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ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1

Předmět úpravy
(1) Disciplinární řád Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „disciplinární řád“) upravuje
v návaznosti na zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „ZoA“ nebo „zákon“) vybrané postupy
související s projednáváním přestupků uvedených v hlavě XI. zákona, včetně úkonů prováděných před
zahájením řízení.
(2) Na postupy podle tohoto disciplinárního řádu se vztahují základní zásady činnosti správních orgánů
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
(3) Kde se dále v tomto disciplinárním řádu používá výraz „Rada“, rozumí se jím „Rada pro veřejný
dohled nad auditem“.

ČÁST DRUHÁ
DISCIPLINÁRNÍ VÝBOR
§2

Organizační a procesní rámec činnosti
(1) Disciplinární výbor je orgánem Rady stanoveným zákonem a vykonávajícím v prvním stupni
působnost Rady v řízení o přestupcích podle hlavy XI. zákona. Úplné informace o organizačním
uspořádání disciplinárního výboru obsahuje zákon, Statut Rady a Organizační řád Rady.
(2) Pravidla jednání disciplinárního výboru se řídí jednacím řádem.
(3) Členové disciplinárního výboru se považují za oprávněné úřední osoby. Těmi se rozumí také
zaměstnanci Rady vykonávající na základě pokynů kteréhokoliv člena disciplinárního výboru či dle svého
pracovního zařazení jednotlivé dílčí procesní úkony v řízení o přestupcích dle hlavy XI. zákona.
§3

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
(1) Z projednávání a rozhodování věci jsou vyloučeni ti členové disciplinárního výboru, o nichž lze
důvodně předpokládat, že mají s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich
zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti.
(2) Člen disciplinárního výboru je povinen oznámit předsedovi disciplinárního výboru skutečnosti
nasvědčující jeho vyloučení z projednávání a rozhodování věci, jakmile se o nich dozví. Týkají-li se
skutečnosti podle předchozí věty předsedy disciplinárního výboru, oznámí je ostatním členům výboru.
(3) Účastník řízení může namítat podjatost člena disciplinárního výboru kdykoli v průběhu řízení, jakmile
se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl,
ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. Při vyřizování námitky podjatosti se postupuje podle
§ 134 odst. 4 správního řádu.
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§4

Spis
V každé jednotlivé věci projednávané disciplinárním výborem se zakládá spis. Každý spis musí být
označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení
rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou
zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis
musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.

ČÁST TŘETÍ
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
§5

Vymezení účastníků řízení
Účastníkem řízení je obviněný ze spáchání přestupku.
§6

Úkony a práva účastníků řízení
(1) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.
(2) Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníkům řízení musí být před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. To se netýká účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
(3) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do kárného spisu, a to i v případě, že je
rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník řízení zastoupen, může spolu s ním nahlížet do
spisu také jeho podpůrce. Jiným osobám lze umožnit nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo
jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popř. dalších dotčených osob
nebo veřejný zájem.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil
kopie spisu nebo jeho části. K nahlížení oprávněná osoba si může kopie spisu nebo jeho části bezplatně
pořídit i vlastním, k tomu způsobilým zařízením, např. fotoaparátem či mobilním telefonem.

ČÁST ČTVRTÁ
POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
§7

Postup před zahájením řízení
Disciplinární výbor je oprávněn zahájit řízení z moci úřední na základě zjištění obsažených v Protokolu o
kontrole kvality nebo na základě jiných skutečností nasvědčujících spáchání přestupku podle hlavy XI.
zákona. Důvodem pro zahájení řízení mohou být také zjištění z provedeného šetření podle § 40b zákona.
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Hlava I.
VĚCNÁ ZJIŠTĚNÍ Z KONTROL KVALITY
§8

Postup po předložení Protokolu o kontrole kvality
(1) Protokol o kontrole kvality je spolu s podklady prokazujícími vytýkané nedostatky předán
disciplinárnímu výboru k dalšímu vyřízení dle tohoto disciplinárního řádu. Disciplinárnímu výboru je
zároveň postoupeno také stanovisko kontrolního výboru Rady (dále jen „kontrolní výbor“) obsahující
náležitosti uvedené v Řádu ke kontrolám kvality.
(2) V případě, kdy to disciplinární výbor považuje po vyhodnocení podkladů dle odst. 1 za důvodné,
zahájí řízení z moci úřední ve smyslu § 11 tohoto disciplinárního řádu.
(3) Disciplinární výbor je oprávněn vyžádat si pro účely správního uvážení doplnění předloženého
stanoviska nebo si přizvat k podání ústního vysvětlení vedoucího kontrolní skupiny či jiného člena
kontrolní skupiny, eventuálně provést jiné vhodné postupy nebo konzultace nezbytné k řádnému
posouzení, zda zjištěné nedostatky odůvodňují zahájení řízení z moci úřední.

