v letech 1993 – 1998

KRONIKA

Komora auditorů
České republiky

Leden 1993

1993-1998
LEDEN 1993

omora auditorů České republiky byla zřízena zákonem ČNR č. 524/1992 Sb.,

K

ust. § 24. Ministru financí bylo ustanovením § 39, odst. 5 uloženo jmenovat

přípravný výbor, který ve spolupráci s Unií auditorů svolá ustavující sněm Komory
auditorů České republiky. Předseda přípravného výboru, náměstek ministra financí
Miroslav Téra dopisem ze dne 12. ledna 1993 svolal na den 18. února 1993 ustavující
sněm Komory auditorů České republiky. K účasti na sněmu byli oprávněni všichni
auditoři jmenovaní na základě vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb.
o ověřovatelích.

2

Únor 1993

1993-1998
ÚNOR 1993

Ustavující sněm Komory auditorů České republiky se uskutečnil podle plánu dne
18. února 1993 ve společenském sále Paláce kultury v Praze 4 za účasti celkem 434
auditorů. Zasedání ustavujícího sněmu řídili Jiří Vrba, Zdeněk Novotný a Ladislav
Langr. V úvodu sněmu vystoupil ministr financí Ivan Kočárník, který zdůraznil
potřebnost profese auditora v současné české společnosti v období ekonomické transformace a přislíbil za ministerstvo materiální a finanční podporu v počátcích komory.
Následující projev poté přednesl předseda přípravného výboru Miroslav Téra. Sněm
prohlásil Komoru auditorů ČR zřízenou k datu 18. února 1993 a přijal základní dokumenty: statut, jednací řád, volební řád, disciplinární řád a rozpočet komory na rok
1993 ve znění a s připomínkami odsouhlasenými sněmem a vzal na vědomí stav
příprav etického kodexu a auditorských směrnic. Ustavující sněm současně zvolil
přímou tajnou volbou 17člennou radu, 7člennou dozorčí komisi, 5člennou disciplinární komisi a dva revizory účtů. Nově zvolené radě sněm uložil dopracovat některé
základní dokumenty, zřídit úřad Komory auditorů ČR, založit seznam auditorů/asistentů auditora a do konce listopadu 1993 svolat další sněm komory. Dozorčí komisi
uložil vypracovat systém dohledu nad činností auditorů, systém řešení stížností
včetně dohledu nad činností úřadu a plnění úkolů uložených radě. Disciplinární komisi
uložil dopracovat disciplinární řád, revizorům účtů dohlížet na hospodaření
a účetnictví komory. Byly upřesněny zásady založení prvního seznamu auditorů
k 1. květnu 1993 a podmínky přechodného období z registru vedeného Ministerstvem
financí ČR na Komoru auditorů ČR nejpozději do 31. prosince 1993.
Téhož dne, tj. 18. února se konalo první zasedání nově zvolené Rady. Na jeho programu bylo přijetí některých základních organizačních opatření nutných k zahájení

V usnesení ustavujícího sněmu je prohlášena Komora auditorů
České republiky za zřízenu dnem 18.2.1993.

činnosti komory. Rada především provedla volbu do vrcholných funkcí. Prvním
prezidentem Komory auditorů byl zvolen Vladimír Pilný, viceprezidentem Bohuslav
Poduška, který byl zároveň pověřen dočasným řízením úřadu Komory auditorů ČR,
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a tajemníkem Ladislav Langr. Rada rozhodla o pronájmu prostor na adrese Opletalova
55/57 v Praze 1 a dále rovněž rozhodla o vytvoření odborných poradních orgánů

1993-1998
ÚNOR 1993

(výborů) komory. V prvním období řešily výbory následující oblasti: členství a ochrana
auditorů, vnitřní normy, hospodaření, územní sekce, vzdělávání, zkoušky, auditorské
směrnice, publikační činnost a zahraniční vztahy. Rada zároveň rozhodla o vypsání
výběrového řízení na místo ředitele úřadu, které však přes veškerou snahu nebylo
v počátečním období obsazeno. Zasedání Rady pak probíhalo jednou za dva týdny,
na programu zasedání rady byla aktuální agenda komory a dlouhodobý výhled.

Vladimír Pilný po maturitě na obchodní akademii v Chrudimi (1948) absolvoval Vysokou školu
hospodářských věd v Praze (1952) a nastoupil jako asistent na katedru účetnictví Vysoké školy
politických a hospodářských věd; její hospodářská fakulta se osamostatnila jako Vysoká škola
ekonomická (1953). Ve své době byla katedra účetnictví jediným vysokoškolským pracovištěm,
kde se soustřeďovala nejen pedagogická, ale i vědecká, výzkumná a expertizní činnost
v účetnictví, dále také rozbor hospodářské činnosti, využití automatizace, problematika
vnitropodnikového řízení. Vladimír Pilný se orientoval na účetnictví obchodních, resp. zahraničně
obchodních operací, kontrolu, revizi, expertizní činnost. Z těchto oblastí se odvíjela jeho
publikační činnost, téma kandidátské disertace (1965) i docentské habilitace (1967). V rámci rehabilitace byl jmenován profesorem (1990).
Ve složitých podmínkách byl vedoucím katedry (1971-1974), resp. pověřen jejím řízením jako zástupce (1974-1981). V polistopadové době byl
zvolen prvním porevolučním děkanem fakulty řízení (1990). Prosadil založení fakulty financí a účetnictví a byl zvolen jejím prvním
děkanem (1991-1994).
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Složení volených orgánů pracujících v období 2/1993 – 11/1998

