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Leden 2001

N
ový zákon o auditorech č. 254/2000 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2001, 

nastolil komoře nová pravidla a podmínky, které vyvolaly celou řadu změn 

stávajících postupů, dokumentů a vnitřních předpisů. Komora auditorů zřízena zákonem

č. 524/1992 Sb. zanikla k 31. 12. 2000 (bez likvidace) a novým zákonem byla 

dne 1. 1. 2001 zřízena komora nová, která převzala práva a povinnosti komory zaniklé. 

Nejen Rada, ale i Dozorčí komise a Kárná komise, soustředily v prvních měsících roku své

síly na přípravu změn vyvolaných novým zákonem o auditorech.  Rada Komory auditorů

na svém zasedání 15. ledna projednala poslední přípravy na jednání X. mimořádného

sněmu auditorů.

Na 22. ledna 2001 byl svolán mimořádný X. sněm auditorů, který se konal v Národním

domě na Vinohradech. Svolání mimořádného sněmu v lednovém termínu bylo vyvoláno

přijetím nového zákona o auditorech č. 254/2000 Sb. Sněmu se zúčastnilo 339 auditorů,

tj. asi 29 % z celkového počtu auditorů zapsaných v seznamu komory, a proto byl 

vyhlášen sněm náhradní, aby byla zajištěna jeho usnášeníschopnost podle zákona.

Program X. sněmu se výrazně odlišoval od předchozích sněmů. Sněm se soustředil na

úpravu činností a působení komory podle nového zákona, což znamenalo především pro-

jednat a schválit velký „balík“ profesních předpisů, zajistit vedení nové komory, aniž byly

zorganizovány volby, schválit rozpočet komory pro rok 2001 a zvolit volební komisi pro

organizování a vyhodnocení voleb na řádném sněmu v listopadu 2001.  Desátý sněm

schválil vnitřní předpisy komory upravené podle nového zákona – statut, kárný řád, etický

kodex, příspěvkový řád a volební řád, pověřil výkonem funkce ve volených orgánech 

komory dosavadní členy těchto orgánů do doby konání voleb na řádném sněmu 

v listopadu. Zvolil také sedmičlennou volební komisi ve složení: Libuše Dobrá, 

Hana Filipcová, Miloš Havránek, Miroslav Kodada, Jiří Komárek, Jarmila Novotná 

a Rostislav Otřísal, z níž byl na zasedání volební komise po skončení sněmu zvolen 

do funkce předsedy Miroslav Kodada, místopředsedkyní se stala Hana Filipcová. 
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Desátý sněm auditorů v lednu  2001 v Národním domě na
pražských Vinohradech byl sněmem mimořádným, vyvolaným
přijetím nového zákona o auditorech.



Bezprostředně po skončení sněmu 22. ledna proběhlo zasedání Rady komory, která zvo-

lila prezidentem Ladislava Langra a viceprezidenty Libuši Müllerovou a Petra Kříže. Novou

členkou Rady se stala Ivana Pilařová. Kromě toho Rada jmenovala odvolací komisi pro

kárné řízení ve složení Antonín Husák, Vladimír Pilný, Irena Pittermannová, Helena 

Plandorová, Pěva Pokorná, a Jiří Vrba. Podle vyhlášky ministerstva financí č. 467/2000 Sb.

Auditorský zkušební řád byla jmenována komise pro rozhodování o přijetí žádosti 

o vykonání auditorské zkoušky. Řízením úřadu komory byl pověřena Eva Rokosová.

Souběžně s Radou tentýž den zasedaly obě komise – Dozorčí a Kárná, aby zvolily své

předsedy a místopředsedy. Předsedou Dozorčí komise se stal Josef Zídek (namísto Pavla

Závitkovského, který rezignoval v prosinci 2000) a místopředsedy Jaroslav Beneš 

a Slavomíra Stárková. Předsedou Kárné komise byl zvolen František Louša 

a místopředsedy Alena Svobodová a Arnošt Fischer.

Únor 2001

Rada komory na zasedání v únoru 2001 schválila vnitřní směrnici pro organizaci 

auditorských zkoušek navazující na vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 467/2000 Sb.,

která nabyla účinností dnem 1. ledna 2001 a v souladu s novým zákonem o auditorech  

upravila podmínky pro složení auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky.

S nabytím účinnosti nového zákona o auditorech č. 254/2000 Sb. přidělil Český 

statistický úřad Komoře auditorů ČR nové IČO 70921473 a následně Finanční úřad

přidělil nové DIČ 001-70921473.

Rada schválila vnitřní předpisy jako organizační řád, mzdový předpis apod. 

Zřídila pomocné orgány Rady: prezidium, výbory a pracovní skupiny a jmenovala

redakční radu časopisu Auditor.

Dne 23. února 2001 proběhlo v Praze setkání se zástupci Mezinárodního měnového

fondu (divize studií tržního vývoje) v čele s ředitelem Donaldem Mathiesonem a jeho
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zástupcem Ronaldem Johannesem. Za Komoru auditorů se setkání účastnili Ladislav

Langr a Petr Kříž. Tématem diskuse bylo postavení auditorů v ČR, vývoj auditorské praxe

a legislativní úpravy auditu.

Komora auditorů vydala sborník profesních předpisů ve znění schváleném X. sněmem 

v lednu 2001, který byl distribuován jako příloha časopisu Auditor č. 2/2001.

Duben 2001

V první polovině dubna 2001 bylo v Praze navázáno na úspěšný seminář z roku 2000

věnovaný problematice Obchodního zákoníku. Lektor Jan Dědič z Vysoké školy 

ekonomické věnoval tentokrát pozornost vybraným problémům tohoto zákoníku. 

Sumarizovaná verze jeho přednášky byla uveřejněna v časopisu Auditor. 

Dne 25. dubna 2001 se v Kongresovém centru  v Praze uskutečnilo slavnostní setkání au-

ditorů, při kterém auditoři složili slib a výměnou za dekret obdrželi nové osvědčení podle

zákona č. 254/2000 Sb. Setkání se zúčastnilo více než 700 auditorů.

V dubnovém čísle časopisu Auditor ročníku 2001 byla zveřejněna anketa týkající se ob-

sahu internetových stránek komory. Stránky byly poté výrazně zlepšeny, zejména jejich

informační hodnota. Rovněž došlo k jejich rozdělení na veřejnou a neveřejnou část.
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Výměna dekretů za nové osvědčení v dubnu 2001.



Září 2001

Rada komory přijala na zasedání 3. září 2001 výklad k § 2 zákona o auditorech, který se

týkal vymezení pojmu auditorské služby.  