Hlava II.
JINÉ PODNĚTY
§9

Přijímání podnětů
(1) Rada přijímá podněty nasvědčující spáchání přestupků podle hlavy XI. zákona. Má-li se disciplinární
výbor konkrétním podnětem věcně zabývat, musí z něj být alespoň patrné, jaké skutečnosti mají dle
názoru podatele odůvodňovat zahájení řízení z moci úřední, a který subjekt je podnětem napadán.
(2) Pokud o to osoba, která podnět činí, požádá, je jí disciplinární výbor povinen ve lhůtě 30 dnů ode
dne, kdy podnět obdržel, sdělit, jaká ve věci učinil opatření. Žádosti ve smyslu první věty nelze vyhovět,
nejsou-li známy identifikační údaje takové osoby.
(3) Za podnět k zahájení řízení z moci úřední lze považovat i zprávy z monitoringu médií, poznatky
z vlastní činnosti Rady, oznámení státních orgánů, policie nebo postoupení věci orgánem činným
v trestním řízení.
§ 10

Šetření podnětů
(1) K prověření podnětu opatřuje disciplinární výbor nezbytná vysvětlení (§ 137 správního řádu) nebo
provádí šetření podle § 40b zákona. Je-li to vhodné, může disciplinární výbor požádat třetí osobu
o zaslání písemného stanoviska. Pro účely provedení šetření si disciplinární výbor může ustanovit tým,
ve kterém budou zaměstnanci Rady, případně pověření experti.
(2) Vyplývá-li z podnětu pochybení auditora podléhajícího systému zajištění kvality ve smyslu § 24
odst. 2 písm. b) zákona, je disciplinární výbor oprávněn požádat kontrolní výbor o zajištění organizace
a provedení kontroly kvality. Provedení kontroly kvality se řídí Řádem ke kontrolám kvality.
(3) Shledá-li disciplinární výbor důvody pro zahájení řízení, postupuje podle § 11 tohoto disciplinárního
řádu.
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ČÁST PÁTÁ
ŘÍZENÍ PŘED DISCIPLINÁRNÍM VÝBOREM
Hlava I.
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
§ 11

Oznámení o zahájení řízení
(1) Řízení o přestupku vedená disciplinárním výborem jsou zahajována výlučně z moci úřední.
(2) Řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku. Společné řízení
je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem podezřelým z přestupku. Oznámení o zahájení
řízení lze spojit s jiným vhodným úkonem v řízení.
(3) Oznámení o zahájení řízení o přestupku obsahuje popis skutku, o kterém má být v řízení
rozhodováno, a jeho předběžnou právní kvalifikaci. Pokud v průběhu řízení disciplinární výbor změní
právní kvalifikaci skutku, vyrozumí o tom obviněného.
(4) V oznámení o zahájení řízení z moci úřední vyzve disciplinární výbor účastníka řízení, aby se k věci
vyjádřil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň jej poučí o jeho procesních právech.
(5) Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, projednají se tyto ve společném řízení. Společné řízení
se koná též proti všem podezřelým, jejichž přestupky spolu souvisejí a jsou projednávány disciplinárním
výborem. Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném
přestupku.

Hlava II.
PRŮBĚH ŘÍZENÍ NA PRVNÍM STUPNI
§ 12

Zasedání disciplinárního výboru a ústní jednání
(1) K projednání přestupku může disciplinární výbor nařídit ústní jednání. Disciplinární výbor nařídí ústní
jednání na požádání obviněného, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv; jinak návrh zamítne usnesením,
které se oznamuje pouze obviněnému. O právu žádat nařízení ústního jednání musí být obviněný
poučen. Správní orgán nařídí ústní jednání i bez požádání obviněného, je-li to nezbytné pro zjištění stavu
věci.
(2) Ústní jednání lze konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí
s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité
omluvy nebo bez dostatečného důvodu.
(3) O ústním jednání, výslechu svědka, výslechu znalce či provedení důkazu listinou, pokud jsou
prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž
dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo
zvukový záznam.
(4) Protokol podepisují členové disciplinárního výboru a všechny ostatní osoby, které se účastnily ústního
jednání nebo úkonů, o jejichž provedení se pořizuje protokol. Odepření podpisu, důvody odepření,
jsou-li sděleny a případné námitky proti obsahu protokolu se v něm zaznamenají.
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§ 13

