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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
v úvodu bych 
Vám chtěla po-
děkovat za Vaši 
důvěru, kterou 
jsem od Vás zís-

kala a budu se 
snažit vést naši profesi tak, aby 
zůstala nadále nezávislá a samo-
správná. V listopadu jsme oslavili  
25. výročí založení komory. S tím 
souvisí i zvláštní obálka tohoto 
čísla. Ukazuje, jak vypadal časopis 
Auditor před 25 lety. Kdybych se 
měla ohlédnout do celé historie  
KA ČR, bylo by to na samostat-
né číslo Auditora. Dovolte mi te-
dy ohlédnout se za uplynulým 
rokem.

V prosinci komora podepsa-
la dohodu o vzájemném uznává-
ní kvalifikace s ICAEW. Členové 
ICAEW mohou být osvoboze-
ni od čtyř zkoušek a reciproč-
ně členové KA ČR mohou žá-
dat o uznávání vybraných zkou-
šek u ICAEW. Komora tak má 
již dvě dohody o uznávání kva-
lifikace s dvěma největšími brit-
skými profesními organizacemi, 
ICAEW a ACCA. 

Ke konci roku se pravidelně 
schází všech 12 profesních ko-
mor zřízených ze zákona. Velkým 
tématem všech profesí je ne-
oprávněné podnikání a nečin-
nost státu v této oblasti a také 
prolomení mlčenlivosti u stavov-
ských profesí. Profesní komo-
ry zásadně nesouhlasí s účelo-
vými politickými zásahy do fun-
gování profesních samospráv 
a dohodly se, že útok na kterou-
koliv z komor budou považovat 
za útok na všechny profesní sa-
mosprávy. 

V listopadu se konal již  
26. sněm auditorů, který byl vo-
lební. A právě toto číslo Auditora 
je sněmu věnováno. Můžete 
si přečíst o tom, co se na sně-

mu schválilo či neschválilo a jak 
dopadly volby.

I v mezinárodních organiza-
cích se volilo. Mezinárodní fe-
derace účetních (IFAC) má od  
listopadu nového prezidenta  
i viceprezidenta a na prosin-
covém jednání Accountancy 
Europe (AE) byl zvolen nový pre-
zident i viceprezident.

V průběhu roku se uskutečni-
la setkání s auditory v Karlových 
Varech, Hranicích na Moravě 
a v Praze. Na základě diskuzí 
z těchto setkání plánujeme pro 
rok 2019 zahájit i pravidelná 
diskusní odpoledne na komoře. 
Cílem těchto setkání je propo-
jení práce orgánů komory a jed-
notlivých výborů komory s audi-
tory a asistenty auditorů.

V létě proběhlo v Budapešti 
tradiční setkání prezidentů pro-
fesních komor auditorů zemí 
Visegrádské čtyřky (V4). Hostem 
jednání byl Florin Toma, vicepre-
zident Accountancy Europe, kte-
rý informoval o práci AE, dopa-
du reformy auditu v jednotlivých 
zemích a o projektech AE týka-
jících se digitalizace a malých 
a středních podniků. Jednání 
těchto zemí je velmi důležité, 
protože se setkáváme s podob-
nými problémy a sdílení zkuše-
ností ze sousedních zemí nám  
pomáhá snadněji řešit naše  
problémy. 

Komora se spolu s RVDA  
a MF ČR pravidelně účastni-
la pracovní skupiny k aplikaci  
zákona o auditorech. Výstupy 
pracovní skupiny vyústily do ofi-
ciálního dokumentu obsahují-
cího otázky a odpovědi k po-
vinnému auditu, který zveřejni-
lo ministerstvo financí na svém 
webu. Komora se spolu s ostat-
ními členy Národní účetní rady 
aktivně podílí na projektu kon-
cepce řešení účetní legislativy 
2020−2030. 

Auditor 10/2018

 

Obsah 

aktuality
Z mimořádného zasedání Výkonného  
výboru KA ČR ....................................................2
Nové vedení Dozorčí komise a Kárné  
komise KA ČR ....................................................2
Z prosincového zasedání Výkonného  
výboru KA ČR ....................................................2
Fixní příspěvky jsou splatné  
do 31. ledna 2019 ............................................3
Prokazování účasti na KPV za rok 2018 ............3
Informace z odborných výborů KA ČR ..............3
V říjnu a v listopadu složili slib noví auditoři ......4
Oslava čtvrtstoletí existence KA ČR ..................5
Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných  
jednání s profesními komorami .........................6
Devátý seminář Národní účetní rady .................7
IFAC zvolil nové vedení.......................................8
Udržitelnost financování veřejného sektoru  
jako hlavní téma mezinárodní konference  
v Praze ...............................................................9

XXVi. sněm kOmOry auditOrů Čr
Usnesení xxVI. Sněmu komory auditorů ČR  
konaného 20. listopadu 2018 v Praze ............11
Priority činnosti Komory auditorů ČR 
na období 2019–2020 .................................. 12
Výsledky voleb na xxVI. sněmu KA ČR ........... 13
Jak probíhal xxVI. sněm auditorů 
(Lenka Zouharová) .......................................... 15
Z vystoupení prezidentky KA ČR  
Ireny Liškařové 
Zpráva o činnosti Výkonného výboru ............. 20

lidé a firmy ............................................ 23

e-příloha auditor 10/2018
•	 Daně

•	 Právo

•	 Zaznamenali jsme

Toto číslo vyšlo 14. 1. 2019

Irena Liškařová

Ohlédnutí za rokem 2018



strana 2 • Auditor 10/2018

aktuality

Krátce po skončení xxVI. sněmu 
konaného 20. listopadu se se-
šel na mimořádném zasedání 
Výkonný výbor Komory audito-
rů v novém složení. Předmětem 
jednání byly volby prezidenta,  
prvního viceprezidenta a vicepre-
zidenta na nadcházející dvouleté 
funkční období. Volba preziden-
ta a dvou viceprezidentů se koná 
každé dva roky po volbách do vý-
konného výboru. 

Výkonný výbor se nejprve sezná-
mil se zásadami voleb prezidenta 
a viceprezidentů a odsouhlasil je. 
Poté byla schválena volební komise 

ve složení Hana Březinová, Jaroslav 
Dubský a Jiří Mikyna. 

Navrhování kandidátů a vol-
by probíhaly tajným hlasováním. 
Jako jediná kandidátka na funkci 
prezidentky byla navržena Irena 
Liškařová, která kandidaturu při-
jala. Prezidentkou KA ČR byla te-
dy zvolena Irena Liškařová na ob-
dobí dvou let. 

Na funkci prvního vicepreziden-
ta a viceprezidenta komory bylo 
navrženo několik kandidátů, vol-
by probíhaly tajně a v obou přípa-
dech byli v prvních kolech zvoleni 
prvním viceprezidentem komory 

Jiří Pelák a viceprezidentem Pavel 
Kulhavý.

Prezidentka komory vyzvala čle-
ny výkonného výboru, aby si pro-
mysleli oblast, které by se chtě-
li věnovat ve funkci předsedy ne-
bo místopředsedy výborů, nebo 
redakčních rad (časopisu Auditor 
a pro překlady). Závěrem prezi-
dentka popřála členům výkonné-
ho výboru hodně úspěchů v nad-
cházejícím funkčním období.

Jiří Mikyna
ředitel úřadu  

Komory auditorů ČR

aktualityaktuality

Z mimořádného zasedání Výkonného výboru ka Čr

Na pomoc auditorům při prová-
dění „menších“ auditů jsme aktuali-
zovali metodickou pomůcku zaměře-
nou na to, jak vést efektivně spis au-
ditora v souladu s ISA. Zároveň pro-
bíhají školení na téma spis auditora. 

Vzhledem k tomu, že hlavní prioritou 
nás všech je kvalita auditu, budeme 
pokračovat ve školeních auditních 
technik i v roce 2019.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
popřála hlavně zdraví a mnoho 

osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce.

Irena Liškařová
prezidentka Komory auditorů ČR

Výkonný výbor se na svém zasedá-
ní, které se uskutečnilo 10. prosince, 
zabýval jak standardní agendou, tak 
aktuálními činnostmi jednotlivých 
odborných výborů KA ČR.

Výkonný výbor schválil:
•	úpravu termínů kurzů a zkoušek 

v druhém pololetí roku 2019 na-
vrženou výborem pro KPV,

•	plán činnosti na rok 2019 před-
ložený výborem pro vnější 
vztahy,

•	 tisk aplikačních doložek KA ČR 
k ISA 700 a ISA 720.

Výkonný výbor dále projednal:
•	návrh výboru pro správu profese 

a na jeho doporučení v souladu 

se zákonem o auditorech odmí-
tl zprostit mlčenlivosti auditora 
v roli svědka v soudním řízení,

•	a schválil návrh redakční rady 
pro překlady ISA na financování 
překladu ISA 540,

•	obsazení odborných výborů čle-
ny výkonného výboru,

•	personální záležitosti na úřadě 
KA ČR.

a vzal na vědomí:
•	 informaci o plnění rozpoč-

tu za období leden – listopad 
2018,

•	výsledky per rollam hlasování 
o záležitostech řešených mezi 
jednotlivými zasedáními výkon-
ného výboru,

•	 informaci od výboru pro správu 
profese o slibu nových auditorů, 
který se uskutečnil 8. listopadu 
2018,

•	 informace ze setkání profesních 
komor podaných prezidentkou 
komory,

•	zápisy ze zasedání prezidia, vý-
borů a komisí,

•	 legislativní monitoring,
•	uložená kárná opatření.
.

