STATUT
Rady pro veřejný dohled
nad auditem

Schváleno dne: 21. 9. 2016
Účinnost od: 1. 10. 2016
Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem
Verze 1.0

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Statut Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „statut“) upravuje postavení a
působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále je „Rada“), zásady hospodaření
Rady a vnitřní organizace Rady.
(2) Působnost Rady, zásady činnosti a zásady organizace, které jsou uvedené ve statutu,
jsou závazné pro vydání Organizačního řádu Rady a ostatních vnitřních předpisů Rady.
Článek 2
Postavení Rady
(1) Rada je kontrolním orgánem nad výkonem povinného auditu subjektů veřejného zájmu
a orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti, jemuž podléhají všichni
statutární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností
Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“).
(2) Rada je orgánem nezávislým na auditorské profesi. Při výkonu své působnosti dbá
na ochranu veřejného zájmu.
(3) Rada je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon“).
(4) Statutárním orgánem Rady je Prezident Rady.
(5) Sídlem Rady je Praha.
Článek 3
Působnost Rady
(1) Rada vykonává veřejný dohled nad
a) kontrolou dodržování ustanovení zákona, mezinárodních auditorských
standardů, auditorských standardů vydávaných Komorou, etického kodexu
a vnitřních předpisů Komory auditory a orgány Komory,
b) organizací, řízením a provozováním systému kontroly kvality auditorské
činnosti dozorčí komisí Komory,
c) organizací, řízením a provozováním systému průběžného vzdělávání
statutárních auditorů prováděného Komorou,
d) uplatňováním kárných a jiných opatření podle zákona Komorou při řízeních
proti auditorům, případně osobám registrovaným podle § 47 zákona.

(2) Konkrétní kompetence Rady související s výkonem dohledu dle odst. 1 jsou uvedeny
v zákoně (§ 38) a nelze je dále rozšiřovat.
(3) Rada spolupracuje s orgány veřejného dohledu nad auditory ostatních členských států
a třetích zemí za podmínek stanovených zákonem a přímo použitelným předpisem
Evropské Unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného
zájmu (dále jen „nařízení“),1
(4) Rada se podílí na metodickém vedení a podpoře výborů pro audit.

Článek 4
Orgány
(1) Prezidium je výkonným orgánem Rady, statutárním orgánem Rady je prezident
Prezidia. Funkční období členů Prezidia, jejich jmenování a odvolávání upravuje zákon.
Způsob odměňování členů Prezidia upravuje prováděcí právní předpis.
(2) Disciplinární výbor je orgánem Rady. Členy Disciplinárního výboru jmenuje a odvolává
Prezident Rady na návrh členů Prezidia. Funkční období členů Disciplinárního výboru
jsou 4 roky. Dojde-li k odvolání nebo vzdání se funkce některého člena Disciplinárního
výboru, stanoví se funkční období nově jmenovaného člena vždy do konce funkčního
období předchůdce. Výši odměn členů Disciplinárního výboru stanoví Prezidium.
Pravidla jednání Disciplinárního výborem se řídí § 134 správního řádu.
(3) Kontrolní výbor je orgánem Rady. Členy kontrolního výboru jmenuje a odvolává
Prezident Rady na návrh členů Prezidia. Funkční období členů Kontrolního výboru je
čtyřleté. Při jmenování prvních členů Kontrolního výboru se u dvou z nich stanoví
funkční období jako dvouleté a u tří z nich jako čtyřleté. Dojde-li k odvolání nebo vzdání
se funkce některého člena Kontrolního výboru, stanoví se funkční období nově
jmenovaného člena vždy do konce funkčního období předchůdce. Výši odměn členů
Kontrolního výboru stanoví Prezidium. Pravidla jednání Kontrolního výboru se řídí
§ 134 správního řádu.
(4) Rozsah kompetencí jednotlivých orgánů Rady, poradních komisí a vnitřních útvarů
Rady upravuje v podrobnostech Organizační řád Rady schvalovaný Prezidiem Rady.
Organizační řád Rady upravuje také strukturu vnitřních předpisů Rady.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit
subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES.