RADA
Vladimír Pilný, prezident
Bohuslav Poduška, viceprezident
Ladislav Langr, tajemník / viceprezident
Ladislav Beneš
Jan Doležal
Hana Filipcová
Karel Hampl
František Havel
Antonín Husák
Leonard Kozohorský
Libuše Müllerová
Jarmila Novotná
Irena Pittermannová
Zdeněk Šubert
Anežka Vojtěchová
Jiří Vrba
Ladislav Zelinka

1993-1998
ÚNOR 1993

DOZORČÍ KOMISE
Jaroslav Beneš
Alois Berka
Jitka Hocková
Karel Kasík
Radomír Kosina
Miroslava Krčmová
Josef Zídek

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Arnošt Fischer
Miloslava Havlová
František Louša
Alena Svobodová
Jan Vrbský

REVIZOŘI ÚČTŮ
Eva Jirásková
Jaroslava Pechová
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Březen 1993
Na zasedání Rady Komory auditorů ČR dne 15. března 1993 byl schválen její jednací řád.
Počet výborů byl doplněn nově o výbor technický.

1993-1998
BŘEZEN 1993
KVĚTEN 1993
SRPEN 1993

Květen 1993
Nejdůležitějším úkolem, který měla Komora auditorů od počátku své existence
vykonávat, je vedení seznamu auditorů v České republice. Ke dni 20. května 1993 bylo
do tohoto seznamu zapsáno celkem 588 auditorů a 48 auditorských společností.
V počátečním období musela být pozornost volených orgánů, zejména Rady, věnovaná
oblasti metodiky (příprava auditorských směrnic) a vzdělávání (systém kontinuálního
vzdělávání pomocí odborných kurzů, ediční činnost komory sloužící ke zvyšování
a prohlubování znalostí auditorů v České republice).

Srpen 1993
Komora auditorů ČR aktivně vstoupila do diskuse o úloze profesních samosprávných
korporací v České republice a v srpnu 1993 zveřejnila ve spolupráci s dalšími subjekty
stanovisko k otázce profesních samospráv a podmínek výkonu odborných profesí.
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Září 1993

1993-1998
ZÁŘÍ 1993
LISTOPAD 1993

Na své schůzi v září 1993 projednala rada návrh na zřízení metodicko poradenskovýzkumného pracoviště. Od počátku své existence se komora pokusila navázat rovněž
kontakty se zahraničními partnerskými organizacemi a odbornými mezinárodními
asociacemi. Zde nejdůležitější kontakty byly navázány s organizacemi ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants), IFAC (International Federation of
Accountants) a FEE (Fédération des Experts-Comptables Européens). S některými
partnery byla již v prvním roce existence Komory auditorů ČR podepsána dohoda
o spolupráci, např. s ACCA.

Listopad 1993

Prezident komory Vladimír Pilný při vystoupení na II. sněmu
v listopadu 1993 v pražské Lucerně.

Dne 21. listopadu 1993 vstoupila Komora auditorů ČR do Česko-britské účetní asociace.
Intenzivní spolupráce byla navázána rovněž na domácím poli.
K neformálnímu setkávání auditorů byly organizovány tzv. klubové večery, při nichž
probíhaly odborné diskuse o dalším směřování komory a profese auditorů v České
republice.
Bohatá a rozmanitá činnost v prvním roce existence Komory auditorů ČR byla uzavřena
jednáním II. sněmu, který se konal dne 30. listopadu 1993 v paláci Lucerna v Praze 1.
Hlavním bodem jednání bylo schválení vnitřních norem komory, které tvoří statut,
jednací řád, disciplinární řád, příspěvkový řád a volební řád, dále schválení rozpočtu.
V návaznosti na změnu statutu Rada zvolila Ladislava Langra druhým viceprezidentem
komory. K datu konání sněmu bylo v seznamu Komory auditorů ČR zapsáno celkem 601
auditorů, 71 auditorských společností a 79 asistentů auditorů.
Jednání druhého sněmu završilo činnost v prvním roce
existence komory. Za předsednickým stolem zleva Ladislav
Langr, Bohuslav Poduška a Vladimír Pilný.

