci září ukončila své působení na komoře Dana Lipenská. Pracovala jako právní

asistentka v oddělení kontroly kvality auditorské činnosti.
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ZÁŘÍ 2017

Za KA ČR se jednání auditorských komor ze zemí V4 zúčastnila
prezidentka Irena Liškařová a první viceprezident Jiří Pelák.



Říjen 2017

Výkonný výbor zasedal 1. a 2. října ve Valticích. Větší část jednání byla společná s kárnou

a dozorčí komisí, byly projednány záležitosti týkající se návrhu rozpočtu na rok 2018,

stanoviska KA ČR k žádostem Policie ČR a soudů o znalecká vyjádření, vyhodnocení zpráv

RVDA o činnosti dozorčí a kárné komise, komunikace KA ČR s RVDA a návrhy opatření ke

zvýšení kvality auditu. Dále se také diskutovalo o strategii KA ČR, o problematice odborné

praxe asistentů auditora, o návrhu aktualizace příspěvkového řádu KA ČR, o problematice

školení „Spis auditora“ a o dalších aktuálních informacích z agendy obou komisí.

Výbor pro správu profese KA ČR uspořádal 2. října ve Vyškově setkání auditorů 

a asistentů auditora se zástupci Komory auditorů. Setkání se zúčastnili prezidentka ko-

mory Irena Liškařová, viceprezident Jiří Pelák, předsedkyně dozorčí komise Jana

Gebauerová a předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. Tématem tohoto

setkání byla nová zpráva auditora. Celé setkání probíhalo formou besedy. Nejvíce se

diskutovalo o neplnění povinností účetních jednotek ve vztahu k povinnosti auditu 

a zveřejňování účetních závěrek a také o novinkách ve školeních pořádaných komorou. 

Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se 5. října konal odborný seminář na téma

Vnitřní kontrolní systém účetních jednotek (VKS). Byl to již čtvrtý společný seminář, který

NKÚ organizoval společně s Českým institutem interních auditorů (ČIIA) a Komorou

auditorů ČR. Téma semináře bylo přítomným nabídnuto z několika úhlů pohledu. Pohled

na VKS institucí, které hospodaří s veřejnými financemi, nabídli zástupci Ministerstva fi-

nancí ČR a NKÚ. Pohled externích auditorů posluchačům předložila Hana Mužátková, členka

kárné komise KA ČR. Dále na semináři vystoupila Jana Kranecová, zástupkyně ředitelky

odboru Centrální harmonizační jednotky MF ČR, prezident ČIIA Tomáš Pivoňka a Štefan

Kabátek z Odboru auditu výkonnosti NKÚ. Leitmotivem příspěvků i celé diskuze byla role

člověka a jeho přístup k plnění jednotlivých úkolů v rámci příslušných VKS.
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Prezident NKÚ Miloslav Kala, Michal Štěpán z KA ČR a preziden-
tka KA ČR Irena Liškařová na semináři.

V sídle NKÚ se konal odborný seminář na téma Vnitřní kontrolní
systém účetních jednotek.



Prezidium KA ČR se setkalo se zaměstnanci komory 25. října při další společné snídani

v sídle komory. Prezidentka Irena Liškařová a první viceprezident Jiří Pelák při této

příležitosti neformálně pohovořili se zaměstnanci o jejich práci. 

Komora auditorů ČR se ve spolupráci s ICAEW a VŠE v Praze podílela na organizaci fil-

mového večera na téma úskalí, tlaků a podvodů, se kterými se auditoři při své práci

setkávají. Akce proběhla 25. října v podvečerních hodinách na půdě VŠE v Praze 

a zúčastnilo se jí přes 300 diváků, mezi kterými nechyběli ani auditoři. Film uvedl a poté

jím provázel Martin Manuzi, který zastupoval producenta filmu, ICAEW.

Dne 30. října 2017 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slavnostní slib nových

auditorů. Osm nových auditorů složilo slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové

tak, jak stanoví zákon. Skládání slibu a předávání nových oprávnění se dále za komoru

zúčastnili člen výkonného výboru a první viceprezident komory Jiří Pelák a člen výkon-

ného výboru a předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. 

