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V kongresovém centru Top Hotelu v Praze 4 se dne 19. listopadu 2007 konal XVII.
sněm Komory auditorů ČR. Sněmu se zúčastnilo 527 auditorů, tj. 41 % celkového
počtu auditorů vedených v seznamu komory. V úvodním projevu zrekapituloval
odstupující prezident Vladimír Králíček uplynulé volební období a nastínil ze svého
pohledu hlavní priority pro další období - vytvoření nových profesních předpisů
v souvislosti s přijetím nového zákona o auditorech a pokračování ve školení v problematice mezinárodních auditorských standardů. Ve výroční zprávě byla shrnuta
činnost komory v různých oblastech za poslední rok. Ke dni konání sněmu registrovala
komora 1293 auditorů, 346 auditorských společností, 1058 asistentů auditora
a 2 hostující auditory (ze Slovenska a Velké Británie). Jednou z priorit uplynulého roku
bylo vzdělávání auditorů. Komora pravidelně pořádala semináře a klubové večery pro

Sedmnáctý sněm auditorů se konal v listopadu 2007 v kongresovém centru Top Hotelu v Praze.

auditory, zaměřené zejména na problematiku mezinárodních auditorských standardů.
Byla rozšířena nabídka e-learningových kurzů o nová témata. Ve spolupráci s Vysokou
školou ekonomickou v Praze byly realizovány kurzy pro uchazeče o složení auditorské
zkoušky. V roce 2007 byla rovněž realizována schválená nová koncepce časopisu
Auditor. Během roku byla v jednotlivých číslech zařazována hlavní témata zaměřená
na audit a účetnictví ve vybraných odvětvích, resp. oblastech (výrobní podniky,
zemědělské podniky, bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, nevýdělečné
organizace, územní samosprávné celky, neziskový sektor). Sněm dále schválil změny
ve Statutu a Etickém kodexu Komory auditorů s účinností od 1. ledna 2008.
Novelizace Statutu spočívá zejména v rozšíření kompetencí dozorčí komise o dohled
nad dodržováním mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikačních doložek,
doplnění odkazů na správní řád a upřesnění povinnosti zveřejnit údaje ze seznamu
auditorů a auditorských společností na internetových stránkách komory. Etický kodex
byl změněn zejména v sekci 290 (nezávislost auditora). Sněmu se jako již tradičně
zúčastnili zástupci partnerských organizací a institucí. Sněm uzavřel volební období

Volebního sněmu se zúčastnilo 41 procent z celkového počtu
auditorů vedených v seznamu komory.
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2004-2007 a zvolil nové členy orgánů komory, tj. Rady, Dozorčí komise, Kárné komise
a revizory účtů na dobu do příštích voleb v listopadu 2010.
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Sněm rovněž stanovil priority činnosti komory v roce 2008 s tím, že mezi nejdůležitější
úkoly, které komoru čekají, patří aplikace nového zákona o auditorech (s předpokládanou
účinností od 1. října 2008) a oslava 15. výročí založení Komory auditorů ČR.
Nově zvolená Rada se krátce po skončení sněmu sešla na svém mimořádném zasedání,
aby tajným hlasováním zvolila ze svých členů nového prezidenta, v pořadí již pátého,
a viceprezidenta na nadcházející tříleté funkční období. Jednání řídil odstupující prezident
Vladimír Králíček. Na funkci prezidenta bylo navrženo pět kandidátů, ale kandidaturu
přijali pouze Ladislav Langr a Petr Šobotník. Ve čtvrtém kole tajných voleb byl
prezidentem zvolen Petr Šobotník. V následující volbě viceprezidenta bylo rovněž
navrženo pět kandidátů, z nichž byla zvolena viceprezidentkou prof. Libuše Müllerová.
Odděleně zasedali nově zvolení členové Dozorčí komise a Kárné komise, aby zvolili

Petr Šobotník vystudoval VŠE v letech 1973–1978. Od roku 1979 pracoval v sektoru spojů
v oblasti metodiky účetnictví, v letech 1983–1989 byl vedoucím oddělení metodiky účetnictví
na Federálním ministerstvu spojů, od roku 1990 až do června 1991 pracoval jako zástupce ředitele
odboru ekonomiky Federálního ministerstva spojů. Auditorem je od listopadu 1990 a problematice
auditorské činnosti se věnuje na plný úvazek od svého nástupu do auditorské firmy Coopers & Lybrand
v srpnu 1991. V roce 1995 byl jmenován prvním českým auditorským partnerem ve firmě
Coopers & Lybrand, po sloučení firem Coopers & Lybrand a Price Waterhouse byl v letech
1998–2002 vedoucím partnerem auditu PricewaterhouseCoopers. Ve vedení této auditorské
společnosti působí až do současnosti a odpovídá za vedení auditu řady významných společností
působících na českém trhu. Dlouhodobě se podílí na aktivitách Komory auditorů ČR, od roku 2004
je členem výboru pro otázky profese a etiku, Komoru auditorů rovněž zastupuje v pracovní skupině
FEE (Evropská federace účetních) pro oblast etiky. Členem Rady KAČR je od května 2007.
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Složení orgánů zvolených na období 12/2007 – 11/2010

RADA
Petr Šobotník, prezident
Libuše Müllerová, viceprezidentka
Tomáš Bartoš
Jiří Ficbauer
Hana Filipcová

DOZORČÍ KOMISE
Stanislav Staněk, předseda
Miroslava Krčmová, místopředsedkyně
Josef Zídek, místopředseda
Jan Bláha
Zdeňka Cahlíková

Zdeněk Grygar
Rudolf Heřmanský
Běla Kroupová
Pavel Kulhavý
Ladislav Langr
Irena Liškařová
Ladislav Mejzlík
Jana Pilátová
Petr Ryneš
Radomír Stružinský
Michal Štěpán
Vladimír Zelenka

Michal Hora
Jana Kutilová
Jitka Náhlovská
Jaroslav Němec
Karel Novotný
Monika Vítová
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KÁRNÁ KOMISE
Josef Běloubek, předseda
Tomáš Brumovský, místopředseda
Antonín Husák, místopředseda
Jaroslav Beneš
Tomáš Bernát
Ivana Špačková
Jiří Vrba
REVIZOŘI ÚČTŮ
Olga Němcová
Pavel Novotný
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místopředsedy Josef Zídek a Miroslava Krčmová. Předsedou Kárné komise se stal Josef
Běloubek, místopředsedy Tomáš Brumovský a Antonín Husák.
FEE pořádala dne 27. listopadu 2007 v Bruselu mezinárodní konferenci o regulaci
auditu a o mezinárodní spolupráci při dohledu nad auditorskou profesí. Komoru
auditorů na ní zastupovali bývalý prezident komory a viceprezident FEE Petr Kříž
a ředitelka úřadu Eva Rokosová.

Prosinec 2007
Dne 4. prosince 2007 se v prostorách Komory architektů v Praze konalo tradiční
setkání zástupců profesních komor. Tématem setkání bylo tradičně postavení

Oslava 30. výročí založení IFAC v rámci Týdne světového
účetnictví začátkem prosince 2007 v pražském paláci Adria.
Uprostřed viceprezidentka komory prof. Libuše Müllerová.

profesních komor v České republice a jejich problémy. Za Komoru auditorů se jednání
účastnili prezident Petr Šobotník a viceprezidentka prof. Libuše Müllerová.
Mezinárodní federace účetních znalců (IFAC) oslavila v prosinci 30. výročí svého
založení. V této souvislosti byl týden od 3. prosince 2007 vyhlášen celosvětově jako
Týden světového účetnictví. Toto výročí bylo vhodnou formou připomenuto na
oslavě v paláci Adria v Praze, kterou dne 6. prosince uspořádala pražská kancelář
Asociace certifikovaných účetních (ACCA) za podpory Komory auditorů ČR a Svazu
účetních.
Zasedání Rady komory se uskutečnilo dne 17. prosince a na programu byla běžná
agenda. Rada nejprve rozhodla o obsazení předsedů a místopředsedů
pomocných orgánů komory, resp. výborů, komisí a redakčních rad.
Rada dále projednala zapojení v mezinárodních organizacích FEE a IFAC. Komora
auditorů ČR je členem FEE od roku 1996 (korespondenční členství), od roku 2004
je řádným členem. Rada jmenovala stálé delegáty komory v pracovních skupinách

Při diskusi na setkání zástupců účetní a auditorské profese v paláci
Adria zleva členové Rady komory Ladislav Langr a Irena Liškařová.
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FEE, a to Markétu Jindřiškovou v Accounting Working Party, Rudolfa Heřmanského
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v Auditing Working Party, Petra Šobotníka v Ethics Working Party a Petra Kříže
v Banks Working Party. Činnost dalších orgánů FEE je sledována prostřednictvím
tištěných výstupů. Delegátem ve výboru IFAC pro rozvojové země se stal na období
2008–2010 na základě návrhu Rady z června 2007 Vladimír Králíček.

POMOCNÉ ORGÁNY KOMORY, JEJICH PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
PRACUJÍCÍ V OBDOBÍ OD 12/2007
Výbor pro metodiku účetnictví (VM)

Irena Liškařová, Petr Ryneš

Podvýbor VM pro finanční instituce

Petr Kříž

Podvýbor VM pro IFRS

Běla Kroupová

Výbor pro politiku finančního výkaznictví

Ladislav Langr

Výbor pro veřejný sektor

Vladimír Zelenka, Hana Filipcová

Výbor pro auditorské zkoušky

Zdeněk Grygar, Pavel Kulhavý

Komise pro uznávání kvalifikací

Zdeněk Grygar, Pavel Kulhavý

Výbor pro auditorské standardy

Rudolf Heřmanský, Michal Štěpán

Redakční rada pro překlad ISA

Michal Štěpán

Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání

Jana Pilátová

Výbor pro otázky profese a etiku

Jiří Ficbauer, Hana Filipcová

Výbor pro informační politiku a informační technologie

Ladislav Mejzlík

Redakční rada časopisu Auditor

Libuše Müllerová

Výbor pro legislativu a vnitřní normy

Radomír Stružinský

Na oslavě výročí IFAC zprava prof. Bohumil Král z VŠE s manželkou
a Jaroslav Louka z Institutu Svazu účetních.

