
STATUT  

KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY  

 

Sněm Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“) přijal následující statut. Statut vychází ze 

zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a rozvádí a konkretizuje některá jeho 

ustanovení. 

 

 

ČÁST PRVNÍ 
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST KOMORY 

 

§ 1 
Postavení Komory 

 (1)  Komora je samosprávnou profesní organizací všech auditorů, kteří jsou zapsáni jako členové Komory 
v rejstříku vedeném Komorou. Komora je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha.  

 (2)  Posláním Komory je zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů auditorů, dohled nad 
dodržováním povinností auditorů při auditorské činnosti a péče o soustavné zvyšování úrovně této 
činnosti. 

 (3)  Statutárním orgánem Komory je prezident. Pravomoci prezidenta v době, kdy nemůže vykonávat svoji 
funkci, přecházejí na prvního viceprezidenta Komory. 

 

§ 2 
Poslání Komory 

K naplnění svého poslání Komora vykonává činnosti vymezené jí zákonem o auditorech a dalšími 

právními předpisy a také provádí osvětovou, přednáškovou, vzdělávací, vydavatelskou, obchodní 

a poradenskou činnost. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 
ORGÁNY KOMORY 

 

§ 3 

 (1)  Orgány Komory jsou: 
 a)  sněm, 
 b)  výkonný výbor a prezident Komory, 
 c)  dozorčí komise, 
 d)  kárná komise. 

 (2)  Volenými orgány Komory jsou orgány uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d). Volené orgány Komory 
mohou zřizovat pomocné orgány k zabezpečování dílčích úseků činnosti.  

 (3)  Členy pomocných orgánů mohou být auditoři a další odborníci ekonomické teorie a praxe. Pro členy 
pomocných orgánů platí ustanovení o orgánech Komory přiměřeně.  

 

§ 4 
Sněm 

 (1)  Nejvyšším orgánem Komory je sněm. Sněm je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán a je-li přítomna 
alespoň třetina všech statutárních auditorů. Náhradní sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň 
desetina všech statutárních auditorů. 

 



 (2)  Právo účastnit se sněmu mají všichni statutární auditoři zapsaní v rejstříku auditorů. Dále mají právo 
účastnit se sněmu bez hlasovacího práva členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. 
Statutární auditor může písemně pověřit jiného statutárního auditora, aby ho zastupoval na sněmu. 
Zastoupený statutární auditor se považuje za přítomného na sněmu. 

 (3)  Výkonný výbor může pozvat na sněm také asistenty auditora a další hosty. Tito se účastní sněmu bez 
hlasovacího práva.  

 (4)  Řádný sněm svolává nejméně jednou za dva roky výkonný výbor Komory. 

 (5)  Mimořádný sněm svolává výkonný výbor Komory: 
 a) požádá-li o to písemně v průběhu 60 po sobě jdoucích dní alespoň třetina statutárních auditorů, 
 b) požádá-li o to dozorčí komise. 

Výkonný výbor svolá mimořádný sněm do dvou měsíců od okamžiku splnění podmínek pro svolání 

mimořádného sněmu, a to tak, aby se uskutečnil nejpozději do tří měsíců ode dne svolání.  

 (6)  Náhradní sněm svolává výkonný výbor, pokud řádný nebo mimořádný sněm nebyl usnášeníschopný 
nebo pozbyl-li schopnosti usnášení v průběhu konání sněmu. Výkonný výbor svolá sněm do dvou 
měsíců ode dne konání řádného nebo mimořádného sněmu, přitom může svolat sněm v den konání 
řádného nebo mimořádného sněmu. 

 (7)  Řádný a mimořádný sněm svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být odeslána 
statutárním auditorům, kteří jsou zapsáni v rejstříku auditorů vedeném Komorou a nebyli z rejstříku 
vyškrtnuti, na adresu uvedenou v rejstříku nebo prostřednictvím datové schránky statutárního 
auditora nejpozději 30 dní před dnem konání sněmu. Pozvánka obsahuje informaci o místě, datu 
a hodině zahájení sněmu, pravděpodobné délce trvání sněmu a program jednání sněmu.  

 (8)  Náhradní sněm svolává výkonný výbor stejným postupem. Přitom oznámí místo a čas konání 
náhradního sněmu. Program sněmu je stejný jako program řádného nebo mimořádného sněmu, pro 
jehož neuskutečnění nebo nedokončení je svoláván náhradní sněm. V případě konání náhradního 
sněmu v den konání řádného nebo mimořádného sněmu může výkonný výbor svolat sněm ústním 
oznámením přítomným statutárním auditorům. Na možnost konání náhradního sněmu v den konání 
řádného nebo mimořádného sněmu musí být statutární auditoři upozorněni v pozvánce na sněm. 

