
PRAVIDLA  
XXVII. sněmu Komory auditorů ČR 

 

VZHLEDEM K TOMU ŽE: 

A) zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. (dále jen ZoA), jakož i vnitřní předpisy Komory přijaté 
na jeho základě (tj. zejména Statut KA ČŘ, Jednací řád sněmu KA ČR, Volební řád sněmu 
KA ČR) neupravují možnost konání sněmu mimo prezenční zasedání, avšak současně 
možnost konání sněmu mimo prezenční zasedání nevylučují,  
 

B) zákon 191/2020 Sb. (dále jen lex covid) v § 19 odst. 1 připouští, že orgán právnické osoby 
může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických 
prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání a dále v § 19 odst. 2 
stanoví, že neurčuje-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování 
mimo zasedání, určí je v případě nejvyššího orgánu právnické osoby statutární orgán, 

 
C) Komora je právnickou osobou a prezident Komory je statutárním orgánem Komory, 
 
D) epidemiologická situace v ČR neumožňuje uskutečnit prezenční sněm KA ČR v podobě, v 

jaké jej upravují vnitřní předpisy KA ČR (tj. zejména Statut KA ČŘ, Jednací řád sněmu KA 
ČR, Volební řád sněmu KA ČR), 

 
E) je nutné, aby sněm rozhodl o nezbytných bodech programu a dojde-li ke schválení změny 

Volebního řádu sněmu, zvolil i nové členy orgánů Komory, když skončením nouzového 
stavu dne 14. února 2021 započala běžet tříměsíční lhůta, po jejímž skončení dojde 
k zániku funkčního období poloviny členů výkonného výboru, jejichž funkční období bylo 
prodlouženo lex covid. 

VYHLAŠUJI TATO PRAVIDLA PRO XXVII. SNĚM KOMORY AUDITORŮ ČR: 

 
§ 1  

způsob rozhodování sněmu 

Rozhodování sněmu, včetně voleb do orgánů Komory, proběhne mimo zasedání (per rollam), a to 
korespondenčně.  

Rozhodování sněmu bude rozděleno na dvě části. K hlasování o všech bodech programu sněmu 
vyjma voleb, využijí statutární auditoři hlasovací lístek, k volbám do orgánů Komory volební lístek.  

 

§ 2  
právo hlasovat, usnášeníschopnost, zastoupení 

Právo účastnit se hlasování mají všichni statutární auditoři zapsaní ke dni 30. dubna 2021 v rejstříku 
auditorů.  

Sněm se považuje za usnášeníschopný, zúčastní-li se hlasování (tzn. doručí návratovou obálku 
obsahující platný hlasovací lístek) alespoň desetina všech statutárních auditorů. Prezenční listina 
bude vytvořena dle doručených hlasovacích lístků, identifikací hlasovacího lístku bude potvrzena 
totožnost auditora, který hlasoval. 



Každý statutární auditor hlasuje pouze sám za sebe. Zastoupení (na základě plné moci) není vzhledem 
ke zvolené formě rozhodování možné.  

 
§ 3  

Oznámení sněmu 

Oznámení o konání sněmu bude zveřejněno na internetových stránkách Komory www.kacr.cz v části 
„aktuality“ nejpozději 15. března 2021. 

Spolu s oznámením o konání sněmu bude na internetových stránkách Komory www.kacr.cz v sekci 
pro členy zveřejněn harmonogram sněmu, program sněmu a pravidla sněmu.  

Auditoři jsou oprávněni uplatnit své návrhy (připomínky) k harmonogramu sněmu, programu sněmu 
a pravidlům sněmu ve lhůtě 10 dnů ode dne zveřejnění oznámení o konání sněmu. Návrhy 
(připomínky) lze uplatnit písemně prostřednictvím e-mailu kacr@kacr.cz, zprávy zaslané do datové 
schránky Komory nebo poštou. K později doručeným návrhům (připomínkám) se nepřihlíží. 

Výkonný výbor zajistí projednání došlých návrhů (připomínek) s příslušnými odbornými výbory a 
zaměstnanci Komory i navrhovatelem (písemnou formou). Další bod do programu sněmu lze připustit 
pouze, je-li možné a reálné jej projednat v rámci zvolené formy sněmu. Rozhodnutí, zda je návrh 
(připomínka) akceptována či nikoliv, náleží s konečnou platností výkonnému výboru. Navrhovatel 
obdrží rozhodnutí včetně přiměřeného zdůvodnění e-mailem, nebo do datové schránky. Hlasování o 
jednotlivých návrzích, jak probíhá při prezenčním sněmu, se vzhledem ke zvolené formě rozhodování 
sněmu nepoužije. 

 
§ 4 

zveřejnění podkladů (materiálů) 

Nejpozději 30 dnů před konečným termínem pro doručení návratové obálky budou na internetových 
stránkách Komory www.kacr.cz v sekci pro členy (upozornění bude v části „aktuality“) zveřejněny 
tyto dokumenty:  

- harmonogram sněmu včetně uplatněných návrhů (připomínek) a jejich vypořádání 
- pravidla sněmu včetně uplatněných návrhů (připomínek) a jejich vypořádání 
- program sněmu včetně uplatněných návrhů (připomínek) a jejich vypořádání  
- písemné podklady (materiály) k jednotlivým bodům programu sněmu 

Zveřejnění podkladů (materiálů) na internetových stránkách Komory a podklady pro hlasování 
zaslané statutárním auditorům nahrazují pozvánku ve smyslu § 2 jednacího řádu sněmu. 