7

Prosinec 1993

1993-1998
PROSINEC 1993

Závěrem roku 1993 se Komora auditorů ČR velmi kriticky vyjádřila k návrhu nového
zákona o sdružování v zájmových sdruženích (komorách), který byl ministerstvem financí
postoupen k připomínkovému řízení. Ve stanovisku zaslaném ministru financí Karlu Dybovi se doslovně praví: „Vámi předkládaný návrh zásad zákona o sdružování v zájmových
sdruženích (komorách) je v naprostém rozporu s fungováním profese auditora a potřebami jejího rozvoje jak z hlediska národního hospodářství ČR, tak z hlediska mezinárodního…“ Komora zde hájila svůj základní názor o nezastupitelnosti role profesních
korporací s povinným členstvím, které mohou garantovat nezávislost profese.
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Leden-září 1994
Komora auditorů pokračovala i v roce 1994 v nastartované činnosti z předchozího roku.

1993-1998
LEDEN-ZÁŘÍ 1993
ŘÍJEN 1993

Došlo ke konsolidaci úřadu, který byl postupně personálně posilován, a k rozvoji činnosti
komory ve všech oblastech jejího programu.
Jedním z nejdůležitějších výsledků tohoto roku bylo zahájení vydávání odborného
periodika – časopisu Auditor, jehož název byl převzat podle stejnojmenného časopisu
vydávaného dříve Unií auditorů. Časopis přinesl zprávy nejen z vnitřního dění v Komoře
auditorů ČR, ale zejména různé metodické pomůcky a další odborné texty určené
k usnadnění práce auditorů v České republice. Jeho důležitou součástí jsou také informace o aktuálních profesních problémech na mezinárodní úrovni a diskusní příspěvky
jednotlivých auditorů zapsaných v seznamech Komory auditorů. První číslo časopisu
doprovodil prezident komory Vladimír Pilný úvodním textem s názvem „Jaké má být
postavení Komory auditorů ČR?“ Zamyslel se v něm nad současnou legislativou a úkoly
komory v souvislosti s rozvojem auditorské profese v České republice.
Významným aktem pro Komoru auditorů bylo přijetí za člena IFAC (International
Federation of Accountants), mezinárodně uznávané profesní organizace účetních
a auditorů.

Říjen 1994
V oblasti zahraniční spolupráce je významným mezníkem podpis dohody s Evropskou
federací účetních znalců (FEE) ve Vídni dne 19. října 1994, která umožňuje Komoře auditorů ČR zapojit se do činnosti federace. Cílem dohody ze strany Komory auditorů je do
budoucna dosáhnout řádného členství komory ve FEE.
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Listopad 1994

1993-1998
LISTOPAD 1994
PROSINEC 1994

Komora věnovala otázce zahraniční prezentace v tomto roce velkou pozornost,
problematika byla komplexně projednána na listopadové schůzi rady.
Dne 21. listopadu 1994 se v pražském paláci Lucerna konal III. sněm Komory auditorů
ČR. Sněmu se zúčastnilo celkem 527 auditorů, tj. 55 % členské základny (auditorů z řad
fyzických osob a asistentů auditora). K datu konání sněmu bylo v seznamu auditorů
vedeném komorou zapsáno celkem 117 auditorských společností, 730 auditorů a 222
asistentů auditora. Komora pokračovala v uplynulém roce v metodické činnosti
(vydání 4 auditorských směrnic a příprava dalších) a v organizaci kontinuálního
profesního vzdělávání. Kromě projednávání činnosti komory v období od předchozího
sněmu se třetí sněm zabýval problematikou etického řádu a otázkami dalšího postupu
v době, kdy vláda připravovala změny v postavení komor sdružujících nezávislé profese.

Třetí sněm Komory auditorů se konal v listopadu 1994 v paláci
Lucerna.

V samostatném prohlášení požadovali účastníci sněmu urychlené přijetí novely zákona
o auditorech. Jako hosté se auditorského jednání zúčastnili předseda Svazu účetních
Lubomír Harna, prezident Komory daňových poradců Zdeněk Šťastný a náměstek
ředitele odboru bankovního dohledu České národní banky Pavel Racocha.

Prosinec 1994
V prosinci 1994 vydala Komora auditorů třetí číslo časopisu Auditor a v reakci na kladné
odezvy z řad členů komory rozhodla pokračovat ve vydávání časopisu v dalším roce.
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1993-1998
LISTOPAD 1994
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Leden 1995

1993-1998
LEDEN 1995
BŘEZEN 1995
DUBEN 1995

Počátkem roku 1995 byl rozšířen počet odborných poradních orgánů Rady Komory auditorů ČR o Výbor pro metodiku účetnictví, do jehož čela byla jmenována Irena Pittermannová.

Březen 1995
V březnu 1995 zpracovala komora připomínky k vládnímu návrhu zákona o auditorech,
který měl nahradit stávající zákon č. 524/1992 Sb. Komora vznesla k návrhu zákona
zásadní připomínky spočívající zejména v odmítnutí omezení pravomocí samosprávných

Na auditorské zkoušce na jaře roku 1995.

profesních orgánů a jejich přenesení na orgány státní. Předkladatel se nakonec rozhodl
návrh zákona dočasně odložit.