 (9) Podrobnosti o průběhu sněmu stanoví jednací řád sněmu. Podrobnosti o volbách orgánů Komory 
stanoví volební řád. 

(10)  Sněmu přísluší: 
 a) volit v souladu s volebním řádem sněmu přímou a tajnou volbou (řádnou i doplňovací) členy 

a náhradníky volených orgánů Komory; členy těchto orgánů Komory sněm také tajným hlasováním 
odvolává, 

 b) schvalovat statut Komory, vnitřní předpisy Komory dané zákonem a další vnitřní předpisy, jako jsou 
zejména směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora nebo informační řád, a dále auditorské 
standardy, s výjimkou auditorských standardů upravených právem Evropské unie, 

 c) rozhodovat o výši povinného příspěvku statutárních auditorů a auditorských společností na činnost 
Komory, 

 d) rozhodovat o výši poplatku za přihlášku k dílčí části auditorské zkoušky a rozdílové zkoušky, 
 e) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výkonného výboru, dozorčí komise a kárné komise vždy 

za předchozí dva roky, 
 f) schvalovat účetní závěrku Komory, přičemž v době mezi dvěma sněmy je účetní závěrka 

schvalována výkonným výborem a předkládána na vědomí sněmu,  
 g) volit auditora ověřujícího účetní závěrku Komory a jeho náhradníka,  
 h) usnášet se o dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování o kárných a jiných opatřeních 

v rámci kárného řízení. 
 

§ 4a 

Sněm konaný distančním způsobem 

 (1) Sněm je možno konat i distančním způsobem, tj. korespondenčně v písemné formě či s využitím 
technických prostředků (např. webová aplikace). O tom, zda se sněm bude konat prezenčně dle odst. 
4 či distančním způsobem rozhoduje výkonný výbor. 

 (2) Konání sněmu distančním způsobem, včetně zvolené formy, musí být oznámeno nejpozději 
v oznámení o konání sněmu dle § 2 odst. 1 Jednacího řádu sněmu Komory auditorů ČR. Nejpozději 
s písemnou pozvánkou dle § 4 odst. 7 budou auditorům taktéž zaslány Technické pokyny a pravidla 
pro konání distančního sněmu, které určí výkonný výbor. 



 (3) Pokud s konáním distančního sněmu písemně projeví nesouhlas desetina všech auditorů ve lhůtě 15 
dnů od jeho oznámení, je výkonný výbor povinen změnit formát konání sněmu na prezenční. 
V případě změny formátu konání sněmu dle věty předchozí, se považuje za datum oznámení sněmu 
dle § 2 odst. 1 Jednacího řádu sněmu Komory auditorů ČR datum původního oznámení výkonného 
výboru o konání distančního sněmu. 

 (4) Pokud je sněm konán distančním způsobem použije se obdobně ustanovení § 4, pokud není uvedeno 
jinak. V rámci sněmu konaného korespondenčně písemným způsobem není možné zastoupení 
auditora jiným auditorem dle § 4 odst. 2. 

 (5) V rámci pozvánky na sněm konaný distančním způsobem bude vymezen jeho časový harmonogram. 
Distanční sněm je usnášeníschopný, pokud se jej účastní alespoň desetina všech auditorů. Kdo se pro 
potřeby evidence usnášeníschopnosti sněmu považuje za auditora, který se účastní distančního 
sněmu, určí Technické pokyny a pravidla vydané dle § 4a odst. 2. 

 

 

 

 
§ 5 

Výkonný výbor a prezident Komory 

 (1)  Výkonný výbor je výkonným orgánem Komory. V čele výkonného výboru stojí prezident Komory, který 
je statutárním orgánem Komory.  

 (2)  Sněm volí 14 členů výkonného výboru a 6 náhradníků tak, že volí vždy po dvou letech 7 členů 
výkonného výboru a 6 náhradníků. Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena výkonného 
výboru, je výkonný výbor oprávněn doplnit z řad náhradníků nového člena, a to tak, že je mandát člena 
výkonného výboru nabídnut prvnímu náhradníkovi v pořadí podle počtu obdržených hlasů. 