Jiří Mikyna
ředitel úřadu 

Komory auditorů ČR

Z prosincového zasedání Výkonného výboru ka Čr

Ihned po skončení xxVI. sněmu 
auditorů se sešli také noví čle-
nové dozorčí komise a kárné ko-
mise, aby si zvolili své předsedy 

a místopředsedy. Předsedou do-
zorčí komise byl zvolen Jiří Viktorin, 
prvním místopředsedou Miroslav 
Brabec a druhým místopředsedou 

Jan Bláha. Předsedkyní kárné ko-
mise byla zvolena Hana Mužátková 
a místopředsedy Jiří Koval a Michal 
Hora.                                           -rr-

nové vedení dozorčí komise a kárné komise ka Čr



Auditor 10/2018 • strana 3

informace  
z odborných výborů 
komory auditorů Čr

Výbor pro ifrs  
a finanční instituce 
(Vifrs)
31. října 2018

Výbor projednal problemati-
ku účtování příspěvků penzijních 
společností do transformovaných 
fondů. Dále se věnoval problema-
tice vykazování finančních nástro-
jů finančními institucemi účtující-
mi podle vyhlášky č. 501/2002. 
Změnou vyhlášky zřejmě dojde 
mimo jiné k významné změně 
v daňovém režimu finančních in-
stitucí a je třeba se na novou situ-
aci patřičně připravit. Výbor také 
vzal na vědomí informaci o chys-
taném setkání zástupců profese 
s Českou národní bankou ohled-
ně problematiky investičních 
fondů.

Milan Zelený
předseda Výboru pro IFRS  

a finanční instituce

Dovolujeme si připomenout, že 
fixní příspěvky za auditory a au-
ditorské společnosti (včetně  
asistentů auditora) pro rok 
2019 jsou splatné ke dni  
31. ledna 2019. Příspěvky 
na činnost Komory auditorů 
ČR jsou hrazeny povinně ze zá-
kona o auditorech ve výši dle 
Příspěvkového řádu Komory 
auditorů ČR. 

Roční fixní příspěvek na rok 
2019 je stanoven podle no-
vely příspěvkového řádu 
schválené sněmem v listopa-
du 2018 takto:
1. za auditora ve výši 

3 500 Kč,
2. za auditorskou společ-

nost ve výši 18 000 Kč,
3. příspěvek auditora ne-

bo auditorské společnos-
ti se zvyšuje o 3 500 Kč 
za každého asistenta  
auditora nebo auditora 
v pracovním poměru. 

Číslo účtu Komory audito-
rů ČR je 87039011/0100. 
Uvádějte vždy variabilní sym-
bol, slouží k identifikaci plátce. 
VS tvoří u auditorů čtyřmístné 
evidenční číslo + 31 (xxxx31), 
u asistentů rovněž čtyřmístné 
registrační číslo + 33 (xxxx33) 
a u auditorských společnos-
tí trojmístné evidenční číslo  
+ 32 (xxx32).

Pokud je platba příspěv-
ků provedena jednou částkou 
za více osob, je třeba zaslat 
do oddělení evidence auditorů 
na e-mail rojkova@kacr.cz nebo  
kacr@kacr.cz rozpis této část-
ky s uvedením evidenčních čí-
sel oprávnění auditorů, resp. 
registračních čísel asistentů  
auditora.

Libuše Šnajdrová
evidence auditorů KA ČR

fixní příspěvky jsou splatné 
do 31. ledna 2019

Auditoři prokazují svoji účast na kontinuálním pro-
fesním vzdělávání (KPV) v roce 2018 do konce ledna 
2019. Podle Vnitřního předpisu pro KPV statutárních 
auditorů činí stanovený minimální rozsah v kalendář-
ním roce 2018 opět 40 hodin. Pro auditory, kteří by-
li zapsáni do rejstříku auditorů po složení auditorských 
zkoušek v průběhu roku 2018, se stanovený rozsah 
podle počtu měsíců úměrně krátí.

Počet hodin účasti na vzdělávacích akcích KA ČR si 
mohou auditoři kdykoli ověřit individuálně prostřed-
nictvím webových stránek komory v části Pro členy / 
On-line formuláře po zadání osobních přihlašovacích 
údajů. Do stejného formuláře pak mohou auditoři za-
dat účast na dalších vzdělávacích akcích absolvova-
ných mimo komoru, příp. samostatnou aktivní lek-
torskou činnost a vlastní původní odbornou publikač-
ní činnost v oborech spojených s auditorskou profesí 
a on-line odeslat na komoru.

Pokud auditor splní požadovaný rozsah KPV  
(40 hodin a více) v rámci účasti na akcích pořádaných 
komorou, nemusí přehled za daný kalendářní rok vypl-
ňovat (§ 5 odst. 5 vnitřního předpisu pro KPV).

Rádi bychom touto cestou znovu auditory upozor-
nili na nově definované ustanovení týkající se započ-
tení účasti na vzdělávacích akcích u jiných odbor-
ných institucí do KPV. Detailní informace k započte-
ní KPV při účasti na vzdělávání mimo KA ČR jsou po-
psány na webových stránkách www.kacr.cz v části  
Pro členy / Plnění KPV. Zde najdou auditoři také prů-
běžně aktualizované seznamy institucí, se kterými ko-
mora uzavřela memorandum o spolupráci v oblasti 
vzdělávání statutárních auditorů.

Iva Julišová
oddělení vzdělávání (KPV) KA ČR

Prokazování účasti na kPV za rok 2018
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V říjnu a v listopadu složili slib noví auditoři

Ve dnech 22. října a 8. listopadu 2018 se v sídle 
Komory auditorů ČR uskutečnil slavnostní slib nových 
auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 
a příslušných vnitřních předpisů komory bylo podmín-
kou zápisu do rejstříku auditorů složit jedenáct, resp. 
dvanáct písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou 
tříletou praxi asistenta auditora. Noví auditoři přišli 
složit slib do rukou prezidentky Komory auditorů ČR 
Ireny Liškařové nebo do rukou 1. viceprezidenta Jiřího 
Peláka, jak stanoví zákon.

Skládání slibu a předávání nových oprávnění se dále 
za Komoru auditorů ČR zúčastnil předseda Výboru pro 
správu profese Tomáš Brumovský. Noví auditoři popr-
vé prezentovali průběh své praxe samostatným vystou-
pením. Hovořili o tom, na jakých zakázkách pracovali, 
jakou práci vykonávali a jaká úskalí je při práci asisten-
tů auditora potkávala. 

Slib auditorů proběhl ve slavnostní atmosféře. 
Předáním oprávnění skončila formální část setkání 
a následovala neformální debata, ve které měli noví 
auditoři příležitost sdělit si své dojmy a zážitky z ná-
ročné cesty za získáním auditorského oprávnění.

V tabulce uvádíme seznam nových auditorů, kteří 
složili slib v říjnu a v listopadu 2018.

Všichni přítomní zástupci komory popřáli novým au-
ditorům hodně úspěchů při výkonu auditorské profe-
se a poděkovali jim za jejich názory, které se týkaly jak 
zkouškového systému, tak i praxe asistentů auditora. 
Jejich osobních názorů si vedení komory velice váží 
a bude jich využívat při organizování další činnosti ko-
mory, při tvorbě nových předpisů apod. 

Všem novým auditorům blahopřejeme a přejeme 
hodně štěstí při vykonávání auditorské profese.

Jméno a příjmení Datum slibu Ev. č. Zaměstnavatel

Ing. Klára HÁJKOVÁ 08.11.2018 2452 Deloitte Audit s.r.o.

Ing. Pavel ŠIMEČEK 22.10.2018 2453 VGD - AUDIT, s.r.o.

Ing. Lukáš NĚMČÍK 08.11.2018 2454
Praxi asistenta auditora vykonával ve firmě Deloitte Audit s.r.o., 
auditorskou činnost bude provádět jako OSVČ.

Ing. Jan ČERNÝ 22.10.2018 2455 22HLAV s.r.o.

Ing. Martina ROISCHELOVÁ 22.10.2018 2456 AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Ing. Ladislav ČÍŽEK 22.10.2018 2457 Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Ing. Matěj KONVALINA 22.10.2018 2458
Praxi asistenta auditora vykonával u společnosti AGIS, a.s. 
Auditorskou činnost bude provádět jako zaměstnanec společnosti 
AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Ing. Petra KOPSOVÁ 22.10.2018 2459 Grant Thornton Audit s.r.o.

Ing. Lukáš PYTLÍČEK 08.11.2018 2460 Deloitte Audit s.r.o.

Ing. Ivana HAŠKOVÁ 08.11.2018 2461 Moore Stephens s.r.o.

Ing. Danuše POLÍVKOVÁ 08.11.2018 2462 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Ing. Michal ŠINDELÁŘ, Ph.D. 08.11.2018 2463 EURO-Trend Audit, a.s.

Ing. Kateřina SEDLÁKOVÁ 08.11.2018 2464 Auditea, s.r.o.

Ing. Monika SCHWARZ 08.11.2018 2465 Deloitte Audit s.r.o.

Libuše Šnajdrová, evidence auditorů KA ČR
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Oslava čtvrtstoletí existence ka Čr

Komora auditorů v roce 2018 oslavila 25 let od své-
ho vzniku. Oslava se konala den před sněmem audito-
rů, 19. listopadu, v Národním domě na Vinohradech. 
Slavnostní večer moderoval první viceprezident KA ČR 
Jiří Pelák. 

Návštěvníky přivítala prezidentka komory Irena 
Liškařová a poděkovala všem, kteří pro komoru 
v uplynulé době pracovali. Zvláštní poděkování pa-
třilo Jiřímu Vrbovi a Petrovi Křížovi, kteří pro ko-
moru pracovali dlouhodobě. Jiří Vrba působil do-
konce celých 25 let ve volených orgánech KA ČR. 

Oba na pódiu převzali od prezidentky pamětní list 
s poděkováním.

Následoval hudební program. Nejprve zazněly 
skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v po-
dání Stamicova kvarteta. Poté si účastnici mohli po-
slechnout skupinu ABBA Revival, při jejímž vystou-
pení nazvaném Rock show live band si mohli také  
zatančit.

Výročí založení komory oslavilo v tento večer 
zhruba 350 účastníků.