Rada komory v novém složení po volbách v listopadu 2007.
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První zasedání Rady komory v roce 2008 se konalo 21. ledna. Rada kromě běžné
agendy rozhodla zejména o personálním obsazení pomocných orgánů Rady,
tj. odborných výborů a redakčních rad, a projednala koncepci a návrhy plánů jejich
činnosti na tento rok. Jako host se jednání Rady zúčastnil bývalý prezident komory
Petr Kříž, který v období od prosince 2006 do prosince 2008 působí ve funkci
viceprezidenta FEE (Evropské federace účetních) a zároveň jako předseda pracovní
skupiny FEE pro banky. Petr Kříž informoval Radu o akcích FEE pro nejbližší období.
Prezident komory Petr Šobotník informoval o svém jednání s ministrem financí
Miroslavem Kalouskem dne 10. ledna 2008 ve věci návrhu nového zákona
o auditorech. Obě strany vyjádřily ochotu ke spolupráci a pravidelné výměně názorů.

Zaměstnanci úřadu komory.

Petr Šobotník dále informoval, že Legislativní rada vlády vrátila ministerstvu financí
k přepracování návrh zákona o auditorech. Hlavním problémem předlohy bylo
vymezení kompetencí Rady pro veřejný dohled.

Únor 2008
V sídle Komory auditorů ČR se konal slavnostní slib nových auditorů, kteří uzavřeli
tříleté období, kdy složili 10 odborných zkoušek a absolvovali povinnou praxi
asistentů auditora. Do rukou prezidenta komory složilo 4. února 2008 tento slib
10 nových kolegů.
Na základě jednání prezidenta komory Petra Šobotníka a ředitele legislativního
odboru Ministerstva spravedlnosti Jiřího Kohoutka bylo dne 4. února dohodnuto, že
členem pracovní skupiny připravující odborné zkoušky insolvenčních správců se za
Komoru auditorů stane Zdeněk Grygar.
Komoru auditorů navštívil dne 4. února 2008 ředitel ACCA pro Evropu Roger Acton
a informoval prezídium o akcích ACCA připravovaných na rok 2008.

Úspěšní absolventi auditorských zkoušek skládají slib do rukou
prezidenta komory Petra Šobotníka.
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bodů. Jedním z nejdůležitějších bylo projednání doporučení IFAC z června 2007
k tomu, jak má KAČR nadále plnit své členské povinnosti v jednotlivých oblastech své
působnosti (dohled nad auditorskou profesí, kontinuální profesní vzdělávání auditorů,
prosazování mezinárodních auditorských standardů, mezinárodního etického kodexu,
mezinárodních účetních standardů pro podniky a mezinárodních účetních standardů
pro veřejný sektor a uplatňování kárných opatření). IFAC vydala svá doporučení na
základě obdržených dotazníků členských organizací vyplněných v roce 2006.
Od té doby byla většina doporučení IFAC Komorou realizována z vlastní iniciativy
(vzdělávání, překlady mezinárodních standardů auditu, etický kodex, kárná řízení,
aj.) a bude se v nich pokračovat. Rada schválila vyjádření komory k doporučením
IFAC. Dále Rada jmenovala tříčlennou odvolací komisi pro kárné řízení v čele
s předsedou Radomírem Stružinským.

Deset nových auditorů, kteří v únoru 2008 převzali od komory
osvědčení.

V únorovém čísle časopis Auditor ohlásil smutnou zprávu – lednové úmrtí historicky
prvního auditora ČR, majitele osvědčení č. 1, Karla Švedy. Při kontrole členské
evidence bylo později zjištěno, že pan Karel Šveda byl sice majitelem osvědčení
s číslem 1 a obdržel osvědčení dne 22. 11. 1989, „služebně nejstarším“ auditorem
v ČR je však pan Josef Lanc (majitel osvědčení č. 29), který obdržel osvědčení již
o dva dny dříve (dne 20. 11. 1989).
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Dne 4. dubna se v Praze uskutečnilo pravidelné setkání prezidenta IFAC
se zástupci auditorských a účetních organizací ze zemí střední a východní Evropy.
S představiteli auditorů z České republiky, Polska, Estonska, Maďarska, Rumunska,
Bulharska, Slovenska, Litvy, Slovinska a Chorvatska diskutoval v pražském hotelu
Marriot prezident IFAC Fermín del Valle, doprovázený výkonným ředitelem
IFAC Russelem Guthriem a výkonným ředitelem FEE Olivierem Boutellis-Taftem.
Účastníci setkání, na kterém komoru zastupovali Petr Šobotník, Libuše Müllerová
a Eva Rokosová, se zabývali řadou otázek, zejména týkajících se kvality překladů
standardů vydávaných IFAC do národních jazyků, a rolí Evropské komise v této věci,
dále způsobem implementace nové směrnice Evropské unie o statutárním auditu do
národních legislativ. Představitelé jednotlivých zemí informovali o totožných

Regionálního zasedání IFAC začátkem dubna 2008 v hotelu Marriot
v Praze se zúčastnili zástupci 13 profesních organizací ze zemí
střední a východní Evropy.

i odlišných zkušenostech a problémech, které je v konkrétních podmínkách provázejí.
Rada komory na svém zasedání dne 7. dubna 2008 jmenovala náhradníky do odvolací
komise pro kárné řízení (Ladislav Langr, Jana Pilátová). Dále jmenovala členy pracovní
skupiny pro spolupráci s Nejvyšším kontrolním úřadem (Vladimír Zelenka, Ivo
Rambousek, Jiří Ficbauer, Tomáš Brumovský, Vladimír Králíček).
V pražském hotelu Olšanka se dne 8. dubna 2008 konal seminář „Jak využít v praxi
Interpretace Národní účetní rady“. Seminář byl hodnocen jako velmi zdařilý.
Dne 24. dubna navštívila Komoru auditorů delegace odborníků z Uzbekistánu. Tématem
jednání byla vzájemná výměna zkušeností z oblasti samosprávy auditorské profese.
Komora auditorů i širší okruh účetních a auditorů, jakož i pedagogů a studentů
Vysoké školy ekonomické si dne 30. dubna 2008 připomněli významné životní
jubileum 80 let vynikajícího odborníka v oblasti účetnictví a auditu, prvního
prezidenta Komory auditorů ČR prof. ing. Vladimíra Pilného, CSc. (nar. 30. 4. 1928
Vranov u Hlinska v Čechách, okr. Chrudim). Vladimír Pilný absolvoval Vysokou školu
politických a hospodářských věd (později VŠE), kde od roku 1952 působil na katedře

Účastníci setkání IFAC společně poobědvali v Obecním domě.
Zleva Petr Kříž, Fermín del Valle, Petr Šobotník, Russell Guthrie
a Libuše Müllerová.
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2007-2010
DUBEN 2008
KVĚTEN 2008

v soudním a arbitrážním řízení“ dosáhl titulu docenta, titul profesora získal až roku
1990. Prof. Pilný je významným odborníkem v oblasti účetnictví a auditu, vykazuje
rozsáhlou přednáškovou a publikační činnost. Více než 40 let působil jako
vysokoškolský pedagog, po roce 1990 se výrazně angažoval v demokratizačním
procesu na VŠE ve funkcích děkana Fakulty řízení, resp. Fakulty financí a účetnictví.
V letech 1993-1998 zastával funkci prezidenta Komory auditorů. Osobnost
prof. Vladimíra Pilného byla již vícekrát oceněna na domácí i mezinárodní úrovni.
V den svých narozenin obdržel pamětní medaili Fakulty financí a účetnictví VŠE na
malé oslavě, které se za Komoru auditorů zúčastnili člen Rady Ladislav Langr
a vedoucí úřadu Eva Rokosová.

Květen 2008

Na sto odborníků se zúčastnilo semináře zaměřeného na využití
interpretací Národní účetní rady v dubnu 2008 v hotelu Olšanka
v Praze 3.

Rada komory zasedala 12. května a zabývala se běžnou agendou a přípravou oslav
15. výročí svého založení a mezinárodní konference.
V polovině května 2008 se konalo pravidelné regionální setkání auditorů s vedením
Komory auditorů, tentokrát v Plzni. Vedení komory reprezentovali předseda Výboru
pro otázky profese a etiky Jiří Ficbauer, místopředseda Kárné komise Tomáš
Brumovský a místopředseda Dozorčí komise Josef Zídek.
Komora auditorů se zapojila do konzultací k návrhu nového zákona o auditorech.
Její spolupráce vyvrcholila účastí Petra Šobotníka na jednání Legislativní rady vlády
v květnu 2008. Vláda na svém zasedání dne 21. května 2008 návrh zákona
schválila a předala jej k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Profesor Vladimír Pilný převzal 27. května z rukou rektora Vysoké školy
ekonomické v Praze pamětní medaili Aloise Rašína za celoživotní práci v oblasti
účetnictví a auditingu a za přínos k rozvoji VŠE.