 (3)  Výkonnému výboru přísluší zejména: 
 a) rozhodovat o zákazu výkonu auditorské činnosti v případech, kdy se nejedná o kárné opatření, 
 b) rozhodovat o pozastavení výkonu auditorské činnosti, 
 c) volit ze svých členů a odvolávat prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenta, 
 d) svolávat sněm a připravovat podklady pro jeho jednání, 
 e) spravovat majetek Komory a zajišťovat vedení účetnictví Komory, 
 f) předkládat sněmu ke schválení statut Komory, vnitřní předpisy dané zákonem a další vnitřní 

předpisy, 
 g) zajišťovat vedení rejstříku auditorů, 
 h)  zveřejňovat na internetové stránce Komory zákonem stanovené údaje z rejstříku auditorů, 
 i) rozhodovat o osvobození od části auditorské zkoušky, 
 j) organizovat a zajišťovat auditorské zkoušky, auditorské rozdílové zkoušky a profesní slib, 
 k) předkládat Radě pro veřejný dohled nad auditem návrhy na jmenování nebo na odvolání členů 

zkušební komise pro auditorské zkoušky, 
 l) zabezpečovat zvyšování vzdělanosti a odborné úrovně auditorů a dohlížet na průběh teoretické 

a praktické přípravy asistentů auditora, 
 m) zajišťovat odbornou publikační, vydavatelskou, dokumentační a studijní činnost, 
 n) poskytovat auditorům pravidelné informace o činnosti orgánů Komory a o dalších záležitostech 

profese, 
 o) zajišťovat osvětovou, vzdělávací, poradenskou činnost a obchodní činnost ve vztahu k auditorům 

a jiným osobám, 
 p) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory a rozhodovat o všech 

záležitostech Komory, které nejsou svěřeny k rozhodování jinému orgánu Komory. 

 (4) Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za dva měsíce. Jednání výkonného výboru svolává a řídí 
prezident Komory nebo jím pověřený viceprezident. Výkonný výbor také může učinit rozhodnutí mimo 
jednání  
(„per rollam“). Hlasování per rollam vyhlásí prezident nebo viceprezident. Hlasování je ukončeno 
dnem, kdy Komora obdrží hlas od člena výkonného výboru, kterým je dosaženo nadpoloviční většiny 
hlasů všech členů výkonného výboru pro nebo proti. 

 (5) V době mezi zasedáními výkonného výboru je prezident oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, 
k němuž by jinak byl oprávněn výkonný výbor. Rozhodnutí musí být schváleno na nejbližším zasedání 
výkonného výboru, jinak pozbývá platnosti. 

 



 (6) Prezidentovi přísluší zejména: 
 • schvalovat směrnice a jiné předpisy týkající se vnitřního chodu Komory, 
 • uzavírat pracovní smlouvu s ředitelem úřadu, stanovit jeho popis práce a priority činnosti, 
 • schvalovat zahraniční cesty delegátů Komory. 

 (7) Prezident, první viceprezident a viceprezident tvoří prezidium. Prezidium je poradním orgánem 
prezidenta. Prezidiu dále přísluší rozhodovat o záležitostech svěřených mu výkonným výborem. 

 

§ 6 
Dozorčí komise 

 (1)  Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory a řídí se při své činnosti dozorčím řádem. 

 (2)  Sněm volí 11 členů dozorčí komise tak, že volí vždy po dvou letech 6 nebo 5 členů dozorčí komise 
podle počtu končících mandátů. Sněm také volí 4 náhradníky. Zanikne-li v průběhu funkčního období 
mandát člena dozorčí komise, je dozorčí komise oprávněna doplnit z řad náhradníků nového člena, 
a to tak, že je mandát člena dozorčí komise nabídnut prvnímu náhradníkovi v pořadí podle počtu 
obdržených hlasů. Počet členů dozorčí komise nesmí být nižší než šest. 

 (3)  Dozorčí komisi přísluší zejména: 
 a) kontrolovat plnění usnesení sněmu, 
 b) kontrolovat dodržování zákona o auditorech, 
 c) organizovat a řídit u auditora, který neprovádí povinný audit ani u jednoho subjektu veřejného 

zájmu, kontroly kvality auditu, 
 d) kontrolovat dodržování jiného právního předpisu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, 
 e) kontrolovat dodržování vnitřních předpisů Komory všemi statutárními auditory, auditorskými 

společnostmi, asistenty auditora a orgány Komory, 
 f) připravovat podklady pro jednání sněmu a nejméně jednou za šest měsíců připravit zprávu o své 

činnosti pro Komoru a Radu pro veřejný dohled nad auditem, 
 g) volit a odvolávat ze svých členů předsedu a místopředsedy dozorčí komise, 
 h) zpracovat dílčí zprávu o výsledcích kontrol kvality prováděných Komorou a předat ji Radě pro 

veřejný dohled nad auditem do tří měsíců od skončení kalendářního roku, 
 i) předkládat Radě pro veřejný dohled nad auditem návrh plánu na provedení kontrol kvality 

organizovaných a řízených dozorčí komisí, 
 j) poskytnout Radě pro veřejný dohled nad auditem na její žádost spis o kontrole kvality, jde-li 

o kontrolu kvality organizovanou a řízenou dozorčí komisí, 
 k) sdělit na požádání České národní bance výsledek kontroly kvality u auditora, který provádí povinný 

audit účetní jednotky, jež podléhá dohledu České národní banky, jde-li o kontrolu kvality 
organizovanou a řízenou dozorčí komisí. 