Duben 1995
V dubnu 1995 navštívila komoru delegace zástupců účetních, auditorů a daňových poradců z Maďarska. Maďarští kolegové se v rámci své návštěvy živě zajímali o práci auditorů v českých podmínkách.
Ve druhé polovine dubna 1995 začalo jarní kolo auditorských zkoušek, které trvalo do
konce května. Proti minulosti, kdy zkouškou prošla zhruba třetina účastníků, se úspěšnost
zvýšila na téměř dvojnásobek.
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Květen 1995

1993-1998
KVĚTEN 1995
ČERVENEC 1995

V květnu 1995 se konala při příležitosti 100. výročí Holandského institutu registrovaných
účetních (NIVRA) v Amsterdamu konference „Lidé lidem“, věnovaná budoucnosti auditorské profese v rámci Evropské unie. Za Komoru auditorů se konference účastnil
viceprezident Ladislav Langr.
Dne 25. května 1995 se v Praze uskutečnil seminář na téma kontroly informačních systémů a počítačové kriminality. Atraktivní seminář byl uspořádán Česko-britsko/irskou
účetní asociací ve spolupráci s Komorou auditorů ČR.
Komora auditorů organizovala na závěr prvního pololetí mezi svými členy statistické
šetření, jehož cílem bylo alespoň rámcově zmapovat situaci na trhu auditorských služeb
za rok 1994. Výsledky ze statistiky právnických a fyzických osob pak byly zveřejněny
v časopise Auditor č. 4/1995 a 1/1996.

Seminář věnovaný informačním systémům a počítačové kriminalitě v květnu 1995.

Červenec 1995
V červenci 1995 byla znovu otevřena odborná knihovna Komory auditorů ČR. Její katalog
je postupně uveřejňován na stránkách časopisu Auditor.

Zpřístupnění odborné knihovny v červenci 1995.
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Září 1995

1993-1998
ZÁŘÍ 1995
ŘÍJEN 1995

Historický význam mělo zasedání poradní skupiny FEE pro střední a východní Evropu,
které se konalo v září 1995 v Praze. Jednalo se o první případ, kdy tato skupina nezasedala
v Bruselu. Za komoru se jednání účastnili její představitelé – prezident Vladimír Pilný,
Ladislav Langr a Karel Hampl. Toto jednání bylo významným krokem ve snaze Komory
auditorů ČR získat statut řádného člena FEE.
Na zářijovém zasedání schválila Rada komory Etický kodex Komory auditorů ČR, podle
nějž bude posuzováno jednání auditorů v České republice.
Dne 19. září 1995 byla v prostorách úřadu v Praze podepsána dohoda o spolupráci mezi
Komorou auditorů ČR a IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, e.V.).
Slavnostního aktu se za německou stranu zúčastnil předseda představenstva IDW Ditrich
Dörner, českou auditorskou profesi reprezentovali prezident komory prof. Vladimír Pilný

Jednání poradní skupiny FEE v Praze v září 1995 se zúčastnila
i viceprezidentka FEE Giselle Nagy.

a viceprezidenti Ladislav Langr a Bohuslav Poduška.

Říjen 1995
Začátkem října 1995 uspořádala Komora auditorů v hotelu MIDU v Jílovišti u Prahy čtyřdenní seminář, který se zabýval účetní problematikou, auditorskými směrnicemi, aplikací
auditorských technik, daňovou a právní problematikou v auditorské praxi. Seminář
v Jílovišti byl jedním z pěti, jež komora pořádala v souvislosti s přezkoušením auditorů,
kteří do profese vstoupili ještě podle vyhlášky č. 63/89 Sb.
Ve dnech 9. a 10. října 1995 zasedala Rada komory. Velká část jednání byla věnována
přípravě sněmu a auditorských směrnic.
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Listopad 1995

1993-1998
LISTOPAD 1995
PROSINEC 1995

Čtvrtý sněm Komory auditorů ČR se konal dne 20. listopadu 1995 v Paláci kultury
v Praze za účasti 549 auditorů. Sněmovní jednání mělo pracovní charakter a v oficiální
části se účastníci zabývali především činností komory v uplynulém roce a vytýčením
úkolů pro nejbližší období. Sněm uložil Radě komory nadále prosazovat nezávislost
auditorské profese, a to i v případě přijetí zákonné normy, která by tento princip nerespektovala. V usnesení sněmu se mj. ukládá členům komory, aby v auditorské činnosti
postupovali podle směrnic vydaných Komorou auditorů a dodržovali Etický kodex.
Sněmu se zúčastnili rovněž zástupci partnerských organizací, zejména Svazu účetních
a Komory daňových poradců.