-VeL-
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Na pravidelném každoročním jednání, které se usku-
tečnilo 4. prosince loňského roku v Brně, preziden-
ti a předsedové profesních komor zřízených zákonem 
potvrdili vzájemnou spolupráci a odmítli účelové po-
litické zásahy do fungování profesních samospráv. 
Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnili znovu 
zvolení prezidentka Irena Liškařová a viceprezident 
Pavel Kulhavý.

Setkání profesních komor zřízených zákonem se zú-
častnili představitelé České advokátní komory, České 
komory architektů, České komory autorizovaných  
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České lékár-
nické komory, České lékařské komory, České stoma-
tologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory 

auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory 
patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů 
ČR a Notářské komory ČR.

K současné situaci vydali prezidenti a předsedo-
vé profesních komor prohlášení, které je uvedeno na  
následující straně. Komory v něm mimo jiné připome-
nuly předsedovi Vlády ČR jeho slib čtyř jednání s před-
staviteli komor během roku. Tato setkání probíhají  
pravidelně na počátku roku již od roku 2015, současný 
premiér se na pravidelných čtvrtletních setkáních s čel-
nými představiteli komor dohodl 31. ledna loňského 
roku, od té doby žádné další setkání neproběhlo.

-vk-

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání  
s profesními komorami
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Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou 
garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory 
dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

Komory vyzývají představitele státu i místních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, aby lépe využívali od-
borný potenciál profesních komor a aby více podporovali profesní samosprávy v jejich činnosti, kterou vykonáva-
jí v zájmu občanů.

Profesní komory odmítají účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv a upozorňují politickou re-
prezentaci, že útok na kteroukoliv z komor budou považovat za útok na všechny profesní samosprávy. 

Komory upozorňují, že profesní komory, jejichž činnost je vymezena platnými zákony, nemohou být považovány 
za lobbisty podle připravovaného zákona o lobbingu. 

Komory žádají předsedu Vlády ČR, aby plnil svůj slib pravidelných jednání s prezidenty komor v intervalu jeden-
krát za čtvrt roku.

V Brně dne 4. 12. 2018

Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

V pátek 7. prosince 2018 se konal již 9. ročník semi-
náře Národní účetní rady v prostorách Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Před vyprodanou aulou vystoupili 
nejprve zástupci Ministerstva financí ČR. Prvním řeční-
kem byl Tomáš Vyhnánek (náměstek ministra pro říze-
ní sekce Finanční řízení a audit) a informoval účastníky 
zejména o tom, že Ministerstvo financí ČR předkládá 
k veřejné konzultaci materiál „Souhrn řešení koncep-
ce nové účetní legislativy 2020–2030“, který vznikl 
v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí. 
V této pracovní skupině byly mimo Ministerstva financí 
zastoupeny také profesní organizace, komory a Vysoká 
škola ekonomická v Praze sdružené v Národní účet-
ní radě a zástupci dalších institucí a praxe. Cílem do-
kumentu je především shrnutí stávajícího stavu právní 
úpravy v dílčích oblastech účetnictví podnikatelů a ne-
státních neziskových organizací. Materiál představu-
je teze k diskuzi za účelem dosažení maximální možné 
míry shody  odborné veřejnosti a Ministerstva financí. 

Pokud máte zájem se zapojit do této konzultace, veš-
keré potřebné odkazy najdete na webu Ministerstva fi-
nancí nebo Národní účetní rady. 

Druhým vystupujícím z Ministerstva financí byl 
Stanislav Kouba, který se věnoval novele zákona o da-
ních z příjmů, která implementuje směrnici ATAD. 
Druhé čtení zákona proběhlo až 4. prosince 2018, 
takže většina ustanovení vstoupí v účinnost až rokem 
2020. Třetím vystupujícím z Ministerstva financí byl 
David Bauer, jehož přednáška se věnovala práci na no-
vele zákona o účetnictví. 

Další řečníci již byli z řad členů Národní účetní ra-
dy. Jiří Pelák se ve svém vystoupení zabýval znehodno-
cením aktiv, rozebíral rozdíly mezi opravnými položka-
mi a odpisy. Byly představeny také nově připravované 
interpretace. Alice Šrámková vystoupila k připravova-
né interpretaci NI-59 Zachycení prodeje podílu v dce-
řiném podniku v konsolidované účetní závěrce, která 
je do konce roku 2018 ve veřejném připomínkovém 

devátý seminář národní účetní rady
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aktuality

ifaC zvolil nové vedení
Dne 2. listopadu 2018 byl na výročním jednání 
Mezinárodní federace účetních (IFAC) v Sydney zvo-
len prezidentem Dr. In-Ki Joo z Korejské republiky. 
Jeho volební období je dvouleté. In-Ki Joo byl od roku 
2016 zastupujícím prezidentem a na postu preziden-
ta v listopadu vystřídal dosavadní prezidentku Rachel 
Grimes.

Dr. Joo je emeritním profesorem účetnictví na Yonsei 
University School of Business. Dříve působil jako dě-
kan vysoké školy a děkan pro akademické záleži-
tosti na Yonsei univerzitě. Dr. Joo během své kariéry 

působil ve vedení Confederation of Asian and Pacific 
Accountants, Korean Accounting Association a Korean 
Academy of Business Ethics.

Zastupujícím prezidentem byl zvolen Alan Johnson, 
který se více než tři desetiletí svého profesního živo-
ta pohybuje ve veřejném a soukromém sektoru. Byl fi-
nančním ředitelem globální potravinářské společnosti 
Unilever se zodpovědností za vedení finančních oddě-
lení ve více než 80 zemích. V této společnosti zastával 
také pozici interního auditora pro země Evropy, Afriky 
a Latinské Ameriky. 

řízení. Simona Pacáková se věnovala možnému účetní-
mu zobrazení vkladů do fundací.  

Odpolední blok zahájil Ladislav Mejzlík vystoupením 
o kryptoměnách. Pokračoval Petra Vácha s připravo-
vanou interpretací NI-58 Vykazování nehmotných vý-
sledků výzkumu a vývoje, která je také ve veřejném při-
pomínkovém řízení do konce roku 2018. Závěr patřil 
Liboru Vaškovi, který se věnoval velmi aktuálnímu té-
matu cizí měny v účetnictví. Jeho vystoupení nejen při-
pomnělo poslední schválenou interpretaci I-37 Časové 
rozlišování a cizí měna, ale mělo mnohem větší záběr. 

Věnoval se podrobně vymezení toho, co znamená ne-
sení měnového rizika, rozdělení aktiv a závazků na pe-
něžité a nepeněžité položky. Na konci svého vystoupe-
ní se zabýval tím, zda nejsou některé postupy popsa-
né v českých účetních standardech poněkud nepřesné.  

Veškeré prezentace od přednášejících najdete na 
http://nur.cz/2018/12/08/prezentace-z-9-rocniku- 
seminare-nur/. 

Jana Skálová
auditorka a daňová poradkyně
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Od 28. února do 1. března 2019 v Praze proběhne  
9. ročník  Mezinárodní konference o veřejném sektoru. 
Konferenci organizuje Asociace certifikovaných účetních 
(Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) 
ve spolupráci s Komorou auditorů České republiky.

Hlavním tématem konference, která se uskuteční 
v hotelu Marriott Praha, je udržitelný veřejný sektor. 
Na programu budou následující body:
•	finančně udržitelné metody financování infrastruktu-

ry včetně představení nové stěžejní zprávy o překle-
nutí nedostatku financí v oblasti infrastruktury,

•	úloha účetních při řešení podvodů, korupce a závaž-
ného organizovaného zločinu,

•	 inovace ve veřejném sektoru v digitální době,
•	 talent a sociální mobilita ve veřejném sektoru,
•	úloha nejvyšších kontrolních institucí při zajišťování 

udržitelného veřejného sektoru,
•	finanční výkaznictví, řízení veřejných financí a imple-

mentace mezinárodních standardů.

Mezinárodní konference o veřejném sektoru je  
vlajkovou konferencí ACCA pro veřejný sektor. 
Jednacím jazykem bude angličtina. Mezi hlavními řeč-
níky budou například John Manzoni, výkonný ředitel 
britské veřejné správy, Tomas Muller Marques-Berger, 
předseda veřejného sektoru Accountancy Europe, ne-
bo zástupci kontrolních úřadů zodpovědných za audit 
na Jamajce, v Nigérii, Pákistánu a Tanzanii.

Konference se zúčastní více než 300 delegátů z celé-
ho světa včetně:
•	vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí z mi-

nisterstev financí, národních kontrolních úřadů a ná-
rodních účetních orgánů,

•	vedoucích pracovníků z odvětví dopravy, obrany, 
zdravotnictví, školství a místní správy,

•	 zástupců globální rozvojové komunity a mezinárodních 

subjektů, jako jsou Světová banka, OSN nebo IFAC.
•	senior účetních ze soukromého sektoru, kteří spolu-

pracují s veřejným sektorem v oblasti auditu, finan-
cování a poradenství.

Stephen Heathcote, výkonný ředitel ACCA pro trhy, 
který na konferenci také vystoupí, prohlásil, že veřej-
ný sektor čelí silným výzvám od rostoucí kontroly nad 
výdaji přes omezené financování až po výzvy spojené 
s poskytováním vysoce kvalitních služeb ve světě s ros-
toucím vlivem digitálních technologií. Dodal, že je ob-
zvlášť potěšen, že se konference bude zabývat také 
úlohou účetních a profesních odborníků ve veřejném 
sektoru v boji proti podvodům, korupci a závažnému 
organizovanému zločinu. Dále uvedl, že etické chování 
je v tomto odvětví zásadní, a proto se jedná o vhodně 
načasovanou konferenci, která má posoudit osvědče-
né postupy a dá příležitost využít to nejlepší z propoje-
né globální sítě odborníků v oblasti financí ve veřejném 
sektoru a regulátorů.

Více informací včetně celého programu a seznamu 
řečníků naleznete na webu accaglobal.com při zadá-
ní IPSC 2019, nebo přímo na accaglobal.com/IPSC.