Článek 5
Mlčenlivost
Mlčenlivost o skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se účetní jednotky,
se v souladu s ustanovením § 15b odst. 1 zákona vztahuje na všechny členy Rady a na
všechny osoby, které mají nebo měly na základě pověření Rady přístup k takovým
informacím. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí dokumentů Radou
příslušnému orgánu jiného členského státu podle § 42 odst. 1 zákona, případně příslušnému
orgánu třetí země podle § 49 zákona.
Článek 6
Hospodaření Rady
(1) Činnost Rady je financována dotací ze státního rozpočtu, z úroků z vkladů, penále,
pojistných plnění a jiných plateb, získaných použitím finančních prostředků Rady,
z výnosů z prodeje majetku Rady a ostatních příjmů vzniklých z činnosti Rady.
(2) Rada sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu, který předkládá
Ministerstvu financí nejpozději v termínech stanovených pro sestavování státního
rozpočtu.
(3) Rada předkládá Ministerstvu financí čtvrtletně požadavky na uvolňování dotací ze
schváleného rozpočtu zohledňující potřeby Rady na dané rozpočtové období.
(4) Finanční prostředky nebo jiný majetek může Rada používat výhradně pro účely výkonu
působnosti stanovené zákonem. Rada je povinna se při výkonu své působnosti chovat
hospodárně.
(5) Zásady odměňování členů poradních komisi Rady stanoví Prezidium Rady.
(6) Zásady poskytování mzdy a odměn zaměstnancům Rady stanoví Prezidium vnitřním
předpisem.
(7) Účetním obdobím podle zvláštního právního předpisu je kalendářní rok.

Článek 7
Informační povinnosti Rady
(1) Rada vydá každoročně, nejpozději do 30. června, zprávu o veřejném dohledu nad
auditem v České republice za předcházející kalendářní rok (dále také „Zpráva“).
Zpráva obsahuje zejména:
a) vyhodnocení plánu činnosti na příslušný rok,
b) závěry Rady k výsledkům kontrol výkonu povinného auditu u subjektů
veřejného zájmu,
c) závěry Rady k nálezům v oblasti veřejného dohledu,
d) vyjádření Rady k činnosti Komory, zejména s přihlédnutím k § 31 zákona,
e) případná doporučení k dalšímu zkvalitnění systému veřejného dohledu
nad auditem.
(2) Součástí Zprávy podle odst. 1 je také samostatná kapitola „Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
(3) Rada vydá dle ustanovení § 24 odst. 7 zákona souhrnnou zprávu o systému zajištění
kvality, kterou je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách nejpozději do
6 měsíců od skončení kalendářního roku. Tato povinnost Rady se považuje za splněnou
i tehdy, jsou-li příslušné informace uvedeny ve Zprávě podle odst. 1, a to za předpokladu,
že jsou obsaženy v samostatné kapitole nazvané „Souhrnná zpráva o systému zajištění
kvality“ a identifikovány odkazem na příslušné ustanovení zákona.
(4) Rada zveřejní účetní závěrku za předcházející účetní období na svých internetových
stránkách nejpozději do 30. června a dále informace podle čl. 28 nařízení. Tato povinnost
Rady se považuje za splněnou i tehdy, jsou-li příslušné informace uvedeny ve Zprávě podle
odst. 1 nebo k ní přiloženy.
(5) Zprávu podle odst. 1 projedná a schválí Prezidium. Schválenou zprávu Rada zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň ji předloží Ministerstvu financí České
republiky, České národní bance a Komoře auditorů České republiky.
(6) Není-li postupováno podle odst. 3 věta druhá, schvaluje souhrnnou zprávu o systému
zajištění kvality Prezidium.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut byl schválen Prezidiem Rady dne
dnem 1. 10. 2016
(2) Změny tohoto statutu schvaluje Prezidium.

21. 9. 2016 a nabývá účinnosti