Prosinec 1995
Začátkem prosince 1995 byla podepsána v Düsseldorfu smlouva o spolupráci Komory
auditorů ČR s komorou auditorů v SRN. Obě strany se dohodly na vzájemné výměně
informací. Za českou stranu byli podpisu přítomni Vladimír Pilný a Ladislav Zelinka.
Německou komoru auditorů zastupoval její prezident Bernard Burget. V rámci dohody
byla německou stranou nabídnuta možnost krátkodobých stáží pro české auditory
v SRN.
V roce 1995 vyšlo pět čísel časopisu Auditor, z nichž páté bylo monotematické,
věnované listopadovému sněmu Komory auditorů.
Čtvrtý sněm auditorů se konal v listopadu 1995 v Paláci kultury.
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1993-1998
LISTOPAD 1995
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Leden 1996
Začátkem ledna 1996 uspořádala Komora auditorů v koncertním sále Paláce kultury
v Praze seminář s ředitelem odboru účetnictví ministerstva financí Františkem Havlem,

1993-1998
LEDEN 1996
ÚNOR 1996
DUBEN 1996

který byl zaměřený na účetní závěrku za rok 1995. Semináře se zúčastnilo přes 600
auditorů a asistentů auditora.
Rada komory na svém zasedání v lednu 1996 schválila auditorské směrnice č. 13 a 14.

Únor 1996
Počátkem února 1996 obdrželi všichni auditoři a asistenti auditora výtisk Příručky pro
provádění auditu u podnikatelů, tzv. auditorský manuál, který Komora auditorů připravila
v rámci programu PHARE.
Na zasedání v únoru 1996 Rada komory vybrala delegáty do čtyř pracovních skupin
Evropské federace účetních FEE.

Duben 1996
Dne 2. dubna 1996 zaslala Komora auditorů ČR na adresu ústředí FEE v Bruselu žádost o
přijetí za řádného člena.
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Květen 1996

1993-1998
KVĚTEN 1996
ČERVEN 1996
ZÁŘÍ 1996

V květnu 1996 byl schválen nový organizační řád úřadu Komory auditorů. Úřad byl
rozdělen na šest referátů - pro vnější vztahy, provozně-ekonomický, pro členskou
základnu, metodicko-poradenský, pro vzdělávání a pro dohled nad činností auditorů.
Řízením úřadu byla pověřena Eva Rokosová.
Vysoká škola ekonomická a Thames Valley University v Londýně provedly dotazníkové
šetření, v němž zjišťovaly poznatky o vývoji auditorské profese v České republice.

Červen 1996
Rada komory na zasedání v červnu 1996 uložila finančnímu výboru vypracovat pro

Eva Rokosová byla pověřená řízením úřadu komory v květnu
1996.

předložení podzimnímu sněmu návrh novely Příspěvkového řádu komory a zkouškovému
výboru vypracovat návrh novely Zkušebního řádu pro odborné zkoušky. Schválila také
nový Platový řád úřadu.

Září 1996
Ve dnech 3.-5. září 1996 proběhlo v Praze zasedání vzdělávacího výboru IFAC. Předtím
dne 2. září byl uspořádán seminář k problematice zkoušek uchazečů o auditorskou profesi
a průběžném vzdělávání auditorů. Jednání se zúčastnil rovněž prezident IFAC Juan
Herrera.

Zasedání vzdělávacího výboru IFAC v Praze v září 1996 navštívil
prezident IFAC Juan Herrera (zcela vpravo).
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Říjen 1996

1993-1998
ŘÍJEN 1996
LISTOPAD 1996
PROSINEC 1996

V říjnu 1996 zřídila Rada komory institut vzdělávání auditorů, který bude do budoucna
zajišťovat vzdělávací aktivity nabízené Komorou auditorů ČR.

Listopad 1996
Dne 18. listopadu 1996 se konal v Praze na Žofíně V. sněm auditorů. Sněmu se zúčastnilo
více než 700 auditorů. Jako čestný host se sněmu účastnil rovněž John Hegarty, generální
tajemník FEE. Sněm rovněž schválil návrhy nových vnitřních norem komory – příspěvkového a zkušebního řádu. Součástí programu byly jako obvykle také odborné semináře.
Nově zřízený institut vzdělávání.

Prosinec 1996
Na valném shromáždění FEE dne 18. prosince 1996 byla Komora auditorů ČR slavnostně
přijata za člena-korespondenta FEE. Shromáždění se účastnili za komoru Vladimír Pilný,
Ladislav Langr a Karel Hampl. Současně byly za členy přijaty profesní organizace
Rumunska, Maďarska a Slovinska.
Dne 19. prosince 1996 se v Praze konala schůzka auditorů investičních společností
a podílových a investičních fondů. Schůzka organizovaná ve spolupráci s Ministerstvem
financí měla za cíl dát podnět ke sjednocování metodiky auditu u vybraných subjektů.
Obdobný charakter měla rovněž schůzka auditorů bank konaná ve spolupráci
s Českou národní bankou.
Ve druhém pololetí 1996 organizovala Komora auditorů mezi svými členy statistické
šetření, které bylo již druhé v pořadí a umožnilo zmapovat situaci na trhu auditorských
služeb. Výsledky šetření byly zveřejněny v časopise Auditor č. 2/1997.
Počet vydaných čísel časopisu Auditor se v roce 1996 zvýšil na šest z pěti v předchozím
roce a tří v roce 1994.

