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ne 29. listopadu 2004 se konal v Kongresovém centru v Praze již XIV. sněm

D

Komory auditorů České republiky. Sněmu se zúčastnilo celkem 501 auditorů, což

bylo asi 40 procent celkového počtu auditorů zapsaných v seznamech komory (1258).
Tento sněm zároveň uzavíral funkční období volených orgánů komory zvolených na
sněmu v roce 2001. Odstupující prezident komory Petr Kříž zdůraznil ve svém úvodním projevu priority Komory auditorů ČR pro další funkční období: zajištění aplikace
připravované nové 8. směrnice EU o statutárním auditu v právním systému České
republiky ( zákon o auditorech), spolupráce s Evropskou federací účetních znalců FEE,
aplikace mezinárodních standardů auditu ISA, spolupráce s partnerskými organizacemi
a institucemi a pokračování v budování pozitivního obrazu auditu a auditora ve
společnosti, zejména vnímání pojetí auditu (posun od auditu účetního k auditu
finanční pozice a dosažených výsledků instituce včetně systémů řízení kontroly
a prevence podvodné činnosti).
Sněm v rámci svého jednání schválil některé interní normy Komory auditorů ČR,
zejména dozorčí řád, novely etického kodexu, kárného řádu a příspěvkového řádu.
Cílem dozorčího řádu je úprava postupu při dohledu nad kvalitou auditorské činnosti,
pravidelné prověrky i mimořádné kontroly výkonů jednotlivých auditorů. Největší
diskuse proběhla k návrhu novely příspěvkového řádu, kdy bylo navrhováno zvýšení
fixního příspěvku auditorů z částky 2600 Kč na částku 4000 Kč. Po uzavření diskuse
sněm schválil protinávrh, dle kterého nebyly příspěvky zvýšeny. V rámci sněmu
vystoupili jako hosté zástupci partnerských organizací – Svazu účetních, Komory
daňových poradců ČR, Slovenské komory auditorů, Českého institutu interních
auditorů a náměstek ministra financí Ladislav Zelinka.
V následných volbách bylo zvoleno 17 členů Rady Komory auditorů ČR, 7 členů Kárné
komise, 10 členů Dozorčí komise a dva revizoři účtů. Výsledky voleb včetně počtu
platných hlasů byly zveřejněny v časopise Auditor č. 10/2004.

Za předsednickým stolem na XIV. sněmu zleva viceprezident komory Ladislav Langr, prezident Petr Kříž, viceprezident Vladimír
Králíček.
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V usnesení XIV. sněmu KA ČR byly formulovány jako hlavní konkrétní úkoly pro příští
období: sledování vývoje připravované nové směrnice EU o statutárním auditu
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a zapojení se do procesu její tvorby a transponování do zákona o auditorech, aplikace
Mezinárodních standardů auditu a mezinárodního etického kodexu auditorů
a spolupráce s Evropskou federací účetních znalců (FEE).
Dne 29. listopadu 2004 proběhlo po sněmu mimořádné zasedání Rady Komory
auditorů ČR, na kterém byli zvoleni prezident a viceprezident komory. Na funkci
prezidenta byli navrženi Vladimír Králíček, Karel Hampl, Libuše Müllerová a Jiří Vrba,
který se kandidatury na pozici prezidenta vzdal. Do druhého kola voleb postoupili
Vladimír Králíček a Karel Hampl. Většinou hlasů zvítězil Vladimír Králíček a stal
se tak v pořadí čtvrtým prezidentem Komory auditorů ČR. Viceprezidentem byl poté
v prvním kole většinou hlasů zvolen Jiří Vrba.

Vladimír Králíček absolvoval v roce 1975 Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor mechanizace a automatizace řídících prací), po absolutoriu působil na katedře účetnictví VŠE jako
asistent, v letech 1983-1990 jako ekonomický náměstek VD Motex Praha. Roku 1991 se vrátil na
Vysokou školu ekonomickou, kde působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty
financí a účetnictví, kde se zároveň roku 1996 habilitoval. Je rovněž hostujícím pedagogem CMC
Graduate School v Čelákovicích, společníkem auditorské firmy AUDIT Plus, s. r. o. a autorem
desítek odborných publikací a studií k problematice auditu, standardizace auditorských služeb
a jejich etického rozměru. Od roku 1998 je členem Rady Komory auditorů ČR,
v letech 2001-2004 zastával funkci viceprezidenta Komory auditorů ČR.
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Složení volených orgánů pracujících v období 12/2004 - 11/2007
(včetně postupných změn)
RADA
Vladimír Králíček, prezident
Jiří Vrba, viceprezident
Marie Kučerová, kancléřka (do 2/2007)
Tomáš Brumovský
Hana Březinová
Zdeňka Drápalová (do 10/2006)
Karel Hampl
Rudolf Heřmanský (od 11/2006)
Antonín Husák
Bohumil Král
Alena Mrkvičková
Libuše Müllerová
Karel Novotný
Ivana Pilařová
Jana Pilátová
Pěva Pokorná
Petr Ryneš
Radomír Stružinský (od 11/2005)
Petr Šrámek (do 10/2005)
Petr Šobotník (od 4/2007)
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DOZORČÍ KOMISE
Josef Běloubek, předseda
Jana Gebauerová, místopředsedkyně
Slavomíra Stárková, místopředsedkyně (do 9/2005)
Zdeněk Urban (člen od 2/2005, od 10/2005 místopředseda)
Jaroslav Beneš
Danuše Husáková
Jana Kutilová
Karel Novotný, ml.
Stanislav Staněk
Ivana Špačková
Miluše Vašíčková (do 1/2005)
KÁRNÁ KOMISE
Josef Zídek, předseda
Jan Jareš, místopředseda
Jiří Sixta, místopředseda
Jan Glatt
Miroslava Krčmová
Jitka Náhlovská
Marta Vlčková
REVIZOŘI ÚČTŮ
Pavel Novotný
Jaroslava Pechová
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Rada na své mimořádné schůzi vzala na vědomí, že nově zvoleným předsedou dozorčí
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komise je Josef Běloubek, místopředsedkyněmi Slavomíra Stárková a Jana
Gebauerová, předsedou kárné komise je opět Josef Zídek a místopředsedy Jan Jareš
a Jiří Sixta. Dále Rada pověřila odstupujícího prezidenta komory Petra Kříže, aby
komoru zastupoval nadále v Radě Evropské federace účetních znalců (FEE)
i v období let 2005-2006.

Viceprezident Jiří Vrba

Josef Běloubek,
předseda dozorčí komise

Josef Zídek,
předseda kárné komise
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Ve dnech 9.–11. prosince 2004 proběhlo v Biaritzu XVII. shromáždění partnerské profesní
organizace francouzských auditorů Compagnie nationale des commissaires aux comptes
(CNCC), kterého se jako zástupkyně KA ČR zúčastnila Zdeňka Drápalová.
Účast ing. Drápalové upevnila dlouholeté přátelské kontakty mezi oběma profesními
organizacemi. Na prvním řádném zasedání Rada v novém složení po volbách
dne 13. prosince 2004 projednala uspořádání většiny pomocných orgánů, resp. výborů,
a ustanovila jejich předsedy. Do nové funkce kancléřky byla zvolena Marie Kučerová,
která bude členkou prezidia a na starosti bude mít přípravu a kontrolu plnění rozpočtu
a hospodaření komory. Zatím neobsazeny zůstaly funkce předsedů Výboru pro metodiku
účetnictví podnikatelských subjektů, Výboru pro finanční instituce, Výboru pro IAS/IFRS
a redakční rady pro překlad ISA.
Dne 17. prosince 2004 se konala v Bruselu schůze pracovní skupiny pro etiku (Ethics
Working Party) Evropské federace účetních znalců (FEE), kterého se pravidelně účastní
jako zástupce Komory auditorů ČR Petr Šobotník.
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Na zasedání Rady KA ČR dne 24. ledna 2005 byli jmenováni zástupci Komory auditorů ČR do pracovních skupin Evropské federace účetních znalců (FEE): Milan Slavík
do pracovní skupiny pro audit, Petr Šobotník do pracovní skupiny pro etiku a Petr Kříž
do pracovní skupiny pro banky a finanční instituce. Zároveň byli jmenováni delegáti
komory do Koordinačního výboru pro daně Pěva Pokorná, Petr Ryneš a Ivana Pilařová.
Rada projednala rovněž obsazení funkcí předsedů a místopředsedů zbývajících
pomocných orgánů komory. Předsedkyní Výboru pro metodiku účetnictví
podnikatelských subjektů byla jmenována Hana Březinová, místopředsedou Petr
Ryneš, předsedou podvýboru pro finanční instituce Petr Kříž a předsedou podvýboru
pro IAS/IFRS Ladislav Langr, předsedou redakční rady pro překlad ISA Milan Slavík.

POMOCNÉ ORGÁNY KOMORY, JEJICH PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
PRACUJÍCÍ V OBDOBÍ 12/2004 - 11/2007
Výbor pro legislativu a vnitřní normy

Antonín Husák

Výbor pro otázky profese a etiku

Tomáš Brumovský

Výbor pro auditorské zkoušky

Bohumil Král, Alena Mrkvičková

Výbor pro auditorské standardy

Zdeňka Drápalová

Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání

Jana Pilátová, Karel Novotný

Výbor pro veřejný sektor

Petr Šrámek

Výbor pro metodiku účetnictví podnikatelských subjektů

Hana Březinová, Petr Ryneš

Podvýbor VM pro finanční instituce

Petr Kříž

Podvýbor VM pro IAS/IFRS

Ladislav Langr

Výbor pro informační politiku

Karel Hampl

Redakční rada časopisu Auditor

Libuše Müllerová

Redakční rada pro překlad ISA

Milan Slavík

Dne 10. ledna 2005 se v sídle Komory auditorů konal slavnostní slib šestnácti nových auditorů.Ti, kdo úspěšně složili náročnou ústní zkoušku završující předchozích osm písemných
zkoušek a zároveň splnili podmínku povinné tříleté praxe asistenta auditora, přišli složit slib podle zákona do rukou prezidenta komory.
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Na zasedání dne 21. února 2005 Rada komory schválila standard pro řízení kvality auditu
(uvnitř firem) ISQC 1 za účinný od 1. ledna 2006. Toto datum účinnosti bude
zapracováno do prohlášení Rady k účinnosti mezinárodních auditorských standardů.
V důsledku narůstající agendy jmenovala Rada ze svých řad stálou odvolací komisi ve
složení Antonín Husák, Karel Hampl, prof. Libuše Müllerová, doc. Karel Novotný, Pěva
Pokorná , Petr Ryneš a náhradníky Petra Šrámka a Ivanu Pilařovou. Úkolem této komise
je rozhodovat o odvoláních proti kárným opatřením uděleným Kárnou komisí komory.