V polovině září 2001 proběhlo v sídle Komory auditorů ČR setkání představitelů ko-

mory se zahraničními partnery auditorských firem působících v ČR. Předmětem 

jednání byla zejména legislativní úprava auditu a další aktuální otázky. Setkání se

zúčastnili za Komoru auditorů prezident  Ladislav Langr, viceprezident Petr Kříž, členka

Rady Marie Kučerová a vedoucí úřadu Eva Rokosová. Pozvání přijali zástupci firem

Ernst&Young, KPMG, Levey & Jung. 

Říjen 2001

Dne 17. října 2001 navštívili Prahu zástupci FEE Harald Ring, Uffe Conrad a Henri Olivier.

Jejich úkolem bylo prověření stavu auditorské profese v ČR v souvislosti se žádostí Ko-

mory auditorů ČR na změnu statutu členství z člena korespondenta na člena řádného.

Absolvovali za tímto účelem sérii jednání na Ministerstvu financí, Vysoké škole ekono-

mické a Komoře auditorů ČR. 

Ve dnech 18.-19. října 2001 se v Praze uskutečnil seminář Role auditora při fúzích 

a akvizicích. Seminář byl pořádán ve spolupráci Ministerstva financí, Komise pro cenné

papíry, České národní banky, Komory auditorů ČR, Vysoké školy ekonomické a zúčastnila

se ho řada domácích i zahraničních auditorů. Po skončení semináře proběhlo setkání 

viceprezidenta IFAC Reného Ricóla se zástupci Komory auditorů. Hlavním tématem 

jednání bylo místo pořádání světového kongresu IFAC v roce 2006,  o které se za Českou

republiku ucházely společně Komora auditorů ČR a Svaz účetních. V říjnu 2001 byla 

také vydána informační brožura o Komoře auditorů ČR.
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Semináře na téma role auditora při fúzích a akvizicích v říjnu
2001 se zúčastnili i  zástupci Komory auditorů.

Setkání představitelů Komory auditorů se zahraničními partnery
auditorských firem působících v ČR v září 2001.
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Brožura o Komoře auditorů

V říjnu 2001 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická informační 

brožura o Komoře auditorů ČR, tentokrát v barevném provedení. 

Obsahovala základní informace o roli komory,  o její organizační 

struktuře, o všech oblastech činnosti a působení  komory, o vývoji 

počtu auditorů, auditorských společností a asistentů auditora od 

roku 1993, o vývoji ročního obratu a aktuální obsazení volených 

orgánů komory a úřadu. Grafické zpracování zajistilo studio Detail. 

Brožura sloužila k prezentaci komory návštěvám z tuzemských 

i zahraničních organizací nebo delegátům komory vyslaným 

na zahraniční návštěvy nebo konference.



Listopad 2001

Ve Velkých Bílovicích se 5. a 6. listopadu 2001 uskutečnilo společné zasedání Rady 

komory s Dozorčí a Kárnou komisí za účelem sladění postupu všech tří orgánů v oblasti

dohledu a kárného řízení, zejména postupu při vyřizování stížností.

Dne 6. listopadu 2001 proběhlo setkání auditorů s vedením Komory auditorů 

v Olomouci. 

Dne 14. listopadu 2001 byla podruhé vydána komerční příloha Hospodářských 

novin na téma Auditorské služby.

Komora auditorů vydává v listopadu 2001 manuál pro audit malých a středních podniků,

jehož autorem je ing. Luděk Juřina.
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Jedenáctý sněm Komory auditorů ČR se konal dne 19. listopadu 2001 v paláci Žofín

na Slovanském ostrově v Praze.  Na programu sněmu byly volby orgánů komory.

Sněmu se zúčastnilo celkem 553 auditorů, tj. zhruba 42 procent  z celkového počtu

1314 auditorů registrovaných u komory. Sněm schválil novelu Volebního řádu,

Příspěvkového řádu a Směrnice pro dohled. V rámci druhé části jednání vystoupili

jako hosté zástupci Slovenské komory auditorů, České národní banky, Svazu účetních

a Komory daňových poradců. Na závěr sněmu měly být vyhlášeny výsledky voleb.

Volební komise však při přepočítávání hlasů na volebních lístcích zjistila odchylku od

počítačově zpracovaných dat, takže bylo třeba veškerá data znovu prověřit, což

přesáhlo čas vyměřený pro konání sněmu. Výsledky voleb byly známy až ve večerních

hodinách a byly zveřejněny v časopise Auditor. Novými členy Rady komory se stali

Hana Březinová, Karel Hampl, Alena Mrkvičková a Petr Šrámek. Z vedení komory

odešli  Jan Doležal,  Libuše Müllerová, Helena Plandorová a Vladimír Pilný, 

zakladatel a první prezident Komory auditorů ČR. Ke změnám došlo i ve složení 

Dozorčí komise a Kárné komise. 

Hned po ukončení XI. sněmu se téhož dne 19. listopadu 2001 sešla nově zvolená

Rada k volbě prezidenta a viceprezidentů komory, stejně tak obě nově zvolené komise,

dozorčí a kárná, aby zvolily předsedy a místopředsedy. 
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Petr Kříž působí jako senior manager v renomované auditorské firmě Pricewaterhouse Coopers

Audit. Specializuje se zejména na metodiku účetnictví, od roku 1998 je členem Rady KA ČR,

kterou zastupuje v Národní účetní radě a v pracovní skupině pro banky Evropské federace účet-

ních znalců (FEE). Dále je členem britské Asociace autorizovaných účetních (ACCA) a americké

Asociace vyšetřovatelů hospodářských podvodů (ACFE). Je autorem a spoluautorem desítek

odborných publikací a studií k problematice účetnictví a auditu.

Prezidentem na nadcházející tříleté funkční období byl nakonec tajnou volbou zvolen

Petr Kříž. Volba viceprezidentů byla odložena na příští zasedání Rady. 

Předsedou Dozorčí komise byl zvolen Jaroslav Beneš, místopředsedy se stali 

Slavomíra Stárková a Josef Běloubek. Do funkce předsedy Kárné komise byl 

zvolen Josef Zídek, místopředsedy se stali Jan Jareš a Jiří Sixta.

Dne 20. listopadu 2001 uspořádala Komora auditorů ČR v Kongresovém centru 

v Praze seminář na téma Novela zákona o účetnictví. O seminář byl mezi auditory 

mimořádný zájem.
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RADA

Petr Kříž, prezident

Vladimír Králíček, viceprezident 

Ladislav Langr, viceprezident

Tomáš Brumovský

Hana  Březinová

Karel Hampl

Antonín Husák 

Bohumil Král

Marie Kučerová

Alena Mrkvičková

Karel Novotný, st.