Pátý sněm, kterého se zúčastnilo přes 700 auditorů, se konal
v listopadu 1996 na Žofíně.
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Leden 1997

1993-1998
LEDEN 1997
ÚNOR 1997
BŘEZEN 1997
DUBEN 1997

Komora auditorů rozhodla počátkem roku 1997, že vyšle zástupce do pracovní skupiny
FEE pro manažerské účetnictví a pro přípravu jednotné měny euro. Zástupcem komory
se stal Bohumil Král.

Únor 1997
Ve dnech 20.-21. února 1997 se uskutečnilo v Paříži pracovní zasedání Organizace pro
ekonomický rozvoj a spolupráci (OECD), kterého se za Komoru auditorů zúčastnila Eva
Rokosová. Přítomni byli i zástupci Komory daňových poradců, České komory architektů,

Ze zasedání Rady komory.

České advokátní komory a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Březen 1997
Na svém březnovém zasedání schválila Rada komory obnovení klubových večerů.
První z nich se měl konat v květnu. Rada dále rozhodla o přípravě manuálu pro audit obcí
za podpory programu PHARE a schválila auditorskou směrnici č. 19.

Duben 1997
Ve dnech 23.-25. dubna 1997 proběhl ve Štýrském Hradci 20. výroční kongres Evropské
účetní asociace (EAA), kterého se rovněž účastnili zástupci Komory auditorů – Libuše
Müllerová a Ladislav Zelinka.
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1993-1998
KVĚTEN 1997
ČERVEN 1997
ZÁŘÍ 1997

Komora auditorů v reakci na požadavky auditorů obnovila pořádání klubových večerů.
První ze série obnovených klubových večerů na téma mezinárodní účetní standardy byl
uspořádán v pražském hotelu Olšanka dne 6. května 1997.
V květnu 1997 byly uvedeny do provozu internetové stránky Komory auditorů ČR na
adrese www.finance.cz/ost/auditor/auditor.htm.

Červen 1997
Počátkem června 1997 se uskutečnilo jednání představitelů Komory auditorů s konzultanty projektu PHARE panem Burlaudem a Marrianem o vzdělávacím programu pro auditory a byl dohodnut další postup.

První internetové stránky komory.

Rada komory schválila na zasedání v červnu 1997 novelu zkušebního řádu, podle níž se
od 1. září 1997 lze registrovat do zkouškového systému komory v průběhu celého roku.
Plné znění textu novely zkušebního řádu bylo zveřejněno v časopise Auditor č. 7/1997.

Září 1997
Rada komory na zářijovém zasedání schválila návrh vzdělávacího výboru na zavedení
průběžného vzdělávání auditorů a asistentů auditora v minimálním povinném rozsahu
hodin. Vzdělávání bude nutné absolvovat v kurzech pořádaných institutem vzdělávání
Komory auditorů, příp. jiným způsobem, ale vždy se zaměřením na témata stanovená
komorou.
Školení lektorů pro průběžné vzdělávání auditorů.
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1993-1998
ŘÍJEN 1997

Ve dnech 1.-2. října 1997 navštívila delegace Komory auditorů ČR na základě pozvání
sídlo německého ústavu Institut der Wirtschaftsprüfer v Hannoveru.
Na výjezdním zasedání 6. října 1997 ve Strážnici Rada komory projednala novou strukturu výborů pro rok 1998 v souvislosti s nutností reagovat na aktivity pracovních skupin
partnerských organizací, zejména FEE. V souvislosti s očekávaným začleněním naší republiky do Evropské unie vyvstala potřeba zabezpečit činnost a informovanost v oblasti
jednotné měny euro a globální harmonizace účetních standardů. Rada také projednala
program a organizační zabezpečení listopadového sněmu.
Ve dnech 23.-25. října 1997 se v Paříži konal 8. celosvětový kongres Mezinárodní
asociace pro účetnictví, vzdělávání a výuku (IAAER). Jednání se za Komoru auditorů
zúčastnili Libuše Müllerová a Ladislav Zelinka.

Rada po výjezdním zasedání ve Strážnici – říjen 1997.

23

Listopad 1997

1993-1998
LISTOPAD 1997
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Ve dnech 22.-25. listopadu 1997 proběhla série akcí při příležitosti 5. výročí existence
Komory auditorů ČR. Důstojný průběh těchto akcí a jejich kvalitní přínos dokázaly, že
Komora auditorů získala za první období své činnosti výrazné uznání a dosáhla
respektovaného postavení na domácím i zahraničním poli.
Dne 22. listopadu 1997 se v Lapidáriu Národního muzea na pražském výstavišti
uskutečnilo slavnostní setkání představitelů Komory auditorů se zástupci státních orgánů,
partnerských tuzemských a zahraničních profesních sdružení. Se slavnostními projevy zde
vystoupili prezident Komory auditorů Vladimír Pilný a čestní hosté prezident FEE David
S. Darbyshire a ředitel direktorátu pro finanční služby Evropské komise Karl van Hulle.
Následujícího dne 23. listopadu se na Žofíně konal VI. sněm Komory auditorů ČR,

Setkání v Lapidáriu Národního muzea v listopadu 1997.

kterého se účastnilo přes 800 auditorů a asistentů auditora. Hosty byli zástupci Ministerstva financí, Svazu účetních, Komory daňových poradců, Vysoké školy ekonomické
a předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jozef Wagner.
V rámci sněmu vystoupili se svými příspěvky rovněž oba zahraniční hosté David S. Darbyshire a Karl van Hulle.
Úloha Komory auditorů v české společnosti byla objasněna i na tiskové konferenci, která
se konala následujícího dne 24. listopadu 1997.
Oslavy 5. výročí vzniku Komory auditorů ČR byly ukončeny slavnostním zasedáním
Rady komory dne 25. listopadu 1997 v pražském Autoklubu v Opletalově ulici, kterého
se účastnili rovněž zástupci FEE.