 
§ 5 

připomínky k podkladům (materiálům) 

Statutární auditoři jsou oprávněni uplatnit své návrhy (připomínky) ke zveřejněným podkladům 
(materiálům) ve lhůtě 10 dnů od dne zveřejnění. Návrhy (připomínky) lze uplatnit písemně 
prostřednictvím e-mailu kacr@kacr.cz, zprávy zaslané do datové schránky Komory, nebo poštou. 
K později uplatněným návrhům (připomínkám) se nepřihlíží.  

Výkonný výbor zajistí projednání došlých návrhů (připomínek) s příslušnými odbornými výbory a 
zaměstnanci Komory i navrhovatelem. Rozhodnutí, zda je návrh (připomínka) akceptována či nikoliv 
náleží s konečnou platností výkonnému výboru. Navrhovatel obdrží rozhodnutí včetně přiměřeného 
zdůvodnění e-mailem, nebo do datové schránky. Hlasování o jednotlivých návrzích, jak probíhá při 
prezenčním sněmu, se vzhledem ke zvolené formě rozhodování sněmu nepoužije. 

Nejpozději 15 dnů před konečným termínem pro doručení návratové obálky budou na internetových 
stránkách Komory www.kacr.cz v sekci pro členy (upozornění bude v části „aktuality“) zveřejněny 
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finální písemné podklady (materiály) k jednotlivým bodům programu, včetně uplatněných návrhů 
(připomínek) a jejich vypořádání. 

 
§ 6 

podklady pro hlasování 

Nejpozději 30 dnů před konečným termínem pro doručení návratové obálky zajistí Komora odeslání 
podkladů pro hlasování všem statutárním auditorům zapsaným v rejstříku auditorů. Podklady pro 
hlasování zahrnují: 

- volební lístky, které jsou určeny pro volby do orgánů Komory 
- volební obálku určenou pro vložení volebních lístků 
- návratová obálka s předtištěnou adresou a uhrazeným poštovným  
- pravidla a pokyny pro další postup při hlasování 
- unikátní kód pro označení hlasovacího lístku 

Podklady pro hlasování budou doručeny na korespondenční adresu statutárního auditora vedenou 
v evidenci Komory.  

Statutární auditoři zapsaní do rejstříku auditorů v období mezi lhůtou pro odeslání podkladů pro 
hlasování a datem 30. dubna 2021 obdrží podklady pro hlasování bez zbytečného odkladu po dni 
zápisu. 

Hlasovací lístek bude zveřejněn (spolu s finálními písemnými podklady k jednotlivým bodům 
programu) na internetových stránkách Komory www.kacr.cz v sekci pro členy, a to nejpozději 15 dnů 
před konečným termínem pro doručení návratové obálky.  

 
§ 7 

hlasovací lístek a volební lístek 

Hlasovací lístek bude obsahovat: 

- označení Komory a pořadové číslo sněmu 
- textové pole pro doplnění jména, evidenčního čísla a podpisu statutárního auditora 
- textové pole pro doplnění unikátního kódu 
- názvy jednotlivých bodů k hlasování spolu s návrhem usnesení ke každému bodu 

Volební lístky budou sestaveny samostatně pro jednotlivé orgány Komory a budou obsahovat: 

- označení Komory a pořadové číslo sněmu 
- název orgánu Komory, pro jehož volbu je volební lístek určen 
- počet kandidátů, které je možné volit 
- pořadové číslo, jméno, příjmení a evidenční číslo kandidujících statutárních auditorů 

 

§ 8 
vyplnění hlasovacího a volebního lístku 

Statutární auditor si hlasovací lístek stáhne z členské sekce internetových stránek Komory 
www.kacr.cz a doplní do určeného textového pole na hlasovacím lístku své jméno, evidenční číslo, 
podpis a unikátní kód, který obdržel s podklady pro hlasování. Neplatný bude hlasovací lístek, který 
nebude řádně doplněn a podepsán, resp. nebude obsahovat zaslaný unikátní kód.  

Statutární auditor vyplní hlasovací lístek tak, že u každého bodu vybere možnost ANO nebo NE. 
Označením možnosti ANO statutární auditor vyjadřuje souhlas s rozhodnutím k příslušnému bodu. 
Označením možnosti NE statutární auditor vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím. Pokud statutární 
auditor neoznačí ani jednu možnost platí, že se hlasování zdržel.  
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Statutární auditor vyplní volební lístky tak, že zakroužkuje pořadové číslo alespoň jednoho kandidáta, 
maximálně však počet kandidátů, který odpovídá počtu členů volených do orgánu Komory.  

