PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Komora auditorů České republiky (dále jen „Komora“) v souladu s ustanovením § 21 zákona o auditorech
č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“) vydává příspěvkový řád.
Na činnost Komory povinně přispívají statutární auditoři vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem
a na vlastní účet a auditorské společnosti zapsané v rejstříku Komory.
§1
(1) Příspěvkový řád Komory vymezuje v souladu se ZoA a se statutem Komory výši ročního povinného příspěvku
statutárních auditorů a auditorských společností na činnost Komory.

§2
Příspěvky na činnost Komory
(1) Příspěvky na činnost Komory (dále jen „příspěvky“) jsou příjmem Komory a dělí se na:
− fixní příspěvek, který je stanoven pevnou částkou,
− pohyblivý příspěvek, který je odvozen od výše příjmů (tržeb).
(2) Základní roční fixní příspěvky jsou stanoveny ve výši:
− pro statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet
− pro auditorskou společnost

3 500 Kč
18 000 Kč

(3) Roční fixní příspěvek statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní
účet se při zaměstnávání jiných statutárních auditorů a asistentů auditora stanoví tak, že se k částce 3 500 Kč
přičte částka ve výši násobku částky 3 500 Kč a počtu osob, které ke dni splatnosti fixního příspěvku jsou jeho
zaměstnanci jako statutární auditoři a asistenti auditora.
(4) Roční fixní příspěvek auditorské společnosti se stanoví tak, že se k částce 18 000 Kč přičte částka ve výši
násobku částky 3 500 Kč a počtu osob, které ke dni splatnosti fixního příspěvku jsou její společníci – statutární
auditoři nebo zaměstnanci jako statutární auditoři a asistenti auditora.
(5) Pokud se zápis do rejstříku uskuteční ve druhém pololetí kalendářního roku nebo pokud má statutární auditor
pozastavený výkon auditorské činnosti ke dni splatnosti fixní části příspěvku, činí fixní část příspěvku 50 % jeho
roční výše.
(6) Pohyblivý příspěvek hradí statutární auditoři vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní
účet a auditorské společnosti.
(7) Základem pro výpočet pohyblivého příspěvku jsou příjmy (pro účetní jednotky definované zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, výnosy) bez DPH dosažené v předcházejícím kalendářním roce za auditorskou
činnost prováděnou na území České republiky. Do základu pro výpočet pohyblivého příspěvku se
zahrnují veškeré příjmy (výnosy), které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti vznikly
v souvislosti s realizací auditorské zakázky, a to i v tom případě, jsou-li fakturovány klientovi samostatně
(např. cestovné).
Statutární auditor nebo auditorská společnost je povinna Komoře na vyžádání osoby provádějící kontrolu
kvality doložit základ pro výpočet pohyblivého příspěvku.
Základem pro výpočet pohyblivého příspěvku statutárního auditora nebo auditorské společnosti, které
vznikla povinnost podat mimořádné vyúčtování příspěvku podle § 3 odst. 4 až 7 tohoto řádu, jsou v roce
podání mimořádného vyúčtování příspěvků příjmy (výnosy) za auditorskou činnost za období od prvního
dne roku ke dni vzniku povinnosti toto vyúčtování podat, pokud již bylo podáno řádné vyúčtování příspěvků
vycházející z příjmů (výnosů) za předchozí rok. Pokud toto vyúčtování podáno nebylo, je základem pro výpočet
pohyblivého příspěvku součet příjmů (výnosů) bez DPH za auditorskou činnost dosažených v předcházejícím
kalendářním roce a v roce podání mimořádného vyúčtování příspěvků.
(8) Auditorskou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí například:
1. ověřování
− účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek,
− ověřování výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv,
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2, ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů, například
−
−
−
−
−

přezkoumání hospodaření,
ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
ověřování zahajovací rozvahy při přeměnách společnosti,
ověřování zprávy o hospodaření banky,
ověřování hlášení o obezřetném podnikání banky pro ČNB,

3. ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou, například
− prověrka účetní závěrky,
− ověřování podkladů pro konsolidaci,
− ověřování vyžadované za účelem zápisu změny základního kapitálu,
− ověřování dalších ekonomických skutečností podle zvláštních požadavků.
Výše uvedený rozsah činností není úplným výčtem aktivit, které mohou mít charakter auditorské činnosti.
(9) Sazba pohyblivého příspěvku je stanovena na 0,5 % z výše uvedeného základu.
(10) Vypočtená výše pohyblivého příspěvku se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů. Roční pohyblivý příspěvek
se neodvádí, pokud jeho výše nepřesáhne 200 Kč.
§3
Vyúčtování příspěvků
(1) Každý statutární auditor a auditorská společnost jsou povinni podat Komoře vyúčtování příspěvků na formuláři
vydaném Komorou, a to nejpozději do 31. března běžného roku.
(2) Vyúčtování je povinen podat i auditor, který nevykonává auditorskou činnost svým jménem a na vlastní účet, ve
vyúčtování uvede auditora nebo auditorskou společnost, jejichž jménem auditorskou činnost vykonává.
(3) Povinnost vyúčtování příspěvků podle odst. 1 a 2 tohoto paragrafu se týká i statutárních auditorů a auditorských
společností, které mají pozastavený výkon auditorské činnosti.
(4) Každý statutární auditor, se kterým bylo zahájeno správní řízení o zákazu nebo zániku oprávnění k výkonu
auditorské činnosti postupem podle správního řádu (dále jen „SŘ“), je povinen doručit Komoře mimořádné
vyúčtování příspěvků. Totéž platí pro auditorské společnosti.
(5) Mimořádné vyúčtování příspěvků se podává za období od prvního dne roku následujícího po roce, za které
bylo podáno poslední vyúčtování příspěvků podle § 3 odst. 1 tohoto řádu, do dne zahájení správního řízení,
a to do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení správního řízení.
(6) Mimořádné vyúčtování příspěvků je povinen podat i statutární auditor nebo auditorská společnost, která
podává písemnou žádost o zánik oprávnění k výkonu auditorské činnosti, a to současně s podáním žádosti.
Mimořádné vyúčtování příspěvků se podává za období od prvního dne roku následujícího po roce, za které
bylo podáno poslední vyúčtování příspěvků postupem podle § 3 odst. 1 tohoto řádu, do dne podání této
žádosti.
(7) Mimořádné vyúčtování příspěvků je povinen podat i statutární auditor, který ukončil výkon auditorské
činnosti vlastním jménem a na vlastní účet a začal ji vykonávat jako společník nebo zaměstnanec auditorské
společnosti.
		 Mimořádné vyúčtování příspěvků se podává za období od prvního dne roku následujícího po roce, za které bylo
podáno poslední vyúčtování příspěvků postupem podle § 3 odst. 1 tohoto řádu, do dne ukončení auditorské
činnosti vlastním jménem a na vlastní účet, a to nejpozději do 10 dnů po ukončení činnosti.
(8) Každý příležitostný statutární auditor, kterému má skončit oprávnění k provádění auditorské činnosti
z důvodu skončení dočasné lhůty k provádění auditorské činnosti pro účetní jednotky se sídlem na území
České republiky, je povinen podat ke dni uplynutí této lhůty mimořádné vyúčtování příspěvků. V mimořádném
vyúčtování zahrne statutární auditor do výpočtu období, ve kterém byla příležitostným statutárním auditorem
prováděna auditorská činnost a nebylo za ně podáno řádné či mimořádné vyúčtování příspěvků.

§4
Splatnost příspěvků
(1) Fixní část příspěvku je splatná:
		 − do 31. ledna běžného roku u již zapsaných osob v rejstříku vedeném Komorou,
		 − při zápisu osob do rejstříku vedeného Komorou.
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(2) Pohyblivá část příspěvku:
− ve výši do 50 000 Kč je splatná do 30. června běžného roku,
− ve výši nad 50 000 Kč je splatná ve dvou rovnoměrných splátkách, a to do 30. června
a do 30. listopadu běžného roku.
(3) Za pozdní úhradu příspěvků bude účtován úrok z prodlení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Úrok z prodlení se nepředepíše a nevznikne povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li částku 200 Kč.
(4) Neplnění povinností uvedených v tomto příspěvkovém řádu bude mít za následek pozastavení zasílání
informací včetně časopisu Auditor a sankce podle zákona.
(5) Pohyblivý příspěvek placený na základě mimořádného vyúčtování příspěvků podle § 3 odst. 4 až 8 je splatný
ke dni podání mimořádného vyúčtování příspěvků.
(6) Výkonný výbor je oprávněn ve zvlášť odůvodněných případech a přihlédnutím k mimořádným okolnostem
na žádost statutárního auditora rozhodnout o prominutí úroků z prodlení.
(7) Případné přeplatky příspěvků v částce do 500 Kč se nevrací a jsou započteny proti splatným příspěvkům
v následujícím období.
(8) Přeplatky příspěvku v částce nad 500 Kč jsou vypláceny až po uskutečnění kontroly dodržování členských
povinností u auditora, dříve jen v případě zjevné chyby při výpočtu nebo placení příspěvků.

§5
Závěrečná ustanovení
(1) Příspěvkový řád schválený sněmem Komory auditorů ČR dne 21. listopadu 2016 pozbývá účinnosti dnem
31. prosince 2018.
(2) Příspěvkový řád ve znění schváleném sněmem Komory auditorů České republiky dne 20. listopadu 2018 nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2019.
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