Ivana Pilařová

Irena  Pittermannová

Pěva Pokorná

Petr Šrámek

Anežka Vojtěchová

Jiří Vrba

DOZORČÍ KOMISE 

Jaroslav Beneš, předseda

Slavomíra Stárková, místopředsedkyně

Josef Běloubek,  místopředseda

Jana Gebauerová

Danuše Husáková

Ivana Špačková

Zdeněk Urban 

Miluše Vašíčková (od r. 2003)

Otmar Urban (od r. 2003)

KÁRNÁ KOMISE

Josef Zídek, předseda

Jan Jareš, místopředseda

Jiří Sixta, místopředseda

Jan Glatt

Miroslava Havlová

Miroslava Krčmová 

Marta Vlčková 

REVIZOŘI ÚČTŮ

Pavel Novotný

Jaroslava Pechová

Složení volených orgánů pracujících v období 12/2001 - 11/2004 
(včetně postupných změn)



Prosinec 2001

Na zasedání 10. prosince 2001 Rada komory zvolila do funkcí viceprezidentů Vladimíra

Králíčka a Ladislava Langra. 

Leden 2002

K 1. lednu 2002 nabyl účinnosti zákon č. 353/2001 Sb. o účetnictví. Tato skutečnost 

s sebou přinesla problém auditu účetních závěrek za rok 2001. Komora auditorů ČR

iniciativně upozornila, že pro tyto účetní závěrky nemůže být aplikován nový zákon, 

a vyvolala o tomto problému diskusi s Ministerstvem financí ČR. 

V lednu 2001 došlo k dílčím změnám ve složení redakční rady časopisu Auditor. Novým

členem se stal Karel Hampl, z redakční rady odešla na vlastní žádost Helena Plandorová.

Únor 2002

Rada komory na zasedání 25. února 2002  projednala stanoviska právníků a ministerstva

financí k povinnosti ověřování účetní závěrky za účetní období 2001 se závěrem, že jsou

rozporuplná. Petice k tomuto problému byla zveřejněna formou letáku v časopise Auditor

č. 3/2002.
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Duben 2002

Rada komory na zasedání 8. dubna 2002 schválila návrh novely auditorské směrnice 

č. 12 (Postup auditorů při posuzování možných podvodů a chyb při auditu účetní

závěrky) a novelizaci Etického kodexu komory podle mezinárodního etického kodexu

IFAC.

Dne 24. dubna 2002 uspořádala Komora auditorů ČR společně se Svazem účetních 

v Autoklubu ČR v Praze diskusní setkání na téma „Strategie IFAC a budoucnost audi-

torské a účetní profese v kontextu posledních událostí“. Tohoto setkání se účastnil

rovněž prezident IFAC pan Aki Fujinuma a za Výbor pro auditorské standardy IFAC

pan Peter Johnston. Vysocí představitelé Mezinárodní účetní federace navštívili Prahu

rovněž za účelem zkoumání její připravenosti pro případné konání světového kongresu

IFAC. Součástí jejich programu bylo i jednání na Ministerstvu financí ČR za účasti 

zástupců Komory auditorů ČR.

S časopisem Auditor č 4/2004 je distribuováno konečné znění auditorské směrnice 

č. 54 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
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Prezident IFAC Aki Fujinuma (třetí zleva) při jednání na minis-
terstvu financí v dubnu 2002.



Květen 2002

Rada komory na svém zasedání dne 13. května 2002 rozhodla o zřízení Výboru pro me-

zinárodní účetní standardy (IAS), jehož úkolem bude vyhodnocovat názory české účetní

a auditorské profese k nově vydávaným mezinárodním účetním standardům a jejich 

interpretacím a připravovat stanoviska předkládaná Radě pro mezinárodní účetní 

standardy (IASB). Do jeho čela jmenovala Ladislava Langra. Rada dále jmenovala Ivanu

Pilařovou do Koordinačního výboru pro daně.

Dne 14. května 2002 se konalo v Liberci tradiční setkání auditorů a asistentů auditora

s vedením Komory auditorů ČR. Jedním z hlavních diskutovaných témat bylo přijetí 

novelizovaného etického kodexu IFAC.

Dne 15. května 2002 jmenoval prezident České republiky Václav Havel paní Libuši

Müllerovou univerzitní profesorkou. Libuše Müllerová působí po dlouhá léta ve vedení

Komory auditorů a ve funkci předsedkyně redakční časopisu Auditor. Jmenování Libuše

Müllerové univerzitní profesorkou je rovněž významným úspěchem pro české auditory.

V Praze se ve druhé polovině května 2002 konal dvoudenní seminář o postavení auditorů

ve Francii. Seminář uspořádala Komora auditorů ČR ve spolupráci s francouzskou 

komorou auditorů (CNCC). Hlavním hostem semináře byl prezident pro mezinárodní

spolupráci CNCC a viceprezident Evropské federace účetních znalců (FEE) pan Jacques

Potdevin, kterého doprovázela paní Brigitte Guillebertová. Seminář umožnil zájemcům

nahlédnout do problematiky auditu a auditorské profese ve vyspělé zemi a upevnil 

kontakty mezi oběma profesními organizacemi.

Červen 2002

Rada komory na zasedání 24. června 2002 schválila novelu auditorské směrnice č. 52 –

Audit územních samosprávných celků s účinností od 1. 9. 2002. Konečné znění novely

směrnice bylo distribuováno s časopisem Auditor č. 6/2006.
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Na setkání auditorů s vedením komory v květnu 2002 se diskuto-
valo hlavně o přijetí novelizovaného etického kodexu IFAC.

Viceprezident FEE Jacques Potdevin (uprostřed) a Briggite 
Guillebertová na semináři v Praze ve druhé polovině května 2002.



Září 2002

Na slavnostním předávání dekretů novým auditorům, které se uskutečnilo začátkem

září 2002 v prostorách úřadu Komory auditorů, se sešlo více absolventů než obvykle.

Po přijetí nového zákona o auditorech v roce 2001 totiž došlo k paradoxní situaci, kdy

úspěšní absolventi auditorských zkoušek nemohli být zapsáni do seznamů komory,

protože neměli požadovanou praxi v pozici asistenta auditora (což v době, kdy vs-

toupili do zkouškového procesu nemohli tušit). Situaci změnila novela zákona o audi-

torech v roce 2002. Na zářijovém předávání dekretů se proto sešli úspěšní absolventi

z několika zkouškových cyklů.