 (4) Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání dozorčí komise svolává a řídí předseda 
nebo místopředseda dozorčí komise. Dozorčí komise také může učinit rozhodnutí mimo jednání („per 
rollam“). Hlasování per rollam vyhlásí předseda nebo místopředseda dozorčí komise. Hlasování je 
ukončeno dnem, kdy Komora obdrží hlas od člena dozorčí komise, kterým je dosaženo nadpoloviční 
většiny hlasů všech členů dozorčí komise pro nebo proti. 

 

§ 7 
Kárná komise 

 (1) Kárná komise je orgánem Komory, který provádí kárné řízení podle zákona. 

 (2) Sněm volí sedm členů kárné komise tak, že volí vždy po dvou letech 4 nebo 3 členy kárné komise 
podle počtu končících mandátů. Sněm také volí tři náhradníky. Zanikne-li v průběhu funkčního období 
mandát člena kárné komise, je kárná komise oprávněna doplnit z řad náhradníků nového člena, a to 
tak, že je mandát člena kárné komise nabídnut prvnímu náhradníkovi v pořadí podle počtu obdržených 
hlasů. Počet členů kárné komise nesmí být nižší než čtyři členové. 

 (3) Kárné komisi přísluší zejména: 
 a) provádět kárná řízení a řízení o uložení jiných opatření podle § 25 zákona v souladu s kárným 

řádem, 
 b) připravovat podklady pro jednání sněmu a nejméně jednou za šest měsíců připravit zprávu o své 

činnosti pro Komoru a Radu pro veřejný dohled nad auditem, 
 c) ze svých členů volit a odvolávat předsedu a místopředsedy kárné komise. 



 (4) Kárná komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Jednání kárné komise 
svolává a řídí předseda nebo místopředseda kárné komise. Mezi jednotlivými zasedáními může 
předseda nebo místopředseda kárné komise rozhodnout v zájmu zachování lhůt pro vydání rozhodnutí 
o hlasování „per rollam“. Hlasování je ukončeno dnem, kdy Komora obdrží hlas od člena kárné 
komise, kterým je dosaženo nadpoloviční většiny hlasů všech členů kárné komise pro nebo proti. 

 

§ 8 
Společná ustanovení o volených orgánech Komory 

 (1) Do orgánu Komory nemůže být zvolen statutární auditor, který má v době konání sněmu pozastaven 
výkon auditorské činnosti. Statutární auditor může kandidovat a být zvolen za člena nebo náhradníka 
pouze do jednoho orgánu Komory. 

 (2) Prezident, první viceprezident a viceprezident Komory jsou voleni na dva roky, nejdéle však 
do vyhlášení výsledků voleb do výkonného výboru. Prezident, první viceprezident a viceprezident 
mohou být zvoleni opakovaně. Předseda a místopředsedové dozorčí a kárné komise jsou voleni 
na dva roky, nejdéle však do vyhlášení výsledků voleb do příslušné komise. Předsedové 
a místopředsedové komisí mohou být zvoleni opakovaně. 

 (3) Funkční období členů nebo náhradníků orgánu Komory nesmí přesáhnout dobu čtyř let. Funkční 
období náhradníků končí vždy vyhlášením výsledků voleb do orgánu Komory, jehož jsou náhradníky. 
Člen orgánu Komory může působit ve stejném orgánu Komory nejdéle dvě po sobě jdoucí funkční 
období. Náhradník orgánu Komory, který se v průběhu funkčního období stal členem orgánu, se pro 
tento případ nepovažuje za člena orgánu Komory, působil-li v orgánu Komory po dobu kratší devíti 
měsíců. Obdobně to platí pro člena orgánu zvoleného v doplňovacích volbách. Funkční období členů 
zvolených v doplňovacích volbách končí zároveň s funkčním obdobím členů a náhradníků zvolených 
v řádných volbách. 

 (4) Funkce v orgánech Komory jsou čestné. Při výkonu funkce v orgánech Komory přísluší členům 
náhrada věcných výdajů a náhrada za ztrátu času. Náhradu za ztrátu času je možno stanovit paušální 
částkou. 

 (5) Členové orgánů Komory mohou být v průběhu funkčního období ze své funkce odvoláni sněmem. 
Členové orgánů Komory mohou v průběhu funkčního období ze své funkce odstoupit. Členství 
v orgánu Komory končí uplynutím 30 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce 
tomu orgánu Komory, o jehož člena se jedná. 