Moderátorem semináře byl Ladislav Mejzlík, na snímku uprostřed
společně s viceprezidentkou komory Libuší Müllerovou a Petrem
Křížem.
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Dne 11. června navštívila komoru delegace auditorů z Číny. Zástupci komory
představili současný systém regulace auditorské profese u nás a chystané změny.
Mezi nejdůležitější události roku 2008 patří oslava 15. výročí Komory auditorů ČR.
Při této příležitosti Komora uspořádala ve dnech 12.-13. června několik akcí.
Jednou z nich byla mezinárodní odborná konference na téma „Nové výzvy pro
auditorskou profesi“, na které vystoupila řada odborníků, domácích i zahraničních.
V úvodním slově prezident komory Petr Šobotník krátce připomněl dosavadní vývoj
a současné nejdůležitější úkoly profese. Jednání konference bylo rozděleno do čtyř
panelových částí. V první části byla věnována pozornost aktuálním otázkám regulace
auditu v České republice a využívání výsledků práce auditora. První odborný příspěvek

Mezinárodní odbornou konferenci „Nové výzvy pro auditorskou
profesi“, kterou Komora auditorů pořádala v červnu 2008, zahájil
prezident komory Petr Šobotník.

přednesl zástupce ředitele odboru pro účetnictví a audit Ministerstva financí ČR
Martin Šabo, který představil zásadní změny, které přináší návrh nového zákona
o auditorech, zejména zvýšení nároků na kvalitu auditu a vytvoření systému
veřejného dohledu, resp. Rady pro veřejný dohled. Velký zájem diskutujících vyvolalo
vystoupení viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera, který hovořil
o očekáváních centrální banky od auditorů. Trojici úvodních vystoupení doplnil Tomáš
Chudý z Úřadu vlády, který uvedl auditorskou profesi do souvislostí s dalšími
směrnicemi Evropské unie. V další části na téma využívání výstupů práce auditora
vystoupili postupně finanční ředitel AAA Auto Praha Kamil Ziegler, finanční ředitel
IBM Milan Slavík, náměstek primátora statutárního města Kladna Tomáš Bernášek
a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal.
Druhá panelová diskuse byla v první části věnována tématu „Nové výzvy pro
auditorskou profesi“, ve které si účastníci konference vyslechli videovzkaz prezidenta
IFAC Fermína del Valle, dále vystoupili prezident FEE Jacques Potdevin, z direktorátu
Evropské komise pro vnitřní trh a služby Jan Robberecht, z německého WPK promluvil

Pohled do sálu v hotelu Dorint Don Giovanni, kde se konala
červnová konference: v první řadě zleva Petr Kříž, Jan Robberecht
(Evropská komise), Jacques Potdevin (FEE), Olivier Boutellis-Taft
(FEE) a Volker Schnepel (WPK, Německo).
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o zkušenostech Rady pro veřejný dohled Dr. Volker Schnepel.

2007-2010
ČERVEN 2008

Další část byla věnována finančnímu výkaznictví, ke kterému zajímavou prezentaci
přednesl předseda EFRAG Stig Enevoldsen, k aplikaci mezinárodních auditorských
standardů ISA v České republice vystoupili Markéta Jindřišková a Vladimír Králíček.
V poslední části věnované praktickým problémům řízení kvality auditu vystoupili
Pavel Kulhavý, Magdalena Souček a předseda Dozorčí komise komory Stanislav
Staněk. Zástupci KIBR (Polsko), SKAU (Slovensko) a maďarské komory auditorů
informovali účastníky o změnách v jejich národní legislativě týkajících se auditu
a o veřejném dohledu nad auditorskou profesí.
Konference se zúčastnila kromě převážně domácích auditorů a odborníků také řada
zahraničních odborníků (Bulharsko, Finsko, Francie, Maďarsko, SRN, Polsko, Rumunsko,
Slovensko a Ukrajina), zástupci mezinárodních organizací i zástupci úřadů a institucí
v České republice. Vzhledem k aktuálnosti témat projednávaných na konferenci bylo

Na konferenci navázalo jednání zástupců auditorských komor
zemí střední a východní Evropy.

rozhodnuto vydat písemný přepis jednotlivých vystoupení jako mimořádnou přílohu
časopisu Auditor na podzim 2008.
Výročí založení Komory auditorů si připomněli auditoři a pozvaní hosté na slavnostním
večeru s koncertem Pražské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Koutníka, uspořádaném dne 12. června 2008 v nádherném prostředí Dvořákova sálu
pražského Rudolfina. Oslavu zahájil slavnostním projevem prezident komory Petr Šobotník a prezident FEE Jacques Potdevin. Součástí slavnostního večera bylo rovněž vyjádření
uznání prvnímu prezidentovi komory Vladimíru Pilnému a blahopřání k jeho 80. narozeninám vyjádřili kromě současného prezidenta komory Petra Šobotníka také všichni
předchozí prezidenti Komory Ladislav Langr, Petr Kříž a Vladimír Králíček.
Program koncertu nazvaný Ohňostroj klasiky byl vhodně průřezově komponován.
Během večera zazněl výběr z díla českých i světových autorů od barokní hudby, přes
hudbu klasicistní, předromantickou, romantickou a veristickou. Po skončení koncertu
následoval slavnostní raut ve dvoraně Rudolfina.

Patnácté výročí založení Komory auditorů si připomněli auditoři
a pozvaní hosté na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu.
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Vzápětí po konferenci proběhla odpoledne 13. června schůzka přestavitelů

2007-2010
ČERVEN 2008

auditorských komor zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Polsko,
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) za účasti prezidenta FEE Jacquese Potdevina, jejího
viceprezidenta Petra Kříže a výkonného ředitele Oliviera Boutellis-Tafta. Článek
obsahující hlavní témata diskuse byl zveřejněn v časopise Auditor č. 6/2008.
K 15. výročí založení Komory auditorů České republiky byla vydána česko-anglická
publikace, která stručně rekapituluje vývoj komory od jejího založení v roce 1993
do počátku roku 2008. Publikace byla rozeslána auditorům a předána zahraničním
hostům a spolupracujícím organizacím.
Zasedání Rady se konalo 16. června. Kromě běžné agendy se členové Rady seznámili
s účetní závěrkou roku 2007 a s daňovým přiznáním. Kladně byl hodnocen nejen
samotný obsah konference, ale i organizační zajištění konference a oslav 15. výročí

Čtyři prezidenti komory se sešli na jevišti koncertního sálu Rudolfina, aby pogratulovali prvnímu prezidentovi Vladimíru Pilnému
k jeho osmdesátinám.

založení Komory auditorů.

Koncert České komorní filharmonie završil oficiální část slavnostního večera, po níž následoval raut.
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Publikace k 15. výročí Komory auditorů ČR
U příležitosti 15. výročí založení vydala Komora auditorů ČR česko-anglickou publikaci, která zachycuje vývoj auditorské profese v České republice od počátku

2007-2010
ČERVEN 2008

90. let do současnosti. Publikace obsahuje exkurz do historie, legislativní zakotvení auditorské profese v tuzemsku a popisuje všechny aspekty činnosti
komory. Nechybí ani organizační schéma komory, přehled všech členů volených orgánů v období 1993-2008 a rozhovory s prezidenty v jednotlivých funkčních
obdobích. Za zmínku stojí také bohatá obrazová výbava a zdařilá grafika.
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Červenec 2008

2007-2010
ČERVENEC 2008
ZÁŘÍ 2008

V červenci 2008 byl na internetových stránkách Mezinárodní federace účetních
znalců (IFAC) zveřejněn akční plán Komory auditorů ČR v souvislosti s plněním
členských povinností v těchto oblastech: kontrola kvality, vzdělávání, mezinárodní
auditorské standardy, etika, mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, dohled
a kárné řízení, mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Září 2008
Ve dnech 3. -5. září se v Kodani uskutečnil mezinárodní kongres Federace evropských
účetních (FEE) s názvem Příležitosti a nástroje pro účetní profesi. Kongresu se za
Komoru auditorů zúčastnila viceprezidentka Libuše Müllerová.

Noví auditoři skládají slib 22. září 2008.

Rada Komory auditorů na svém zasedání 8. září kromě běžné agendy schválila svého
nového zástupce v Národní účetní radě, a to Ladislava Langra, který nahradil Markétu
Jindřiškovou. Předseda výboru pro legislativu a vnitřní normy Radomír Stružinský
předložil Radě návrh směrnice „Zásady postupu podle zákona č. 253/2008 o omezení
legalizace výnosů z trestné činnosti“. Rada také rozhodla požádat o další dvě dotace
z fondů Evropské unie na vzdělávání auditorů; jednu pro pražské auditory a druhou
pro auditory z ostatních regionů.
Výbor pro veřejný sektor KA ČR schválil na zasedání 15. září nominaci Martiny
Smetanové do Výboru pro veřejný sektor Federace evropských účetních (FEE).
Zasedání výboru FEE pro audit, které se konalo 16. září v Bruselu, se zúčastnil člen
Rady Michal Štěpán.
Šest nových auditorů složilo 22. září v sídle Komory auditorů ČR slavnostní slib, podle
zákona do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka.
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Dne 23. září 2008 začal dlouho očekávaný legislativní proces projednávání vládního

2007-2010
ZÁŘÍ 2008
ŘÍJEN 2008

návrhu zákona o auditorech a o změně některých zákonů. Na výsledném textu návrhu se
podílela rovněž Komora auditorů ČR. Cílem návrhu zákona je splnění předpisů Evropské
komise k implementaci evropské směrnice pro úpravu auditu do národní legislativy.
Se zářijovým číslem časopisu Auditor (č. 7/2008) byla auditorům rozeslána publikace,
kterou Komora auditorů vydala u příležitosti patnáctého výročí své existence.