Luboš Kašpárek z oddělení kontroly kvality auditorské činnosti ukončil v říjnu své

působení na komoře.

Listopad 2017

Šestý listopadový den zasedal výkonný výbor, hlavním bodem jednání byl návrh

rozpočtu na rok 2018 a příprava úprav vnitřních předpisů pro sněm v roce 2018. 

Ve středu 15. listopadu vyšla v Hospodářských novinách komerční příloha Auditorské služby

zaměřená na novinky v auditu, výbory pro audit, výběr auditora a ověřování dotací.

Ve středu 29. listopadu se konalo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních

komor zřízených zákonem. Za Komoru auditorů ČR se setkání zúčastnili prezidentka

Irena Liškařová a první viceprezident Jiří Pelák. Mezi hlavní výstupy ze setkání patřila
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Osm nových auditorů složilo slib do rukou prezidentky KA ČR
Ireny Liškařové.

Filmový večer na téma úskalí, tlaků a podvodů, se kterými se
auditoři při své práci setkávají.



výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech profesních orga-

nizací, varování před neúměrným nárůstem administrativy, který se negativně dotýká

většiny komor i tzv. svobodných profesí, a vznik mezikomorové koordinační skupiny, je-

jímž základním úkolem bude vzájemné předávání informací a koordinace diskuze 

a připomínek k aktuálním legislativním změnám.

Prosinec 2017

Výkonný výbor zasedal 4. prosince a zabýval se analýzou členských příspěvků placených

Accountancy Europe, a možného dalšího postupu ohledně jejich případného snížení.

Dále mimo jiné schválil další postup ve věci právního výkladu RVDA k § 24 odst. 5 zákona

č. 93/2009 Sb., o auditorech, týkajícího se kontroly auditorů subjektů veřejného zájmu. 

Předvánoční setkání členů volených orgánů, odborných výborů, bývalých prezidentů 

a pracovníků úřadu komory se uskutečnilo 4. prosince. Večer se opět nesl ve sportovním

duchu, přítomní si mohli poměřit své síly v minigolfu. 

ČNB ve spolupráci s KA ČR uspořádala 11. prosince seminář určený především auditorům

finančních institucí v rámci plnění své povinnosti vedení dialogu mezi ní − jako dohle-

dovým orgánem nad úvěrovými institucemi a pojišťovnami − a auditory, kteří provádějí

povinný audit daných institucí a pojišťoven. Příspěvky, kterých se zhostili zaměstnanci ČNB,

byly zaměřeny zejména na poznatky a nedostatky zjištěné v rámci vlastní dohledové

činnosti a na zkušenosti s auditory uvedených institucí. Podrobně byla diskutována rizika,

bez jejichž pochopení a vyhodnocení nelze audit v této oblasti provést. Pokryty byly všechny

relevantní oblasti, tj. jak oblast regulace finančního trhu, tak oblast dohledu nad finančním

trhem, dohledu nad kapitálovým trhem nebo oblast finanční stability. 

Tereza Prokůpková ukončila 31. prosince své působení na komoře. Pracovala jako asis-

tentka tajemníka kárné komise – právník.
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PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL 
ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2017

Číslo Téma

1/2017 Auditorské standardy

2/2017 Daňové a účetní novinky – část I

3/2017 Daňové a účetní novinky – část II

4/2017 Profesní etika

5/2017 Vnitřní kontrolní systém

6/2017 Konsolidace a skupinový audit

7/2017 Insolvence

8/2017 Novinky v IFRS

9/2017 Veřejný sektor

10/2017 Vybrané auditorské postupy

ČNB ve spolupráci s KA ČR uspořádala seminář určený především
auditorům finančních institucí.



Leden 2018

V pondělí 8. ledna se sešla volební komise, aby zahájila přípravy voleb do výkonného

výboru, kárné komise a dozorčí komise Komory auditorů ČR. Mimo jiné stanovila datum

15. dubna 2018 pro zasílání návrhů na kandidáty do těchto volených orgánů.