Březen 2005

V Pražském hotelu Marriot se sešli v březnu 2005 na konferenci
IFAC představitelé auditorských a účetních organizací z 49 zemí.

Významnou událostí roku byla mezinárodní konference, kterou v Praze uspořádala ve
dnech 10.-11. března 2005 Mezinárodní federace účetních (IFAC). Konference, pořádaná
pod záštitou ACCA, Komory auditorů ČR a Svazu účetních, byla zaměřená na malé
a střední účetní firmy, malé a střední podniky a a na rozvíjející se země. Své zástupce na
ni vyslaly mezinárodní a regionální organizace z 49 zemí.
Dne 16. března 2005 proběhlo v Bruselu pravidelné zasedání Rady Evropské federace
účetních znalců (FEE), kterého se jako zástupce komory zúčastnil Petr Kříž.
Dne 21. března 2005 se na půdě Senátu PČR konalo diskusní fórum na téma „Evropská
harmonizace, v čem ano a v čem ne“ za účasti předsedy Senátu, poslanců Evropského
parlamentu, představitelů vlády ČR a Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Na diskusním
fóru vystoupil rovněž prezident Komory auditorů ČR Vladimír Králíček, který se ve svém
vystoupení věnoval tématu budoucnosti auditorské profese v České republice.
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Rada Komory auditorů ČR schválila na své schůzi dne 4. dubna 2005 novelu směrnice
Zásady pro poskytování cestovních náhrad, režim DPH a poplatků za auditorské
zkoušky s ohledem na veřejnoprávní funkci komory, dále schválila návrh na jmenování
auditorky Hany Houdkové do Výboru pro metodiku účetnictví.
Dne 20. dubna 2005 proběhlo v Bruselu zasedání Pracovní skupiny FEE pro etiku,
kterého se za komoru zúčastnil Petr Šobotník.
Dne 24. dubna 2005 odeslala Komora auditorů ČR dopis náměstkovi ministra financí
Ladislavu Zelinkovi ve věci uplatnění mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS ve
smyslu platného zákona o účetnictví. Komora ve svém dopise upozornila na některé
nedostatky aplikace standardů v České republice a nabídla svou pomoc při řešení
tohoto problému.

Na prvním zasedání Rady FEE v nových kancelářích na jaře 2005
předal zástupce Komory auditorů Petr Kříž prezidentovi FEE
Jacquesovi Potdevinovi dar v podobě panoramatické fotografie
Prahy.

Květen 2005
Dne 9. května 2005 proběhlo v Bruselu zasedání rozšířené pracovní skupiny FEE
pro banky za účasti zástupce Komory auditorů ČR Petra Kříže.
Rada Komory auditorů ČR na svém zasedání 9. května 2005 projednala mj. účetní
závěrku za rok 2004 s tím, že uložila kancléřce vytvořit návrh vnitřního předpisu, který
by řešil zaúčtování došlých příspěvků na činnost komory v jiném účetním období.
Dála Rada projednala uplatňování DPH v druhém čtvrtletí 2005 podle novely zákona
o DPH účinné dnem 30. 3. 2005, schválila novelu mzdového předpisu komory
a převod licence k překladu IAS/IFRS na Svaz účetních.

Prezident Komory auditorů Vladimír Králíček při vystoupení na
diskusním fóru k evropské harmonizaci na půdě Senátu na jaře
2005.
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Ve dnech 2.-4. června 2005 proběhlo tradiční, již páté setkání představitelů komor
auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky v Bratislavě. Poprvé se setkání zúčastnili rovněž
zástupci komor auditorů Bulharska a Rumunska. Komoru auditorů ČR zastupovala
delegace ve složení prezident Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba, ředitelka úřadu
Eva Rokosová a bývalý prezident komory Petr Kříž jako zástupce Komory auditorů ČR
v Radě FEE. Rada Komory auditorů na svém zasedání 20. června 2005 mj. projednala
dílčí návrhy na změny vnitřních předpisů komory (Statut, Směrnice pro KPV, Kárný
řád, Příspěvkový řád), které bude projednávat XV. sněm komory, schválila koncepci
časopisu Auditor na rok 2006 a vypsání výběrových řízení na grafické zpracování
a zajištění kompletní výroby časopisu a na redaktora časopisu.
V červnu 2005 byla vyhodnocena anketa o činnosti Komory auditorů ČR a jejích

Zástupci komor auditorů zemí „V4“ se sešli v červnu 2005 v Bratislavě.

informačních, komunikačních a vzdělávacích aktivitách, která byla zveřejněná v čísle
4/2005 časopisu Auditor. Výsledky ankety byly publikovány v v časopisu Auditor
č. 6/2005 a bylo k nim přihlédnuto při formulování další koncepce činnosti komory.
V polovině roku 2005 byl připraven překlad mezinárodních auditorských standardů
vydaných IFAC, který byl formou CD distribuován na konci června s časopisem
Auditor č. 6/2005. Dne 20. června se konalo v Bruselu zasedání pracovní skupiny
FEE pro etiku za účasti Petra Šobotníka. Dne 27. června 2005 bylo vypsáno výběrové
řízení na grafické zpracování a zajištění kompletní výroby časopisu včetně distribuce
a na redaktora časopisu, které bylo zveřejněno v tisku a na webu Komory.

Červenec 2005
Začátkem července 2005 se v sídle Komory auditorů uskutečnilo slavnostní předání
osvědčení k poskytování auditorských služeb devíti novým auditorům. Tito noví

Noví auditoři při slavnostním slibu v červenci 2005.

auditoři v předchozích třech letech složili 10 písemných zkoušek, závěrečnou ústní
zkoušku a zároveň splnili tříletou praxi asistenta auditora.
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Sb., kterou se vydává auditorský zkušební řád. Stanovisko bylo dne 16. srpna 2005
odesláno ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.
Během července a srpna 2005 se přetvářela podoba a struktura internetových stránek
komory. Novou podobu získala zejména nabídka vzdělávacích akcí. Většina informací
byla z uzavřené části převedena do veřejně přístupné části webu.

Září 2005
Dne 2. září 2005 se v Bruselu konalo pravidelné zasedání pracovní skupiny FEE pro
etiku, kterého se za Komoru auditorů zúčastnil Petr Šobotník.
Rada komory na svém zasedání 5. září 2005 mj. schválila novou organizaci slibu
auditorů. Dne 12. září 2005 se sešla komise pro vyhodnocení nabídek do výběrového
řízení a) na dodavatele nové grafické podoby časopisu Auditor a zajištění kompletní
výroby časopisu a b) na redaktora časopisu. Komise po porovnání a vyhodnocení
nabídek vybrala z nabídek na grafické zpracování a zajištění výroby časopisu do užšího
výběru dvě firmy: Grafické studio Detail a Infomedia, jejichž návrhy předložila
k prezidiu na jeho zasedání 19. září 2005 k posouzení. Prezidium posoudilo oba
předložené návrhy a předložilo je ke schválení na říjnovém zasedání Rady komory.
Z nabídek došlých do výběrového řízení na redaktora časopisu vybrala hodnotící
komise podle stanovených kritérií jako nejlepší nabídku předloženou dosavadním
redaktorem Jaromírem Dočkalem. Součástí internetových stránek komory
www.kacr.cz se stal bulletin IAS/IFRS zaměřený na problematiku standardizace
v oblasti účetnictví. Jeho první číslo vyšlo v září 2005.
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Ve dnech 3.-4. října 2005 proběhlo tradiční výjezdní společné zasedání Rady Komory
auditorů, Kárné komise a Dozorčí komise, tentokrát v Uherském Hradišti. Rada na
schůzi projednávala řadu bodů, mj. jmenovala nové členy podvýboru pro finanční
instituce (David Ondroušek, Jitka Svobodová, Jarmila Šímová, Hana Jandlová
a Jindřich Vašina). Projednala také výsledky výběrového řízení na grafiku a výrobu
časopisu Auditor s tím, že výběrové řízení zrušila, a výsledky výběrového řízení
na redaktora časopisu Auditor s tím, že redaktorem bude nadále pan Jaromír Dočkal.
Časopis Auditor bude od ledna 2006 vycházet barevně a v grafické podobě podle
návrhu vypracovaného grafickým studiem Detail z Prahy 3, tisk a distribuci bude
nadále zajišťovat Infomedia, spol. s r.o.
Členové dozorčí komise na tomto výjezdním zasedání volili nového místopředsedu

Členové kárné komise na výjezdním zasedání v Uherském Hradišti
v říjnu 2005.