Říjen 2008
Dozorčí komise zveřejnila v časopise Auditor č. 7/2008 poznatky patnáctičlenného
dohlídkového týmu týkající se kontroly auditorských spisů jak auditorů OSVČ, tak

Výjezdní zasedání ve Velkých Bílovicích.

auditorských společností s cílem přispět ke zlepšení kvality spisu.
Ve dnech 6.-7. října se konalo tradiční výjezdní zasedání Rady KA ČR, Dozorčí komise
a Kárné komise, tentokrát ve Velkých Bílovicích. Jednání bylo zaměřeno
zejména na přípravu podzimního XVIII. sněmu auditorů. Rada také schválila směrnici
týkající se zásad postupu podle zákona č. 253/2008 o omezení legalizace výnosů
z trestné činnosti, předloženou Radomírem Stružinským.
Jako zvláštní příloha časopisu Auditor č. 8/2008 byl vydán sborník příspěvků
z konference „Nové výzvy pro auditorskou profesi“, kterou Komora auditorů
uspořádala ve dnech 12.-13. června 2008 v Praze. Cílem sborníku bylo připomenout
hlavní myšlenky dvou desítek domácích i zahraničních odborníků.
Dne 7. října 2008 se konalo tradiční regionální setkání auditorů a asistentů auditora
se zástupci Komory auditorů, tentokrát ve Zlíně. Hlavními tématy, o nichž se diskutovalo, byl připravovaný nový zákon o auditorech, otázka mlčenlivosti auditorů
a auditování subjektů veřejného zájmu.

Sborník z mezinárodní konference.
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Listopad 2008

2007-2010
LISTOPAD 2008

Rada Komory auditorů se na svém zasedání 3. listopadu zabývala stavem příprav
XVIII. sněmu a problematikou uznávání vysokoškolských nebo srovnatelných
profesních kvalifikačních zkoušek.
Ve dnech 4.-6. listopadu se v Ženevě konalo setkání mezivládní pracovní skupiny pro
mezinárodní účetní standardy (ISAR), kterého se za Komoru auditorů zúčastnil člen
Rady Vladimír Zelenka. Tomuto setkání předcházel workshop zaměřený
na problematiku implementace IPSAS, na problematiku Výboru pro Mezinárodní
vzdělávací standardy (IAESB), jakož i na samotné standardy (IES).
Na slavnostní večeři pořádané Asociací certifikovaných účetních (ACCA) 20. listopadu
v Londýně obdržel viceprezident Federace evropských účetních (FEE) a bývalý
prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž prestižní výroční cenu ACCA. Jde o významné
ocenění jeho dosavadních aktivit. ACCA uděluje výroční ceny každoročně vybraným
osobnostem – členům ACCA, kteří významnou měrou přispěli k vývoji účetní profese
v globálním měřítku.
Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 byla opět vydána jako součást deníku Hospodářské
noviny komerční příloha Auditorské služby. Na vydání této přílohy se finančně
spolupodílelo 21 auditorských společností.
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V pondělí 24. listopadu 2008 se konal v Brně v hotelu Voroněž XVIII. sněm Komory

2007-2010
LISTOPAD 2008
PROSINEC 2008

auditorů ČR. Vzhledem k poměrně nízké účasti (celkem 257 auditorů včetně plných
mocí) byl sněm prohlášen za náhradní. K datu konání sněmu bylo v seznamech
vedených KA ČR zapsáno 1297 auditorů, 351 auditorských společností a 1048
asistentů auditora. Sněm schválil výsledky hospodaření v roce 2007, průběžné
výsledky za rok 2008 i rozpočet na rok 2009. Schválil také dva nové profesní předpisy:
zkušební řád a informační řád (o zjišťování údajů o auditorech, hostujících
a usazených auditorech, auditorských společnostech a asistentech auditora). Sněm
rovněž schválil priority činnosti KA ČR na rok 2009, mezi něž patří zejména příprava
nových profesních předpisů v návaznosti na nový zákon o auditorech pro schválení
sněmem v roce 2009. Součástí sněmu byly i odborné přednášky na aktuální témata,
s nimiž vystoupili Petr Šobotník, Petr Kříž, Jiří Ficbauer a Radomír Stružinský.

Moderátorkou sněmovního jednání byla viceprezidentka komory
prof. Libuše Müllerová.

S devátým číslem časopisu Auditor v roce 2008, které vyšlo 27. listopadu, obdrželi
auditoři CD, na kterém byla ve formátu PDF kronika Komory auditorů ČR za období
1992-2008. Jediný tištěný exemplář kroniky v kožené vazbě je uložen v sídle KA ČR.

Prosinec 2008
V sídle České lékařské komory se 4. prosince 2008 uskutečnilo tradiční setkání
zástupců profesních komor v ČR. Zazněly zde informace o regulaci jednotlivých
profesí, o komunikaci s příslušným ministerstvem a dalších problémech. Komoru
auditorů ČR zastupovala vedoucí úřadu Eva Rokosová.
Devátý prosincový den roku 2008 se konala v Bruselu mezinárodní konference
Federace evropských účetních (FEE) na téma Regulace auditu. Komoru auditorů ČR na
ní zastupovali člen Rady Jiří Ficbauer a předseda Dozorčí komise Stanislav Staněk.

Osmnáctého sněmu KA ČR se účastnilo 257 auditorů.
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Dne 10. prosince 2008 se uskutečnilo na půdě ministerstva financí závěrečné jednání
o česko-švýcarském projektu týkajícího se adaptace na podmínky stanovené

2007-2010
PROSINEC 2008

8. směrnicí EU o statutárním auditu v České republice. Projekt z české strany zaštiťuje
ministerstvo financí, dále se ho účastní Česká národní banka a Komora auditorů ČR.
Na půdě Komory auditorů se přípravě projektu věnovala pracovní skupina ve složení
Rudolf Heřmanský, Radomír Stružinský a Jana Pilátová.
Na svém zasedání 15. prosince projednala Rada komory návrh dohody o spolupráci
s Nejvyšším kontrolním úřadem týkající se překladu a oponentur příručky Mezinárodní
federace účetních znalců (IFAC) pro audit malých a středních podniků. Rada také
schválila změnu honorářového řádu, zejména navýšení odměn za odborné překlady.
S časopisem Auditor č. 10/2008 obdrželi auditoři publikaci Přehled novel IFRS
účinných od roku 2009, kterou Komora auditorů vydala s cílem podat ucelený přehled
aktuálních změn Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nových
interpretací a poukázat na klíčové aspekty těchto změn.
TÉMATA JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2008
Číslo

Téma

1/2008

Cestovní ruch

2/2008

Leasing

3/2008

Konkurz a likvidace

4/2008

Podnikové kombinace

5/2008

Informační technologie

6/2008

Neziskové organizace

7/2008

Maloobchod

8/2008

Outsourcing

9/2008

Správa bytového fondu

10/2008

XVIII. sněm KA ČR
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Leden 2009

2007-2010
LEDEN 2009
ÚNOR 2009
BŘEZEN 2009

Rada komory na svém zasedání dne 19. ledna kromě běžné agendy rozhodla o registraci hostující auditorky ze Slovenska na dva roky, projednala kritéria pro výběr člena
Rady komory pro veřejný dohled. Schválila také plány činnosti jednotlivých výborů
a redakčních rad na rok 2009 v souladu s prioritami činnosti komory schválenými
sněmem a novelu směrnice pro vyřizování účetních dotazů.

Únor 2009
Dne 2. února se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib dvaceti nových auditorů.
Slib byl složen do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka za přítomnosti člena Rady

Slavnostní slib auditorů v únoru 2009 v sídle komory.

a předsedy výboru pro otázky profese a etiku Jiřího Ficbauera a vedoucí úřadu
Evy Rokosové.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na 48. schůzi 13. února 2009 ve třetím
čtení vládní návrh nového zákona o auditorech, který byl 27. února doručen Senátu
k projednání.
Rada komory na zasedání 16. února 2009 schválila plán překladů ISA s termínem
konečné revize do října roku 2009 a novelu směrnice pro poskytování stravného
zaměstnancům.

Březen 2009
Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy IAASB vydala v březnu 2009
jeden nový a šest upravených standardů ISA. Tím byl dokončen projekt zvýšení srozumitelnosti standardů. Výsledkem tohoto projektu je 36 standardů ISA a jeden standard
ISQC 1 pro řízení kontroly kvality. Všechny tyto standardy jsou účinné pro audity
účetních závěrek za období začínající dne 15. prosince 2009 či později. Redakční rada pro

Noví auditoři na společné fotografii s prezidentem komory.

21

překlad standardů při KA ČR pracuje na překladech upravených standardů.

2007-2010
BŘEZEN 2009
DUBEN 2009

Ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu v Praze na Malé straně se v polovině března 2009
uskutečnilo slavnostní setkání představitelů účetní a auditorské profese, daňových
poradců a akademiků u příležitosti 10. výročí existence Národní účetní rady. Komoru
auditorů jako člena NÚR zastupoval na setkání prezident Petr Šobotník.

Duben 2009
Rada KA ČR, která zasedala 6. dubna, mimo jiné schválila náklady na zajištění
překladu nedávno vydané příručky IFAC, která obsahuje návod pro implementaci
standardu pro řízení kvality auditu v auditorské firmě ISQC 1. Na zasedání byli
pozváni představitelé dozorčí komise Stanislav Staněk a Monika Vítová, představitelé
Kárné komise Josef Běloubek a Tomáš Brumovský, jakož i viceprezident FEE Petr Kříž.

Členské organizace NÚR na setkání reprezentovali Ing. Petr Šoboník, Ing. Jiří Nekovář, Daniela Vláčilová a doc. Ladislav Mejzlík.