Prosinec 1997
Komora auditorů vydává desáté číslo časopisu Auditor ročníku 1997, kterým zahájila
pravidelné vydávání deseti čísel časopisu ročně.

Mimořádného zasedání Rady komory koncem listopadu 1997 se
zúčastnili i zástupci FEE.
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LEDEN 1998
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V lednu 1998 se v rámci IFAC konalo ve Washingtonu Fórum k rozvoji účetní
a auditorské profese, za Komoru auditorů ČR se účastnil jako delegát Ladislav Langr.

Únor 1998
Na únorovém zasedání zřídila Rada komory dva nové výbory: pro harmonizaci s Evropskou unií pod vedením Ladislava Beneše a pro vnější vztahy pod vedením Ladislava
Zelinky. Ostatní výbory pracují v nezměněné podobě: Výbor pro auditorské směrnice
(Jan Doležal), Výbor pro vnitřní normy a legislativu (Antonín Husák), Zkouškový výbor

Blahopřání prof. Vladimíru Pilnému k 70. narozeninám.

(Libuše Müllerová), Finanční výbor (Jarmila Novotná), Metodický výbor (Irena Pittermannová), Výbor pro otázky členství (Anežka Vojtěchová), Vzdělávací výbor (Jiří Vrba) a
Řídící výbor pro PHARE (Ladislav Langr).

Duben 1998
Dne 30. dubna 1998 oslavil 70. narozeniny prezident Komory auditorů Vladimír Pilný.
V předvečer tohoto významného životního jubilea se uskutečnila oslava v Akademickém
klubu VŠE, oslavy se zúčastnili i členové Rady a zástupci úřadu komory.
Na svém dubnovém zasedání zřídila Rada komory další poradní orgány: Výbor pro profesní etiku pod vedením Hany Filipcové a Výbor pro kvalifikaci pod vedením Zdeňka
Šuberta.
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Červenec 1998
Ve dnech 7.-8. července 1998 se konalo v Bruselu zasedání rozšířené bankovní pracovní
skupiny FEE, kterého se účastnil za Komoru auditorů Petr Kříž.

1993-1998
ČERVENEC 1998
ZÁŘÍ 1998
ŘÍJEN 1998

Ve dnech 13.-14. července 1998 se konal v Praze seminář o mezinárodních účetních
standardech, jehož pořadatelem byla firma IBC UK Conference Limited z Londýna.

Září 1998
Dne 7. září 1998 se v Praze konal seminář na téma Harmonizace účetnictví s Evropskou
unií pořádaný Svazem účetních. Semináře se zúčastnili i zástupci Komory auditorů.
V časopise Auditor byly publikovány statistické údaje o členské základně, v září 1998
registrovala Komora auditorů 1274 auditorů, 802 asistentů auditora a 272 auditorských
společností.

Říjen 1998
Rada se zabývala přípravou volebního sněmu v listopadu 1998, zejména přípravou
dokumentů pro předložení účastníkům sněmu.
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Komora auditorů ČR v letech 1993–1998
Rozhovor s Vladimírem Pilným, jedním ze zakladatelů
Komory auditorů ČR a prvním prezidentem komory

1993-1998
ROZHOVOR

Jaké byly první podněty k rozvoji auditu?

Změna politického systému byla nejzákladnějším

Primárním podnětem pro rozvoj auditu jsou

předpokladem uplatnění auditu v celospolečen-

potřeby ekonomiky. Vrátíme-li se jen o půl

ském rozměru a mezinárodně uznávané formě.

století nazpět, pak mezidobí dvou světových

Bylo jen třeba připravit legislativu pro specifické

válek přineslo jak značný hospodářský rozvoj, tak

podmínky republiky. Právě v době před

velkou hospodářskou krizi. Oboje bylo velkým

listopadem 1989 byl umožněn vznik firem

impulsem pro rozvoj revizních a auditorských

se zahraniční majetkovou účastí v rámci

institucí. I v českých, resp. československých

zákona o hospodářských vztazích se zahraničím;

podmínkách vznikly organizace odborníků, které

další legislativa zřídila instituci ověřovatelů

prosazovaly legislativní úpravu povinné „bilanční

(auditorů). Byli již ustanovováni, mohli

revize“ a zapojení do mezinárodních organizací.

se sdružovat a také se někteří aktivnější od

V dané době se mohla i ČSR zařadit mezi země

roku 1990 soustřeďovali v Unii auditorů.