Na internetových stránkách Komory auditorů ČR byl v září 2002 zveřejněn český

překlad mezinárodního etického kodexu IFAC, který se stal závazný pro všechny členy

IFAC,  tedy i pro Komoru auditorů ČR, jež je řádným členem od roku 1994.  Rada ko-

mory vypsala výběrové řízení na dodavatele manuálu pro audit a přezkoumání hospo-

daření územních samosprávných celků (obcí).

Prezident Komory auditorů Petr Kříž se zúčastnil jednání pracovní skupiny FEE pro

banky v Bruselu.

Při příležitosti 10. výročí existence profesní organizace účetních a auditorů Rumunska

(CECCAR) byla v Bukurešti uspořádána mezinárodní konference na téma „Přístup

k regulaci a deregulaci účetní profese“. Za Komoru auditorů ČR se této konference

zúčastnila vedoucí úřadu Eva Rokosová.

2001–2004
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Slavnostní proslov k novým auditorům.

Na předávání dekretů v září 2002 se sešlo více absolventů audi-
torských zkoušek než obvykle.



Říjen 2002

Dne 8. října 2002 se konalo tradiční setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci

volených orgánů Komory auditorů ČR ve Zlíně.

Tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí a Kárné komise Komory auditorů ČR se ten-

tokrát konalo ve Valticích na jižní Moravě. Program zasedání byl věnován aktuální

i dlouhodobé problematice. Rada schválila návrh auditorské směrnice 55 - Audit

nevýdělečných organizací, a zrušila auditorskou směrnici č. 53 – Problémy změny

letopočtu.

Listopad 2002

Dne 14. listopadu 2002 vydala Komora auditorů za finanční spoluúčasti auditorských

společností v deníku Hospodářské noviny přílohu Auditorské služby, zaměřenou na

prezentaci auditorské práce veřejnosti.

Dne 25. listopadu se konal v hotelu Voroněž v Brně XII. sněm Komory auditorů ČR.

Sněmu se zúčastnilo, osobně nebo v zastoupení plnou mocí, 388 auditorů, což při počtu

1353 komorou registrovaných auditorů nebyla třetina hlasů potřebná pro konání řád-

ného sněmu. Prezident komory Petr Kříž proto vyhlásil sněm náhradní. Sněm přijal

rozhodnutí, že etický kodex IFAC bude použit jako rámec pro zpracování vlastního 

etického kodexu Komory auditorů ČR. Dále schválil novelu Směrnice pro dohled, Kárného

řádu a Směrnice pro řízenou praxi asistentů a Směrnici pro vyřizování stížností. V rámci

sněmu vystoupil jako host rovněž náměstek ministra financí Ladislav Zelinka, prezident

Komory daňových poradců Jiří Nekovář a člen prezidia Slovenské komory auditorů Milan

Polončák.
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Členové rady, dozorčí a kárné komise na výjezdním zasedání ve
Valticích v říjnu 2002.



Prosinec 2002

Dne 19. prosince 2002 proběhlo v Bruselu valné shromáždění Evropské federace účetních

znalců (FEE). V rámci tohoto zasedání byla Komora auditorů ČR přijata za řádného člena

FEE. Komora byla členem FEE od roku 1996, ale dosud měla statut korespondenčního

člena bez hlasovacího práva. Shromáždění FEE se zúčastnila delegace komory vedená

prezidentem Petrem Křížem. Přijetí za řádného člena FEE představuje významný úspěch

KA ČR na mezinárodním poli.

Na prosincovém zasedání Rada komory schválila jmenování auditorů Romana Sedláka,

Michala  Petrmana a Zdeňky Drápalové do odborných výborů komory.

Leden 2003

Dne 9. ledna 2003 byl v Ostravě uspořádán klubový večer na téma Výsledky dohledu

auditorské profese – poznatky a prevence. Klubový večer byl o měsíc později zopakován

v Olomouci (dne 10. února 2003).

Rada komory na svém zasedání 20. ledna 2003 rozhodla, že již nebude vydávat manuály

pro malé a střední podniky, ale že bude prosazovat aktualizaci tzv. velkého manuálu.

Dne 29. ledna 2003 se v úřadu komory uskutečnil  slavnostní slib 16 nových auditorů

a předání osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, které opravňuje k poskytování audi-

torských služeb.

2001–2004
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Prezident Komory auditorů Petr Kříž s prezidentem FEE Davidem
Devlinem (druhý zleva) a dalšími prezidenty nových členů FEE –
Brusel, prosinec 2002.



Únor 2003

Rada na svém únorovém zasedání schválila novelu auditorské směrnice č. 9 – Prohlášení

vedení účetní jednotky k auditu s platností od 1. 4. 2003. 

Březen 2003

Součástí časopisu Auditor č. 3/2003 byly dvě přílohy. První z nich, vydaná Komorou audi-

torů ČR ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, byla věnována profesi in-

terních auditorů. Druhá příloha  obsahovala výklad k § 66a Obchodního zákoníku.

Duben 2003

Městský soud v Praze vynesl dne 2. dubna 2003 rozsudek ve věci přezkoumání některých

ustanovení profesních předpisů Komory auditorů ČR. Soudní spor byl zahájen žalobou

ministerstva financí, které tvrdilo, že profesní předpisy KA ČR nejsou v souladu se

zákonem č. 254/2000 Sb. Rozsudkem byly učiněny některé změny statutu, volebního

řádu a příspěvkového řádu Komory auditorů ČR, další požadované korekce soud zamítl.

V časopise Auditor č. 4/2003 byly zveřejněny texty čtyř rámcových smluv, které Komora

auditorů uzavřela v uplynulém období. Šlo o rámcovou smlouvu o pojištění odpovědnosti

auditora za škodu, licenční a nakladatelskou smlouvou týkající se manuálu pro audit

malých a středních podniků s Luďkem Juřinou,  smlouvu o spolupráci při šíření systému

Účetní poradce se Svazem účetních a dohodu o partnerství s ACCA.

2001–2004
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Květen 2003

Dne 7. května 2003 proběhlo v sídle Komory auditorů ČR jednání s představiteli Světové

banky – programovým koordinátorem M. Zubaidurem Rahmanem a specialistou pro 

finanční řízení Fredericem Gielenem. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva 

financí ČR. Diskutovány byla mj. míra harmonizace auditorských směrnic vydávaných

Komorou auditorů s Mezinárodními auditorskými standardy IFAC a stav přebírání 

etického kodexu IFAC. Rada komory na svém květnovém zasedání schválila návrh novely

Jednacího řádu Rady. Dále schválila návrh na změny zákona č. 254/2000 Sb. 

o auditorech, který byl posléze předložen ministerstvu financí.