 (6) Odstupující člen orgánu je oprávněn, v souvislosti se svým odstoupením z funkce, požádat orgán, 
jehož je členem, o zařazení mezi náhradníky tohoto orgánu. Orgán jeho žádosti zpravidla vyhoví; 
náhradníkem se odstupující člen orgánu stává dnem, kdy orgán jeho žádosti vyhoví, ne však dříve, 
než mu zanikne funkce člena orgánu. 

 (7) Členové orgánů Komory a pomocných orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem svých funkcí, a nesmí je využít nebo 
zneužít ke svému prospěchu nebo prospěchu jiných osob. Členové orgánů Komory jsou však 
oprávněni využívat zobecněné poznatky získané v souvislosti s výkonem své funkce. 

 (8) Doplňovací volby se musí konat v případě, že počet členů voleného orgánu poklesne pod dvě třetiny 
počtu stanoveného zákonem nebo statutem a tyto nelze doplnit z řad náhradníků. Doplňovací volby se 
mohou konat i v případě, že počet náhradníků voleného orgánu Komory klesne pod poloviční počet. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

HOSPODAŘENÍ KOMORY 

 

§ 9 

 (1) Komora hospodaří se svým majetkem. 

 (2) Hospodaření Komory se řídí rozpočtem nákladů a výnosů, který schvaluje sněm. Pokud sněm 
neschválí rozpočet Komory, hospodaří Komora do doby schválení rozpočtu podle schváleného 
rozpočtu Komory na minulý rok. Za hospodaření podle rozpočtu odpovídá výkonný výbor. Výkonný 
výbor je oprávněn provádět změny rozpočtu, pokud nedojde ke zhoršení výsledku hospodaření 
stanoveného schváleným rozpočtem. Výkonný výbor Komory je povinen zajistit snížení nákladů 
Komory v případě nepříznivého vývoje v hospodaření Komory. 



 (3) Výkonný výbor projednává čtvrtletně výsledky hospodaření Komory. 

 (4) Výnosy Komory jsou zejména příspěvky statutárních auditorů a auditorských společností na činnost 
Komory podle příspěvkového řádu, poplatky za přihlášky ke zkouškám podle zkušebního řádu, úhrady 
za služby poskytované Komorou včetně příslušenství, náklady kárného řízení a pokuty uložené 
v rámci kárného řízení. 

 

§ 10  
Auditor účetní závěrky Komory 

 (1) Účetní závěrka Komory je ověřována auditorem.  

 (2) Návrh na auditora a jeho náhradníka předkládá výkonný výbor Komory sněmu. 

 (3) Auditorem účetní závěrky Komory nemůže být fyzická osoba, která je v době jmenování sněmem či 
v období, jehož účetní závěrka má být ověřena, členem volených orgánů Komory.  

 (4) Auditora účetní závěrky Komory a jeho náhradníka volí sněm Komory.  

 (5) V případě, že auditor zvolený sněmem ztratí auditorské oprávnění před konáním dalšího sněmu, 
jmenuje výkonný výbor auditorem účetní závěrky Komory náhradníka zvoleného posledním sněmem.  

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚŘAD KOMORY 

 

§ 11 

 (1) Činnosti a úkoly Komory zajišťuje úřad Komory, který je tvořen zaměstnanci Komory. V čele úřadu 
Komory je ředitel, který je jmenován a odvoláván výkonným výborem. Za výkon své funkce odpovídá 
ředitel úřadu Komory výkonnému výboru. Ředitel úřadu Komory se účastní jednání výkonného výboru. 
Zaměstnance řídí a pracovní úkoly jim ukládá ředitel úřadu.  

 (2) Na činnost úřadu Komory dohlíží výkonný výbor. Přijetí zaměstnanců do pracovního poměru a jejich 
základní plat schvaluje prezident na návrh ředitele úřadu Komory. Pravidla pro odměňování 
zaměstnanců schvaluje výkonný výbor na návrh ředitele úřadu Komory. 

 (3) Zaměstnanci Komory mohou být pověřeni jednotlivými orgány Komory zajišťováním činnosti pouze 
v rámci působnosti jednotlivých orgánů Komory. 