-vk-

udržitelnost financování veřejného sektoru  
jako hlavní téma mezinárodní konference v Praze

Do rady IFAC bylo zvoleno šest nových členů: 
•	Sheila Fraser z Kanady, nominovaná Chartered 

Professional Accountants of Canada,
•	Magrét Pétursdóttir z Islandu, nominovaná Nordic 

Federation of Public Accountants,
•	Christine Ramon z Jihoafrické republiky, nominova-

ná South African Institute of Chartered Accountants,
•	Ťia-chua Tchang z Číny, nominován Chinese Institute 

of CPAs,
•	 Ayse Ariak Tunaboylu z Turecka, nominovaná Expert 

Accountants Association of Turkey a Union of Chambers 
of Certified Public Accountants of Turkey,

•	Lisa Padmore z Barbadosu, nominovaná Institute  
of Chartered Accountants of Barbados.

Na výročním jednání byla za nového člena IFAC 
přijata Lotyšská asociace auditorů (LZRA).

Irena Liškařová
prezidentka Komory auditorů ČR
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XXVI. sněm KA ČR

xxVI. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen 
„komora“) po projednání jednotlivých bodů programu 
podle schváleného programu jednání:

a) schvaluje podle předložených návrhů

	 	 •	 zprávu o činnosti Výkonného výboru;

	 	 •	 zprávu o činnosti Dozorčí komise;

	 	 •	 zprávu o činnosti Kárné komise;

	 	 •	 zprávu Volební komise;

	 	 •	 zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu  
  roku 2017;

	 	 •	 účetní	závěrku	komory	za	rok	2017;

	 	 •	 vnitřní	předpisy:
 a) novelu Statutu s účinností od 21. listopadu  

 2018;
 b) novelu Kárného řádu a s účinností od   

 21. listopadu 2018;
 c) novelu Volebního řádu sněmu s účinností  

 od 21. listopadu 2018;
 d) novelu Informačního řádu s účinností  

 od 21. listopadu 2018;
 e) Zkušební řád (nové znění) s účinností  

 od 21. listopadu 2018;
 f) novelu Příspěvkového řádu s výjimkou  

 doplnění definice auditorské činnosti  
 s účinností od 1. ledna 2019;

 g) Etický kodex (nové znění) s účinností  
 od 15. června 2019 s výjimkou částí   
 s odlišně upravenou účinností;

 h) Auditorský standard č. 52 (nové znění) se  
 zohledněním připomínek Ing. Jiřího Peláka  
 a Ing. Petra Kříže s účinností pro přezkou- 
 mání hospodaření za období od 1. ledna  
 2018 a následující;

	 	 •	 novelu Aplikační doložky ke standardu  
  ISA 700 s účinností od 21. listopadu 2018;

	 	 •	 novelu	Aplikační	doložky	ke	standardu	 
  ISA 720 s účinností od 21. listopadu 2018;

	 	 •	 priority	činnosti	Komory	auditorů	ČR	na	 
  období 2019–2020;

	 	 •	 převod	zisku	komory	za	rok	2017	na	účet	 
  nerozděleného zisku minulých let;

	 	 •	 rozpočet	komory	na	rok	2019;
	 	 •	 auditora	účetní	závěrky	komory	auditorskou	 

  firmu FIZA, a.s., ev. č. 377 a náhradníka  
  Ing. Pavla Uminského, Ph.D., ev. č. 1524,  
  na účetní období 2018 a 2019;

b)  bere na vědomí
	 	 •	 zprávu auditora o ověření účetní závěrky  

  roku 2017;
	 	 •	 průběžné	výsledky	hospodaření	komory	 

  v roce 2018;

c)  zvolil polovinu (7) nových členů Výkonného 
výboru, 11 členů Dozorčí komise a sedm čle-
nů Kárné komise pro další funkční období;

d)  vyhlašuje volby poloviny (7) členů Výkonného 
výboru a volby členů Volební komise, volby 
se uskuteční na sněmu komory v listopadu 
2020 a Volební komise rozhodne o termínu 
přijímání návrhů na kandidáty;

e)  ukládá Výkonnému výboru, Dozorčí komi-
si a Kárné komisi zajistit jednotlivé úkoly  
vyplývající z priorit činnosti komory v letech 
2019–2020;

f)  ukládá Výkonnému výboru sestavit do  
30. listopadu 2019 rozpočet komory na rok 
2020 a tento rozpočet zveřejnit na interne-
tových stránkách komory.

usnesení XXVi. sněmu komory auditorů Čr 
konaného 20. listopadu 2018 v Praze
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XXVI. sněm KA ČR

Priority činnosti komory auditorů Čr
na období 2019–2020

Priority činnosti Komory auditorů ČR (dále jen 
„Komora“) jsou zaměřeny do oblastí: vzdělávání a me-
todické podpory auditorů, řízení a kontroly kvality au-
ditorské činnosti, komunikace s auditory a odbornou 
i laickou veřejností a regulace profese.

Výkonný výbor:
•	spolupracovat	 s	 Ministerstvem	 financí	 ČR	 a	 Radou	

pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) na řád-
né a korektní aplikaci zákona o auditorech v praxi 
v návaznosti na předpisy Evropské unie týkající se 
auditu, 

•	podporovat	 realizaci	 opatření	 k	 trvalému	 zvyšování	
nezávislosti, kvality a účinnosti kontrol prováděných 
u auditorů s cílem zajistit kvalitu poskytovaných  
auditorských služeb,

•	poskytovat	součinnost	při	zajištění	společných	kon-
trol Komory a RVDA u auditorů subjektů veřejného 
zájmu,

•	zvyšovat	 kvalitu	 a	 rozšiřovat	 nabídku	 vzdělávání	 
asistentů auditora před vstupem do profese, průběž-
ného vzdělávání auditorů (KPV) a e-learningových 
kurzů,

•	pokračovat	ve	školeních	o	auditorských	standardech	
a o vnitřním systému řízení kvality podle ISQC 1 tak, 
aby všichni činní auditoři mohli prokázat svoji odbor-
nost v této oblasti,

•	zajišťovat	metodickou	podporu	a	umožnit	vzdělávání	
auditorům v souvislosti s ověřováním účetních závě-
rek sestavených podle IFRS,

•	 rozvíjet	 spolupráci	 s	 Asociací	 certifikovaných	 účet-
ních (ACCA) a Institutem autorizovaných účetních 
znalců Anglie a Walesu (ICAEW), 

•	zajistit	efektivní	hospodaření	Komory,
•	nadále	 se	 aktivně	 podílet	 na	 činnosti	 Accountancy	

Europe (AE), Mezinárodní federace účetních (IFAC) 
a Národní účetní rady (NÚR), 

•	aktivně	a	dlouhodobě	spolupracovat	s	partnerskými	
auditorskými komorami na Slovensku, v Maďarsku 
a Polsku,

•	vhodným	a	racionálním	způsobem	informovat	audi-
torskou obec o výsledcích činnosti výkonného výbo-
ru a jeho pomocných orgánů (odborných výborů),

•	podporovat	 povědomí	 laické	 veřejnosti	 o	 významu	
nezávislého ověření účetní závěrky a o roli auditora,

•	v	oblasti	informačních	systémů	analyzovat	další	mož-
ností využití on-line registračního a komunikačního 
systému,

•	spolupracovat	s	dozorčí	komisí	a	kárnou	komisí	při	
řešení otázek souvisejících s podporou kvality audi-
torské činnosti, 

•	aktivně	 se	 zaměřovat	 na	 podporu	 malých	 a	 střed-
ních auditorských praxí,

•	hledat	nové	možnosti	pro	poskytování	auditorských	
služeb, zejména v oblasti veřejného sektoru,

•	pravidelně	komunikovat	s	odbornou	veřejností	o	no-
vinkách a změnách v oblasti auditu účetní závěrky 
a možnostech využití dalších auditorských služeb se 
zaměřením na malé a střední auditorské firmy,

•	 rozvíjet	 další	 spolupráci	 a	 výměnu	 informa-
cí s Českým institutem interních auditorů (ČIIA) 
a Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ),

•	podporovat	samosprávnost	a	nezávislost	auditorské	
profese,

•	 rozvíjet	 spolupráci	 s	 profesními	 organizacemi	 a	 in-
stitucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí 
s auditorskou profesí.

dozorčí komise: 
•	spolupracovat	 s	 Radou	 pro	 veřejný	 dohled	 nad	

auditem na zkvalitňování zavedeného systému kon-
troly kvality auditu a dále spolupracovat při prová-
dění kontrol kvality v návaznosti na novelu zákona 
o auditorech a na předpisy Evropské unie, 

•	provádět	 kontroly	 kvality	 v	 takovém	 rozsahu	 a	 po-
čtu, aby byly splněny zákonné podmínky, 

•	ve	spolupráci	s	Výkonným	výborem	a	Kárnou	komisí	
podporovat rozvoj samosprávy auditorské profese, 

•	aktivně	reagovat	na	stížnosti	na	auditory	a	na	infor-
mace zjištěné v monitoringu, 

•	 informovat	 auditorskou	 obec	 o	 zjišťovaných	 ne-
dostatcích při kontrolách kvality prostřednictvím  
časopisu Auditor a klubových večerů a doporučovat  
případná školení pro auditory,

•	pokračovat	 v	 kontrolách	 implementace	 mezinárod-
ních auditorských standardů a standardů pro řízení 
kvality (ISQC 1).

kárná komise:
•	 v	rámci	kárného	řízení	zahajovaného	na	návrh	subjek-

tů dle § 26 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (ZoA) 
postihovat jednání auditorů a auditorských společnos-
tí, které je v rozporu se ZoA, jiným právním předpisem 
upravujícím výkon auditorské činnosti,  mezinárodními 
auditorskými standardy a s dalšími auditorskými stan-
dardy Komory, směrnicemi, etickým kodexem a vnitř-
ními předpisy vydanými Komorou, (kromě případů, 
kdy k řešení bude příslušný disciplinární výbor Rady 
pro veřejný dohled nad auditem),

•	vyřizovat	externí	podněty	na	nedostatky	při	výkonu	
auditorské činnosti auditory a auditorskými společ-
nostmi (kromě případů, kdy k řešení bude přísluš-
ný disciplinární výbor Rady pro veřejný dohled nad 
auditem),

•	postihovat	 nedodržování	 požadavku	 na	 kontinuální	
profesní vzdělávání auditorů (neabsolvování povin-
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ného vzdělávacího tématu, nedodržení stanoveného 
počtu hodin kontinuálního profesního vzdělávání),

•	 informovat	 v	obecné	 rovině	a	při	 zachování	 zásady	
mlčenlivosti auditorskou obec prostřednictvím časo-
pisu Auditor o případech porušení zákona, předpisů 
Komory a udělených kárných opatřeních,

•	 informovat	 veřejnost	 o	 kárných	 opatřeních	 pro-
střednictvím webových stránek Komory (informace 

o pravomocně udělených kárných opatřeních zveřej-
ňované u jednotlivých auditorů ve veřejně přístup-
ném internetovém rejstříku auditorů, včetně zveřej-
nění výrokové části rozhodnutí dle § 27a ZoA),

•	dále	posilovat	formálně	právní	úroveň	aktů	aplikace	
práva vydávaných Kárnou komisí, zvláště s ohledem 
na požadavky formulované odvolacím orgánem,  
tj. Radou pro veřejný dohled nad auditem.