Výkonný výbor se sešel 22. ledna a jeho jednání se účastnily předsedkyně dozorčí komise

Jana Gebauerová a členka kárné komise Hana Mužátková. Tématem společného jednání

byla strategie KA ČR a příprava aktualizace vnitřních předpisů pro schválení sněmem v roce

2018. Výkonný výbor dále mimo jiné projednal informace o dopadech nařízení GDPR na

auditorskou profesi a informace o přípravě na 5. kolo hodnocení Moneyvalu ve vazbě na

hodnocení rizik a zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Ve středu 31. ledna se zástupci profesních komor zřízených ze zákona sešli na pravidelné

schůzce na Úřadu vlády s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem. Za Komoru

auditorů ČR se setkání zúčastnila prezidentka Irena Liškařová. Premiér se zástupci jed-

nal o elektronické evidenci tržeb, růstu administrativy, podmínkách podnikání i komu-

nikaci s úřady či o státní podpoře pro menší zaměstnavatele. Setkání se zúčastnila také

ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Únor 2018

Do oddělení kontroly kvality auditorské činnosti KA ČR nastoupila 12. února Markéta

Blahová. 

Výkonný výbor se na svém zasedání 19. února zabýval zejména přípravou aktualizace

vnitřních předpisů schvalovaných sněmem, dále projednal a schválil postup přípravy

společného říjnového jednání VV, DK a KK a zabýval se také přehledem účasti auditorů na

plnění povinného vzdělávacího tématu za rok 2017.
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Zástupci profesních komor a předseda vlády v demisi Andrej Babiš.
Foto: Úřad vlády ČR

Jednání profesních komor zřízených ze zákona na Úřadu vlády ČR. 
Foto: Úřad vlády ČR
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V úterý 20. února přišla na Komoru auditorů smutná zpráva. V tento den zemřel 

prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc, jeden ze zakladatelů a první prezident Komory auditorů ČR.

Březen 2018

Dne 15. března nastoupila na komoru JUDr. Irena Slabá jako asistentka tajemníka −
právník. 

Zasedání výkonného výboru se uskutečnilo 19. března a výbor se opět zabýval návrhy

aktualizací vybraných vnitřních předpisů pro projednání listopadovým sněmem.

Výkonný výbor mimo jiné schválil snížení ceny dvoudenních vícetematických seminářů

pro členy KA ČR a také projednal a schválil dvě témata na připravovanou společnou

konferenci ČIIA, KA ČR a NKÚ.

V sídle Komory auditorů se 29. března konalo setkání zástupců komory a ACCA. Za ko-

moru se jej zúčastnili viceprezident Pavel Kulhavý, místopředseda výboru pro auditorské 

zkoušky Zdeněk Grygar a Bohumil Král. Dále se jednání zúčastnila Kateřina Benešová, bý-

valá ředitelka ACCA pro ČR, Slovensko a Maďarsko, která představila novou ředitelku Vieru

Kučerovou, a David Kopecký z ACCA. Z britského vedení společnosti byli přítomni Stephen

Heathcote, výkonný ředitel trhu, a Richard Allen. Jednalo se zejména o prohloubení vzá-

jemné spolupráce, o výměně zkušeností z elektronického zpracování zkoušek a jejich vy-

hodnocení a o přípravě společného semináře věnovaného otázkám podnikatelské a profesní

etiky a jejich implementace do systému předkvalifikačního vzdělávání a zkoušek.

Duben 2018

Do 15. dubna mohli auditoři předkládat návrhy na kandidáty do volených orgánů

Kmory auditorů. Výkonný výbor zasedal 16. dubna, jednal zejména o zpracování
40

2014-2018
ÚNOR 2018

BŘEZEN 2018
DUBEN 2018

Jednání se zástupci ACCA se zúčastnili viceprezident KA ČR Pavel
Kulhavý, místopředseda výboru pro auditorské zkoušky Zdeněk
Grygar a Bohumil Král. 