Ve dnech 22.-23. května 2003 se uskutečnilo v Jičíně společné zasedání Dozorčí komise

a Kárné komise Komory auditorů za účasti prezidenta komory Petra Kříže a vedoucí

úřadu Evy Rokosové. 

2001–2004
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Červen 2003

Součástí časopisu Auditor č. 6/2003 byla příloha „Rámcové smlouvy pro auditory 

– II. část, v níž jsou přetištěna plná znění rámcových smluv, které Komora auditorů 

uzavřela s firmami DATEV, ASPI a Grand a na jejichž základě mají auditoři a asistenti 

auditora možnost využívat zvýhodněné nabídky softwarových produktů uvedených

firem. 

Červenec 2003

Dne 1. července 2003 se na Komoře auditorů uskutečnil slavnostní slib 21 nových audi-

torů, kteří v předchozím měsíci úspěšně složili auditorskou zkoušku a zároveň dovršili

tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři obdrželi osvědčení o zápisu do seznamu

auditorů KA ČR.  

Září 2003

V Bystřici nad Pernštejnem se konalo dne 23. září 2003 tradiční setkání auditorů se zás-

tupci  Komory auditorů ČR. Hlavním bodem programu byl etický kodex.
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Říjen 2003

Výjezdní zasedání Rady Komory auditorů se v říjnu 2003 konalo za účasti členů dozorčí

a kárné komise v Pohořelicích u Brna. Na programu jednání byla zejména příprava 

profesních předpisů pro předložení nadcházejícímu XIII. sněmu. Rada schválila rozdělení

dílčí části písemné auditorské zkoušky na dvě samostatné části, takže dílčích zkoušek

bude v dalším období osm.  

Rada přijala usnesení k výkladu pojmu „obdobný poměr k pracovnímu poměru“, 

které zveřejnila v časopise Auditor č. 8/2003.  

Dne 23. října 2003 vydala Komora auditorů již počtvrté a opět za finanční 

spoluúčasti auditorských společností v deníku Hospodářské noviny přílohu Auditorské

služby, zaměřenou na prezentaci auditorské práce veřejnosti.
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Publikace k 10. výročí Komory auditorů ČR 
V říjnu 2003 byla vydána dvojjazyčná česko-anglická publikace k 10. výročí založení Komory auditorů České republiky. Obsahuje úvodní slovo 

prezidenta komory Petra Kříže, základní informace o roli komory,  o její organizační struktuře, o všech oblastech činnosti a působení  komory, o vývoji

počtu auditorů, auditorských společností a asistentů auditora od roku 1993, o vývoji ročního obratu a aktuální obsazení volených orgánů komory 

a úřadu. Grafické zpracování zajistilo studio Detail.



Listopad 2003

Rada komory na svém zasedání v listopadu 2003 kromě jiného jmenovala redakční radu

pro překlad mezinárodních auditorských standardů ISA. Nejvýznamnější událostí celého

období se bezpochyby staly oslavy 10. výročí vzniku Komory auditorů ČR, které byly 

uspořádány ve dnech 26.-28. listopadu 2003. Oslavy byly zahájeny odbornou konferencí

na téma „Perspektivy auditu a účetnictví v ČR po vstupu do EU“, která se konala 

v pražském hotelu Don Giovanni ve dnech 26.-27. listopadu 2003. Večer 27. listopadu se

konal slavnostní koncert ve Dvořákově síni Rudolfina. Koncert proběhl ve velmi důstojné

atmosféře. Byl zahájen projevy prezidenta komory Petra Kříže, prezidenta FEE Davida 

Devlina a náměstka ministra financí Ladislava Zelinky. Oslav výročí se zúčastnili také

hosté z partnerských organizací ze Slovenska, Maďarska, Polska, Velké Británie, Itálie

a Rumunska. Součástí úvodní části bylo i poděkování prvnímu prezidentovi Komory 

auditorů Vladimíru Pilnému, který zároveň slavil 75. narozeniny. Poté Česká komorní 

filharmonie pod taktovkou Stanislava Vavřínka přednesla několik skladeb světových 

skladatelů klasicistní, předromantické a romantické hudby. Oslavy 10. výročí KA ČR byly

rovněž připomenuty vydáním pamětní publikace.

Oslavy 10. výročí vzniku Komory auditorů  ČR ukončilo jednání XIII. sněmu, který se

konal dne 28. listopadu 2003 v pražském Kongresovém centru. Za účasti 457 auditorů

byl schválen nový Etický kodex Komory auditorů platný od 1. ledna 2004, který vychází

ze stejného dokumentu IFAC a zohledňuje specifické aspekty auditorské profese 

v podmínkách České republiky. Sněm dále schválil změnu Statutu komory a Směrnice pro

kontinuální  profesní vzdělávání. Zvolil volební komisi ve složení: Jarmila Císařová,

Miroslav Linha, Miroslav Kodada, Emil Bušek, Jiří Komárek, Jiří Měchura a Jan Jindřich.

Dále sněm stanovil termín 30. 4. 2004 pro předkládání návrhů na kandidáty pro volby

orgánů komory na XIV. sněmu. 

2001–2004
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Prosinec 2003

Rada Komory auditorů ČR  na prosincovém zasedání  schválila novou vnitřní směrnici

Spisový a skartační řád a novelu Mzdového předpisu.

Na přelomu roku 2003 vychází již podruhé oficiální překlad mezinárodních

účetních standardů schvalovaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) 

do češtiny. Vydavatelem českého překladu, tentokrát pod novým názvem Mezinárodní

standardy účetního výkaznictví, je HZ Praha.

Leden 2004

Na prvním zasedání volební komise, zvolené na XIII. sněmu v listopadu 2003, byl jejím

předsedou zvolen Miroslav Kodada a místopředsedkyní Jarmila Císařová.

Rada komory se na lednovém zasedání zabývala mj. aplikací etického kodexu,

schváleného na XIII. sněmu, do běžného života auditorů a auditorských společností. Jde

o nové pojetí přístupu k základním prvkům etického chování, jakými jsou nezávislost,

řádná péče či mlčenlivost. Jmenovala rovněž odvolací komisi (podle § 24 zákona

č. 254/2000 Sb. o auditorech).