 (4) Zaměstnanci Komory jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli 
v souvislosti s výkonem práce, a nesmí je využít nebo zneužít ke svému prospěchu nebo prospěchu 
jiných osob. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

ČINNOST KOMORY 

 

§ 12 
Spolupráce se státními orgány 

Při zajišťování svých úkolů spolupracuje Komora se státními orgány, především s Ministerstvem financí 

České republiky a Radou pro veřejný dohled nad auditem. Přitom Komora zejména: 

 a) projednává s Radou pro veřejný dohled nad auditem návrhy změn vnitřních předpisů, etického 
kodexu a auditorských standardů, 

 b) předkládá Radě pro veřejný dohled nad auditem vnitřní předpisy, etický kodex a auditorské 
standardy do 30 dnů ode dne jejich schválení sněmem,  

 c) podle možností se účastní přípravy obecně závazných právních předpisů, 
 d) podává podněty ke změnám obecně závazných právních předpisů a podněty k řešení sporných 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, 
 e) prosazuje zájmy profese. 

 



§ 13 
Zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně statutárních auditorů 

 (1) Ke zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně statutárních auditorů Komora zejména: 
 a) organizuje vzdělávací akce pro statutární auditory zaměřené na profesní předpisy, auditorské 

postupy, auditorské standardy, účetnictví a obecně závazné právní předpisy vztahující se 
k auditorským službám a činnosti účetních jednotek, 

 b) informuje statutární auditory o nových právních předpisech a problémech vznikajících při jejich 
aplikaci, 

 c) organizuje výměnu zkušeností v rámci profese, 
 d) informuje o vývoji profese auditora v jiných zemích. 

 (2) Podrobnosti o povinnostech statutárních auditorů v rámci zvyšování vzdělanosti stanoví profesní 
předpis. 

 

§ 14 
Teoretická a praktická vzdělávací příprava asistentů auditora 

 (1) Statutární auditoři a auditorské společnosti zaměstnávající asistenty auditora jsou zodpovědní 
za vzdělávání a praktickou vzdělávací přípravu asistentů auditora. Podrobnosti o povinnostech 
statutárních auditorů a auditorských společností ve vzdělávání a praktické přípravě asistentů auditora 
stanoví profesní předpis. 

 (2) Komora pro zajištění teoretické vzdělávací přípravy asistentů auditora zejména organizuje vzdělávací 
akce pro asistenty auditora. 

 

§ 15 
Rozhodování o zápisu statutárních auditorů a auditorských společností 

do rejstříku auditorů 

 (1) Do rejstříku auditorů zapisuje Komora fyzickou osobu po složení slibu, který umožní žadateli o zapsání 
složit  
do 30 dnů ode dne splnění podmínek stanovených zákonem.   

 (2) Osoba žádající o zapsání do rejstříku je povinna doložit Komoře splnění podmínek stanovených 
zákonem. Komora splnění těchto podmínek prověří.  

 (3) Pokud podaná žádost o zápis neobsahuje všechny potřebné doklady nebo tyto doklady nejsou 
dostatečně průkazné, zahájí Komora správní řízení a vyzve žadatele k doplnění žádosti ve stanovené 
lhůtě; lhůta nesmí být kratší 15 dnů. Na tuto dobu řízení přeruší. Pokud žadatel ve lhůtě nedostatky 
žádosti neodstraní, Komora do 30 dnů ode dne zahájení řízení žádost o zápis do rejstříku zamítne. 

 (4) V případě, že žadatel splnil všechny podmínky pro zápis, Komora: 
 a) u žádosti o zápis fyzické osoby do rejstříku auditorů stanoví termín pro složení profesního slibu 

podle zákona; profesní slib je nutno složit osobně. Po složení slibu Komora zapíše žadatele 
do rejstříku a vydá mu oprávnění. 

 b) u žádosti o zápis právnické osoby do rejstříku auditorů zapíše žadatele do rejstříku a vydá mu 
oprávnění. 

 (5) Auditorovi ze třetí země vydá Komora auditorské oprávnění nejpozději do 30 dnů ode dne splnění 
podmínek stanovených zákonem.  

 

§ 16 
Rozhodování o pozastavení a zánik oprávnění k výkonu auditorské činnosti  

 (1) O pozastavení nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti Komora vyrozumí statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost. 

 (2) Komora o pozastavení oprávnění k výkonu auditorské činnosti nebo zániku oprávnění k výkonu 
auditorské činnosti na základě žádosti auditora rozhoduje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 (3) Orgán Komory nezahájí řízení, pokud bylo z důvodu zakládajícího možnost zákazu nebo trvalého 
zákazu auditorské činnosti zahájeno řízení jiným orgánem Komory. 

 (4) Komora zveřejňuje osoby, kterým byl pozastaven výkon auditorské činnosti nebo jim zaniklo oprávnění 
k výkonu auditorské činnosti.  

 

 



§ 17 
Vedení rejstříku auditorů 

 (1) Komora vede rejstřík auditorů. Rejstřík obsahuje údaje stanovené zákonem a další údaje stanovené 
v odst. 5 až 7 níže. 