namísto dosavadní místopředsedkyně Slavomíry Stárkové, která nastoupila do
zaměstnání do Úřadu komory do referátu dohledu a z tohoto důvodu rezignovala
v září 2005 na svou funkci v dozorčí komisi. Tajnou volbou byl novým místopředsedou zvolen Zdeněk Urban, dlouholetý aktivní člen komise.
Ve dnech 17.-18. října 2005 navštívila ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová Berlín
a jednala s představiteli partnerské Wirtschaftsprüferkammer (WPK). Předmětem
jednání bylo upevnění vzájemných kontaktů a výměna informací o systémech regulace auditorské profese v České republice a Německu a veřejného dohledu nad
auditory podle nové směrnice EU o statutárním auditu.
Ve dnech 18.-19. října 2005 se konalo v Bruselu zasedání pracovní skupiny FEE pro
banky, kterého se zúčastnil Petr Kříž.
Dne 25. října 2005 proběhlo v Bruselu diskusní fórum na téma vnitřní kontroly
a krizového řízení v zemích EU, kterého se za komoru zúčastnil Milan Slavík.
Během přestávky na výjezdním zasedání.
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Na své schůzi dne 7. listopadu 2005 vzala Rada Komory auditorů na vědomí rezignaci
Petra Šrámka na členství v Radě. Nahradil jej Radomír Stružinský (jakožto první náhradník podle výsledků posledních voleb do Rady), který se stal předsedou Výboru pro
veřejný sektor. Rada dále schválila znění prvních tří aplikačních doložek k mezinárodním
auditorským standardům (k ISA 700, k ISA 720 a k ISRE 2400).
Pod záštitou Výboru pro otázky profese a etiku se uskutečnilo dne 8. listopadu 2005
v Hradci Králové setkání auditorů a asistentů auditorů s vedením Komory auditorů ČR.
Na programu setkání byly otázky další činnosti komory, reflexe její práce mezi jednotlivými
auditory a aktuální problémy auditorské profese v ČR. Za Radu komory se akce zúčastnila kancléřka Marie Kučerová a předseda Výboru pro otázky profese a etiku Tomáš

Radomír Kosina

Brumovský, dozorčí komisi zastupoval Jaroslav Beneš a a za úřad se zúčastnila Libuše
Šnajdrová. Dne 13. listopadu 2005 opustil řady auditorů nečekaně ve věku 53 let
Radomír Kosina, jeden z hlavních iniciátorů založení Unie auditorů, předchůdce Komory
auditorů. Po založení Komory auditorů České republiky na jaře 1993 byl Radomír Kosina
zvolen prvním předsedou dozorčí komise v historii komory.
Dne 24. listopadu 2005 vyšla komerční příloha deníku Hospodářské noviny s názvem
Auditorské služby, která přibližuje problematiku auditu a auditorské profese široké
veřejnosti. Příloha byla vydána komorou za finanční spoluúčasti auditorských společností.
Dne 28. listopadu 2005 se konal XV. sněm Komory auditorů ČR v prostorách interhotelu
Voroněž v Brně. Sněmu se zúčastnilo 418 auditorů, tj. necelá třetina z celkového počtu
auditorů vedených v seznamu komory. Sněm tudíž nebyl usnášeníschopný a musel být
vyhlášen sněm náhradní. Prezident Vladimír Králíček zdůraznil v úvodním projevu
nejdůležitější výsledky činnosti komory za uplynulý rok, k nimž patřilo dokončení
českého překladu mezinárodních auditorských standardů, sledování procesu projednávání
návrhu nové 8. směrnice EU o statutárním auditu v evropských orgánech, zveřejňování
řady diskusních materiálů na internetových stránkách komory a zintenzivnění spolupráce
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s ministerstvem financí a Českým institutem interních auditorů. Činnost Komory audi-
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torů za rok 2005 pak byla zhodnocena ve výroční zprávě. Komoře se daří budovat
v součinnosti s externími partnery sbor lektorů pro zajištění kvalitních vzdělávacích programů, v roce 2005 bylo realizováno celkem 56 seminářů, v prvním pololetí roku se jich
zúčastnilo celkem 1125 frekventantů. Komora auditorů dále uspořádala 15 přípravných
kurzů na auditorské zkoušky, které rovněž přispěly k vysoké míře úspěšnosti uchazečů při
těchto zkouškách. K 1. říjnu 2005 registrovala Komora auditorů 1272 auditorů a 334 auditorských společností. Zástupci komory se podíleli na jednáních Koordinačního výboru
pro daně a účastnili se rovněž práce Národní účetní rady na přípravě interpretace nových
účetních pravidel. Komora auditorů se zapojí rovněž do přípravy Akčního plánu ministerstva financí v oblasti účetního auditu, prací na novelizaci mezinárodních účetních standardů a bude intenzivně spolupracovat s domácími i zahraničními finančními institucemi
a správními i samosprávnými orgány. V oblasti propagace a mediální prezentace KA ČR

Patnáctého sněmu v brněnském hotelu Voroněž koncem listopadu
2005 se zúčastnilo 418 auditorů.

pokračovalo vydávání 10 čísel časopisu Auditor ročně a provoz internetových stránek.
Časopis Auditor měl v roce 2005 náklad 2600 kusů. Vedle auditorů, kteří časopis dostávají bezplatně, časopis odebíralo 103 předplatitelů. Po celé období zajišťoval úřad komory administrativní, ekonomickou, propagační, organizační a evidenční činnost včetně
vedení seznamů auditorů a auditorských společností podle zákona. V oblasti mezinárodní
spolupráce je nejvýznamnější činnost KA ČR v rámci Mezinárodní federace auditorů
a účetních IFAC a Evropské federace účetních znalců (FEE). Sněm schválil novely
Statutu, Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání, Příspěvkového řádu, Kárný řád
a Směrnici pro vyřizování podnětů, všechny s účinností od 1. ledna 2006. Při novelizaci
příspěvkového řádu bylo schváleno zvýšení fixních příspěvků auditorů z částky 2600 Kč
na 2900 Kč ročně a zvýšení sazby pro výpočet pohyblivého příspěvku z 0,4 na 0,45 %.
Sněmu se zúčastnili zástupci partnerských organizací – Slovenské komory auditorů, Svazu
účetních, Komory daňových poradců a náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Při rozhovoru během sněmu zleva čestný prezident komory Petr
Kříž, náměstkyně ministra financí Dana Trezziová, vedoucí úřadu
komory Eva Rokosová a prezident komory Vladimír Králíček.
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Prosinec 2005
Dne 1. prosince 2005 se v Bruselu konal seminář pořádaný Evropskou federací účetních
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znalců (FEE) na téma „IFRS Convergence and Consistence“, kterého se za komoru zúčastnil Ladislav Langr. Ve dnech 6.-7. prosince 2005 zasedala v Bruselu Rada FEE. Jednání se
účastnil zástupce Komory auditorů Petr Kříž.
Na své poslední schůzi v roce 2005, která se konala 12. prosince, Rada komory schválila
podmínky pro doporučení auditora k zápisu do seznamu správců konkurzní podstaty, do
seznamu nucených správců a likvidátorů nebo do seznamu soudních znalců, dále
schválila návrh novely auditorské směrnice č. 52 Přezkoumání hospodaření a audit účetní
závěrky územních samosprávných celků, jejíž účinnost byla stanovena na 1. 2. 2006.
Rada také vyhlásila v souladu s usnesením XV. sněmu prioritní vzdělávací téma na rok
2006 – Mezinárodní auditorské standardy, a jmenovala do redakční rady pro překlad ISA
Janu Vackovou a do Výboru pro veřejný sektor Martinu Smetanovou.
Dne 13. prosince 2005 se v sídle České komory architektů v Praze uskutečnilo tradiční
setkání představitelů profesních komor v ČR. Hlavním tématem letošního setkání byla
směrnice Evropské komise o službách a problémy s její implementací v českém právním
řádu ve vztahu ke svobodným povoláním.
V prosinci 2005 byla vydána Příručka pro provádění auditu u podnikatelů, kterou ve
spolupráci s Komorou auditorů připravila auditorská společnost Deloitte. Elektronická
verze příručky byla na CD rozeslána auditorům s časopisem Auditor č. 10/2005. Příručka
byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA.
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Leden 2006
Na svém zasedání dne 23. ledna 2006 schválila Rada Komory auditorů novelu vnitřní
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směrnice komory Oběh účetních dokladů a návrh Směrnice o poplatcích za kárné
řízení, předložený Kárnou komisí, a jmenovala do Výboru pro metodiku
podnikatelských subjektů Antonína Valdera.
Od prvního čísla ročníku 2006 začíná časopis Auditor vycházet barevně a v nové
grafické úpravě. Počet stran a periodicita vydávání zůstává stejná jako v předchozím
roce. Snahou redakční rady je modernizovat nejen formu, ale zejména zlepšit obsah.
Nově se zavádí pro celý ročník regionální rubrika, obsahující statistiku počtu auditorů,
auditorů a ekonomických subjektů v jednotlivých krajích a další regionální informace.

Únor 2006
Na zasedání Rady komory dne 20. února 2006 byly v návaznosti na nový správní řád
(zákon č. 500/2005 Sb.) zakomponovány do organizačního řádu úřadu Komory auditorů ČR úředně pověřené osoby. Stali se jimi ředitel, referenti vykonávající agendu
auditorských zkoušek a vedení seznamů auditorů, asistentů auditora a auditorských
společností podle zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., a odborní referenti referátu
dohledu. Ve dnech 20.-21. února 2006 se v Bruselu uskutečnil seminář pořádaný FEE
na téma „Nejnovější vývoj v Evropské unii“ zaměřený na problematiku standardizace
a regulace účetní profese. Semináře se za komoru zúčastnila Markéta Jindřišková
z referátu metodiky účetnictví a auditu.
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Březen 2006
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Dne 20. března 2006 se v Bruselu konalo zasedání pracovní skupiny FEE pro audit.
Hlavním bodem jednání byl diskusní dokument „Management Commentary“ –
Komentář vedení účetní jednotky. Za Komoru auditorů se jednání účastnila Markéta
Jindřišková z referátu metodiky účetnictví a auditu. Ve dnech 28.-29. března 2006
v Bruselu zasedala Rada FEE, jejího jednání se za komoru účastnil Petr Kříž.
Dne 30. března 2006 proběhlo v Bruselu jednání pracovní skupiny FEE pro politiku
účetního výkaznictví, kterého se za komoru zúčastnil Ladislav Langr.