Ve dnech 15.-16. ledna 2004 se konalo první zasedání pracovní skupiny FEE pro účet-

nictví v roce 2004, kterého se zúčastnil zástupce Komory auditorů ČR Roman Sedlák. Ten

se účastnil zasedání pracovní skupiny pravidelně po celý předchozí rok.

V časopise Auditor č. 1/2004 byla publikována samostatná příloha Účetní předpisy 

versus Obchodní zákoník s cílem vyjasnit na vybraných případech některé problémy

s promítáním určitých operací v běžně vedeném účetnictví a v účetní závěrce z hlediska

příslušného ustanovení obchodního zákoníku.
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Únor 2004

Dne 19. února  se konalo první  zasedání pracovní skupiny FEE pro audit  v roce 2004,

kterého se (stejně jako dalších zasedání v průběhu roku) zúčastnil za Komoru auditorů

Milan Slavík.

O den později pak v Bruselu zasedala, rovněž poprvé v roce, pracovní skupina FEE pro

etiku, jejíhož jednání se pravidelně účastní Petr Šobotník.

Rada Komory auditorů na zasedání 23. února 2004 projednala mj. zásady Dozorčího řádu

komory a vydala (v časopise Auditor č. 2/2004) doporučení auditorům a auditorským

společnostem, aby při  auditech konsolidovaných účetních závěrek sestavených

v souladu se zákonem o účetnictví podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví

IFRS a při auditech účetních závěrek sestavených nad rámec zákona o účetnictví podle

IFRS postupovali v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vydávanými IAASB.

Březen 2004

Ve dnech 23.-25. března 2004 zasedala  Rada FEE, jejího jednání se (stejně jako dalších

v průběhu roku) zúčastnil prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž.
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Duben 2004

Za významnou událost roku 2004 z hlediska účetnictví a auditu lze označit  27. kongres

Evropské účetní asociace (EAA), který se konal v Praze ve dnech 1.- 3. dubna na půdě

Vysoké škole ekonomické. Do hlavního města  přicestovalo téměř 1400 odborníků ze 71

zemí, vesměs účetních, auditorů a vysokoškolských pedagogů, aby zde diskutovali 

o nejnovějších poznatcích. 

Prezident republiky podepsal 6. dubna 2004 zákon o auditorech, kterým se změnil zákon

č. 254/2000 Sb. Novelizovaný zákon pod č. 169/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května

2004, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Komora auditorů vydává s časopisem Auditor č. 4/2004 mimořádnou přílohu s komen-

tářem k vybraným dokumentům Evropské unie, zejména k některým článkům nařízení

o uplatňování mezinárodních účetních standardů a ke směrnici o účetnictví.

Květen 2004

Rada komory na zasedání 10. května 2004 schválila  konečné znění novely auditorské

směrnice č. 52 – Přezkoumávání hospodaření a audit účetní závěrky územních samo-

správných celků, nabývající účinnosti 1. července 2004, které bylo mj. distribuováno

s časopisem Auditor č. 5/2004. Schválila také tzv. pracovní pomůcku pro provádění

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a přijala výklad k některým

ustanovením nového Etického kodexu platného od 1. ledna 2004. 

Ve dnech 27.-29. května 2004 byla Komora auditorů hostitelem čtvrtého setkání prezi-

dentů a viceprezidentů komor auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky (V4), které se

uskutečnilo v zámeckém hotelu Golf Konopiště ve Tvoršovicích u Benešova. Setkání se
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zúčastnil rovněž viceprezident FEE Jacques Potdevin a Robin Jarvis za ACCA. Byly projed-

nány aktuální otázky z oblasti regulace účetní a auditorské profese, zejména postup 

harmonizace účetnictví podle IAS/IFRS, aplikace mezinárodních auditorských standardů

ISA a Etického kodexu IFAC. Pro účastníky byl připraven bohatý a nápaditý program

v Praze, v rámci kterého nechyběla ani jízda historickou tramvají z Pankráce na Malou

Stranu a slavnostní večeře v restauraci Nebozízek na Petříně.

V květnu 2004 Komora auditorů  v reakci na podněty z řad auditorů  zavádí na svých 

internetových stránkách v uzavřené části kromě jiných novinek diskusní fórum, které

umožňuje auditorům přímou komunikaci a interakci.

Červen 2004

Dne 21. června 2004 se v úřadu Komory auditorů ČR uskutečnil slavnostní slib 13

nových auditorů a předání osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, které opravňuje

k poskytování  auditorských služeb. Ti, kdo úspěšně  dokončili auditorskou zkoušku 

a završili tříletou praxi asistenta, složili profesní slib podle zákona do rukou prezidenta

komory Petra Kříže.

Ve dnech 28.-29. června 2004 se konalo ve skotském Edinburgu zasedání výboru EU 

pro audit, kterého se za Komoru auditorů zúčastnil Karel Hampl, člen Rady komory.

Výbor se zabýval především regulačními opatřeními v oblasti auditu přímo vyplývajícími

nebo navazujícími na navrhovanou novou 8. směrnici EU o statutárním auditu a zejména

otázkami implementace mezinárodních auditorských standardů v rámci Evropské unie.

Výroční konference Slovenské komory auditorů, která se uskutečnila rovněž ve dnech 

28.-29. června 2004,  se za Komoru auditorů zúčastnil člen Rady Antonín Husák.
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Komora auditorů ČR jako hostitel setkání „V4“ připravila pro
účastníky i jízdu historickou tramvají na Malou Stranu.

Čtvrté setkání představitelů komor auditorů ze zemí visegrádské
čtyřky se konalo koncem května 2004 v prostorách zámeckého
hotelu ve Tvoršovicích u Benešova.



Červenec 2004

Prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž se 2. července 2004 dopisem obrátil na ministra

financí Bohuslava Sobotku se žádostí o prosazení změny zákona o auditorech ve vazbě na

nerovné postavení auditorů zapsaných v seznamech Komory auditorů ČR a hostujících

auditorů ze zemí EU dle nového zákona 169/2004 Sb. Ministr Sobotka ve své odpovědi

ze dne 23. července 2004 uvedl, že celá záležitost bude řešena implementací připravo-

vané nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účet-

ních závěrek do českého právního řádu.

Září 2004

V září 2004 začala být k tištěnému časopisu Auditor vydávána elektronická příloha, 

tzv. e-příloha Auditor, obsahující zajímavé a rozsáhlejší dokumenty a články, které 

z kapacitních důvodů nelze umístit do tištěného časopisu s limitovaným počtem stran.