Setkání zástupců KA ČR a ACCA v sídle Komory auditorů.



analýzy výše členských příspěvků. Schválil navržený postup pro další spolupráci 

s ACCA, projednal zprávu výboru pro auditorské zkoušky o přípravě memoranda 

o spolupráci s ICAEW a schválil postup přípravy společné konference ČIIA, KA ČR a

NKÚ plánované na září 2018.

Volební komise na svém druhém zasedání v roce 2018, které se konalo 17. dubna,

provedla kontrolu návrhů kandidátů do volených orgánů komory. Vzhledem k tomu, že

do stanoveného termínu 15. dubna 2018 neobdržela dostatečný počet návrhů na kan-

didáty do výkonného výboru, dozorčí komise a kárné komise, prodloužila termín pro

další návrhy kandidátů do čtvrtka 31. května 2018.

Slavnostní slib nových auditorů se konal 25. dubna v sídle Komory auditorů ČR. Noví

auditoři složili slib do rukou prezidentky komory Ireny Liškařové. Skládání slibu 

a předávání nových oprávnění se dále za komoru zúčastnil člen výkonného výboru 

a předseda výboru pro správu profese Tomáš Brumovský. 

Květen 2018

Výkonný výbor na zasedání 14. května opět zabýval návrhy úprav vnitřních předpisů před

listopadovým sněmem. Schválil také aktualizaci metodické pomůcky pro SME/SMP, návrh

aplikační doložky k ISA 700 a navržené úpravy statutu KA ČR. Dále projednal a schválil

návrh na navýšení příspěvků statutárních auditorů, postup úpravy memoranda o spolupráci

s ICAEW, další průběh možné úpravy týkající se odborné praxe asistentů auditora.

Výbor pro správu profese uspořádal 30. května v Karlových Varech setkání auditorů se

zástupci Komory auditorů ČR. Za volené orgány se setkání zúčastnili prezidentka ko-

mory Irena Liškařová, 1. viceprezident Jiří Pelák a předseda výboru pro správu profese

Tomáš Brumovský.
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Irena Liškařová a Tomáš Brumovský s novými auditory krátce po
složení slibu.



Poslední květnový den byl druhým termínem pro navrhování kandidátů do volených orgánů

komory, kterých byl do prvního termínu stanoveného volební komisí nedostatečný počet. 

Červen 2018

Volební komise na svém třetím zasedání 5. června provedla kontrolu návrhů kandidátů

do volených orgánů komory. Počet navržených kandidátů do druhého stanoveného ter-

mínu 31. května 2018 byl však opět nedostatečný. Proto komise znovu prodloužila ter-

mín pro další navrhování kandidátů, tentokrát do pátku 31. srpna 2018. 

Ve dnech 7. a 8. června proběhlo v Budapešti tradiční setkání prezidentů profesních

komor auditorů zemí Visegrádské čtyřky (V4). Českou komoru auditorů zastupovali

prezidentka Irena Liškařová a viceprezident Pavel Kulhavý. Hostem jednání byl Florin

Toma, viceprezident Accountancy Europe, který informoval o práci AE, dopadu reformy

auditu v jednotlivých zemích a o projektech AE týkajících se digitalizace a malých 

a středních podniků (SME). Jednání bylo rozděleno do několika bloků, které se zabývaly

stavem reformy auditu v jednotlivých zemích, zvýšením atraktivity auditorské profese,

využitím nových technologií při auditech, podporou malých a středních auditorů 

a očekávaným budoucím vývojem profese v jednotlivých zemích visegrádské skupiny.

Výkonný výbor se sešel 11. června a opět se zabýval především návrhy úprav vnitřních

předpisů a přípravou sněmu. Výbor dále mimo jiné schválil překlad Etického kodexu, který

IFAC zveřejnil 9. dubna 2018, a také projednal a schválil uzavření dodatku č. 3 k Rámcové

pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti auditorů a auditorských společností.
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KA ČR na tradičním setkání auditorských komor V4 zastupovali
prezidentka Irena Liškařová a viceprezident Pavel Kulhavý.

V Budapešti jednali prezidenti profesních komor auditorů zemí
Visegrádské čtyřky.