 (2) Rejstřík je veden v elektronické podobě a údaje jsou uvedeny v českém jazyce.  

 (3) Komora zveřejňuje ty údaje rejstříku, u nichž to předepisuje zákon, a dále kontaktní údaje auditorů, 
jejichž zveřejnění odsouhlasili jednotliví statutární auditoři nebo auditorské společnosti. 

 (4) Komora provádí zápisy údajů do rejstříku a jejich změny na základě: 
 a) rozhodnutí Komory, 
 b) oznámení a doložení změn údajů statutárním auditorem, auditorskou společností, asistentem 

auditora nebo osobou registrovanou pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi, 
 c) rozhodnutí, kterým skončil důvod pro pozastavení výkonu auditorské činnosti,  
 d) uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zahlazení kárného a jiného opatření, 
 e) využití dalších údajů stanovených zákonem. 

 (5) Do rejstříku se nad rámec zákonem předepsaných údajů zapisují o statutárních auditorech následující 
potřebné údaje: 

 a) kontaktní údaje, tedy e-mailová adresa, telefonní a mobilní číslo, má-li je zřízeny, 
 b) rodné příjmení, místo a okres narození, 
 c) adresa pro doručování. 

 (6) Do rejstříku se nad rámec zákonem předepsaných údajů zapisují o auditorských společnostech 
následující potřebné údaje: 

 a) kontaktní údaje, tedy e-mailová adresa, telefonní a mobilní číslo, má-li je zřízeny, 
 b) jméno a příjmení kontaktní osoby, 
 c) adresa pro doručování. 

 (7) Do rejstříku se nad rámec zákonem předepsaných údajů zapisují o asistentech auditora následující 
potřebné údaje: 

 a) kontaktní údaje, tedy e-mailová adresa, telefonní a mobilní číslo, má-li je zřízeny, 
 b) rodné příjmení, místo a okres narození, 
 c) adresa pro doručování, 
 d) jméno a evidenční číslo statutárního auditora, který je pověřen vedením odborné praxe, pokud ji 

asistent vykonává u auditorské společnosti, 
 e) datum zahájení odborné praxe, 
 f) rozsah týdenního pracovního úvazku. 

 

§ 18 
Rozhodování o zápisu asistentů auditora do rejstříku 

 (1) Do rejstříku zapisuje Komora asistenta auditora na základě oznámení auditora, u kterého asistent 
začal vykonávat odbornou praxi. Auditor zahájení odborné praxe oznámí Komoře nejdéle do 30 dnů. 
Oznámení je považováno za žádost o zápis do rejstříku. 

 (2) Žadatel je povinen doložit Komoře splnění podmínek stanovených zákonem a dále také souhlas 
asistenta s pravidly systému odborné praxe. Asistent zapisovaný do rejstříku musí být v pracovním 
poměru u statutárního auditora nebo u auditorské společnosti v pracovní pozici asistenta auditora. 

 (3) Pokud podaná žádost o zápis neobsahuje všechny potřebné doklady nebo tyto doklady nejsou 
dostatečně průkazné, zahájí Komora správní řízení a vyzve žadatele k doplnění žádosti ve stanovené 
lhůtě; lhůta nesmí být kratší 15 dnů. Na tuto dobu řízení přeruší. Pokud žadatel ve lhůtě nedostatky 
žádosti neodstraní, Komora do 30 dnů ode dne zahájení řízení žádost o zápis do rejstříku zamítne. 

 (4) V případě, že auditor oznamuje zahájení odborné praxe asistenta, který je již v rejstříku zapsán, 
Komora zaznamená do rejstříku změnu v osobě auditora, u kterého asistent vykonává odbornou praxi. 
Ani v tomto případě žadatel nemusí dokládat ty skutečnosti, které byly doloženy již při prvotním zápisu 
asistenta do rejstříku, a nedošlo u nich ke změně.  

 

§ 19 
Rozhodování o vyškrtnutí asistentů auditora z rejstříku 

 (1) Komora vyškrtne z rejstříku asistenta auditora, který: 
 a) o to písemně požádá, ke dni doručení žádosti, není-li v žádosti uveden den pozdější, 
 b) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, ke dni, kdy se o této skutečnosti dozvěděla, 



 c) se stal statutárním auditorem, ke dni zápisu do rejstříku, 
 d) nesplňuje některou z podmínek zákona pro zápis do rejstříku, ke dni, kdy se o této skutečnosti 

dozvěděla, 
 e) není v pracovním poměru u statutárního auditora nebo u auditorské společnosti, ke dni, kdy se 

o této skutečnosti dozvěděla, 
 f) přestal vykonávat odbornou praxi. 