Neplatný bude volební lístek: 
- na kterém není zakroužkováno žádné pořadové číslo kandidáta, 
- na kterém počet zakroužkovaných kandidátů přesahuje počet členů volených do orgánu 

Komory, 
- upravený jinak než zakroužkováním pořadového čísla kandidáta, 
- který není vložen do volební obálky, nebo pokud volební obálka obsahuje více než jeden 

volební lístek do každého voleného orgánu Komory. 
 

§ 9 
vybavení a odeslání návratové obálky 

Vyplněné volební lístky vloží statutární auditor do volební obálky, kterou obdržel dle § 6 a řádně ji 
zalepí. Volební lístky ani volební obálku statutární auditor nijak neoznačuje, tak aby byla zachována 
tajnost volby. 

Vyplněný hlasovací lístek a zalepenou volební obálku vloží statutární auditor do návratové obálky a 
odešle ji způsobem dále uvedeným. V každé návratové obálce smí být pouze jeden hlasovací lístek a 
jedna volební obálka. 

Návratovou obálku odešle statutární auditor na předtištěnou adresu: CENTIN, a. s., K Botiči 6, 101 00, 
Praha 10. 

Návratovou obálku lze doručit výhradně v hmotné podobě, tzn. prostřednictvím pošty, doručovací 
společnosti, kurýra či osobně.  

 

§ 10 
konečný termín pro doručení návratové obálky 

Statutární auditor musí návratovou obálku odeslat tak, aby byla doručena nejpozději dne 10. května 
2021. K později doručeným návratovým obálkám se nepřihlíží. 

 
§ 11 

vyhodnocení hlasování 

Vyhodnocení hlasování zajistí na základě smlouvy společnost CENTIN, a.s.  

Volební komise, nebo její pověření členové, zajistí kontrolu voleb a ověření volebních výsledků. 

Vyhodnocení hlasování bude probíhat ve dvou částech. Prvá část představuje vyhodnocení 
hlasovacích lístků. Druhá část představuje vyhodnocení volebních lístků. Druhá část bude provedena 
pouze pokud bude v první části schválená navržená úprava vnitřního předpisu volebního řádu, která 
umožní toto korespondenční hlasování. Pokud ke schválení této úpravy nedojde, budou volební lístky 
bez otevření skartovány. 

Každá návratová obálka doručená v souladu s § 9 a v termínu dle § 10 bude otevřena bez zbytečného 
odkladu, přičemž volební obálka bude neotevřená uložena do zapečetěné volební urny. Hlasovací 
lístek bude vyhodnocen bez zbytečného odkladu. Volební urna bude otevřena a volební lístky 
vyhodnoceny po oznámení výsledků hlasování prvé části. 

Návrh (každý bod programu na hlasovacím lístku) je schválen, jestliže se pro jeho schválení vyslovila 
nadpoloviční většina hlasujících statutárních auditorů. 

Za členy orgánů Komory jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě 
rovnosti hlasů na jedno volené místo, které je poslední v počtu členů orgánu, se stává členem orgánu 



kandidát vybraný na základě losování pod dohledem volební komise. Kandidáti nezvolení do orgánu 
Komory jsou zvoleni za náhradníky ve stanoveném počtu náhradníků příslušného orgánu v pořadí 
podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů na jedno volené místo, které je poslední 
v počtu náhradníků orgánu, se stává náhradníkem kandidát vybraný na základě losování pod 
dohledem volební komise. 

 
§ 12 

zveřejnění výsledků hlasování 

Výsledky hlasování prvé části budou zveřejněny nejpozději dne 12. května.2021. 

Výsledky hlasování druhé části (volby) budou zveřejněny nejpozději dne 14. května.2021. 

Výsledky budou zveřejňovány na internetových stránkách Komory www.kacr.cz  a to v sekci pro členy 
(upozornění bude v části „aktuality“).  

Volební komise zpracuje protokol o výsledku voleb, který podepíší pověření členové volební komise.  

 
§ 13 

orgány sněmu 

Vzhledem ke zvolenému způsobu rozhodování bude jediným orgánem sněmu volební komise. 

Ověřovateli zápisu jsou určeni dva členové výkonného výboru Komory. 

 

§ 14 
zpracování zápisu sněmu 

Zpracování zápisu ze sněmu zajišťuje ředitel úřadu Komory, tak aby byl zápis k dispozici ověřovatelům 
zápisu do 31. května.2021. 

 
§ 15 

použití vnitřních předpisů 

Ustanovení vnitřních předpisů KA ČR pro konání prezenčního sněmu se použijí pouze přiměřeně 
(nevylučuje-li to způsob zvoleného hlasování) a pouze v případě, že tato pravidla vypracovaná na 
základě zmocnění v zákoně 191/2020 Sb. (lex covid) nestanoví výslovně odlišný postup. 

 

 
§ 16 

platnost pravidel 

Tato pravidla lze měnit nejpozději do 10. května.2021. Pravidla, resp. jejich změna, nabývají účinnosti 
dnem zveřejnění na www.kacr.cz v sekci pro členy (upozornění bude v části „aktuality“).  

Tato pravidla jsou platná pouze pro XXVII. Sněm KA ČR. 

 

 

         Ing. Irena Liškařová 

          prezidentka KA ČR 
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