Dále postupně vystoupili delegáti zastupující KA ČR v pracovních skupinách FEE, a to
prezident komory Petr Šobotník (etika), Michal Štěpán (auditorské standardy)
a Vladimír Zelenka (veřejný sektor). Rada také nominovala ze svých členů Jiřího
Ficbauera, jako zástupce komory v Radě pro veřejný dohled nad auditem, zřízenou
novým zákonem o auditorech.
V sídle Komory auditorů se 9. dubna uskutečnila schůzka, v pořadí již druhá, zaměřená na
spolupráci a společný koordinovaný postup při vzájemném uznávání profesních
kvalifikačních zkoušek. Za Komoru auditorů se jednání zúčastnili předseda zkouškového
výboru Zdeněk Grygar a místopředseda výboru Pavel Kulhavý, za Komoru certifikovaných
účetních Martin Unzeitig, za ACCA Kateřina Benešová, za Komoru daňových poradců
Radek Neužil a za Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze docent Ladislav Mejzlík.
Dne 14. dubna 2009 nabyl vyhlášením ve Sbírce zákonů (částka 30) účinnosti zákon
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, který implementuje do
českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se povinného
auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. S účinností

Ve Valdštejnském paláci byla k vidění kompletní česká účetní,
auditorská i daňová elita. Jak vtipně poznamenal doc. Mejzlík,
kdyby se na oslavách nedejbože stalo nějaké neštěstí, plynulý
vývoj účetnictví a daní v ČR by byl reálně ohrožen.
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nového zákona se zřizuje orgán veřejného dohledu nad auditorskou činností s názvem
Rada pro veřejný dohled nad auditem a dosavadní Rada Komory auditorů ČR mění
svůj název na Výkonný výbor Komory auditorů ČR, v jehož čele je prezident Komory

2007-2010
DUBEN 2009
KVĚTEN 2009

auditorů. Nový zákon ukládá komoře povinnost uspořádat volby do orgánů do
31. prosince 2010 a uvést vnitřní předpisy do souladu s novým zákonem do dvanácti
měsíců od nabytí účinnosti, tedy do 14. dubna 2010. Přináší také významné změny
v oblasti osvobozování od částí auditorské zkoušky, při uznávání kvalifikací u auditorů
ze zemí EU a z třetích zemí. Významná je rovněž změna v systému obměny členů
orgánů komory spočívající v tom, že sedm členů výkonného výboru s nejvyšším
počtem obdržených hlasů bude voleno na čtyři roky, zbývajících sedm členů na dva
roky. Z toho pak vyplývá, že volební sněm bude nově každé dva roky.
Na internetových stránkách komory byly vytvořeny nové sekce s cílem napomoci
auditorům při výkonu jejich činnosti a udržování odborných znalostí. V uzavřené části
(extranet) byla zřízena sekce „Na pomoc auditorům“, kde budou zveřejňovány informace z výborů komory týkající se metodiky auditu, účetnictví a zákona o auditorech.

Květen 2009
Výkonný výbor na svém zasedání 11. května schválil zásady postupu při organizaci
vzdělávacích akcí a rozhodl, že Komora auditorů nebude organizovat školení na
„měkké dovednosti“ (soft skills), ani nebude absolvování takových školení započítávat
do povinných hodin KPV. Výkonný výbor po vyjádření členů per rollam rovněž
schválil, že s nabytím účinnosti nového zákona o auditorech se nebude konat ústní
část auditorské zkoušky a ani nebude nahrazena jinou dílčí částí auditorské zkoušky
do data účinnosti nového zkušebního řádu. Dále rovněž v souvislosti s novým
zákonem o auditorech výkonný výbor projednal první část návrhů vnitřních předpisů
komory pro předložení sněmu v listopadu 2009 ke schválení.
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Výkonným orgánem Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA), zřízené zákonem
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o auditorech č. 93/2009, je šestičlenné prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona
o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Ke dni 15. května
2009 byli ministrem financí do prezidia RVDA jmenováni Jiří Rusnok, prezident
Asociace penzijních fondů ČR, předseda představenstva ING Penzijního fondu, člen
Národní ekonomické rady vlády ČR a bývalý ministr financí, dále Radek Neužil,
tajemník Komory daňových poradců ČR a předseda dozorčí rady Daňové

Jiří Rusnok

Radek Neužil

Marie Karfíková

Jiří Ficbauer

Libuše Müllerová

Zdeněk Liška

akademie s.r.o., Marie Karfíková z katedry finančního práva a finanční vědy Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR, Jiří Ficbauer, člen Výkonného výboru Komory
auditorů ČR a ředitel a předseda představenstva společnosti FIZA, profesorka Libuše
Müllerová z katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze a viceprezidentka
KA ČR a Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Dne 29. května 2009 se v prostorách pražského hotelu Andel´s uskutečnila odborná
konference „IFRS v nové Evropě“. Tuto akci uspořádala globální asociace účetních
ACCA a italské profesní sdružení CNDCEC. V České republice jako předsedající zemi
EU vystoupili za ACCA její viceprezident Mark Gold, John Davies, Richard Martin
a Chas Roy-Chowdhury, za CNDCEC Ernesto Gatto a Carlo Vicarioli. Hostitelskou
zemi, resp. české zastoupení ACCA reprezentoval Petr Kříž ze společnosti
PricewaterhouseCoopers.
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Červen 2009
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Dne 1. června 2009 se konalo ustavující zasedání Rady pro veřejný dohled nad
auditem, na němž byl prezidentem RVDA zvolen Jiří Rusnok.
Tradiční každoroční setkání auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky se v roce
2009 konalo v režii Slovenské komory auditorů (SKAU) ve dnech 4.-5. června ve
Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách. Jednání se za slovenskou komoru auditorů
(SKAU) zúčastnili prezident Ondrej Baláž, viceprezidentka Eva Eliášová a výkonná
ředitelka Alžběta Škulová, za maďarskou komoru (MKVK) prezident János Lukács
a viceprezidentka Judit Lado a za polskou (KibR) viceprezidentka Maria Rzepnikowska.
Naši komoru reprezentovali prezident Petr Šobotník a viceprezidentka Libuše
Müllerová. Dvoudenní program zahrnoval výměnu zkušeností v oblasti implementace

Setkání představitelů auditorských komor Visegrádské čtyřky na
Slovensku.

ISA a IFRS a výměnu informací o situaci se zřízením orgánu veřejného dohledu.
Výkonný výbor komory zasedal patnáctý den v červnu a kromě běžné agendy
projednal další část návrhů vnitřních předpisů komory pro předložení Radě pro
veřejný dohled k projednání a poté ke schválení listopadovému sněmu. Šlo zejména
o statut, zkušební řád a kárný řád.
Zároveň byl upraven program XIX. sněmu, do kterého byla v souladu s novým
zákonem o auditorech zařazena volba auditora účetní závěrky komory. Výkonný
výbor také schválil novely interních směrnic, jako jsou zásady pro poskytování
cestovních náhrad, spisový a skartační řád a interní postup pro rozhodování
o osvobození od části auditorské zkoušky.

Zástupci maďarské komory auditorů a naší komory na schůzce V4.
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Červenec 2009
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Se šestým číslem časopisu Auditor v roce 2009, které vyšlo 9. července, dostali
auditoři CD s českým překladem příručky k uplatňování Mezinárodních auditorských
standardů při auditu účetních závěrek malých a středních podniků. Anglický originál
implementační příručky vydala Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací
standardy (IAASB), spadající pod Mezinárodní federaci účetních (IFAC), v prosinci 2007.
Rada pro veřejný dohled nad auditem 15. července na svém druhém zasedání
jmenovala osoby pověřené k nahlížení do spisu auditora za účelem kontroly kvality
podle § 24 zákona o auditorech. Právem nahlížet do spisu pověřila také proškolené
zaměstnance oddělení kontroly kvality KA ČR. RVDA dále jmenovala zkušební
komisaře pro auditorské zkoušky podle § 8 zákona o auditorech.
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Srpen 2009
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V srpnu 2009 bylo vydáno třetí mimořádné číslo časopisu Auditor speciál se základními informacemi o auditu, práci auditora i roli Komory auditorů coby
samosprávné organizace. Kresby pocházejí od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.
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Září 2009

2007-2010
ZÁŘÍ 2009

Rada pro veřejný dohled nad auditem projednala 2. září návrhy vnitřních předpisů
Komory auditorů, určené pro schvalování listopadovým XIX. sněmem. Šlo o statut,
jednací řád sněmu, volební řád sněmu, zkušební řád, dozorčí řád, kárný řád, vnitřní
předpis pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, směrnici pro odbornou praxi
asistentů auditora, informační řád a novely auditorské směrnice č. 52 a aplikačních
doložek k ISA 700, ISA 720 a ISRE 2400. Řešila také historicky první odvolání proti
rozhodnutí KA ČR ve věci osvobození od dílčí části auditorské zkoušky a vydala
v této věci správní rozhodnutí.
Ve dnech 3. a 4. září se v Litoměřicích konalo školení pro členy volených orgánů
a pracovníků úřadu komory na téma Aplikace správního řádu v podmínkách profesní

Nejen správním řádem žili účastníci školení v Litoměřicích.

organizace, kterého se zúčastnili členové kárné a dozorčí komise, výkonného výboru
a pracovníci úřadu. Lektorem byl JUDr. Stanislav Kadečka, přední odborník na správní
řád v České republice.
Výkonný výbor se po prázdninové přestávce opět sešel 7. září, kdy kromě stálé
agendy projednal zprávu o činnosti volených orgánů KA ČR pro XIX. sněm, výhled
plnění rozpočtu pro rok 2009 a návrh rozpočtu a priorit činností pro rok 2010. Byla
také schválena novelizovaná metodická pomůcka s názvem „Postup auditorů při
zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, která byla
po konzultaci s pracovníky finančního analytického útvaru ministerstva financí
zpracována výborem KA ČR pro auditorské standardy a zveřejněna na webu komory.
Zářijového jednání výkonného výboru se zúčastnili jako hosté Petr Kříž, který
informoval o svých aktivitách ve FEE, a Vladimír Králíček, jenž působí jako delegát
KA ČR ve výboru IFAC pro rozvojové země.
Na hradbách zámku sedí Jaroslav Beneš a Jan Novák.
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V sídle komory se 16. září uskutečnil slavnostní slib třinácti nových auditorů, kteří
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během předchozích tří let složili devět písemných zkoušek a celý tento proces završili
úspěšně složenou ústní zkouškou.
Nový zákon o auditorech byl ústředním tématem zářijového čísla časopisu Auditor
(č. 7/2009). V souladu s novým zákonem se dosavadní auditorská osvědčení, včetně
tzv. malých auditorských osvědčení vyměnění za auditorská oprávnění. Výměna
osvědčení za oprávnění bude probíhat od podzimu roku 2009.