Auditor, u kterého asistent vykonával odbornou praxi, je povinen nahlásit skutečnosti dle písm. e) a f) 

nejdéle do 30 dnů od jejich vzniku. 

 (2) O vyškrtnutí Komora vyrozumí asistenta auditora a auditora, u kterého asistent vykonával odbornou 
praxi, pokud je to možné. Rozhodnutí se vydává s účinky ke dni, kdy předmětná skutečnost nastala. 

 (3) V případech rozhodování Komory o vyškrtnutí z rejstříku je postupováno vždy podle správního řádu. 

 (4) Orgán Komory nezahájí řízení, pokud bylo z důvodu zakládajícího možnost vyškrtnutí z rejstříku 
zahájeno řízení jiným orgánem Komory. 

 

§ 20 
Auditorské standardy upravené právem Evropské unie  

a auditorské standardy vydávané Komorou  

 (1) Postupy auditora při provádění auditorské činnosti jsou upraveny auditorskými standardy upravenými 
právem Evropské unie a auditorskými standardy vydanými Komorou. Auditorskými standardy 
vydávanými Komorou jsou po jejich projednání s Radou pro veřejný dohled nad auditem veškeré 
předpisy (pronouncements) vydávané Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy 
(IAASB) při IFAC, neprohlásí-li Komora u příslušného předpisu opak, a veškeré další předpisy včetně 
aplikačních doložek, které Komora prohlásí za auditorské standardy.  

 (2) Výkonný výbor zajistí zveřejnění auditorských standardů vydaných Komorou na internetových 
stránkách Komory.  

 

§ 21 
Provádění osvětové, vzdělávací, vydavatelské, 

obchodní a poradenské činnosti 

 (1) Komora je oprávněna provádět osvětovou, přednáškovou, vzdělávací, vydavatelskou, obchodní 
a poradenskou činnost. Za tím účelem pořádá tematické přednášky, zpracovává odborná stanoviska, 
poskytuje ekonomické, účetní a auditorské poradenství, vydává vlastní a zajišťuje překlady 
zahraničních odborných publikací a provádí jejich distribuci a prodej. Osvětová činnost je zaměřena 
i na zviditelňování profese a informování veřejnosti o profesi. Poradenská činnost je zaměřena 
na řešení konkrétních problémů z oblasti auditorských postupů, účetnictví, daní a dalších 
ekonomických problémů. 

 (2) Služby, resp. produkty podle odst. 1 poskytuje Komora za úplatu, není-li Komorou stanoveno jinak. 
Ceny schvaluje výkonný výbor na návrh úřadu. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 22 

Závěrečná ustanovení 

 (1) Statut nabývá účinnosti vyhlášením výsledku hlasování na XXVII. sněmu Komory auditorů ČR, které 
proběhne zveřejněním na webových stránkách Komory auditorů ČRa nahrazuje dosavadní statut. 

 (2) Volby do dozorčí komise podle § 6 odst. 2 a volby do kárné komise podle § 7 odst. 2 proběhnou 
poprvé roku 2022 s tím, že 6 členů dozorčí komise a 4 členové kárné komise s nejvyšším počtem 
obdržených hlasů bude zvoleno na 4 roky, zbývající členové pak na 2 roky. 

Ustanovení § 8 odst. 2 věty třetí a čtvrté se použije poprvé pro předsedy a místopředsedy komisí 

zvolené v roce 2022. 

 (3)  Funkční období členů Výkonného výboru zvolených na XXVII. sněmu Komory auditorů ČR končí 
vyhlášením výsledku voleb na Sněmu Komory auditorů ČR v roce 2024. 

 



Důvodová zpráva (Statut) 

 

§ 4 odst. 7 – navrhovaná změna umožní rozesílat pozvánky na sněm komory všem statutárním auditorům 

prostřednictvím datové schránky auditora, kterou mají povinně zřízenou. Tato změna zajistí, že rozesílání 

pozvánek auditorům bude rychlejší, efektivnější a úspornější.   

 

§ 4a – umožňuje konání sněmu distančním způsobem. Možnost konat takto sněm je nutno zakotvit přímo 

ve vnitřních předpisech Komory, když zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob 

upravená v lex covid jsou časově omezena do 30. června 2021. V rámci sněmu konaného distančním 

způsobem se použije převážná většina ustanovení platných pro konání prezenčního sněmu, které již nyní 

Statut obsahuje, kdy výjimky vycházejí z charakteru konaného sněmu. Statut pak obsahuje zmocnění pro 

výkonný výbor zvolit, zda bude sněm konán distančním způsobem včetně určení způsobu konání tohoto 

sněmu a taktéž je současně výkonný výbor povinen určit bližší Technické pokyny a pravidla pro konání 

sněmu distančním způsobem. 

 


