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Priority činnosti Komory auditorů ČR (dále jen „Komora“) jsou zaměřeny do oblastí: vzdělávání a metodické podpory 
auditorů, řízení a kontroly kvality auditorské 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	 řádné	

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	 kontrol	 komory	 a	 RVDA	 u	 auditorů	 subjektů	 veřejného	

zájmu,
•	 zvyšovat	kvalitu	a	rozšiřovat	nabídku	vzdělávání	asistentů	auditora	před	vstupem	do	profese,	průběžného	

vzdělávání auditorů (KPV) s širším využitím on-line možností - webinářů, workshopů a e-learningových 
kurzů,

•	 pokračovat	ve	školeních	o	auditorských	standardech,	spisu	auditora	a	o	vnitřním	systému	řízení	kvality	
podle ISQM 1 a 2 tak, aby všichni činní auditoři mohli prokázat svoji odbornost v této oblasti,

•	 podporovat	a	rozšiřovat	on-line	komunikaci	v	rámci	členské	základny,
•	 zajišťovat	metodickou	podporu	a	umožnit	vzdělávání	auditorům	v	souvislosti	s	ověřováním	účetních	závěrek	

sestavených podle IFRS,
•	 aktivně	 a	 dlouhodobě	 spolupracovat	 s	 partnerskými	 auditorskými	 komorami	 v	 Maďarsku,	 Polsku	

a na Slovensku,
•	 rozvíjet	spolupráci	s	Asociací	certifikovaných	účetních	(ACCA)	a	Institutem	autorizovaných	účetních	znalců	

Anglie a Walesu (ICAEW), 
•	 nadále	 se	 aktivně	 podílet	 na	 činnosti	 Accountancy	 Europe	 (AE),	 Mezinárodní	 federace	 účetních	 (IFAC)	

a Národní účetní rady (NÚR),
•	 zabezpečit	efektivní	a	vyrovnané	hospodaření	komory,
•	 vhodným	a	racionálním	způsobem	informovat	auditorskou	obec	o	výsledcích	činnosti	výkonného	výboru	

a jeho pomocných orgánů (odborných výborů),
•	 pomáhat	s	rozšiřováním	povědomí	laické	veřejnosti	o	významu	nezávislého	ověření	účetní	závěrky	a	o	roli	

auditora,
•	 spolupracovat	s	dozorčí	komisí	a	kárnou	komisí	při	řešení	otázek	souvisejících	s	podporou	kvality	auditorské	

činnosti,
•	 aktivně	se	zaměřovat	na	podporu	malých	a	současně	i	středních	auditorských	praxí,
•	 hledat	nové	možnosti	pro	poskytování	auditorských	služeb,	zejména	v	oblasti	veřejného	sektoru,
•	 rozšiřovat	možnosti	využití	on-line	registračního	a	komunikačního	systému	v	rámci	existujících	informačních	

systémů,
•	 pravidelně	 komunikovat	 s	 odbornou	 veřejností	 o	 novinkách	 a	 změnách	 v	 oblasti	 auditu	 účetní	 závěrky	

a možnostech využití dalších auditorských služeb se zaměřením na malé a střední auditorské firmy,
•	 prohlubovat	další	spolupráci	a	výměnu	informací	s	Českým	institutem	interních	auditorů	(ČIIA)	a	Nejvyšším	

kontrolním úřadem (NKÚ),
•	 podporovat	samosprávnost	a	nezávislost	auditorské	profese,
•	 rozvíjet	 spolupráci	 s	 profesními	 komorami	 a	 institucemi,	 jejichž	 zaměření	 přímo	 či	 nepřímo	 souvisí	

s auditorskou profesí.

Dozorčí komise
•	 prohlubovat	spolupráci	s	RVDA	při	zkvalitňování	zavedeného	systému	kontrol	kvality	auditu,
•	 spolupracovat	při	provádění	kontrol	kvality	a	dále	interaktivně	spolupracovat	při	společných	kontrolách,
•	 provádět	kontroly	kvality	v	takovém	rozsahu	a	počtu,	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	 informace	 zjištěné	 v	 monitoringu,	 zintenzivnit	 kontroly	

přezkumů hospodaření v reakci na Zprávy MF ČR o výsledcích dozorů nad přezkoumáním hospodaření,
•	 informovat	 auditorskou	 obec	 o	 zjišťovaných	 nedostatcích	 při	 kontrolách	 kvality	 (zejména	 z	 kontrol	

přezkumů hospodaření) prostřednictvím článků v časopisu Auditor a doporučovat případná školení pro 
auditory,

•	 kontrolovat	 implementaci	 standardu	 ISQM	 1	 v	 rámci	 prováděných	 kontrol	 u	 auditorů	 a	 auditorských	
společností.
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Kárná komise
•	 v	 rámci	kárného	 řízení	 zahajovaného	na	návrh	subjektů	dle	§	26	zákona	č.	93/2009	Sb.,	o	auditorech	

(ZoA) postihovat jednání auditorů a auditorských společností, které je v rozporu se ZoA, jiným právním 
předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, mezinárodními auditorskými standardy a s dalšími 
auditorskými standardy Komory, směrnicemi, etickým kodexem a vnitřními 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	
společnostmi (kromě případů, kdy k řešení bude příslušný disciplinární výbor Rady pro veřejný dohled nad 
auditem),

•	 postihovat	nedodržování	požadavku	na	kontinuální	profesní	vzdělávání	auditorů	(neabsolvování	povinného	
prioritního tématu, nedodržení stanoveného počtu hodin kontinuálního profesního vzdělávání),

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

•	 informovat	 veřejnost	 o	 kárných	 opatřeních	 prostřednictvím	 webových	 stránek	 Komory	 (informace	
o pravomocně udělených kárných opatřeních zveřejňované u jednotlivých auditorů ve veřejně přístupném 
internetovém rejstříku auditorů, včetně zveřejnění 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.