Duben 2006

Na jednání v sídle komory v dubnu 2006 zleva výkonný ředitel
ACCA Allen Blewitt, prezident ACCA Christopher Forster
a ředitelka ACCA pro ČR a SR Kateřina Benešová.

Na pravidelné schůzi dne 3. dubna 2006 Rada komory schválila účinnost novel
standardů ISA 230, ISA 200, ISA 330, ISQC 1, ISA 210 a nových standardů ISA 220 R
a ISRE 2410 jako auditorských standardů Komory auditorů ČR tak, jak byla stanovena
IFAC. Prezident Vladimír Králíček informoval o svém jednání s náměstkyní ministra
financí Danou Trezziovou. Předmětem jednání byla zejména spolupráce Ministerstva
financí s metodickým výborem komory a možnosti novely zákona o auditorech.
Dne 28. dubna 2006 proběhlo v sídle komory jednání se zástupci Asociace autorizovaných certifikovaných účetních (ACCA) o aplikaci nové směrnice EU o statutárním
auditu. Delegaci ACCA tvořili prezident Christopher Forster, výkonný ředitel Allen Blewitt a ředitelka pro ČR a SR Katka Benešová, Komoru auditorů zastupovali prezident
Vladimír Králíček a Markéta Jindřišková. V čísle 4/2006 časopisu Auditor byla publikována mimořádná příloha „Jak mohou malé a střední podniky snížit riziko podvodů“. Jde o odborný materiál vydaný FEE, jehož překlad z angličtiny do češtiny
zajistila Komora auditorů. V dubnovém čísle časopisu Prosperita vychází speciální
příloha na téma Podnikání a význam auditu s články o úloze Komory auditorů ČR
a odbornými články.
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Brožura o Komoře auditorů
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V létě roku 2006 byla vydána již třetí dvojjazyčná česko-anglická informační brožura o Komoře auditorů ČR. Obsahuje 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.
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Rada komory na svém zasedání 15. května 2006 mimo jiné projednala návrh
honorářového řádu, který má stanovit odměny pro autory článků a fotografií,
a uložila zapracování připomínek, dále zrušila Směrnici komory o poplatcích za kárné
řízení s tím, že se komora musí řídit prováděcí vyhláškou ministerstva vnitra ke
správnímu řádu. Prezident Vladimír Králíček informoval Radu o jednáních komisí
ministerstva financí k tzv. Akčnímu plánu pro oblast auditu a účetnictví a k transpozici
nové směrnice EU o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
(2006/43/ES) do nového zákona o auditorech, který má být vydán v roce 2008.
V květnu 2006 vydává komora CD s Mezinárodními auditorskými standardy IFAC
2006 v českém překladu.
Prezidenti a viceprezidenti komor auditorů ze zemí tzv. visegrádské čtyřky se sešli v červnu 2006 v maďarském Miskolci.

Červen 2006
V hlavním městě Lotyšské republiky Rize se ve dnech 1.-2. června 2006 konalo
mezinárodní fórum účetních a auditorů věnované sbližování účetních systémů
jednotlivých evropských zemí (European Forum of Accountants and Auditors).
Za Českou republiku se jednání zúčastnily členka Rady komory Marie Kučerová
a ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová.
Rada komory schválila na své schůzi dne 19. června 2006 návrh Honorářového řádu.
Dále schválila návrh Výboru pro kontinuální profesní vzdělávání, dle kterého je zaváděna ve vzdělávacím programu Komory auditorů forma e-learningových kurzů.
Prvními tematickými okruhy kurzů jsou: Auditorské postupy (ISA) – ukázková lekce,
Účetnictví, Daňová problematika – ukázková lekce. Rada rovněž schválila návrh
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metodické pomůcky pro přezkum hospodaření územních samosprávných celků (obcí) ,
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která bude zveřejněna jako tištěná příloha časopisu Auditor č. 6/2006,
a Honorářový řád, upravující zásady odměňování autorů článků, fotografií, obrázků
apod. zveřejňovaných v časopise Auditor, v dalších odborných časopisech
a publikacích vydávaných komorou, v komerční příloze deníku Hospodářské noviny
a v časopise Prosperita.
Ve dnech 8. – 10. června 2006 se konalo v maďarském Miškolci šesté setkání prezidentů a viceprezidentů komor auditorů zemí visegrádské čtyřky, rozšířené o zástupce
Rumunska, Bulharska a prvně též Srbska a Ukrajiny. Jednání se za českou stranu
zúčastnili prezident Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba a ředitelka úřadu Komory
auditorů Eva Rokosová. Během setkání byl diskutován stav auditorské profese v jednotlivých zemích, implementace nové evropské směrnice o povinném auditu, aplikace
standardů IAS/IFRS a další témata.
Ve dnech 13. – 14. června 2006 se v Praze uskutečnilo veřejné zasedání Výboru IFAC

Na snímku ze setkání „V4“ v Miskolci zprava viceprezident FEE
Jacques Potdevin a prezident Maďarské komory auditorů Deszo
Sugár.

pro etické standardy účetních (IESBA). Zástupci Komory auditorů se zasedání zúčastnili jako pozorovatelé. Úkolem výboru je příprava změn mezinárodního etického
kodexu auditorů a účetních. V předvečer zasedání proběhla schůzka zástupců Komory
auditorů ČR, Svazu účetních a zástupců IESBA (předseda Richard George, technická
manažerka paní Jan Munro a předsedkyně pracovní skupiny pro oblast nezávislosti
Jean Rothbarthová). Dne 19. června 2006 proběhlo v Bruselu jednání pracovní skupiny
FEE pro politiku účetního výkaznictví za účasti Ladislava Langra. V Bruselu se dne
21. června 2006 konalo zasedání Rady FEE za účasti Petra Kříže. V červnu 2006 je vydáno
druhé mimořádné číslo časopisu Auditor Speciál s články věnovanými problematice
auditu, které má zvýšit informovanost odborné veřejnosti o poslání a smyslu auditu.
Komora auditorů ČR podává 28. června 2006 žádost o poskytnutí grantu z programů
Evropské unie na zvyšování odborné úrovně auditorů, asistentů auditora a odborných
pracovníků (neauditorů) zaměstnaných u auditorských společností. Konkrétně šlo
o grant pro účastníky seminářů zaměřených na praktickou aplikaci mezinárodních

Delegace KA ČR na setkání „V4“ – zleva Jiří Vrba, Eva Rokosová,
Vladimír Králíček.
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auditorských standardů, které komora připravuje. Pro poskytnutí podpory z fondů EU
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byly podány na základě podmínek stanovených EU dvě žádosti: jedna pro
mimopražské auditory a auditorské společnosti, druhá byla podána z jiného programu
pro auditory a společnosti se sídlem v Praze. Jako mimořádnou přílohu čísla 6/2006
časopisu Auditor vydává Komora auditorů metodický návod pro přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dle zákona 420/2004 Sb.).

Červenec 2006
Dne 17. července 2006 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání uspořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Generálním ředitelstvím Evropské
komise pro hospodářskou soutěž na téma deregulace svobodných povolání.

Na setkání se zástupci Výboru IFAC pro etické standardy v prostorách komory v červnu 2006 zleva prezident Vladimír Králíček,
předseda IESBA Richard George a předseda Svazu účetních Lubomír
Harna.

Za Komoru auditorů se jednání zúčastnil Tomáš Brumovský. Prezentoval zejména
problém tzv. hostujících auditorů, kteří mají možnost působit v ČR, aniž složili
rozdílovou auditorskou zkoušku.

Jednání IESBA v hotelu Rennaissance v Praze v polovině června 2006.
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Auditor speciál 2006
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Ve druhé polovině roku 2006 bylo vydáno druhé mimořádné číslo časopisu tzv. Auditor speciál, který byl rozesílán odborné veřejnosti, významným
účetním jednotkám, na ministerstva, finanční úřady, poslancům a senátorům. Navázalo se tak na obdobnou akci z roku 2004 s cílem představit veřejnosti
nejen auditorskou profesi, její poslání, cíle a reálné možnosti, ale také Komoru auditorů a její roli samosprávné profesní organizace. Grafické zpracování
časopisu bylo opět svěřeno grafickému studiu Detail, obrázek na titulní straně a řada kreseb pochází od známého kreslíře Vladimíra Jiránka.
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Září 2006
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Rada komory na svém zasedání 4. září 2006 mj. projednala spuštění zkušební verze
e-learningu na tři témata a způsob vyhodnocení pro potřeby diskuse a rozhodnutí
na sněmu o dalším pokračování této formy kontinuálního profesního vzdělávání.
Ve dnech 7. – 8. září 2006 se ve francouzském Versailles uskutečnil druhý kongres
Evropské federace účetních znalců (FEE) zaměřený na problematiku SME/SMP
(malých a středních podniků a malých a středních účetních a auditorských firem).
Ústředním tématem kongresu byl „Rozvoj podnikání v měnícím se globálním
prostředí.“ V rámci jednání kongresu byla věnována pozornost zejména nové směrnici
EU o statutárním auditu, problematice mezinárodních auditorských standardů a projektu IAASB na jejich zjednodušení, auditu a ověřovacím službám a etickým otázkám.
Za Komoru auditorů se kongresu zúčastnili prezident Vladimír Králíček a členka Rady
Libuše Müllerová. Ve dnech 14.-16. září 2006 se u příležitosti 85. výročí Rumunské
komory účetních a auditorů konala v Bukurešti mezinárodní konference na téma Profese auditora a globalizace. Komoru auditorů zastupoval na konferenci Karel Hampl.
Dne 22. září 2006 proběhlo jednání pracovní skupiny FEE pro banky věnované
novelizaci standardů IAS 32 a IAS 1. Jednání se účastnil Petr Kříž.
Dne 25. září 2006 se konalo jednání pracovní skupiny FEE pro audit věnované
zejména úpravě standardu IAS 23 – výpůjční náklady. Jednání se za komoru zúčastnila
Markéta Jindřišková z referátu metodiky.
Součástí zářijového čísla časopisu Auditor (č.7 / 2006) bylo CD s aktualizovaným
zněním Příručky pro provádění auditu u podnikatelů, vydané v prosinci 2005. Aktualizovanou příručku v tištěné verzi budou dostávat účastníci seminářů zaměřených na
praktickou aplikaci ISA.
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Ve dnech 2.-3. října 2006 se uskutečnilo tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí
komise a Kárné komise, které se tentokrát konalo ve Velkých Bílovicích. Na jednání
byla diskutována zejména příprava XVI. sněmu Komory auditorů ČR.
Dne 11. října 2006 zasedala v Bruselu Rada FEE, jednání se zúčastnil za komoru Petr
Kříž. O den později se Petr Kříž účastnil rovněž konference s názvem „Audit Regulatory Conference“, pořádané FEE. Dne 13. října 2006 uzavírá Komora auditorů ČR
novou rámcovou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti auditorů a auditorských společností s Českou pojišťovnou, pojišťovnou Kooperativa a ČSOB Pojišťovnou na pojistný rok od 15. 10. 2006 do 14. 10. 2007.
Významnou akcí ve druhé polovině roku 2006 byla mezinárodní odborná konference