Výsledky voleb na XXVi. sněmu ka Čr
Na xxVI. sněmu auditoři volili polovinu, tj. sedm no-
vých členů výkonného výboru a všechny členy dozorčí 
a kárné komise, také byl schválen auditor účetní závěr-
ky komory na účetní období roku 2018 a 2019 a je-
ho náhradník. Následně byli na prvních zasedáních vo-
lených orgánů zvoleni prezident a viceprezidenti členy 
výkonného výboru a předsedové a místopředsedové 
členy dozorčí a kárné komise. Složení a vedení jednot-
livých volených orgánů naleznete i na webu komory.

VýkOnný VýBOr 
(374 platných hlasů a 3 neplatné)

Zvolení kandidáti ev. č. počet 
hlasů procenta

Ing. LIŠKAŘOVÁ Irena, 1146 302 80,7 %

Ing. PELÁK Jiří, Ph.D. 2289 297 79,4 %

Ing. DVOŘÁKOVÁ Blanka 2031 216 57,8 %

Ing. KULHAVÝ Pavel 1538 215 57,5 %

Ing. BRUMOVSKÝ Tomáš 0587 204 54,5 %

Ing. PILÁTOVÁ Jana 1708 177 47,3 %

Ing. NOVOTNÝ Karel ml. 1824 143 38,2 %

Náhradníci

Ing. LOULOVÁ Eva, CSc. 1981 137 36,6 %

Ing. RANDÁKOVÁ Monika, Ph.D. 1619 100 26,7 %

Ing. PACÁKOVÁ Simona 1825   88 23,5 %

Výkonný výbor po volbách v listopadu 2018  
pracuje ve složení:

Sedm členů zvolených na období listopad 2016  
až listopad 2020

Příjmení a jméno ev. č.

doc. Ing. BŘEZINOVÁ Hana, CSc. 0968

Ing. DUBSKÝ Jaroslav, FCCA 1659

Ing. GRYGAR Zdeněk 1029

Ing. CHARVÁT Karel 2032

Ing. ŠTĚPÁN Michal 2053

Ing. VÁCHA Petr 1948

doc. Ing. ZELENKA Vladimír, Ph.D. 1182

Sedm nově zvolených členů na období listopad 2018 
až listopad 2022

Ing. LIŠKAŘOVÁ Irena, prezidentka 1146

Ing. PELÁK Jiří, Ph.D., první viceprezident 2289

Ing. KULHAVÝ Pavel, viceprezident 1538

Ing. BRUMOVSKÝ Tomáš 0587

Ing. DVOŘÁKOVÁ Blanka 2031

Ing. NOVOTNÝ Karel ml. 1824

Ing. PILÁTOVÁ Jana 1708
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dOZOrČí kOmise 
(375 platných hlasů a 1 neplatný)

Zvolení kandidáti ev. č. počet 
hlasů procenta

Ing. BLÁHA Jan,  
2. místopředseda

1673 228 60,8 %

Ing. HENDRYCH Lukáš 2169 199 53,1 %

Mgr. Ing. VIKTORIN Jiří, MBA, 
předseda

2080 192 51,2 %

Mgr. MOLL Václav 2311 189 50,4 %

Ing. ŠPAČKOVÁ Ivana 1515 189 50,4 %

Ing. SABADÁŠOVÁ Jana 2378 177 47,2 %

Mgr. BÍZOVÁ Lenka 2331 176 46,9 %

Ing. KELLNER Jan, Ph.D. 2225 165 44,0 %

Ing. BRABEC Miroslav,  
1. místopředseda 

1510 157 41,9 %

Ing. ZIGÁČEK Miroslav 2222 157 41,9 %

Ing. TOMÁŠ Karel 1225 142 37,9 %

Náhradníci

Ing. PAŠEK Milan 2112 133 35,5 %

Ing. BÖHNELOVÁ Soňa 1449 130 34,7 %

kárná kOmise 
(369 platných hlasů a 4 neplatné)

Zvolení kandidáti ev. č. počet 
hlasů procenta

Ing. KOVAL Jiří, místopředseda 1491 223 60,4 %

Ing. HORA Michal, Ph.D., 
místopředseda

1525 211 57,2 %

Ing. VALDER Tomáš 2153 189 51,2 %

Ing. MUŽÁTKOVÁ Hana, 
předsedkyně

2185 180 48,8 %

Ing. SMEJKALOVÁ Ivana 2417 166 45,0 %

Ing. KÖHLEROVÁ Dana 1452 162 43,9 %

Ing. KOCURKOVÁ Jana 2314 138 37,4 %

Náhradníci

Ing. GEBAUEROVÁ Jana 1143 127 34,4 %

Ing. LELEK Pavel 1421 115 31,2 %

Ing. ŠRÁMEK Petr 1163 101 27,4 %

Auditor účetní závěrky komory – auditorská firma 
FIZA, a.s., ev. č. 377.

Náhradník – Ing. Pavel Uminský, Ph.D., ev. č. 1524.
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Jak probíhal XXVi. sněm auditorů
V úterý 20. listopadu se auditoři sešli na xxVI. sněmu 
pořádaném v kongresovém centru hotelu Olšanka 
v Praze 3. Auditoři na sněmu volili sedm členů výkon-
ného výboru a šest náhradníků, jedenáct členů dozor-
čí komise a čtyři náhradníky a sedm členů kárné komise 
a tři náhradníky. Dále auditoři schvalovali změny vnitř-
ních předpisů, nové znění auditorského standardu č. 52, 
změny aplikačních doložek k ISA a nový etický kodex. 
Na programu bylo rovněž schvalování zpráv o činnosti 
volených orgánů za uplynulé období, schvalování audi-
tora účetní závěrky komory a jeho náhradníka, schva-
lování rozpočtu na rok 2019 a priorit činnosti komory 
v příštích dvou letech.

Jednání sněmu řídili Jiří Pelák a Pavel Kulhavý. 
Prezidentka komory Irena Liškařová sněm zahájila 
a přivítala auditory i pozvané hosty. Mezi hosty by-
li náměstek ministryně financí Tomáš Vyhnánek, pre-
zident Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) 
Pavel Racocha, prezident Slovenské komory auditorů 
Milan Mozolák a dále zástupci Českého institutu inter-
ních auditorů, Komory daňových poradců ČR a Svazu 
účetních ČR. Někteří z hostů na sněmu vystoupili.

Prezidentka zmínila 25. výročí založení komory 
a pozvala na podium Ladislava Langra, který byl jed-
ním ze zakladatelů a druhým prezidentem KA ČR 
(v letech 1998 až 2001). Ladislav Langr zavzpomínal 

na prof. Vladimíra Pilného, prvního prezidenta komory, 
na zakládání Unie účetních a následně Komory audito-
rů, přičemž zdůraznil nezávislost profese a vzdělávání 
auditorů.

Počet přítomných auditorů včetně plných mocí 
v okamžiku zahájení sněmu byl 378, což představo-
valo 31,42 % všech auditorů evidovaných v rejstříku 
KA ČR. K datu konání sněmu bylo evidováno celkem 
1203 auditorů. Vzhledem k tomu, že počet audito-
rů nedosahoval jedné třetiny všech auditorů, nemohl 
být sněm usnášeníschopný, proto prezidentka v sou-
ladu se statutem vyhlásila na stejný den náhradní 
sněm se stejným programem. Náhradní sněm je dle 
§ 4 odst. 1 statutu usnášeníschopný, pokud je pří-
tomna alespoň desetina auditorů.

Úvodem byly účastníci seznámeni s organizačními 
a technickými záležitostmi týkajícími se zejména hla-
sování a voleb. Následně vystoupila předsedkyně vo-
lební komise Jarmila Císařová s dalšími informacemi 
k volbám.

V prvním hlasování auditoři schválili způsob hlaso-
vání na sněmu, a to aklamací. Poté proběhla volba 
mandátové a návrhové komise a byli také schvále-
ni navržení ověřovatelé zápisu. Auditoři hlasováním 
schválili i program sněmu, k němuž nedošly žádné 
připomínky. 
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Vystoupení hostů
Jako první z hostů na sněmu vystoupil Tomáš Vyhnánek, 
náměstek ministryně financí, který zmínil tzv. bílou kni-
hu k novému zákonu o účetnictví, na jejímž návrhu 
se podíleli i zástupci KA ČR. Tento návrh je od konce  
listopadu ve veřejném slyšení. K zákonu o auditorech 
uvedl, že se žádná novelizace nechystá, a hovořil o pře-
zkoumání hospodaření, což je po nedávných komunál-
ních volbách aktuální téma. Na ministerstvu financí se 
nyní diskutuje o kvalitě výkonu přezkoumání hospo-
daření. Na závěr Tomáš Vyhnánek pozval auditory na  
seminář, který bude pořádán k představení druhé kon-
solidované účetní závěrky České republiky.