Říjen 2009
Dvoudenní výjezdní zasedání výkonného výboru KA ČR ve dnech 5.-6. října se

Společné foto nových auditorů po slibu.

konalo v jihomoravském Znojmě v hotelu Prestige. Část druhého dne jednání byla
společná se členy dozorčí a kárné komise. Výkonný výbor se zabýval zejména
přípravou listopadového sněmu, projednal také definici auditorské činnosti a její
upřesnění v příspěvkovém řádu a aktualizaci tzv. Akčního plánu IFAC. Na společném
jednání se členy dozorčí a kárné komise proběhla diskuze k doporučením Evropské
komise týkajícím se odpovědnosti auditora a kontroly kvality auditu.
Spolu s osmým číslem časopisu Auditor v roce 2009 obdrželi auditoři CD s příručkou
k řízení kvality pro malé a střední účetní a auditorské praxe. Cílem příručky je poskytnout návod k aplikaci přeformulovaného mezinárodního auditorského standardu
ISQC 1, který požadoval, aby auditorské společnosti vytvořily systém řízení kvality
v souladu s tímto standardem do 15. prosince 2009.
V e-příloze časopisu Auditor č. 8/2009 byly publikovány aktualizované dotazníky
používané při kontrole kvality. Jde o dotazník pro ověření aplikace ISA u vybraných
spisů auditora (dotazník A) a o dotazník pro plnění požadavků zákona o auditorech
č. 93/2009 a pro plnění dalších předpisů auditorem (dotazník B), které schválila
dozorčí komise komory na svém výjezdním zasedání 6. října 2009.

O přestávce během výjezdního zasedání ve Znojmě.
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Listopad 2009
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Výkonný výbor komory na zasedání 2. listopadu kromě běžné agendy a organizační přípravy sněmu projednal podrobně náměty na změny zákona
o auditorech před jejich odesláním na ministerstvo financí.
Před konáním devatenáctého sněmu Komory auditorů vychází ve čtvrtek 19. listopadu v deníku Hospodářské noviny čtyřstránková tematická příloha Auditorské
služby s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o poslání a smyslu auditu. Příloha je věnována zejména významným změnám, které přináší nový zákon
o auditorech do života auditorů i ověřovaných účetních jednotek. Na vydání této komerční přílohy, kterou komora vydává každý rok, se finančně podílelo
16 auditorských společností.
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Ve druhé polovině listopadu se tradičně odehrává jedna z každoročně
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nejvýznamnějších událostí pro auditorskou obec, kterou je sněm. V pořadí devatenáctý sněm se konal 23. listopadu v prostorách kongresového sálu Top Hotelu
Praha na Chodově.
Jednání sněmu zahájil prezident komory Petr Šobotník, který v úvodních minutách
konstatoval, že na sněmu bylo přítomno včetně zastoupených na základě plné moci
322 auditorů, což nebyla potřebná třetina z celkového počtu 1303 auditorů, bylo tedy
třeba vyhlásit sněm náhradní. V průběhu dopoledne počet auditorů překročil číslo
400. Na sněmu byla projednávána mnohá témata, související s přijetím nového
zákona o auditorech a se zahájením činnosti nového orgánu dohlížejícího na činnost
auditorů, kterým je Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Devatenáctý sněm KA ČR se konal v kongresovém centru Top
hotelu Praha.

V dopoledním bloku byly po doplnění pozměňovacích návrhů a úprav z řad auditorů
schváleny nové vnitřní předpisy komory a priority činnosti pro rok 2010. Sněm také
uložil výkonnému výboru přepracovat návrh rozpočtu komory na rok 2010 jako
vyrovnaný. Statut definoval nově jako orgán komory komisi pro uznávání kvalifikací,
dozorčí řád definoval kontrolu kvality ve smyslu § 24 zákona o auditorech.
Příspěvkový řád zrušil poplatky za úkony, jako byly zápisy do seznamu auditorů
či asistentů vedeného komorou, a definoval základnu pro výpočet pohyblivého
příspěvku. Zkušební řád stanovil povinnost složit deset dílčích písemných částí auditorské zkoušky namísto dosavadních devíti. Kárný řád byl upraven tak, že úkony
v kárném řízení se řídí zákonem o auditorech a správním řádem. Byla do něj také
včleněna dosavadní směrnice pro vyřizování podnětů. Priority činnosti komory se
v dalším období zaměřují na oblasti regulace auditu, řízení a kontroly kvality
auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností. Největší diskuzi mezi
přítomnými auditory rozvířila problematika vzdělávání, zejména otázka kontinuálního
vzdělávání auditorů.

Sněmu se v listopadu 2009 účastnilo 322 auditorů.

31

Na sněmu zaznělo mnoho postřehů a názorů, které se bezpochyby stanou v následu-
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jícím období tématem k všeobecné diskuzi. Výstupem této diskuze by mělo být
dosažení ideálního stavu, kdy auditoři přestanou vnímat povinnost průběžného
vzdělávání jako „něco nepříjemného a obtěžujícího“a přijmou ji jako možnost naučit
se ve svém oboru něčemu novému. V odpolední části sněmu vystoupili hosté, k nimž
patřil náměstek ministra financí Peter Chrenko, prezident RVDA Jiří Rusnok, viceguvernér České národní banky Miroslav Singer, prezident Komory daňových poradců Jiří
Nekovář a viceprezident FEE Petr Kříž. Vystoupení a přednášky hostů byly zajímavým
zpestřením sněmovního jednání. Sněm zvolil pětičlennou volební komisi ve složení
Bohumír Holeček, Jarmila Císařová, Michal Bareš, Jiří Jarkovský, Bohumil Klapka a dva
náhradníky – Miroslava Kodadu a Jiřího Měchuru, jejímž úkolem je příprava voleb do
orgánů komory na sněmu v roce 2010.
Vystoupení prezidenta KA ČR Petra Šobotníka.

Komora vydala český překlad materiálu Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací
standardy (IAASB), který formou otázek a odpovědí osvětluje, jak uplatňovat
mezinárodní auditorské standardy ISA úměrně velikosti a složitosti účetní jednotky.
Tento materiál vyšel v elektronické příloze časopisu Auditor č. 9/2009.

Prezident RVDA Jiří Rusnok a viceguvernér ČNB Miroslav Singer.
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Dne 3. prosince se v gotických prostorách Kapitulní síně Augustiniánského opatství
v Brně uskutečnilo setkání profesních komor. Hostiteli setkání byly čtyři komory sídlící
v Brně – Komora daňových poradců, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská
komora a Komora patentových zástupců. Dalšími účastníky byli představitelé České
advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České stomatologické komory, Notářské komory a Komory auditorů. Účastníci postupně hovořili o novinkách,
které se udály za uplynulý rok v legislativě týkající se jejich komory, a o tom, co se
změnilo v jejich vztahu k příslušnému ministerstvu. Kromě toho některé komory
zmínily nedostatek osob vykonávajících povolání, v některých regionech se začínají
projevovat negativní důsledky této situace. Jedná se například o veterináře,

Setkání profesních komor se uskutečnilo v Brně v gotických prostorách Kapitulní síně Augustiniánského opatství.

stomatology a notáře. Zazněly také zmínky o tom, že v současné době se neobjevují
hlasy zákonodárců a jiných politiků, které by volaly po zrušení komor nebo po zrušení
tzv. povinného členství v komorách. Na setkání za Komoru auditorů vystoupil
prezident Petr Šobotník, který informoval o novém zákoně o auditorech, o nově
zřízené Radě pro veřejný dohled nad auditem a nové agendě komory související
s uznáváním zkoušek složených v jiné organizaci.
Zasedání výkonného výboru KA ČR se konalo 14. prosince a neobešlo se bez
zhodnocení průběhu sněmu. Výkonný výbor schválil upravený rozpočet na rok 2010,
který byl přepracován po XIX. sněmu a zohledňoval nižší výnosy za auditorské
zkoušky. Splnil tak úkol uložený sněmem v listopadu 2009, a to přepracovat rozpočet
komory na rok 2010 jako vyrovnaný.
Ve stejný den se také uskutečnilo první zasedání volební komise, které zahájil Petr
Šobotník. Na svoji funkci v komisi rezignovala Jarmila Císařová. Tu na základě plné

Komoru reprezentovali prezident Jiří Šobotník a vedoucí úřadu Eva
Rokosová.
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moci a v následném hlasování nahradil Miroslav Kodada, který byl zároveň zvolen
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předsedou komise.
Příjemným završením roku plného změn, které přinesl nový zákon o auditorech,
bylo neformální předvánoční setkání členů výkonného výboru, dozorčí komise a kárné
komise, členů odborných výborů a pracovníků úřadu komory, které se uskutečnilo
16. prosince v klubu pražského sídla společnosti PricewaterhouseCoopers Audit.
Na setkání nechyběli bývalí prezidenti komory Vladimír Pilný a Ladislav Langr
a současný prezident Petr Šobotník, který přítomným poděkoval za jejich celoroční
práci pro komoru.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL ČASOPISU AUDITOR V ROCE 2009
Číslo

Téma

1/2009

Automobilový průmysl

2/2009

Telekomunikace

3/2009

Sport

4/2009

Energetika

5/2009

Hotelnictví

6/2009

Lesní hospodářství

7/2009

Nový zákon o auditorech

8/2009

Realitní trh

9/2009

Doprava a logistika

10/2009

XIX. sněm KA ČR

Předvánoční setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře
klubu PwC v Kateřinské ulici na Vinohradech.
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Leden 2010

2007-2010
LEDEN 2010
ÚNOR 2010

Jedenáctý lednový den se v sídle komory konal slavnostní slib šestnácti nových
auditorů, kteří úspěšně splnili zkoušku a zároveň splnili podmínku tříleté praxe asistenta auditora. Noví auditoři složili slib do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka.
Dne 15. ledna se sešel Výbor pro veřejný sektor, který se na svém prvním zasedání
v roce 2010 mimo jiné zabýval koncepcí novelizace auditorského standardu č. 52
o přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky územních samosprávných celků.