Členové dozorčí komise na výjezdním zasedání ve Velkých
Bílovicích začátkem října 2006.

na téma „Harmonizace auditu a účetnictví v Evropské unii“, kterou Komora auditorů
uspořádala ve dnech 16. – 17. října 2006 v hotelu Dorint Novotel v Praze.
Renomovaní odborníci se ve svých vstoupeních zaměřili zejména na tato témata:
• perspektivy vývoje auditu a účetnictví,
• nová směrnice EU o statutárním auditu,
• regulace auditu a veřejný dohled,
• účetnictví a audit kótovaných podniků,
• účetnictví a audit malých a středních podniků,
• účetnictví a audit veřejného sektoru.
Konference se mj. zúčastnili zástupci IFAC (Simon Thompson, technický manažer
IESBA), FEE (Henri Olivier, generální sekretář), ACCA (Marc Gold) a Slovenské komory
auditorů (prezident Ivan Bošela). Druhý den konference probíhaly diskuse v sekcích.

Záběr do sálu hotelu Dorint Novotel v Praze, kde komora pořádala
v říjnu 2006 mezinárodní konferenci.

Ve dnech 19.-20. října 2006 se v Bratislavě konala mezinárodní konference na téma
„Implementace nové 8. směrnice EU o statutárním auditu“, za Komoru auditorů se
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konference zúčastnila ředitelka Úřadu komory Eva Rokosová.

2004–2007
ŘÍJEN 2006
LISTOPAD 2006

Dne 28. října 2006 proběhla v Bruselu konference Modernizace účetnictví ve
veřejném sektoru FEE, za Komoru auditorů se konference účastnil Radomír Stružinský.
K 31. 10. 2006 ukončila pracovní poměr Eva Fišerová, dlouholetá pracovnice referátu
metodiky účetnictví a auditu.

Listopad 2006
Od 1. listopadu 2006 se vedoucí referátu metodiky účetnictví a auditu stává Markéta
Jindřišková a do tohoto referátu na poloviční úvazek nastupuje asistent auditora Miloš
Kárník.
Na schůzi dne 6. listopadu 2006 Rada komory po abdikaci Zdeňky Drápalové koopto-

Na říjnové konferenci pořádané komorou za řečnickým pultem
Simon Thompson, technický manažer IESBA.

vala do svých řad nového člena, a to Rudolfa Heřmanského, dalšího náhradníka
v pořadí. Funkci předsedkyně Výboru pro auditorské standardy převezme Ivana Pilařová.
Ve dnech 13. – 16. listopadu 2006 pořádá IFAC v tureckém Istanbulu 17. světový
kongres účetních. Jeho hlavním tématem byla role auditorů a účetních při vytváření
hospodářského růstu a stability ve světě. Součástí kongresu byla i volba nového
prezidenta Mezinárodní federace auditorů a účetních (IFAC), kterým se stal Juan José
Fermín del Valle z Argentiny. Matka nového prezidenta je původem ze Slovenska
- z Nového Mesta nad Váhom.
Úřad práce hl. m. Prahy 16. listopadu 2006 oznamuje Komoře auditorů ČR, že na základě
její žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu, podané v červnu 2006,
byla schválena finanční podpora z Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3) na projekt „Adaptabilita auditorů
v pražském regionu na mezinárodní auditorské standardy“ ve výši 2,13 mil. Kč.
Získaná finanční podpora pokryje část nákladů souvisejících s realizací semináře
zaměřeného na praktickou aplikaci mezinárodních auditorských standardů
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s využitím Příručky pro provádění auditu u podnikatelů, kterou vydala komora
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ve spolupráci s firmou Deloitte. Tuto podporu mohu čerpat jen auditoři a auditorské
společnosti se sídlem v Praze.
XVI. sněm Komory auditorů ČR se konal na novém místě, a to v kongresovém centru
Top Hotelu v Praze 4 - Chodově, 27. listopadu 2006 za účasti 457 auditorů. Prezident
Vladimír Králíček v úvodním projevu vyzdvihl z činnosti v roce 2006 zejména zajištění
přechodu na Mezinárodní auditorské standardy (od 1. 1. 2006), organizaci početných
školení k problematice aplikace těchto standardů, publikaci standardů a publikaci
základní příručky pro provádění auditu. Dále upozornil na vydání směrnice Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu
ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Hlavním úkolem Komory auditorů pro
příští období zůstává zajištění transpozice této směrnice do právního systému ČR,

Sněm auditorů v listopadu 2006 se konal na novém místě, v kongresovém centru Top Hotelu v Praze.

zejména nového zákona o auditorech. Ve svém projevu rovněž vysoce vyzdvihl
zvýšení grafické úrovně tiskovin vydávaných komoru, zejména časopisu Auditor.
Ve výroční zprávě byla shrnuta rozsáhlá činnost komory za uplynulé období. Jako
úspěšná byla hodnocena zejména činnost vzdělávací (uspořádání 54 seminářů,
kterých se účastnilo 940 zájemců; zajištění vzdělávání auditorů elektronickou formou
e-learningových kurzů na internetových stránkách Komory www.kacr.cz, přípravné
kurzy k auditorským zkouškám), mezinárodní spolupráce, spolupráce při novelizaci
zákona o auditorech (tři novely zákona týkající se otázky porušení mlčenlivosti při
plnění povinností dle zvláštních zákonů), spolupráce s finančními institucemi při
precizaci metodiky účetnictví, spolupráce na novelizaci účetních standardů a mediální
a propagační politika komory. K datu konání sněmu evidovala Komora auditorů ČR
1282 auditorů a 338 auditorských společností.
Sněm v rámci programu schválil novelu Kárného řádu s účinností dnem vyhlášení,
novely Dozorčího řádu, Statutu komory a Příspěvkového řádu komory s účinností
od 1. ledna 2007, novelu Směrnice pro kontinuální vzdělávání auditorů (s výjimkou
§ 4) s účinností dnem vyhlášení a Etický kodex pro auditory s účinností od 1. ledna

V úvodní části sněmu informoval prezident Vladimír Králíček o aktivitách rady a činnosti komory v uplynulém roce.

27

2007, který nahradil předchozí Etický kodex platný od konce roku 2006.
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Sněm vyhlásil volby do orgánů, které budou provedeny na sněmu komory v listopadu
2007 s tím, že návrhy kandidátů bude volební komise přijímat do 30. dubna 2007.
Sněm zvolil sedmičlennou volební komisi ve složení: Miroslav Kodada, Jarmila
Novotná, Jarmila Císařová, Jiří Měchura, Miloš Havránek, Bohumil Klapka, Bohumír
Holeček. Na sněmu tradičně vystoupili jako hosté zástupci České národní banky,
Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého institutu interních auditorů, Svazu účetních a náměstkyně ministra financí Dana Trezziová. Prioritou do dalšího roku zůstává
kromě zmíněné legislativy zajištění školení k problematice mezinárodních auditorských
standardů a vytvoření pomůcky pro auditory k vytváření podmínek pro zajištění kvality
auditorské profese (aplikace ISQC 1). Dozorčí komise Komory auditorů připravila kontrolní dotazník pro ověření aplikace ISA u vybraných spisů auditora, který vychází jako
mimořádná příloha listopadového vydání časopisu Auditor (č. 9/2006).

Na šestnáctém sněmu bylo přítomno 457 auditorů, osobně nebo
v zastoupení.