Pavel Racocha, prezident RVDA, na úvod svého vy-
stoupení konstatoval, že v posledních dvou letech je ži-
vot KA ČR a auditorů subjektů veřejného zájmu ovliv-
ňován RVDA. Subjektů veřejného zájmu je asi 150 
a audituje je asi 35 auditorů či auditorských společ-
ností. Krátce uvedl, co je předmětem kontroly kvality 
auditu a co předmětem dohledu nad komorou. 

Milan Mozolák, prezident Slovenské komory audi-
torů, nejprve uvedl, že SKAU vznikla o rok dříve než 
KA ČR, tedy v roce 1992. Pohovořil o regulaci profese 
platné od roku 2016, která je na Slovensku podstat-
ně přísnější než v Česku, neboť podstatnou část kom-
petencí převzal Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. 
Členové SKAU platí příspěvky také přímo úřadu.  
SKAU eviduje zhruba 794 auditorů (fyzických osob) 
a 230 právnických osob. Na Slovensku působí zhruba 

170 subjektů veřejného zájmu, jež audituje zhruba  
30 auditorů. SKAU se rovněž potýká s problémem 
stárnutí svých členů. Na závěr Milan Mozolák ocenil 
přínos spolupráce s KA ČR.

Činnost komory
Přednesení zpráv o činnosti volených orgánů komory za-
hájila prezidentka Irena Liškařová se zprávou o činnosti 
výkonného výboru. Na úvod zmínila, že si KA ČR velice 
cení toho, že je nadále připomínkovým místem návrhů 
novel zákonů, a úspěchu letošní konference na téma 
Corporate Governance. Dále hovořila mimo jiné o vzdě-
lávání, členské základně či hospodaření komory. Více  
informací z vystoupení ke zprávě o činnosti výkonného 
výboru najdete na str. 20 tohoto čísla. 

Poté se slova ujala předsedkyně dozorčí komise Jana 
Gebauerová, která prezentovala činnost této komise. 
Uplynulé období dozorčí komise bylo ve znamení syn-
chronizace činnosti s RVDA, která řídí kontrolní činnost 
Komory auditorů. Mezi problémy, kterými se dozorčí 
komise zabývala, byla problematika cen či nový pro-
blém převzetí klientely po jiném auditorovi včetně asis-
tentů auditora, přičemž tito asistenti pracují podle jiné, 
nedostatečně kvalitní metodiky. Jako problém se uká-
zalo také zvážení rizika auditora, který je zvyklý praco-
vat s malými částkami a přijme zakázku na audit vel-
ké firmy, kde pracuje s řádově mnohem většími část-
kami. Problémem je i nedostatečná či nekvalitní praxe  
nových auditorů, uvedla Jana Gebauerová. 
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Předsedkyně volební komise Jarmila Císařová krát-
ce vystoupila k činnosti volební komise, hovořila o tom, 
jak probíhala příprava voleb, a vyzvala k volbám.

Ke zprávě o činnosti kárné komise vystoupil její před-
seda Radomír Stružinský. Ke zprávě, kterou měli audi-
toři stejně jako ostatní zprávy k dispozici, dodal osobní 
poznámku o tom, že narůstá odpovědnost auditorů 
i nároky na auditorskou činnost, což se projevilo v pří-
stupu kárné komise ke kárně obviněným auditorům. 
Zdůraznil osobní integritu auditora, která je do bu-
doucna pro auditora při výkonu profese velmi důležitá.

Sněm v rámci svého hlasování postupně všechny 
zprávy volených orgánů KA ČR schválil.

Hospodaření komory
Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření 
komory v roce 2017. Zásadní informace týkající se do-
sažení zisku ve výši 2,123 milionu Kč přednesla Irena 
Liškařová. Z pléna k tomu zazněl dotaz na výši náhrad 
členů volených orgánů za čas strávený prací pro ko-
moru, na nějž Irena Liškařová později v průběhu sně-
mu odpověděla. Auditoři hlasovali aklamací o schvále-
ní zprávy o výsledku hospodaření komory v roce 2017 
s výsledkem schváleno.

Poté byl prostor pro diskuzi k účetní závěrce za rok 
2017 a ke zprávě auditora k této účetní závěrce. 
Nikdo se do diskuze nepřihlásil. Bylo konstatováno, že 
sněm vzal zprávu auditora na vědomí. Následně sněm 
svým hlasováním schválil účetní závěrku za rok 2017. 

Auditoři hlasovali také o převodu zisku za rok 2017 
na účet nerozděleného zisku minulých let a tento pře-
vod byl schválen.

Irena Liškařová okomentovala rovněž hospodaření 
v roce 2018. Tento bod jednání byl také bez připomí-
nek. Sněm vzal zprávu k průběžným výsledkům hospo-
daření v roce 2018 na vědomí.

auditor a náhradník
Auditoři hlasovali o schválení auditora účetní závěrky 
komory a jeho náhradníka, které navrhl výkonný vý-
bor pro roky 2018 a 2019. Auditorem schválili audi-
torskou firmu FIZA, a.s. a náhradníkem auditora Pavla 
Uminského. 

Vnitřní předpisy
K návrhům a změnám vnitřních předpisů nejprve vy-
stoupil Stanislav Staněk a okomentoval, jak návrhy 
změn předpisů vznikají. Uvedl, že nově se některé změ-
ny v předpisech budou schvalovat jednotlivě. Stanislav 
Staněk přítomné postupně seznámil se změnami 
ve statutu, kárném řádu, volebním řádu, informačním 
řádu, zkušebním řádu a v příspěvkovém řádu.

Ke změně příspěvkového řádu týkající se doplnění 
definice auditorské činnosti proběhla v sále diskuze. 
Návrh obsahoval doplnění definice o „provádění čin-
ností a postupů, které nejsou samostatnou ověřovací 
zakázkou, ale jsou vykonávány jako součást ověřovací 
zakázky jiného auditora“. Svou připomínku a nesouhlas 
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s touto změnou přednesl nejprve auditor Karel Hampl. 
Změnu zdůvodnili Stanislav Staněk a Jiří Pelák. 
Smyslem změny bylo zabránit zejména tomu, aby za-
kázku vykonal za auditora jiný auditor. Do diskuze se 
zapojila se svým nesouhlasem také auditorka Markéta 
Nosková. Na to reagovala Irena Liškařová. Po ukonče-
ní diskuze se hlasovalo o této změně příspěvkového řá-
du a sněm tuto změnu neschválil. Pro bylo 136 hla-
sů (34,52 %), proti 172 hlasů (43,65 %), zdrželo se 
86 hlasů (21,83 %). Ostatní dosud přednesené změny 
vnitřních předpisů byly sněmem schváleny.

Stanislav Staněk pokračoval svým komentářem 
k další změně příspěvkového řádu, která se týkala  
přeplatků příspěvků a kterou sněm schválil.

Poté slovo převzal Jiří Pelák a hovořil o důvodech 
pro další změnu příspěvkového řádu, a to o změně vý-
še příspěvků. Navrženo bylo zvýšení fixních příspěvků 
statutárních auditorů a asistentů auditora z 2 900 Kč 
na 3 500 Kč, zvýšení fixních příspěvků auditorských 
společností z 15 000 Kč na 18 000 Kč a zvýšení po-
hyblivých příspěvků z 0,45 % na 0,5 % příjmů/výnosů 
z auditorské činnosti. K navrhované změně byly podá-
ny dvě připomínky od auditora Pavla Kose a auditora 
Karla Hampla, Jiří Pelák účastníky sněmu s oběma při-
pomínkami seznámil. Pavel Kos navrhoval zachovat pří-
spěvky ve stávající výši. K připomínce Pavla Kose nikdo 
z pléna nevystoupil. Sněm následně hlasoval o stano-
visku výkonného výboru nepřijmout pozměňovací ná-

vrh Pavla Kose. Stanovisko výkonného výboru bylo 
sněmem schváleno.

Karel Hampl navrhoval nezvyšovat pohyblivý příspě-
vek. Na tento bod jednání reagovali auditoři z pléna. 
Vystoupila auditorka Yveta Nováková s návrhem sní-
žit náklady komory např. levnějším nájmem prostor 
pro sídlo komory či zvýšit výnosy ze školení, které po-
řádá komora. Karel Hampl opět přistoupil k mikrofo-
nu a okomentoval práci výkonného výboru ze svého 
pohledu. Konstatoval, že komora, resp. volené orgá-
ny málo propagují práci svých členů. Navrhl výkonné-
mu výboru, aby zaktualizoval příručku pro provádění 
auditu. Do diskuze se zapojil Radomír Stružinský s tím, 
že vidí problém v tom, že auditoři přistupují na pro-
vedení auditu za nepřiměřeně nízkou cenu. Uvedl, že 
příspěvky se měly zvyšovat průběžně, nikoli po takto 
dlouhé době. Irena Liškařová konstatovala, že komora 
posuzovala možnosti jiného sídla, avšak při porovná-
ní s dalšími možnostmi je současný pronájem výhodný 
z hlediska ceny i dostupnosti. Karel Hampl reagoval 
na slova Radomíra Stružinského tím, že někteří audi-
toři musí přistupovat na nízkou cenu za své služby, aby 
mohli získat nebo si udržet klienty. Auditorka Markéta 
Nosková uvedla, že také nesouhlasí se zvyšováním 
variabilních příspěvků, a zmínila, že se zvyšují nejen 
náklady komory, ale také náklady auditorů, zejména 
v souvislosti s využíváním techniky. Poté byla vyhláše-
na přestávka na oběd.
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Po přestávce na oběd, tj. ve 14:55 hod., byl počet 
účastníku podle prezence 285 včetně plných mocí, ná-
hradní sněm byl tedy stále usnášeníschopný.