K e-příloze mají auditoři přístup v uzavřené části  internetových stránek komory

www.kacr.cz, předplatitelům je zasílána elektronickou poštou.
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Říjen 2004

Evropská federace účetních (FEE)  uspořádala ve španělském městě Sitges poblíž

Barcelony ve dnech 7.-8. října 2004 historicky první kongres věnovaný problematice

malých a středních podniků a malých a středních auditorských  a účetních firem. 

Kongresu se zúčastnil prezident Komory auditorů ČR Petr Kříž.

Výjezdní zasedání Rady komory, Dozorčí komise a Kárné komise se v říjnu 2004 konalo

na jižní Moravě  v reprezentativním prostředí zámku Čejkovice, známého svými 

templářskými sklepy. Na zasedání byl mj. projednán návrh Dozorčího řádu a novelizace

Etického kodexu a Kárného řádu.

Komora auditorů zajistila český překlad Mezinárodních auditorských standardů 

(Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements), vydání

2004, který auditoři obdrželi na CD s časopisem Auditor č. 8/2004.
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Listopad 2004

Dne 18. listopadu 2004 vydává Komora auditorů popáté přílohu Auditorské služby 

v deníku Hospodářské noviny. Příloha vychází stejně jako v předchozích letech s finanční

spoluúčastí auditorských společností.

V listopadu 2004 vychází první mimořádné číslo Auditor Speciál, které obsahuje 

články s problematikou auditu. Časopis informuje veřejnost o poslání a smyslu 

auditu, je rozesílán adresně cílovým skupinám.

2001–2004
LISTOPAD 2004

32



Auditor speciál 2004

Před sněmem v listopadu 2004 bylo vydáno první mimořádné číslo časopisu Auditor, tzv. Auditor speciál, který byl rozesílán odborné veřejnosti, 

významným účetním jednotkám, na ministerstva, finanční úřady, poslancům a senátorům. Cílem bylo představit nejen auditorskou profesi, její poslání, 

cíle a reálné možnosti, ale také Komoru auditorů  a její roli samosprávné profesní organizace. Grafické zpracování časopisu bylo svěřeno grafickému 

studiu Detail, obrázek na titulní straně a řada kreseb pochází od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.
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Petr Kříž působí jako senior manager v renomo-

vané auditorské firmě PricewaterhouseCoopers

Audit. Specializuje se zejména na metodiku 

účetnictví, od roku 1998 je členem Rady KA ČR,

kterou zastupuje v Národní účetní radě 

a v pracovní skupině pro banky Evropské federace

účetních znalců (FEE). Dále je členem britské 

Asociace autorizovaných účetních (ACCA) 

a americké Asociace vyšetřovatelů hospodářských

podvodů (ACFE). Je autorem a spoluautorem

desítek odborných publikací a studií 

k problematice účetnictví a auditu.

Jako v pořadí třetí prezident jste v roce 2001

nastoupil do čela Komory auditorů. 

Za Vašeho prezidentování oslavila Komora

deset let svého trvání. Jak byste s odstupem

času zhodnotil první desetiletí existence? 

Jsem přesvědčen, že první desetiletí bylo rozho-

dujícím vykročením Komory k tomu, aby se

stala respektovanou profesní organizací v České

republice, v Evropě i z celosvětového pohledu.

Komora si prošla své těžké začátky, dětské

nemoci a řekl bych, že za toto první desetiletí

dospěla někam na počátek svého středního

věku a stala se nezávislou stavovskou organi-

zací, schopnou hájit oprávněné zájmy auditorů,

ale především zájem veřejnosti na kvalitním

ověření stavu a výsledků hospodaření 

auditovaných podniků.  

Toto samosprávné a odpovědné postavení 

komory jako představitelky české auditorské 

profese bylo potvrzeno mimo jiné Mezinárodní

federací účetních IFAC a Evropskou federací

účetních FEE, které přijaly českou komoru mezi

své řádné členy.

Na tomto vývoji se podílela celá řada významných

osobností, ale rád bych při této příležitosti při-

pomněl především osobu prvního prezidenta 

komory profesora Pilného, který komoře dokázal

poskytnout nejen potřebnou důvěryhodnost, ale

především ohromný objem vlastního času, práce

a úsilí. Vývoj se však od té doby nezastavil, spíše

se po medializovaných skandálech na americ-

kých i evropských finančních trzích zrychlil, a to

především v oblasti regulace a mezinárodní 
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Komora auditorů ČR v letech 2001–2004
Rozhovor s prezidentem Petrem Křížem

Termín auditor pochází z latinského slova audio, audire (= slyšet, poslouchat, naslouchat, dovídat se, ale také

být poslušen). Od konce 18. století se termín auditor objevuje pro označení členů nejvyššího vojenského

soudního dvora rakousko-uherské monarchie, a to zřejmě vlivem církevního práva, které zná termín audi-

tor již od středověku pro označení prokurátorů u vyšších církevních soudů. Dnes se termín auditor používá

zejména v oblasti hospodářské sféry, ale i personálního řízení. Auditoři působící v ČR jsou zapsáni v sez-

namech Komory auditorů ČR, v jejímž čele stál v letech 2001–2004 ing. Petr Kříž.



harmonizace účetnictví i auditorské činnosti.

Před komorou i celou auditorskou profesí tak

v druhém desetiletí stojí náročné úkoly spočíva-

jící jednak v aplikaci relativně náročných 

mezinárodních kodexů a standardů a jejich 

zapracování do každodenní činnosti každého 

auditora, jednak podíl na přípravě, aplikaci

a praktické implementaci nového zákona,

vycházejícího ze Směrnice o statutární auditu

EU, který bude znamenat především zavedení

veřejného dohledu nad auditorskou činností,

přinášející určité omezení seberegulace.  Jisté je,

že nároky na řádné poskytování auditorských

služeb budou nadále růst.

V opakovaných vlnách se v České republice

diskutuje o povinném či nepovinném 

členství v komorách. Jaký je Váš názor 

na tento problém?

Děkuji za tuto otázku a předesílám, že toto je

můj ryze soukromý názor, vycházející z liberál-

ních životních zásad a přesvědčení, že za své

blaho si odpovídá především každý z nás sám.

Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že zřízení

komor ve všech podnikatelských oborech by

nebylo šťastným řešením, a z toho pak vyplývá

otázka, v kterých případech je regulace určité

profese komorou přínosná, tj. její neduhy jsou

vyváženy dostatečným množstvím přínosů.  

Ještě dříve je nutné si položit otázku, co všechno

by mělo být regulováno. Následně je nutno řešit,

co by měl regulovat stát, v kterých případech by

měl regulaci svěřit nezávislému orgánu a kdy je

vhodné ji svěřit profesní komoře.