Prosinec 2006
V akademickém klubu Vysoké školy ekonomické v Praze se 4. prosince 2006
uskutečnilo předvánoční setkání členů orgánů komory, lektorů, zkušebních komisařů
i zaměstnanců úřadu. Neformální setkání bylo vhodnou příležitostí, jak poděkovat
všem, kdo se podílejí na činnosti komory, za jejich celoroční práci.
Na valném shromáždění Evropské federace účetních znalců (FEE) 7. prosince 2006
v Bruselu byla hlavním bodem volba nového prezidenta, kterým se na příští dva roky stal
Jacques Potdevin, a budoucího prezidenta FEE tzv. Deputy Presidenta, kterým se stal
Hans Van Damme. Mezi dalších šest viceprezidentů byl zvolen Petr Kříž, prezident
Komory auditorů ČR v letech 2001-2004 a současný zástupce komory v Radě FEE.
Petr Kříž bude zastávat funkci Treasurera, tj. bude zodpovídat za financování
organizace a její rozpočet. Dále bude Petr Kříž předsedat pracovní skupině FEE pro banky.
Jde o jeden z největších profesních úspěchů českých auditorů na mezinárodním poli.
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O svých vizích, plánech a zkušenostech publikoval Petr Kříž poměrně obsáhlé vyjádření
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v časopise Auditor č . 6/2007, str. 6-8. Prezidium rozhodlo dne 12. prosince 2006
o změně designu internetových stránek komory. Z více nabídek byla vybrána nabídka
brněnské firmy Webprogress, s. r. o. , která bude i novým poskytovatelem
internetových služeb, zahrnujících webhosting, poskytnutí prostoru na serverovém disku
v datovém centru GTS, provoz internetových domén a poskytnutí prostoru pro elektronickou poštu. Rada komory na svém posledním zasedání v roce 2006 dne
18. prosince kromě běžné agendy schválila návrhy aplikační doložky k ISA 720R
a technické novely souvisejících aplikačních doložek, které budou rozeslány
auditorům. Rada projednala návrhy Výboru pro KPV k provozování e-learningu v roce
2007 s tímto závěrem: Každé úspěšně absolvované téma se bude auditorovi
započítávat čtyřmi hodinami do povinných 40 hodin ročně podle Směrnice pro KPV.
Dne 20. prosince 2006 byla vydána za finanční spoluúčasti auditorských společností

Vedoucí úřadu komory Eva Rokosová vítá na předvánočním
setkání prvního prezidenta komory Vladimíra Pilného.

komerční příloha Hospodářských novin Auditorské služby, zaměřená na prezentaci
činnosti Komory auditorů ČR a auditorské práce veřejnosti.
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Komora auditorů získala od 1. ledna 2007 finanční podporu z Evropského sociálního
fondu na projekt “Adaptabilita auditorů v pražském regionu na mezinárodní auditorské
standardy“. V rámci tohoto projektu probíhá školení prioritního vzdělávacího tématu
„Praktická aplikace mezinárodních auditorských standardů ISA“ podle Příručky pro
provádění auditu. Finanční podpora byla přidělena pouze pro účastníky, kteří jsou z řad
OSVČ a zaměstnanců auditorských firem výhradně se sídlem v Praze. Rada komory
rozhodla finančně kompenzovat auditorům z jiných regionů účast na stejných seminářích. Dne 10. ledna 2007 zasedala poprvé volební komise, zvolená na XVI. sněmu
27. listopadu 2006. Ta zvolila předsedou Miroslava Kodadu a místopředsedkyní Jarmilu
Císařovou, oba jednomyslně. Rada komory na prvním zasedání v roce 2007 dne 19. ledna
projednala mj. novou strukturu rozpočtu na rok 2007, která odpovídá struktuře výsle-

Nové vedení FEE zvolené na konci roku 2006 na příští dva roky. Na
snímku vpravo Petr Kříž, jeden z nových viceprezidentů FEE.

dovky, tj. výkazu zisku a ztrát, a schválila návrh novely směrnice Zásady pro poskytování
cestovních náhrad a návrh směrnice Zásady pro vyřizování metodických dotazů z oblasti
účetnictví. Dne 25. ledna 2007 byl zahájen cyklus přednášek Právo pro auditory, který
připravila Komora auditorů ČR společně s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
v Brně. Šlo o cyklus čtyř přednášek probíhající na půdě Masarykovy univerzity v Brně,
který je věnován základům správního, občanského, obchodního, pracovního a trestního
práva se zaměřením na aplikaci v profesi auditora. Cyklus probíhal do března 2007.
V Praze se 30. ledna 2007 uskutečnilo setkání zástupců profesních komor, na němž byla
diskutována úloha profesních komor v České republice a jejich současné a budoucí úkoly.
Jednání se za Komoru auditorů ČR zúčastnil prezident Vladimír Králíček, problému byla
rovněž věnována pozornost na stránkách časopisu Auditor. Počínaje prvním číslem roku
2007 budou jednotlivá čísla časopisu nového ročníku Auditor podle schválené koncepce
věnována jednomu odvětví. Jako „téma měsíce“ budou uváděny zvláštnosti a specifika
podniků daného odvětví/oboru z hlediska účetnictví a auditu. Počet stran zůstává
zachován, stejně tak periodicita vydávání.
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Únor 2007
Rada komory se na zasedání 19. února 2007 vedle běžné agendy zabývala vyplněným
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dotazníkem pro FEE týkajícím se definice skupiny/sítě firem, kterou bude třeba ujasnit
před transpozicí nové směrnice EU o statutárním auditu do národní legislativy. Rada
vzala na vědomí rezignaci kancléřky Marie Kučerové na členství v Radě. V únorovém
čísle časopisu Auditor vychází výzva k navrhování kandidátů do orgánů komory
a auditorům jsou zároveň s tímto číslem rozeslány formuláře pro návrhy kandidátů
do jednotlivých orgánů s termínem 30.4.2007 pro jejich předání volební komisi.

Březen 2007
Ve dnech 5.-6. března 2007 se konal v Bruselu seminář na téma Nejnovější vývoj
v oblasti auditu a účetnictví v EU. Za Komoru auditorů ČR se semináře, který pořádala
FEE, zúčastnila Markéta Jindřišková z referátu metodiky účetnictví a auditu.
V časopise Auditor č. 3/2007 dostávají auditoři jako mimořádnou přílohu metodickou
pomůcku pro audit nevýdělečných organizací, kterou připravil Výbor pro veřejný sektor.
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Duben 2007
Jednání Rady komory 2. dubna 2007 se zúčastnil nový člen Rady Petr Šobotník
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z PricewaterhouseCoopers. Nahrazuje Marii Kučerovou, která abdikovala v únoru
2007. Rada dále jmenovala Jiřího Liberdu z KPMG Česká republika Audit novým
členem Výboru pro auditorské směrnice a doporučila nominaci docenta Vladimíra
Králíčka a Aleny Mrkvičkové do výborů IFAC.
Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání připravil novou nabídku vzdělávacích
akcí na podzim roku 2007, která vychází jako speciální příloha v časopise Auditor
č. 4/2007. V nabídce jsou semináře k praktické aplikaci mezinárodních auditorských
standardů v Praze, Brně a Ostravě, jejichž absolvování se započítává do povinných
hodin prioritního tématu vyhlášeného komorou.

Květen 2007
Volební komise pro XVII. sněm pracující pod předsednictvím Miroslava Kodady zrušila
vzhledem k počtu přihlášených kandidátů pro volby v listopadu 2007 na své schůzi
dne 3. května 2007 tzv. předběžný výběr kandidátů ve smyslu volebního řádu
komory. Předseda volební komise vyzval tři kandidáty navržené do více orgánů, aby
se písemně rozhodli pro kandidaturu pouze do jednoho orgánu komory.
Začátkem května dochází k významné proměně webových stránek komory. Nová je
nejen grafická úprava neboli vizuální podoba stránek, ale i jejich struktura. Cílem je,
aby stránky byly uživatelsky přívětivější a umožňovaly snadnější orientaci. Ostrému
spuštění nového webu předcházel několikaměsíční zkušební provoz a aktualizace
veškerých informací pracovníky úřadu. Novinkou je, že informace na web vkládají
pomocí nového editačního programu sami pracovníci úřadu namísto externí firmy
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jako dříve, čímž se ušetří nemalé částky, vynakládané dosud na správu internetových
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stránek a aktualizaci.
Na jednání 14. května 2007 Rada komory rozhodla předložit listopadovému sněmu
ke schválení novelu Etického kodexu IFAC jakožto novelu Etického kodexu Komory
auditorů ČR. Radě byly předložen upravený rozpočet na rok 2007, ve kterém byla
zohledněna krácená výše finanční podpory z Evropské unie na vzdělávání a změny
v odměňování zkušebních komisařů.

Červen 2007
Ve dnech 1.-3. června 2007 se konalo tradiční setkání představitelů profesních komor
auditorů zemí tzv. visegrádské čtyřky (V4). Letošní setkání, v pořadí sedmé, bylo
v Polsku v krásném prostředí zámku Książ u Walzbrychu ve Slezsku. Na programu jednání byla zejména diskuse o procesu implementace nové směrnice EU o statutárním
auditu, postavení auditorů ze „třetí země“, veřejném dohledu nad auditory,
zjednodušení administrativy u malých a středních podniků z hlediska účetního
výkaznictví a auditu (iniciativa Evropské komise), odpovědnosti auditora za škody
a o problému zavádění kontroly kvality. Za komoru se setkání zúčastnili prezident
Vladimír Králíček, viceprezident Jiří Vrba a Eva Rokosová, ředitelka úřadu.
Na jednání 18. června 2007 Rada komory kromě běžné agendy schválila dvě novely
vnitřních předpisů, a to Spisového a skartačního řádu a Zásad pro vyřizování korespondence komory. Ve dnech 25.-28. června 2007 probíhalo v Praze prestižní
zasedání Výboru IFAC pro vzdělávání a profesní rozvoj. Po jeho skončení proběhlo

Představitelé komor auditorů „V4“ se v červnu 2007 sešli v Polsku
na zámku Książ.

komorní setkání členů výboru se zástupci KA ČR, Svazu účetních a dalších organizací.
Ve dnech 25.-28. června 2007 zasedal v Praze Výbor IFAC pro vzdělávání a profesní
rozvoj. Po jeho skončení se konalo neformální setkání členů tohoto výboru se zástupci
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Komory auditorů ČR, Svazu účetních a dalších organizací.
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Komora auditorů připravila k vydání překlad metodické příručky k mezinárodním auditorským standardům ISA (Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics
Pronouncements), vydání 2007 s dalšími souvisejícími dokumenty. Překlad příručky
na CD byl auditorům rozeslán s číslem 6/2007 časopisu Auditor.