odbourání samosprávného postavení komor,

s progresivní úpravou auditu, ale zabránilo tomu

Byli významně zastoupeni v přípravném

zrušení povinného členství, posílení vlivu státu

věrolomné rozbití republiky a navazující vývoj.

výboru, který formovalo ministerstvo financí

na vstup do komory a jiné změny, vesměs

Je třeba zaznamenat i pokusy v šedesátých

k zabezpečení úkolů souvisejících s ustavením

oslabující nezávislost auditorů. Jeden návrh

letech, které vycházely z příprav předcházející

Komory.

nebyl doporučen legislativní radou, u dalšího
byl získán negativní posudek expertů

generace odborníků a dosaženého vývoje.
V letech 1967/1968 vznikl návrh na vytvoření

Jaké potíže provázely založení komory?

v rámci programu PHARE; vyvracení a odmítání

instituce autorizovaného bilančního revizora.

Ve stejné době, kdy se konalo první zasedání

nepřijatelných úprav dlouhodobě zatěžovalo

Po srpnu 1968 v rámci „normalizačního pro-

rady zvolené na ustavujícím sněmu auditorů,

vedení Komory.

cesu“ byly legislativní přípravy zastaveny.

probíhala v Poslanecké sněmovně kritika

Je třeba počítat s tím, že podobné návrhy se

A tak došlo k zákonné úpravě auditu a ustavení

zákonného sdružování v komorách. Po řadu let

mohou objevit i v budoucnu jako forma nátlaku

Komory až po šedesáti letech od prvních iniciativ.

pak následovaly akce vlády s návrhy na

na Komoru nebo jako pohrůžka.
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Kdo podpořil založení komory?

vat hospodaření. Poměrně brzy jsme získali první

tuje osobní angažovanosti pro dosažení úspěchu.

Založení Komory plně podporovala Unie auditorů,

prostory v Opletalově ulici. Všechnu tvůrčí činnost

Jako nejvyšší představitel Komory jsem se snažil

Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účet-

i administrativu dělali dobrovolně funkcionáři:

vést všechny funkcionáře k posilování dobrého

nictví v Praze, vstřícná byla Česká národní banka,

první směrnice, převzetí členské agendy z minister-

jména Komory nejen navenek, ale ve vztahu k těm,

konzultační pomoc poskytovaly obdobné zahra-

stva financí, pořádek v evidenci členů, přípravu

kteří nás zvolili.

niční organizace - zejména britské, německé,

koncepce vzdělávání a zkoušek.

1993-1998
ROZHOVOR

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti dobrého

francouzské a rakouské.

Jakých významných úspěchů komora

auditora?

Jaké byly první nejnaléhavější úkoly ko-

dosáhla v prvních letech?

Nejdůležitější osobní výbavou dobrého auditora je

mory?

Během několika měsíců jsme položili základy

dokonalá odborná příprava, dostatek praktických

Bezprostředně po ustavení orgánů Komory bylo

k dlouhodobému fungování Komory vnitrostátně;

zkušeností v oboru, osobní vlastnosti zabezpečující

třeba zajistit plnění úkolů daných zákonem, zej-

navázali jsme i první kontakty s mezinárodními

neúplatnost, aby zůstal za všech okolností

ména vedení seznamů auditorů, zavedení směrnic

profesními organizacemi (FEE, IFAC), připravili

nezávislý a jeho posouzení bylo věrohodné.

pro provádění auditu a navazující proškolení,

jsme smlouvy o spolupráci s některými

zabezpečení zkouškové agendy, úprava režimu

sesterskými komorami, iniciovali jsme setkání

asistentů auditora, vybudování systému dozoru

představitelů českých profesních komor (na

nad výkonem auditorské činnosti, řešení disci-

obranu před likvidačními tlaky), které se stalo

plinární problematiky. Uvedené úkoly jsou uve-

tradicí.

deny pouze jako příklady; ve skutečnosti jich

Dočkali jsme se přijetí do IFAC, zatímního členství

bylo daleko více a každý lze rozložit na desítky

ve FEE, jeho přeměny v členství plné; hostili jsme

problémů zcela nových a dosud neřešených.

zasedání vzdělávacího výboru IFAC. Komoru

Zároveň měli funkcionáři Komory úkoly dané us-

navštívila řada representantů mezinárodních

tavujícím sněmem: bylo třeba dopracovat

institucí i zahraničních organizací.

neschválené části statutu Komory, rozpočet a jiné
dokumenty a předložit je podzimnímu sněmu.

Jaký byl přístup členů Rady?

Kromě toho bylo třeba vybrat první vhodné za-

Vše, o čem tu vyprávím, by nebylo možné

Písemný přepis rozhovoru, který vedl

městnance začínající organizace, vyhledat její

a uskutečnitelné bez elánu kolektivu, který je

PhDr. Jindřich Schwippel 20. 11. 2007 v sídle

umístění, založit úspornou administrativu, regulo-

přesvědčen o smysluplnosti společné práce a neli-

Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.
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