Regulace je zcela zřejmě opodstatněná ve dvou

případech, a to v případě přirozených monopolů

a v případě, kdy zadavatel zakázky není jejím

primárním příjemcem.  Dalším důvodem může

být informační asymetrie mezi poskytovatelem

služby a jejím příjemcem, ale toto poslední

kritérium je dle mého názoru diskutabilní.  Lo-

gické úvahy nás dovedou rychle k závěru, že 

profesní regulace nebude v případě přirozených

monopolů funkční.  Rychle lze dojít též k závěru,

že v případě informační asymetrie naopak

výkonná moc státu nemá dostatečné odborné

kapacity k efektivnímu řešení z existující situace

vyplývajících tržních anomálií.  Obdobné konsta-

tování platí i v případě, kdy zadavatel zakázky

není jejím primárním příjemcem, a to zejména

v případě, kdy je tato situace spojená s infor-

mační asymetrií i ve vztahu mezi poskyto-

vatelem služby a výkonnou státní mocí.

Jsem přesvědčen, že případy informační asyme-

trie je možno řešit komorovým systémem

s povinným členstvím, veřejným dohledem nebo

i přijetím rozhodnutí, že tento obor bude vys-

taven volnému působení tržních sil s náležitými,

přiměřenými justičními nástroji vymáhání

odpovědnosti za způsobené škody.  V tomto pří-

padě úmyslně opomíjím variantu komorového

uspořádání nepovinného typu, která by regulo-

vala jak své členy, tak ostatní příslušníky profese,

neboť přes využití tohoto modelu v odborech ji

považuji za zjevně nedemokratickou. Naopak

jsem plně připraven podpořit jakékoliv komory

nebo jiné organizace, které zaváží své členy

k vyšším normám chování, které budou garanto-

vat svým zákazníkům a trhu, aniž by si takovýto

postup vynucovaly od ostatních členů profese

nebo formou jiných netržních legislativních

nástrojů.

Vrátím-li se po tomto exposé k auditorské pro-

fesi, je zřejmé, že v této profesi existuje nejen in-

formační asymetrie mezi auditory a uživateli

účetních závěrek, ale především rozpor plynoucí

z toho, že auditory najímají vesměs statutární

orgány podniků, ale uživateli jejich zpráv jsou

především akcionáři a společníci, případně bu-

doucí investoři a další zainteresované osoby,

neboť statutární orgány by měly mít o jimi
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řízeném podniku dostatečné množství informací,

kterým důvěřují, i bez zprávy auditora (obdobné

platí též při činnosti znalecké nebo notářské).

Jsem proto přesvědčen, že auditorskou profesi

nemůže řídit stát (konec konců, auditoři ověřují

řadu státních institucí a z tohoto přístupu by vy-

plýval další nutný konflikt zájmů); může být

řízena buď profesní komorou, nebo veřejným

orgánem, který bude náležitě odborně zdatný

k výkonu této funkce a náležitě nezávislý, aby

zabránil jakémukoliv podezření z podjatosti.

Z mého pohledu je potěšitelné, že chystané

řešení v auditorské oblasti směřuje ke kombinaci

těchto přístupů, kdy bude bezprostřední dohled

a zajišťování kvality auditorské činnosti svěřen

profesním orgánům komory a konečný dohled

nad těmito procesy bude mít nezávislý orgán

veřejného dohledu.  Nezbytným požadavkem

pro efektivnost tohoto řešení pak je odborná

zdatnost jeho členů, zamezující vzniku infor-

mační asymetrie, a postupy zamezující jaké-

mukoliv zřetelnému konfliktu zájmů.

Koncem roku 2006 jste byl jmenován 

viceprezidentem Evropské federace účetních

(FEE). Jaká je vaše úloha v této organizaci

a jaký význam má tato organizace pro 

auditorskou profesi?

Tímto jmenováním jsem se dostal do nejužšího

okruhu deseti osob, které řídí činnost této bezes-

poru nejvýznamnější účetní a auditorské organi-

zace v Evropě, reprezentující více než 500 000

účetních a auditorů ze 43 organizací působících

ve 32 evropských státech.  Myslím, že stejně jako

mně i řadě kolegů auditorů by toto jmenování

přineslo uspokojení, pro mě však představuje též

uznání celé české auditorské profesi a osobní

výzvu k dalšímu činorodému působení v této

nové dimenzi.  Patřím mezi lidi, kteří si váží toho,

že jsou Evropany a věřím, že koncepce vzájemně

spolupracující Evropy se prosadí a ukáže se

z dlouhodobého hlediska životaschopnou.

Mimo pravidelné práce v exekutivě FEE zastávám

funkci Treasurera, tj. odpovídám za financování

organizace a její rozpočet, dále předsedám

Bankovní pracovní skupině FEE a podílím se na

činnosti Koordinační skupiny pro účetní

výkaznictví FRPG.  Mimoto jsem byl výkonným

ředitelem FEE požádán o působení v týmu, jehož

cílem je zefektivnit činnost celé organizace ve

světle potřeb jejího současného rozvoje a růstu,

což je nesmírně zajímavá koncepční práce, při níž

mohu využít své zkušenosti z řízení komory

a jiných organizací.  Mimoto při této práci

využívám své znalosti profesních organizací

v zemích střední a východní Evropy a budu

během svého funkčního období usilovat o opti-

malizaci zastoupení těchto organizací, včetně

naší komory, v orgánech FEE.

FEE je představitelem účetní a auditorské profese

při jednání s Evropskou komisí a ostatními evrop-

skými orgány, prezentuje evropská stanoviska

Mezinárodní federaci účetních IFAC i Radě pro

mezinárodní účetní standardy IASB, připomínkuje

IFRS, Mezinárodní standardy auditu, Etický kodex

IFAC, Mezinárodní vzdělávací standardy pro pro-

fesní účetní a řadu dalších klíčových dokumentů

pro rozvoj účetnictví a auditu.  FEE spolupracuje

též s Evropskou kontaktní skupinou, hájící zájmy

šesti velkých auditorských firem, i se skupinou

EGIAN, která je představitelkou středních

společností, a s řadou dalších evropských i me-

zinárodních organizací působících v jednotlivých

specializovaných oblastech její působnosti. 

Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z Česka

i znalosti profesních organizací z ostatních

nových členských zemí i kulturního prostředí

v této dnes již velmi významné územní části FEE

pro ni budou přínosné a že naopak z těchto me-

zinárodních zkušeností budu schopen obohatit

činnost české komory a auditorské profese. 
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