V rámci pokračování diskuze k návrhu Karla Hampla 
vystoupil Stanislav Staněk a konstatoval, že zvýšení pří-
spěvků navrhl výkonný výbor, resp. zástupci zvolení au-
ditory. Poté již auditoři hlasovali o návrhu výkonného 
výboru nepřijmout pozměňovací návrh Karla Hampla 
ohledně změny příspěvků. Tento návrh byl schválen.

Po hlasování o dvou připomínkách sněm hlasoval ještě 
o změně výše příspěvků, tak jak je navrhl výkonný výbor. 
Výsledkem hlasování bylo přijetí změny výše příspěvků. 
Pro bylo 165 hlasů (53,4 %), proti 107 hlasů (34,63 %), 
zdrželo se 37 hlasů (12 %).

etický kodex, auditorský standard č. 52 
a aplikační doložky k isa
Návrh nového znění etického kodexu přednesl  
Pavel Kulhavý. Sněm svým hlasováním přijal nový etic-
ký kodex. 

Změny v auditorském standardu č. 52 okomento-
val Michal Štěpán. K navrženým změnám přišla jedna 
technická připomínka od Jiřího Peláka týkající se pří-
loh příkladu zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření. Z pléna ještě vystoupil Petr Kříž s formální připo-
mínkou týkající se textace. Návrh výkonného výboru 
přijmout připomínku Jiřího Peláka byl sněmem v rám-
ci hlasování přijat. Auditoři poté hlasovali a schválili no-

vé znění auditorského standardu č. 52 se zohledněním 
obou připomínek.

Michal Štěpán krátce vystoupil ke změnám v aplikač-
ní doložce ke standardu ISA 700 a sněm je svým hlaso-
váním schválil. Rovněž aplikační doložka ke standardu  
ISA 720 byla sněmem schválena v navrhovaném znění.

Priority činnosti ka Čr a návrh rozpočtu
Jednání sněmu se již chýlilo k závěru, když přišlo na řa-
du projednání priorit činnosti Komory auditorů ČR 
na období 2019–2020. Prezidentka Irena Liškařová 
komentovala návrh priorit, jež jsou uvedeny na str. 
12. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomín-
ky a sněm priority komory v rámci hlasování aklama-
cí schválil.

Irena Liškařová ještě krátce hovořila o návrhu roz-
počtu komory na rok 2019, k němuž přišla jedna  
připomínka do auditora Pavla Kose navrhující přepra-
cování návrhu rozpočtu v závislosti na přijetí jeho při-
pomínky k příspěvkovému řádu. Vzhledem k výsled-
kům předchozího hlasování se o této připomínce  
nehlasovalo. Návrh rozpočtu komory na rok 2019 byl 
sněmem schválen.

ukončení sněmu
Auditory čekalo poslední hlasování v rámci jednání sně-
mu, a to o schválení usnesení sněmu. Návrh usnesení 
xxVI., náhradního sněmu Komory auditorů ČR přednesl 
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předseda návrhové komise Tomáš Brumovský. Sněm 
usnesení schválil a je uvedeno na str. 11 tohoto čísla.

Na závěr Irena Liškařová poděkovala všem přítom-
ným a požádala členy výkonného výboru, aby se ne-
prodleně sešli k volbě prezidenta a viceprezidentů ko-
mory, a členy dozorčí a kárné komise, aby zvolili své 
předsedy a místopředsedy. Krátce před čtvrtou hodi-
nou bylo jednání sněmu ukončeno.

Všechny vnitřní předpisy, etický kodex, auditorský 
standard č. 52, aplikační doložky k ISA 700 a 720, 
účetní závěrka za rok 2017 a rozpočet komory na rok 
2019 byly ve znění schváleném sněmem zveřejněny 

na webu komory. Vnitřní předpisy jsou k dispozi-
ci v části O Komoře. Etický kodex je v části Předpisy 
a metodika – Etika, aplikační doložky k ISA najdete 
v části Předpisy a metodika – Auditorské standardy. 
Aplikační doložky KA ČR k ISA 700 a k ISA 720 dostá-
vají auditoři také v tištěné podobě spolu s tímto číslem 
časopisu. Usnesení sněmu vč. priorit činnosti KA ČR 
na období 2019–2020 je v části Pro členy – Sněmy.

Lenka Zouharová
redaktorka časopisu Auditor

Významné aktivity roku 2018
•	Profesní	komory	jsou	nadále	připomínkovým	místem	

návrhů novel zákonů (eKLEP).
•	V	září	2018	se	uskutečnil	již	pátý	ročník	konference	

interních a externích auditorů, tématem byla správa 
společností a jejich kontrola. Společné jednání uspo-
řádaly ČIIA, KA ČR, MF, NKÚ a RVDA. 

legislativa a vnitřní normy
•	Výbor	pro	regulaci	a	rozvoj	profese	se	aktivně	zapo-

juje do legislativních aktivit týkajících se auditu.
•	Průběžné	 konzultace	 s	 Ministerstvem	 financí	 (MF)	

k návrhům projednávaných změn v regulaci auditu 
na úrovni Rady Evropské unie.

•	Spolupráce	 s	 MF	 při	 implementaci	 novelizova-
né směrnice o povinném auditu a nového nařízení 
o auditu subjektů veřejného zájmu. 

•	Příprava	vnitřních	předpisů	předkládaných	na	sněm.

Vzdělávání pro auditory
•	Do	konce	 roku	2017	byl	nosným	 tématem	vzdělá-

vání novelizovaný zákon o auditorech. Toto téma by-
lo v letech 2016–2017 vyhlášeno pro auditory jako 
povinné vzdělávací téma. V roce 2017 byl k tomu-
to tématu vytvořen oddělením metodiky auditu nový 
e-learningový kurz s názvem Zpráva auditora.

•	Od	podzimu	2017	byl	do	nabídky	vzdělávání	zařa-
zen cyklus školení zaměřený na spis auditora.

•	Od	roku	2017	je	v	platnosti	novelizované	znění	vnitř-
ní směrnice KA ČR pro KPV, které stanoví auditorům 
nově podmínky pro započtení účasti na vzdělávání 
do KPV u jiných odborných institucí a u vzdělávání 
formou on-line seminářů.

Rok 2017 
•	 realizováno 74 seminářů, účast: 3 705 osob;
•	účastníky školení tvoří z 95 % členové komory – au-

ditoři a asistenti auditora.

Z vystoupení prezidentky komory auditorů Čr  
ireny liškařové

Zpráva o činnosti Výkonného výboru
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Rok 2018
•	výborem pro KPV nabízeno v roce 2018 celkem 72 

seminářů (ke konci září realizováno 43 seminářů, 
účast: 1 915 osob);

•	do konce roku 2018 plánováno ještě 29 seminářů, 
přihlášeno 1 730 zájemců (stav ke dni 1. 10. 2018); 
reálná účast bývá vyšší;

•	v letech 2017 a 2018 realizovány opět dvoudenní 
semináře (v roce 2017 v Praze a Brně, v roce 2018 
v Praze, Brně a Ostravě);

•	školení v rámci cyklu Spis auditora jsou od září 2018 
realizována v Praze, Brně a Ostravě.

Vstup do profese
•	Zájem	o	vstup	do	profese	je	stabilizovaný.
•	Úspěšnost	 zkoušek	 za	 období	 dvou	 let	 byla	

70–80 %.
•	320	osob	ve	zkouškovém	systému	(231	v	roce	2014,	

275 v roce 2016 )
•	Počet	žádostí	o	osvobození	od	dílčí	části	auditorské	

zkoušky (zejména VŠE a ACCA)
- 2013 – 255 žádostí (208/47)
- 2014 – 186 žádostí (163/23) 
- 2015 – 180 žádostí (118/62, u VŠ pouze na zákla-

dě státnic)
- 2016 – 133 žádostí (106/27) 
- 2017 – 91 žádostí (85/6)
- 2018 – 43 žádostí (38/6) – 1. pololetí

evidence auditorů a auditorských společností 
•	Členská	základna	–	počet	auditorů	se	stále	snižuje,	

nyní cca 1200 aktivních auditorů.
•	Celkový	 poměr	 zaměstnaných	 auditorů	 a	 OSVČ	 se	

mění na 62 % : 38 % − zvyšuje se. 
•	Asistenti	 –	 počet	 se	 stabilizuje	 (cca	 760	 auditorů	

zaměstnanců auditorských společností) – cca 63 %  
počtu auditorů.

•	354	auditorských	společností.
•	Setkávání	s	auditory	v	regionech	

- v roce 2018 Karlovy Vary, Hranice na Moravě  
a Praha

- v roce 2017 Mladá Boleslav a Vyškov 

•	Členská	základna	(evidence	auditorů	a	auditorských	
společností k 1. 10. 2018): 
1204 aktivních statutárních auditorů
763 asistentů (cca 63 % počtu auditorů)
354 auditorských společností.

Rozdělení celkového počtu auditorů dle věkových 
skupin (1. 10. 2018)

Věk

Počet

OSVČ Zaměstnanci

do 40  45 187

41–50  67 184

51–65 249 283

nad 66 96  93

Celkem 457 747

auditorské standardy, metodika auditu 
a sme/smP
•	Dopady	 implementace	 nové	 evropské	 legislativy	

v oblasti auditu.
•	Sledování	změn	ISA	v	období	2017–2018,	zaměře-

ní na správnou aplikaci platných standardů a překlad 
standardu ISA 250 a dodatků k ISAE 3000.

•	Příprava	odborných	článků	se	zaměřením	na	audit-
ní postupy. Na pomoc auditorům v oblasti audit-
ní praxe se začal v časopise Auditor vydávat seriál 
Hugo a Sally.

•	V	roce	2018	proběhla	aktualizace	metodické	pomůc-
ky pro provádění auditu malých a středních podniků.

metodika účetnictví 
•	Aktivní	účast	při	přípravě	interpretací	NÚR.
•	Prohloubení	 spolupráce	 s	 MF	 při	 připomínková-

ní novely zákona o účetnictví a prováděcích vyhlá-
šek v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady  2013/34/EU o účetních zá-
věrkách.