Průběh ústního jednání a dokazování
(1) Po zahájení ústního jednání seznámí předseda nebo jiný určený člen disciplinárního výboru přítomné
osoby s podstatou tvrzeného porušení povinností, s předloženými důkazy a výsledky šetření, které bylo
ve věci dosud provedeno. Poté se umožní obviněnému, případně jeho zástupci, aby se k věci vyjádřil.
Není-li obviněný, případně jeho zástupce přítomen nebo nebylo-li využito právo ústně se vyjádřit, přečte
se jejich písemné vyjádření, a to za předpokladu, že bylo předloženo.
(2) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a
které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, svědecké
výpovědi a znalecké posudky.
(3) V případě, kdy je k jednání přizván svědek, je nezbytné ho před začátkem výslechu poučit
o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o povinnosti vypovídat pravdu a
nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
(4) Po skončení dokazování následuje neveřejná porada disciplinárního výboru o konečném rozhodnutí
ve věci. Na závěr porady přítomní členové disciplinárního výboru hlasují nejprve o tom, zda se obviněný
dopustil porušení svých povinností, a je-li uznán vinným či odpovědným za přestupek, hlasují o uložení
sankce. Žádný z přítomných členů disciplinárního výboru se nesmí zdržet hlasování.
§ 14

Vybrané zásady rozhodování a sankcionování
(1) Disciplinární výbor dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo
okolnostem daného případu. Při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů je povinen
postupovat tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. Disciplinární výbor je povinen i bez návrhu zjistit
všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného.
(2) Disciplinární výbor není vázán návrhy účastníků, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke
zjištění stavu věci. Podklady pro rozhodnutí, zejména důkazy, hodnotí disciplinární výbor podle své
úvahy; pečlivě přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá je disciplinární výbor nejpozději do 60 dnů ode
dne zahájení řízení.
(4) Byla-li uložená sankce zahlazena, nelze na auditora či jinou osobu pohlížet, jako by se dopustila
přestupku.
§ 15

Odložení věci
(1) Disciplinární výbor, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže
a) došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci,
b) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva,
c) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle jiného zákona nebo je senátorem nebo poslancem,
který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení
podle jiných zákonů,
d) podezřelý z přestupku nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek odpovědný,
e) odpovědnost za přestupek zanikla,
f) fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku zemřela, pokud
odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek nepřešla na osobu, která pokračuje v její
podnikatelské činnosti,
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g) právnická osoba zanikla, pokud odpovědnost za přestupek nepřešla na jejího právního nástupce,
h) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení
způsobem uvedeným v § 77 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen „přestupkový zákon“),
i) nezjistí do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti
odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.
(2) Disciplinární výbor, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže se o totožném skutku vede
trestní řízení.
(3) Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 a 2 se pouze poznamená do spisu.
(4) Disciplinární výbor, aniž řízení zahájí, může věc usnesením dále odložit, jestliže
a) podezřelý z přestupku spáchal jedním skutkem více přestupků, které nebyly projednány
ve společném řízení, a správní trest uložený za některý z nich lze považovat za postačující, nebo
b) správní trest, který lze za přestupek uložit, je bezvýznamný vedle trestu, který byl podezřelému
z přestupku uložen v trestním řízení za jiný skutek;
(5) Usnesení podle odst. 4 se oznamuje podezřelému z přestupku.
§ 16

Předání věci
(1) Disciplinární výbor věc bezodkladně i v průběhu řízení předá
a) orgánu činnému v trestním řízení, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin,
nebo
b) orgánu příslušnému podle jiného zákona k projednání skutku, který má znaky přestupku osoby
uvedené v § 4 odst. 4 nebo 5 přestupkového zákona, pokud o skutku již nebylo rozhodnuto v prvním
stupni.
(2) Disciplinární výbor věc bezodkladně předá věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, pokud
není sám věcně nebo místně příslušný.
(3) O předání věci disciplinární výbor vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu.
§ 17