Září 2007
Rada komory na svém zasedání 3. září 2007 projednala kromě běžné agendy návrh
rozpočtu na rok 2008, který je připraven bez znalosti dopadů připravovaného nového
zákona o auditorech, a návrh priorit činnosti na rok 2008, jejichž těžištěm bude
přizpůsobení Komory auditorů ČR novému zákonu o auditorech. Rada také diskuto-

Na schůzce představitelů komor auditorů „V4“ zleva prezident Komory auditorů ČR Vladimír Králíček a viceprezident Jiří Vrba.

vala o e-learningu, který přes veškeré výhody našel zatím uplatnění jen u malého
počtu auditorů. Nicméně Rada doporučuje v této formě vzdělávání dále pokračovat.
Ve dnech 6.-7. září 2007 se v nizozemském Haagu konal 3. kongres Evropské federace
účetních znalců (FEE) zaměřený na malé a střední podniky. Za Komoru auditorů ČR
se kongresu zúčastnila Libuše Müllerová, členka Rady, a Markéta Jindřišková z referátu
metodiky účetnictví a auditu, která zevrubnou zprávu uveřejnila v časopise Auditor
č. 8/2007.
Dne 12. září 2007 navštívil Komoru auditorů vedoucí zahraničního oddělení partnerské francouzské organizace CNCC Bernard Kleiner. Při jednání s prezidentem komory
Vladimírem Králíčkem a Evou Rokosovou, ředitelkou úřadu, byly nastíněny možnosti
budoucí spolupráce obou institucí. Komora auditorů obdržela 17. září 2007 v rámci
meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o auditorech, který je
připravován pracovní skupinou na Ministerstvu financí ČR. S touto skupinou
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od počátku spolupracují mj. prezident Komory auditorů ČR Vladimír Králíček a Petr

2004–2007
ZÁŘÍ 2007

Kříž , bývalý prezident komory a současný viceprezident FEE. Tuto zásadní normu,
jejíž předložení bylo vyvoláno v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních
závěrek, projednaly různé orgány Komory auditorů ČR, zejména Výbor pro legislativu
a vnitřní normy.
Dne 18. září 2007 se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny FEE pro politiku
finančního výkaznictví (Financial Reporting Policy Group), kterého se za Komoru auditorů zúčastnil Ladislav Langr.
Součástí zářijového čísla časopisu Auditor (7/2007) byla příloha s prezentací
jednotlivých kandidátů do orgánů komory (rady, dozorčí komise, kárné komise
a na revizory účtů) s cílem usnadnit orientaci auditorů při volbách na XVII. sněmu.

Záběr do kongresového centra, kde se v září 2007 konal kongres
FEE zaměřený na malé a střední podniky.
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Říjen 2007

2004–2007
ŘÍJEN 2007

Ve dnech 1.-2. října 2007 se uskutečnilo tradiční výjezdní zasedání Rady, Dozorčí
komise a Kárné komise Komory auditorů, tentokrát ve Znojmě, v hotelu Prestige.
Hlavními body jednání byla diskuse a sumarizace připomínek k návrhu nového
zákona o auditorech a došlé návrhy k programu XVII. sněmu, na jejichž základě byl
program sněmu upraven. Rada také rozhodla o prodloužení termínu pro splnění
povinného rozsahu prioritního vzdělávacího tématu do konce června 2008.
Komora auditorů ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení zasílá 10. října
2007 dopisem své připomínky k návrhu nového zákona o auditorech Ministerstvu
financí ČR.
Komora vznesla k návrhu zákona závažné připomínky. Hlavní námitkou je, že zmíněná
směrnice EU byla do zákona přepsána, ale nedošlo ke konkretizaci v českém prostředí.

Členové rady, dozorčí a kárné komise na výjezdním zasedání začátkem října 2007 ve Znojmě.

Postavení komory je hodnoceno jako nedůstojné, další připomínkou je nedostatečně
garantovaná nezávislost auditorů.
Dne 15. října 2007 nabývá účinnosti rámcová smlouva o pojištění auditorů a auditorských společností na další období jednoho roku, uzavřená mezi Komorou auditorů
ČR a Českou pojišťovnou, pojišťovnou Kooperativa a ČSOB Pojišťovnou.

Oddech v restauraci znojemského hotelu Prestige.
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Listopad 2007

2004–2007
LISTOPAD 2007

Rada Komory auditorů na posledním předvolebním zasedání 5. listopadu 2007
projednala nominaci prezidenta Vladimíra Králíčka do výboru IFAC pro rozvojové
země (Developing Nations Committee) na funkční období od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2010.
Dne 15. listopadu 2007 vychází v pořadí již osmá komerční příloha Auditorské služby
v deníku Hospodářské noviny. Cílem přílohy je zvýšit informovanost širší veřejnosti
o poslání a smyslu auditu populárnější formou. Součástí přílohy, kterou vydává
Komora auditorů za finanční spoluúčasti auditorských firem, je i rozhovor s bývalou
náměstkyní ministra financí Danou Trezziovou, pod jejímž vedením probíhala příprava
nového zákona o auditorech.
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Komora auditorů ČR v letech 2004–2007
Rozhovor s prezidentem Vladimírem Králíčkem

2004–2007
ROZHOVOR

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 auditor 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 seznamech Komory auditorů ČR, v jejímž čele stál v letech 2004–2007 doc. ing. Vladimír Králíček, CSc.
Doc. ing. Vladimír Králíček, CSc. absolvoval

Jaká byla Vaše cesta ke studiu na VŠE

v roce 1975 Vysokou školu ekonomickou v Praze

a problematice účetnictví a auditu?

(obor mechanizace a automatizace řídících prací),

Samozřejmě to nebyla cesta přímočará. Měl

po absolutoriu působil na katedře účetnictví VŠE

jsem to štěstí, že jsem absolventem velmi kva-

jako asistent, v letech 1983–1990 jako ekono-

litního gymnázia v Přípotoční ulici v Praze, které

mický náměstek VD Motex Praha. Roku 1991 se

bylo známé svou velkou náročností. A musím

vrátil na Vysokou školu ekonomickou, kde působí

přiznat, že mé známky na střední škole „exce-

polovině 70. let, kdo z Vašich učitelů Vás

na katedře finančního účetnictví a auditingu

lentní“ nebyly. Když jsem tehdy přišel za svým

nejvíce ovlivnil? Byla možnost spolupráce

Fakulty financí a účetnictví, kde se zároveň roku

profesorem matematiky panem Jenšovským

s odborníky z dalších institucí, příp. se

1996 habilitoval. Je rovněž hostujícím pedagogem

s úmyslem, že budu studovat Přírodovědeckou

zahraničím?

CMC Graduate School v Čelákovicích, společníkem

fakultu UK, odpověděl mi, že mi pro „špatné

Učitelů, na které rád vzpomínám, je samozřejmě

auditorské firmy AUDIT PLUS, s. r. o. a autorem

známky“ nemůže dát doporučení. Musel jsem

celá řada. Jmenoval bych ale prof. Pilného

desítek odborných publikací a studií k problema-

situaci zvážit a protože oba rodiče byli

a prof. Kovanicovou, u kterých jsem si vážil

tice auditu, standardizace auditorských služeb a je-

ekonomové, rozhodl jsem se pro studium na

a samozřejmě stále vážím jejich odbornosti spo-

jich etického rozměru. Od roku 1998 byl členem

Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval jsem

jené s lidskostí. S oběma jsem měl možnost

Rady KA ČR, v letech 2001–2004 zastával funkci

obor výpočetní technika a informatika, i když

pobývat i na studijním pobytu v Moskvě v polo-

viceprezidenta KA ČR a v letech 2004–2007 funkci

tehdy pod názvem mechanizace a automatizace

vině sedmdesátých let, během kterého jsme se

prezidenta KA ČR.

řídících prací.

mohli lépe poznat. Po absolutoriu jsem měl

Jak vzpomínáte na studium na VŠE v první.
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několik pracovních nabídek na VŠE, ale právě

Změna to byla pochopitelně zcela zásadní. Stejně

tak důležité. Důležitější a zásadní je, že u nás vznikla

kvůli zmíněným učitelům jsem se nakonec

jako se změnilo politické podnebí a celá

auditorská profese. První krůčky k jejímu formování

rozhodl pro katedru účetnictví.

společnost, změnila se i Vysoká škola ekonomická

byly učiněny už v roce 1989 s vyhláškou o ověřo-

Spolupráce s jinými institucemi a se zahraničím

a její učitelé i studenti. Oproti dřívějšku dochází

vatelích a postupně byl tento proces doveden až

samozřejmě možná byla a intenzivně probíhala.

dnes k výrazné diferenciaci studentů a rozdíl mezi

k vytvoření speciálního legislativního rámce,

Ovšem zahraničí bylo prakticky vymezeno

nejlepšími a těmi méně dobrými je daleko větší,

kterým je postavení auditorů v ČR vymezeno.

„železnou oponou“, takže jsme mohli pravidelně

než tomu bylo v 70. a 80. letech. Studenti jsou

spolupracovat s kolegy z Varšavy, Berlína,

také dnes mnohem sebevědomější než dříve

V posledních deseti letech jste zastával

Moskvy apod.

(v některých případech snad až příliš) a mají

různé funkce ve vedení KA ČR? Proč jste se

pochopitelně zcela jiné možnosti než dříve.

Věnoval jste hned od počátku Váš vědecký

2004–2007
ROZHOVOR

rozhodl ke kandidatuře do Rady a na
vrcholné funkce?

zájem oblasti účetnictví a auditu, nebo ten

Kdy jste navázal kontakt s Komorou audi-

Taková věc v podstatě vyplyne sama. Ke kandi-

postupně vykrystalizoval? Jaká je Vaše užší

torů ČR, jste jejím členem od jejího vzniku?

datuře do Rady KA ČR jsem se rozhodl v roce 1998

specializace a proč jste si ji vybral?

Auditorské zkoušky jsem složil už na počátku

pod vlivem několika kolegů a přátel, kteří mě k to-

Oblasti účetnictví jsem se začal věnovat prakticky

90. let, ještě před vznikem komory. Její historii

muto kroku přesvědčovali, významnou pro mě

ihned po návratu z vojny. Ale vlastní specializaci

tedy sleduji od samotného počátku. Byl jsem

byla i pobídka prof. Pilného, mého učitele

jsem hledal teprve postupně. V počátcích jsem byl

na jejím prvním sněmu a od té doby jsem v ní

a prvního prezidenta KA ČR. Když už jsem byl

pověřen vedením cvičení a později i přednášek

registrován. Myslím, že je to zcela přirozené.

