
Sdělení Komory auditorů ČR ve věci koronaviru 
 

I. Úvodní ustanovení 
V prostorách úřadu Komory auditorů ČR (dále i jen „Komora“) či na školeních, kurzech a 
zkouškách je nezbytné dodržovat vyhlášená mimořádná hygienická opatření. 

Z důvodu aktuální situace související s pandemií COVID-19 v Praze žádá Komora všechny, 
kteří potřebují vyřídit své záležitosti na komoře a mohou zvolit jiný způsob než osobní 
schůzku na úřadě, aby tak učinili. Pro komunikaci jsou k dispozici e-mail, datová schránka, 
telefon i sociální sítě (LinkedIn). V případě osobního jednání prosíme, abyste měli 
nasazenou roušku. 

II. Hygienické podmínky v prostorách Komory 
1. Komora – sekretariát zajistí při vstupu desinfekční prostředky na desinfekci rukou. 

 
2. V prostorách úřadu Komory je nezbytné dodržovat mimořádná hygienická opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR, Hygienické stanice hlavního města Prahy nebo vlády 
ČR. 
 

3. Informace o vyhlášených aktuálních opatřeních v souvislosti s koronavirem je např. 
zde.  
 

III. Pravidla fungování úřadu Komory a zajištění školení, kurzů a zkoušek 
1. Komora může rozhodnout o částečném zabezpečení práce zaměstnanci Komory 

distanční formou (home office), a to v návaznosti na aktuální situaci s vývojem 
COVID-19 či dalšími vlivy. 

2. V případě pořádání školení, kurzu či zkoušek, jsou vždy k dispozici dezinfekční 
prostředky a to jak v místnosti konání školení, tak i na toaletách.  

3. V případě zjištění nákazy COVID-19 u zaměstnance či např. na školení, kurzu nebo 
zkouškách organizovaných Komorou, postupuje Komora vždy dle pokynů příslušné 
hygienické stanice. Pokud dojde ke zrušení zkoušky, školení či kurzu organizovaného 
Komorou, oznámí toto Komora neprodleně účastníkům a stejně tak to zveřejní na 
svých webových stránkách. 

4. Aktuální informace o omezeních v souvislosti s koronavirem jsou zveřejněny na webu 
Komory, proto prosíme o jejich sledování. 

5. Pokud se osoba, která byla přítomná v prostorách Komory, dozví o svém následném 
nakažení nemocí COVID-19, může tuto informaci sdělit Komoře na e-mailové adrese 
kacr@kacr.cz. 
 

 
 
V Praze dne 21. 9. 2020 
Ing. Irena Liškařová, prezidentka KA ČR 
 
 
 

 

https://www.kacr.cz/kontakt
https://www.kacr.cz/kontakty-na-pracovniky-uradu-ka-cr
http://www.linkedin.com/company/komora-auditor%C5%AF-%C4%8Desk%C3%A9-republiky/?viewAsMember=true
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
mailto:kacr@kacr.cz