Zastavení řízení
(1) Disciplinární výbor usnesením zastaví řízení, jestliže
a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem,
b) skutek nespáchal obviněný,
c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno,
d) obviněný požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva,
e) obviněný požívá výsad a imunit podle jiného zákona nebo je senátorem nebo poslancem, který
požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle
jiných zákonů,
f) obviněný nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek odpovědný,
g) odpovědnost za přestupek zanikla,
h) o totožném přestupku dříve zahájil řízení proti téže osobě jiný správní orgán,
i) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení
způsobem uvedeným v § 77 odst. 2 přestupkového zákona,
j) obviněný zemřel nebo zanikl.
(2) Usnesení o zastavení řízení podle odstavce 1 písm. d), e), h), i), j) se pouze poznamená do spisu.
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(3) Pokud bylo řízení zastaveno podle odstavce 1 písm. d) nebo e), obviněný přestal být osobou
požívající výsad a imunit podle jiného zákona nebo mezinárodního práva a nejsou-li dány jiné důvody
zastavení řízení podle odstavce 1, 4 nebo 5, disciplinární výbor zahájí řízení.
(4) Disciplinární výbor řízení o přestupku usnesením zastaví, jestliže se o totožném skutku vede trestní
řízení. Řízení lze po ukončení trestního řízení o tomto skutku znovu zahájit, ledaže bylo o skutku
rozhodnuto, že se nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat
nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo
zastaveno na základě schválení narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo
bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého.
(5) Disciplinární výbor může usnesením zastavit řízení, jestliže správní trest, který lze za přestupek uložit,
je bezvýznamný vedle trestu, který byl obviněnému uložen za jiný skutek v trestním řízení.
§ 18

Rozhodnutí o přestupku
(1) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, se kromě náležitostí
podle správního řádu uvede
a) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání,
b) právní kvalifikace skutku,
c) vyslovení viny,
d) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou,
e) druh a výměra správního trestu, popřípadě výrok o podmíněném upuštění od uložení správního
trestu, o upuštění od uložení správního trestu nebo o mimořádném snížení výměry pokuty,
f) výrok o uplatněném nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a
g) výrok o náhradě nákladů řízení.
(2) V případě, kdy je sankce ukládána statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti, zveřejní se
(s výjimkou napomenutí) v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky (dále také
„Komora“).

ČÁST ŠESTÁ
POSTUP V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ
§ 19

Vybraná pravidla odvolacího řízení
(1) Proti rozhodnutí disciplinárního výboru může obviněný podat odvolání, které má vždy odkladný
účinek. V důsledku odkladného účinku nenastává právní moc ani vykonatelnost odvoláním napadeného
rozhodnutí.
(2) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo
rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno
v první den odvolací lhůty.
(3) Právo podat odvolání nepřísluší obviněnému, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně
nebo ústně do protokolu vzdal.
(4) Jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět, nemůže je podat znovu. Odvolání lze vzít zpět nejpozději
do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Stránka 8 z 9

(5) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné.
§ 20

Postup disciplinárního výboru po podání odvolání
(1) Odvolacím správním orgánem je Prezidium. Odvolání k Prezidiu se podává prostřednictvím
disciplinárního výboru.
(2) Disciplinární výbor, který napadené rozhodnutí vydal, je může změnit nebo zrušit, pokud tím plně
vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni,
kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
(3) Pokud disciplinární výbor nepostupuje podle předchozího odstavce, předá spis spolu se svým
stanoviskem Prezidiu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného
odvolání předá spis do 10 dnů; ve svém stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro
posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.
§ 21

Postup Prezidia po postoupení odvolání
(1) Prezidium je povinno v rozhodnutí o odvolání řádně vypořádat uplatněné odvolací námitky. Za
splnění této povinnosti nelze považovat toliko paušální odkaz na odůvodnění prvoinstančního orgánu
(disciplinárního výboru) nebo na jinou listinu založenou ve spise.
(2) V průběhu odvolacího řízení se přihlédne ke všem odvolatelem uplatněným skutečnostem a
důkazům. Zásada koncentrace řízení uvedená v § 82 odst. 4 správního řádu se v řízení o přestupku
neuplatní.
(3) V odvolacím řízení nemůže Prezidium změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku.
(4) Pokud Prezidium zruší rozhodnutí disciplinárního výboru a věc mu vrátí k novému projednání, je
disciplinární výbor vázán právním názorem odvolacího orgánu uvedeným v odůvodnění. Disciplinární
výbor před opětovným projednáním na prvním stupni umožní obviněnému, aby se k věci vyjádřil.
(5) Rozhodnutí Prezidia o podaném odvolání je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů;
v případě rovnosti hlasů je rozhodný hlas Prezidenta Rady.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2018.
(2) Změny a doplňky tohoto disciplinárního řádu schvaluje Prezidium.

V Praze dne 25. 4. 2018

Ing. Pavel Racocha, MIA
Prezident Rady
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