Únor 2010

Prezident KA ČR předává oprávnění nové auditorce.

Od února 2010 začaly být na webu komory www.kacr.cz zveřejňovány překlady
všech standardů ISA a standardu ISQC 1, které byly přepracovány v rámci projektu
zvýšení srozumitelnosti (Clarity Project) a vydány IFAC v publikaci Mezinárodní auditorské standardy a standard pro řízení kvality 2009 (Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2009 Edition). Standardy jsou platné pro
audity účetních závěrek za období začínající 15. prosincem 2009 a později a zároveň
končící 15. prosincem 2010 a později.
Výkonný výbor se v roce 2010 poprvé sešel 8. února. Kromě běžné agendy schválil
plány činnosti výborů, redakční rady časopisu Auditor a redakční rady pro překlad ISA
na rok 2010 v návaznosti na priority činnosti pro rok 2010, schválené devatenáctým
sněmem v listopadu 2009, a také novelu akčního plánu IFAC pro KA ČR.
Výbor pro veřejný sektor projednal dne 15. února na svém druhém zasedání v roce
novelizaci auditorského standardu č. 52 o přezkoumání hospodaření a auditu účetní

Šestnáct nových auditorů na společném fotu s Petrem Šobotníkem.
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závěrky územních samosprávných celků, jehož součástí bude i nový vzor zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření. Jednání výboru se zúčastnila Zdeňka
Drápalová, ředitelka šestého odboru Nejvyššího kontrolního úřadu, která informovala

2007-2010
ÚNOR 2010
BŘEZEN 2010

o chystané novele zákona o NKÚ a o plánované možné spolupráci NKÚ
a auditorů/auditorských společností.
V časopise Auditor č. 2/2010 byla zveřejněna výzva k navrhování kandidátů pro volby
do orgánů komory (výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise) na dvacátém
sněmu v listopadu 2010. S tímto číslem vyšla také mimořádná tištěná příloha
„Přehled novel IFRS“.

Březen 2010
Výkonný výbor se na svém zasedání 15. března zabýval připomínkami IFAC k aktualizaci Akčního plánu IFAC pro Komoru auditorů ČR a možností konání mezinárodní
konference o auditu v Praze v roce 2011.
Dne 25. března se v Brně konal odborný seminář profesora Jana Dědiče a docenta
Ladislava Mejzlíka zaměřený na nový zákon o auditorech a související vnitřní předpisy.

36

Duben 2010

2007-2010
DUBEN 2010

Výkonný výbor na zasedání 12. dubna projednal mimo jiné žádost Policie ČR
o zproštění mlčenlivosti několika auditorů, které nevyhověl. Část zasedání byla
věnována jednání se zástupci dozorčí komise, předsedou Stanislavem Staňkem
a místopředsedy Miroslavou Krčmovou a Josefem Zídkem. Jednání se zúčastnil také
místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský. Společně se jednalo o nejzávažnějších tématech a problémech, kterými se volené orgány komory zabývají. Diskutovalo
se rovněž o udělovaných kárných opatřeních se závěrem, že by se auditorovi nemělo
vyplatit opakovaně porušovat zákon nebo vnitřní předpisy Komory auditorů,
resp. že by výše kárného opatření měl být srovnatelná s náklady na nápravu stavu
v auditorské firmě. Společně byla rovněž projednána zpráva o kontrole kvality, kterou

Kongres FEE-CNDCEC v Benátkách.

je komora povinna jednou ročně zveřejnit.
Zástupci výkonného výboru komory Petr Šobotník, Jiří Ficbauer, Tomáš Bartoš
a Libuše Müllerová se 15.-16. dubna 2010 zúčastnili kongresu pořádaného FEE
a italskou CNDCEC v Benátkách. Tématem kongresu byla problematika malých
a středních podniků.
Dne 20. dubna se sešla volební komise komory, která provedla kontrolu návrhů
kandidátů do jednotlivých orgánů a konstatovala, že všechny návrhy byly doručeny
ve stanoveném termínu do 15. dubna 2010. Jeden kandidátní lístek byl vyřazen
z důvodu chybějícího podpisu kandidáta, všechny ostatní návrhy obsahovaly
požadované údaje. Volební komise se usnesla, že konečný počet kandidátů je
dostačující, a proto v souladu s volebním řádem nevyzve auditory k navrhování
dalších kandidátů.
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Květen 2010

2007-2010
KVĚTEN 2010

Výkonný výbor na zasedání 10. května projednal návrh programu XX. sněmu KA ČR
a první část návrhů změn vnitřních předpisů pro sněm. Projednal také otázku správného
výkladu požadavku na zveřejňování výroční zprávy o průhlednosti a dospěl k závěru, že
auditor, který má podle ustanovení § 43 zákona o auditorech povinnost zveřejnit výroční
zprávu o průhlednosti na svých internetových stránkách, může tuto zprávu připravit ve
více jazykových verzích, ale vždy je nutné ji uveřejnit v českém jazyce.
Národní účetní rada na zasedání 10. května vydala stanovisko ke klasifikaci povinného
příspěvku auditora jako nepeněžního plnění ve prospěch zaměstnaných statutárních
auditorů a/nebo asistentů auditora. NÚR vydala toto stanovisko za účelem objasnění
ustanovení zákona o auditorech, příspěvkového řádu KA ČR a jejich vlivu na stanovení
základu daně z příjmu ze závislé činnosti a vyměřovacího základu zaměstnance pro účely

Kongres EAA v květnu 2010 byl zahájen tancem dervišů.

výpočtu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Ze závěrů stanoviska vyplývá, že
povinný příspěvek na činnost Komory auditorů hrazený auditorem nebo auditorskou
společností není možné považovat za nepeněžní plnění ve prospěch auditorem nebo
auditorskou společností zaměstnaných statutárních auditorů nebo asistentů auditora.
Ve dnech 19.-22. května se v tureckém Istanbulu uskutečnil 33. výroční kongres
Evropské účetní asociace (EAA), kterého se za KA ČR zúčastnili viceprezidentka Libuše
Müllerová a člen výkonného výboru Ladislav Mejzlík. Kongres, kterého se zúčastnilo
téměř 1500 účastníků z celého světa, byl organizován formou sympozií na aktuální
témata a paralelních pracovních skupin.
Dne 26. května se pod záštitou výboru pro otázky profese a etiku konalo v Českých
Budějovicích setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR. Setkání se
zúčastnil prezident komory Petr Šobotník, za výkonný výbor předseda výboru pro
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otázky profese a etiku Jiří Ficbauer, předseda výboru pro auditorské zkoušky Zdeněk

2007-2010
KVĚTEN 2010
ČERVEN 2010

Grygar, místopředseda kárné komise Tomáš Brumovský a předseda dozorčí komise
Stanislav Staněk. Hlavním tématem byl nový zákon o auditorech č. 93/2009 Sb.,
zejména jeho ustanovení týkající se zproštění mlčenlivosti, a problémy při auditu
subjektů veřejného zájmu, především institucí vydávajících elektronické peníze.