•	Výbor	pro	IFRS	a	finanční	instituce	se	zaměřil	na	pro-
blematiku mezinárodních standardů pro účetní vý-
kaznictví (IFRS).
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•	Zaměření	 na	 kvalitní	 informování	 a	 vzdělávání	 ne-
jen členů KA ČR, ale i odborné veřejnosti o změnách 
v IFRS.

Veřejný sektor
•	Harmonizace	postupů	auditorů	a	kontrolorů	při	pro-

vádění přezkumu hospodaření ÚSC – důraz na kvali-
tu a dodržování formátu požadovaných výstupů.

•	Spolupráce	s	MF	a	NKÚ	–	při	reformě	účetnictví	stá-
tu, harmonizace postupů kontrolorů a statutárních 
auditorů.

•	Analýzy	 možností	 nabídky	 dalších	 auditorských	
služeb pro účetní jednotky v oblasti veřejného  
sektoru.

•	Aktivní	 zapojení	 a	 sledování	 vývoje	 v	 projektu	
EPSAS.

Vnější vztahy a časopis auditor
•	Pokračuje	 zaměření	 časopisu	 Auditor	 na	 specifika	

auditu a účetnictví vybraného odvětví/oboru – vydá-
vání tematicky zaměřených čísel.

•	Pravidelné	roční	přílohy	„Auditorské	služby“	v	deníku	
HN – listopad.

•	Kronika	 KA	 ČR	 je	 aktualizována	 do	 první	 poloviny	 
roku 2018.

•	V	srpnu	2018	vydána	publikace	k	25.	výročí	založe-
ní komory.

mezinárodní spolupráce
•	Zapojení	do	aktivit	IFAC	a	AE, členství v pracovních 

skupinách AE.
•	Pravidelná	 setkání	 auditorských	 komor	 V4	 včetně	

společných aktivit ve střední a jihovýchodní Evropě.
•	Pokračuje	spolupráce	s	ICAEW	v	uznávání	kvalifikací.

Úřad komory
•	Stabilizace	personálního	obsazení	úřadu.
•	Zvyšování	kvality	kontroly	auditorské	činnosti.
•	Posílení	právního	zajištění	KA	ČR.
•	Zabezpečení	 vyšší	 ochrany	 osobních	 a	 profesních	

dat v souvislosti s GDPR.
•	Aktivní	zapojení	metodiky	auditu	a	účetnictví	do	při-

pomínkování legislativních návrhů změn týkajících se 
auditorské profese.

Hospodaření komory
•	 Nerozdělený	zisk	na	konci	roku	2017	je	19.168	tisíc	Kč.	

rada pro veřejný dohled nad auditem (rVda)
•	Spolupráce	s	RVDA	v	oblasti	legislativy.		
•	 RVDA	–	odvolací	orgán	k	rozhodnutím	Kárné	komise	

KA ČR. 
•	RVDA	je	odpovědná	za	provádění	kontrol	u	auditorů	

subjektů veřejného zájmu (SVZ). 
•	Společné	kontroly	s	KA	ČR	u	auditorů	SVZ.
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na pomoc auditorůmlidé a firmy

Dne 16. listopadu 2018 se v pro-
storách paláce Žofín konala 26. řád-
ná valná hromada Komory daňo-
vých poradců ČR. Mezi hlavní pro-
gramové body patřila volba nové-
ho Prezidia. Přítomno bylo 496 da-
ňových poradců, kteří disponovali 
1009 hlasy na základě plných mo-
cí. Tato členská základna zvolila de-
vět členů a dva náhradníky do nové-
ho Prezidia. 

Prezidium v období 2018–2021 
bude pracovat ve složení:

Michal Frankl, Martin Kopecký, 
Jiří Nesrovnal, Matěj Nešleha, 
Petra Pospíšilová, Zuzana Rylová, 
Jana Skálová, Petr Toman a Tomáš 
Urbášek. V pozici náhradníků jsou 
Gabriela Hrachovinová a Edita 
Ševcovicová.

Prezidium si následně zvoli-
lo svého prezidenta a viceprezi-
denta. Pozici prezidentky obháji-
la Petra Pospíšilová, vicepreziden-
ta bude nově zastávat Petr Toman.

Petra Pospíšilová v úvodu Valné 
hromady shrnula činnost Komory 
za poslední tři roky, a to zejmé-
na v oblasti legislativy. „Naše po-
stavení povinného připomínkové-
ho místa pro předpisy v oblasti 

daní nám umožňuje včas připomín-
kovat připravovanou legislativu.  
Je čím dál více zřejmé, že k této ob-
lasti je třeba přistupovat aktivně 
už v mnohem ranějším stádiu vzni-
ku legislativních návrhů, na úrov-
ni Evropské unie.“ Upozornila 
i na úspěšnost Komory v oblasti 
prosazování koncepčních připomí-
nek, jako je například možnost od-
pisovat technické zhodnocení pod-
nájemcem, případně možnost pro-
dloužit dobu odpisování nehmot-
ného majetku. „Velký význam má 
také naše účast v dalších stádiích 
legislativního procesu, tedy nejen 

v rámci Legislativní rady vlády, ale 
i při projednávání v rámci zákono-
dárných sborů, kterého jsme se ak-
tivně účastnili. Díky tomu se nám 
podařilo zamezit snahám o omezo-
vání mlčenlivosti u daňových porad-
ců, kterou chápeme jako základní 
právo občana na nezávislé zastupo-
vání v daňovém či soudním řízení.“   

Mezi hlavní aktivity Komory pat-
ří hájení zájmů daňových poradců, 
ale i veřejnosti v oblasti zdaňování, 
zejména pak snaha o to, aby byly 
daňové zákony srozumitelné a da-
ňový systém pochopitelný a před-
vídatelný.                               -SkJ-

26. řádná valná hromada komory daňových poradců Čr  
volila nové Prezidium

Na přelomu listopadu a prosince se 
konaly dva sněmy vedoucích účet-
ních profesních organizací, které 
navíc byly volební a přinesly i zá-
sadní personální změny.

Dne 28. listopadu 2018 se ko-
nal 22. výroční sněm Komory cer-
tifikovaných účetních, na němž ob-
hájil svůj mandát Libor Vašek, účet-
ní expert, nezávislý konzultant, zá-
stupce Komory v Národní účetní ra-
dě a člen katedry finančního účet-
nictví a auditingu VŠE v Praze, který 
povede nadále Komoru jakožto je-
jí předseda. Mandát obhájil i dosa-
vadní místopředseda Komory, Petr 

Píša, účetní expert. Novým členem 
výboru Komory se stala Vlaďka 
Přibylová, účetní expertka a daňo-
vá poradkyně. Dále sněm volil čle-
ny dozorčí komise, disciplinární ko-
mise a etické komise, v nichž došlo 
k personálním obměnám, ale vede-
ní zůstává stejné. Komora potvrdi-
la postavení stabilní a silné profes-
ní organizace, která se bude nadále 
angažovat v oblasti metodiky a re-
gulace účetnictví. 

Na sněm Komory certifikova-
ných účetních navázal 4. prosince 
2018 sněm delegátů Svazu účet-
ních České republiky, z.s., který volil 

nové členy výkonného výboru a re-
vizní komise. Členy výkonného vý-
boru byli zvoleni: Miloslav Hejret,  
Magdaléna Králová, Zdeněk Křišťan, 
Jana Nováková, Martin Petr a Karel 
Smetana. Členové výkonného výbo-
ru ze svého středu zvolili prezident-
kou Svazu účetních ČR Magdalénu 
Královou a viceprezidenty Karla 
Smetanu a Martina Petra.

Členy revizní komise byli zvoleni: 
Martin Čejna, Julie Kukanová a Petr 
Píša. Předsedou revizní komise byl 
zvolen Petr Píša a místopředsedky-
ní Julie Kukanová.

-VaL-

sněm komory certifikovaných účetních a sněm svazu účetních Čr 



Přístup k e-příloze Auditor
E-příloha Auditor vychází souběž-
ně s tištěným časopisem Auditor 
v elektronické podobě. Pro audi-
tory je ke stažení v uzavřené čás-
ti webových stránek Komory audi-
torů www.kacr.cz, kam se lze do-
stat pod přihlašovacím jménem 
a heslem. 

daně
•	Vláda	 nové	 daně	 letos	 nestih-

ne, firmy čeká nejistota. Změny 
se přitom dotknou DPH i spo-
třebních daní

•	Omezení	 daňové	 optimalizace	
stát o rok odkládá

•	Solidární	daň	nemusí	vždy	pla-
tit jen bohatí. Limit pro její 
platbu se v roce 2019 zvýší

Právo
•	Chystaný	nový	zákon	o	účetnic-

tví zásadně změní dosavadní 
praxi

•	Návrat	 zaměstnanců	 do	 do-
zorčích rad: Budou volit třeti-
nu členů kontrolních orgánů 
akciových společností

•	Participace	zaměstnanců	v	do-
zorčích radách akciových spo-
lečností v České republice je 
povinná	již	od	ledna	2019

•	„Prospektová“	 Novela	 záko-
na o podnikání na kapitálovém 
trhu

Zaznamenali jsme
•	Firmy	 nabízející	 dluhopisy	 za	

miliardy neplní základní zákon-
né povinnosti

•	Finanční	 zdraví	 nemocnic	 se	
zlepšilo

•	Pražská	Nemocnice	Na	Bulovce	
dluží	dodavatelům	po	splatnos-
ti tři čtvrtě miliardy korun

•	Tajný	 audit	 rozložil	 nemocnici.	
O	situaci	v	Ostravě	se	zajímají	
už	 i	 poslanci,	 chtějí	 dokument	
vidět

•	Stamilionové	úniky:	Středočeský	
kraj přesto odmítá forenzní 
audit, který by věci vyjasnil

•	Prokletý	 Rathův	 kraj.	 Kryje	
středočeské hejtmanství ko-
rupci?

-VeL-
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