členem Rady, byl jsem přesvědčen, že mohu v té

a musel jsem zvládat problematiku jako celek. Pos-

Většina učitelů VŠE se na činnosti komory zcela

chvíli komoře prospět v nejvyšších funkcích. V roce

tupně jsem se zaměřoval na účetní systémy

samozřejmě podílela, v první fázi zejména při

2001 jsem kandidoval na prezidenta, ale o jeden

v počítačovém prostředí, nákladové a manažerské

přípravě auditorských zkoušek. Výrazněji angažo-

hlas jsem neuspěl a stal jsem se viceprezidentem.

účetnictví a zhruba od poloviny 90. let se zaměřuji

vat jsem se začal nejprve v poradních orgánech pro

V dalších volbách jsem pak zvítězil.

na problematiku auditu.

vzdělávání auditorů, později jsem se stal členem
Rady a nakonec viceprezidentem a prezidentem.

Po praxi v hospodářské sféře jste se po roce

Co bylo podle Vás nejdůležitějším
úkolem období, kdy jste stál v čele

1989 vrátil na Vysokou školu ekonomickou?

Proč podle Vašeho názoru došlo ke vzniku

Komory auditorů?

Jak se tato škola a její studenti z Vašeho

KA ČR až v roce 1993 a ne dříve?

Za nejdůležitější výsledky KA ČR v minulém voleb-

pohledu změnili?

Myslím, že samotné datum vzniku komory není až

ním období považuji zejména: zajištění překladu
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a následné implementace Mezinárodních audi-

(včetně auditorské profese). Co se týká konkrétní

úrovni je vyjádřeno například volbou bývalého

torských standardů do praxe českých auditorů,

spolupráce s ministerstvem financí, tak určitá

prezidenta KA ČR Petra Kříže viceprezidentem

sladění Etického kodexu s mezinárodními poža-

smůla je, že ministerstvo má zpravidla jiné priority,

FEE a mou nominací do výboru Mezinárodní

davky (Etický kodex IFAC), vypracování Příručky

než je účetnictví a audit. To je samozřejmě logické,

federace účetních znalců (IFAC) pro rozvojové

pro provádění auditu v podnikatelském prostředí,

přesto my jako Komora auditorů ČR jsme měli

země (Developing Nations Commitee).

zavedení principu prioritních témat v KPV, úspěšný

možná přehnaná očekávání, zejména za situace,

Co se týká spolupráce zemí visegrádské čtyřky,

pokus o využití e-learningu v KPV, koordinaci pos-

kdy pozice vysokých státních úředníků zastávali

myslím, že naše situace je srovnatelná a řešíme

tupu vůči těm, kteří neplní své povinnosti v KPV

lidé z profese. Na ně jsou však zřejmě vyvíjeny

podobné problémy.

mezi Radou a Dozorčí a Kárnou komisí, novou kon-

takové politické tlaky, že jim není možné čelit.

Podstatným úkolem, který KA ČR musela

cepci časopisu Auditor včetně e-přílohy, provoz
moderních a funkčních webových stránek, stabi-

2004–2007
ROZHOVOR

V posledním období se podařilo KA ČR výraz-

v uplynulém období řešit, je implementace

lizaci zaměstnanců úřadu, výrazné posílení

ně „zviditelnit“ i na mezinárodní úrovni (např.

legislativy a metodiky EU v naší legislativě.

metodiky a dohledu, přípravu nového zákona

v červnu 2006 v Praze proběhlo významné

Probíhá tento proces hladce? Kde vidíte jeho

o auditorech a v neposlední řadě aktivní roli KA ČR

zasedání výboru Mezinárodní federace audi-

hlavní problémy, co mohla komora udělat

na mezinárodním poli (včetně zastoupení ve

torů a účetních pro etické standardy). Jak je

a co ji ještě čeká?

vrcholné funkci v FEE, spolupořádání odborných

Komora a vůbec profese auditora v ČR vní-

V oblasti legislativy jsme dosáhli úspěchů

konferencí, jednání auditorů visegrádské čtyřky

mána v zahraničí? Od roku 2001 se konají

zejména přípravou návrhu zákona o auditorech

a nominaci do výboru IFAC).

rovněž pravidelné schůzky představitelů

a přijetím mezinárodních auditorských

ko-mor auditorů zemí visegrádské čtyřky?

standardů, které u nás platí od 1. ledna 2005. Mys-

Jaká je spolupráce KA ČR s orgány státní

Je si-tuace v oblasti auditu v těchto zemích

lím, že je tímto způsobem možné zajistit rovněž

správy (MF a podobně).

srovnatelná nebo má ČR nějaké specifické

růst odborné kvality auditorů. Samozřejmě budou

Je logické, že spolupráce mezi orgány státní správy

problémy?

existovat nadále mezi auditory rozdíly, ale je

a Komorou auditorů ČR musí probíhat. Tato

Tuto oblast vnímám jako velmi úspěšnou.

důležité, že pomocí těchto normativů bylo

spolupráce se pochopitelně vyvíjí spolu s tím, jak

V zahraničí jsme, myslím, vnímáni velmi pozi-

nastaveno prostředí vysoké profesní odbornosti.

se vyvíjí stát, jeho právní systém i obecně

tivně. Komora také na zahraniční styky vy-

společenské klima. Stát na můj vkus má u nás

naložila nemalé prostředky, ale myslím, že

Komora vystupovala v uplynulém období

pořád podobu státu výrazně paternalistického

auditorská obec je o nezbytnosti těchto výdajů

rovněž velmi aktivně v oblasti vzdělávání,

a státní orgány se snaží do řady věcí zasahovat

přesvědčena. Naše postavení na mezinárodní

odborné a ediční činnosti? Hodnotíte tuto
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činnost pozitivně? Jakým způsobem by se

Povinné členství považuji za lepší variantu,

pravidel může zpětně působit na kultivaci nejen

měla vyvíjet do budoucna?

protože nepovinné členství se dá zneužít. Princi-

podnikání, ale i celkové společenské situace.

Systém vzdělávání poskytovaný KA ČR je

pielně by to bylo v pořádku, kdyby nečlenové KA

rozdělen do dvou částí. První z nich tvoří

ČR byli morálně „odsouzeni“ existujícím trhem.

Po 10 letech odcházíte z vedení KA ČR, budete

přípravné kurzy pro auditorskou zkoušku, které

My chceme, aby všichni auditoři v ČR byli kva-

dále s komorou spolupracovat a jakou formou?

jsou nepovinné, ale díky kvalitě lektorského

litní a myslím, že tuto kvalitu může zajistit pouze

Již jsem zmínil, že v příštích letech budu působit

sboru velmi navštěvované. Druhý segment pak

povinné členství v komoře. Ve světě existuje

jako zástupce KA ČR a Svazu účetních v jednom

tvoří kontinuální profesní vzdělávání, zde máme

ještě varianta více komor (např. ve Francii nebo

z výborů Mezinárodní federace účetních znalců.

slušné výsledky, ale i problémy. Řada auditorů

Velké Británii). Tendence vzniku další komory

S komorou budu samozřejmě spolupracovat

považuje za urážející stanovovat minimální limit

byla velmi silná i svého času na Slovensku, ale

i nadále, zejména v oblasti auditorských

na vzdělávání s poukazem na to, že se vzdělávají

tam jsem se přesvědčil, že taková snaha může

standardů, což je trochu technická záležitost,

mnohem více než předepsaných pět dní v roce.

být vedena prvoplánově vlastními ambicemi a je

které se moc lidí nevěnuje.

Horší ale je, že řada auditorů (odhadem asi jedna

snadno zneužitelná. U svobodných povolání bych

šestina) nevykazuje žádné vzdělávání. Snažili

na povinnosti být členem komory nic neměnil,

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, budete

jsme se tuto situaci řešit už sankcemi, ale zatím

výhody z této povinnosti dle mého názoru

mít nyní více času na vědeckou práci, rodinu

to nepomáhá. Musíme spoléhat na to, že sami

výrazně převažují nad nevýhodami.

a osobní zájmy?

2004–2007
ROZHOVOR

Rád bych přirozeně věnoval vědecké práci více

klienti rozhodnou o přirozené selekci auditorů na
kvalitní a nekvalitní. Ediční a propagační činnost

Dlouhodobě se věnujete problematice etiky

času, než to bylo možné v posledních letech.

hodnotím pozitivně, zejména se podařilo zvýšit

v auditorské profesi? Jak se díváte v tomto

Snad zbude i více času pro rodinu a mé osobní

úroveň (i technickou) časopisu Auditor i našich

smyslu na oblast auditorské profese v ČR?

zájmy, ke kterým patří zejména aktivní

internetových stránek.

Auditoři to nemají úplně lehké. Někdy se snaží

odpočinek při sportu, zejména lyžování a golf.

být etičtější než odpovídá ekonomické a poli-

Na počátku tohoto roku došlo ke schůzce

tické situace v zemi. Pro auditory je etický kodex

představitelů profesních komor v ČR. V ča-

závazný, ale najednou přijde klient s návrhem,

sopise Auditor jste publikoval Váš názor na

který je „na hranici“. A pak samozřejmě záleží na

Děkuji za rozhovor.

úlohu komor v ČR. Mohl byste ho i na tomto

rozhodnutí každého auditora. Etické kodexy jsou

Rozhovor vedl Mgr. Jan Kahuda dne

místě krátce shrnout. Proč odmítáte návrhy

dnes trochu módní záležitostí, přesto jsem

10. prosince 2007 v sídle Komory auditorů ČR,

na zrušení povinného členství v komorách?

přesvědčen, že samozřejmé dodržování určitých

Opletalova 55, Praha 1.
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