Červen 2010
V maďarském městě Sárvár se ve dnech 10.-11. června konalo každoroční setkání
představitelů auditorských komor Visegrádské čtyřky (V4) za účasti představitelů FEE.
Setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře, se za Komoru auditorů ČR zúčastnila

V červnu 2010 se auditorská obec rozrostla o osm nových auditorů.

viceprezidentka Libuše Müllerová a člen výkonného výboru Jiří Ficbauer. Maďarskou
hostitelskou komoru (MKVK) reprezentoval její prezident János Lukács a viceprezidentka
Judit Ladó, polskou komoru (KibR) prezident Adam Kęsik a slovenskou komoru (SKAU)
prezident Ondrej Baláž. Za FEE byli účastníky jednání prezident Hans van Damme
a ředitelka sekce pro regulaci Hilde Blomme. V závěru setkání se uskutečnila diskuze,
která byla věnována mimo jiné organizaci dohledu nad dodržováním kvality práce
auditorů a vztahům mezi orgány veřejného dohledu a profesními komorami.
Dne 16. června se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib osmi nových auditorů,
kterým bylo předáno oprávnění k poskytování auditorských služeb. Profesní slib byl
složen do rukou prezidenta komory Petra Šobotníka tak, jak stanovuje zákon.
Výkonný výbor zasedal 21. června a projednal mimo jiné druhou část navrhovaných
změn vnitřních předpisů komory, daňové přiznání a účetní závěrku KA ČR za rok 2009,
návrh aplikačních doložek ke klarifikovaným standardům ISA 700 a ISA 720 a návrh
auditorského standardu „Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“.
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Červenec 2010

2007-2010
ČERVENEC 2010

Druhý červencový den roku 2010 byla mezi Švýcarskou konfederací zastoupenou
Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti (SECO) a Českou republikou zastoupenou
Ministerstvem financí ve funkci Národní koordinační jednotky (NCU) podepsána
dohoda o projektu „Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví “ (Financial
Reporting Technical Assistance Project, FRTAP), na jejímž základě bude české straně
poskytnut grant ve výši dva miliony švýcarských franků na implementaci projektu
pokrývajícího období 45 měsíců do 31. března 2014. Současně byla uzavřena dohoda
o poskytnutí služeb mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí,
a Světovou bankou v rámci tohoto projektu. Konečnými příjemci grantu jsou Komora
auditorů ČR, Česká národní banka a Ministerstvo financí, resp. Ústřední finanční
a daňové ředitelství. Pracovní plán týkající se naší komory zahrnuje tři aktivity, které
by měly být financovány ze švýcarských fondů. Jde o posílení systému veřejného
dohledu nad auditem, zavedení systému kontroly kvality a školení v oblasti
mezinárodních auditorských standardů.
S časopisem Auditor č. 6/2010, který vyšel v polovině července, vydala komora jako
mimořádnou tištěnou přílohu vzor smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření. Tato
metodická pomůcka je určena zejména statutárním zástupcům obcí, tj. starostům nebo
primátorům, kteří podpisují smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření v případě, kdy
se obec rozhodne zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.
V červenci 2010 byla na webových stránkách komory a posléze v časopise Auditor
č. 8/2010 zveřejněna souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok
2009. Vypracování a zveřejnění zprávy na internetových stránkách komory odpovídá
požadavkům stanoveným v § 24 odst. 11 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb.
V příloze zprávy jsou uvedeny hlavní nedostatky vyplývající z provedených kontrol.
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Srpen 2010
Dne 27. srpna byla k česko-švýcarskému projektu „Technická asistence v oblasti

2007-2010
SRPEN 2010
ZÁŘÍ 2010

finančního výkaznictví “ podepsána implementační dohoda mezi Ministerstvem
financí ČR jako prováděcí agenturou a třemi konečnými příjemci grantu, mezi nimiž je
Komora auditorů. V následujích letech budou prostřednictvím projektu realizovány
a spolufinancovány mimo jiné některé vzdělávací akce pro auditory zaměřené
na aplikaci mezinárodních auditorských standardů ISA.

Září 2010
Výkonný výbor se po dvouměsíční prázdninové pauze sešel 6. září na svém pravidelném
zasedání, na němž kromě jiného projednal návrhy na změny vnitřních předpisů, zejména
statutu a zkušebního řádu. Projednal také návrh rozpočtu na rok 2011 a vyhlásil jako
prioritní vzdělávací téma na rok 2011 klarifikované ISA a související témata.
Součástí časopisu Auditor č. 7/2010 je tištěná příloha s prezentací kandidátů do
orgánů komory, resp. do výkonného výboru, dozorčí a kárné komise, pro volby na
XX. sněmu. Se stejným číslem časopisu bylo auditorům rozesláno CD s českým
překladem Mezinárodních auditorských standardů a standardu pro řízení kvality,
vydání 2009. Tento soubor obsahuje překlady všech dokumentů uvedených
v Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, 2009
Edition, ale i anglické originály jednotlivých dokumentů vydaných Mezinárodní
federací účetních (IFAC).
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Říjen 2010

2007-2010
ŘÍJEN 2010

Výjezdní zasedání výkonného výboru se konalo 4.-5. října ve Velkých Bílovicích
a neslo se převážně ve znamení finálních příprav dvacátého, volebního sněmu
komory. Byly určeny pracovní orgány sněmu, projednány zprávy o činnosti volených
orgánů, návrh rozpočtu na rok 2011 a výhled plnění rozpočtu v roce 2010. Proběhlo
též druhé čtení podkladů pro jednání sněmu. Část jednání byla společná s dozorčí
komisí a kárnou komisí. Hostem na jednání byl viceprezident FEE Petr Kříž.
V říjnu 2010 zveřejnila Evropská komise konzultační materiál, tzv. Zelenou knihu
„Regulace auditu: poučení z krize“ (Green Paper – Audit Policy: Lessons from the
Crisis). Tím zahájila diskuzi o budoucí podobě auditu a vyzvala zainteresované

Deset nových auditorů po slavnostním slibu v říjnu 2010.

k předložení reakcí.
Dvacátý den v říjnu se v sídle komory uskutečnil slavnostní slib deseti nových
auditorů. Podmínkou zápisu do seznamu auditorů bylo složit během předchozích tří let
devět písemných zkoušek a celý tento proces završit úspěšně složenou ústní zkouškou.
Ti, kteří dokončili skládání dílčích písemných zkoušek po nabytí účinnosti zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., již ústní zkoušku neskládali, protože ji nový zákon o auditorech
nepožaduje. Zároveň všichni splnili podmínku tříleté praxe asistenta auditora.
Dne 25. října se pod záštitou výboru pro otázky profese a etiku uskutečnilo v Brně
setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR. Hlavním tématem byl nový
zákon o auditorech, zejména ustanovení týkající se mlčenlivosti, pojištění
odpovědnosti auditorů, auditu u subjektů veřejného zájmu, kterými mohou být i instituce vydávající elektronické peníze, a materiál Evropské komise, tzv. Zelená kniha
„Politika v oblasti auditu: poučení z krize.“
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Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze se 27. října konal workshop na téma „IFRS
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a daně – vztah účetního výkaznictví podle IFRS a daňového základu“, kterého se
zúčastnily přes čtyři desítky odborníků, mezi nimi prezident komory Petr Šobotník,
docent Ladislav Mejzlík a Petr Kříž. Diskuze po vystoupeních k aktuální problematice
byla bouřlivá.
S časopisem Auditor č. 9/2010 vydala komora mimořádnou tištěnou přílohu
věnovanou vybraným otázkám profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců
a účetních, jejímiž autory jsou Jan Molín a docent Vladimír Králíček.

Na používání IFRS ve světě se zaměřil workshop koncem října.

Listopad 2010
Dne 1. listopadu se naposledy ve stávajícím složení sešel na svém pravidelném
zasedání výkonný výbor komory, který kromě běžné agendy projednal předběžný
návrh usnesení sněmu, podklady a témata pro aktivity v rámci česko-švýcarského
projektu spolupráce na rok 2011. Ve zvláštní pracovní skupině projednal materiál
Evropské komise k regulaci auditu (Green Paper on Auditing). Výkonný výbor také
vyjádřil nesouhlas s navýšením členského příspěvku placeného Mezinárodní federaci
účetních (IFAC) pro rok 2011. Hostem zasedání byl Vladimír Králíček, delegát komory
v IFAC, který přítomné informoval o novém nasměrování činnosti výboru IFAC pro
rozvojové země.
V pátek 5. listopadu se konal na VŠE v Praze další odborný workshop, tentokrát na
téma „Přeshraniční fúze – účetní a daňové souvislosti“, na němž vystoupil kromě
jiných docent Ladislav Mejzlík.

Na workshopu k přeshraničním fúzím v listopadu 2010 vystoupil
také Ladislav Mejzlík.
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Před světovým kongresem účetních a auditorů se v malajsijském Kuala Lumpuru konalo
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LISTOPAD 2010

ve dnech 4.-5. listopadu každoroční výroční zasedání Mezinárodní federace účetních
(IFAC Council), složené ze zástupců členských organizací. Komoru auditorů ČR na
zasedání zastupoval prezident Petr Šobotník. Na tomto každoročním jednání se kromě
procedurálních otázek projednávají klíčová témata profese ve vazbě na aktuální vývoj
globální ekonomiky. Zároveň šlo o setkání volební, neboť dosavadnímu prezidentovi
Robertu Buntingovi končil dvouletý volební mandát a v souladu s platným jednacím
řádem se stal novým prezidentem dosavadní zástupce prezidenta Göran Tidström, který
bude tuto funkci vykonávat po dobu dvou let, do listopadu 2012. Byla také schválena
nominace Warrena Allena do funkce zástupce prezidenta. KA ČR je členem IFAC
od roku 1994.
Ve dnech 8.-11. listopadu 2010 se v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru uskutečnil
18. světový kongres účetních (World Congress of Accountants 2010, WCOA 2010).
Ústředním tématem tohoto významného setkání, označovaného za olympiádu
účetních z celého světa, byla role účetních při vytváření trvalých hodnot. Světový
kongres pořádá Mezinárodní federace účetních (IFAC) každé čtyři roky. Vzhledem
k tomu, že IFAC je organizace s více než 160 členy ze 125 zemí, šlo o velkolepou
událost, které se zúčastnilo zhruba šest tisíc odborníků. Početná byla tentokrát i česká
skupina.
Za Komoru auditorů se kongresu zúčastnil prezident Petr Šobotník, viceprezidentka
Libuše Müllerová a členové výkonného výboru Irena Liškařová a Ladislav Mejzlík.

Kongres účetních z celého světa se v roce 2010 konal v Kuala
Lumpuru.
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Před konáním dvacátého sněmu Komory auditorů vychází ve čtvrtek 18. listopadu v deníku Hospodářské noviny čtyřstránková
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tematická příloha Auditorské služby s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o poslání a smyslu auditu.
Na vydání této komerční přílohy, kterou komora vydává každý rok, se finančně podílelo 17 auditorských společností.
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