ZPRÁVA O ČINNOSTI
RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM
V ROCE 2009

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) vznikla v květnu 2009 v souladu
se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákona o
auditorech“).
Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti, jemuž
podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Je pověřena rovněž dohledem
nad činností Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“) a je nezávislá na
auditorské profesi. Cílem fungování Rady je zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a
účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a
zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cestou k tomuto cíli je
zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb.
Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a bezpečí osob vykonávajících
auditorskou profesi. Dalším úkolem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu
nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie (dále jen „EU“) i mimo ni.
Výkonným orgánem Rady je šestičlenné Prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona o
auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Funkční období členů
Prezidia je 6 let. Každé 2 roky jsou jmenováni dva členové Prezidia.
Prezidium zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Zasedání
Prezidia je neveřejné.
Ke dni 15. května 2009 byli ministrem financí do Prezidia jmenováni tito členové:
•
•
•
•
•
•

Ing. Jiří Ficbauer, CSc.,MBA
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Ing. Zdeněk Liška
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Ing. Radek Neužil, LL.M.
Ing. Jiří Rusnok

Ustavující zasedání Prezidia se konalo dne 1.6.2009 za přítomnosti náměstka ministra
financí Ing. Petra Chrenka, ředitele odboru Účetnictví a audit Ing. Petra Plesnivého a
zástupce ředitele odboru Účetnictví a audit Ing. Martina Šabo a všech členů Prezidia.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů, byl na ustavujícím zasedání Prezidia zvolen prezidentem Rady Ing. Jiří
Rusnok.

.
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Prezidiu jsou nápomocné následující výbory, které ustanovuje Rada a jejichž členy
jmenuje na návrh předsedy příslušného Výboru prezident Rady:
Výbor pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení
Předsedou Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení byl
jmenován Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA a zástupcem předsedy byla jmenována prof.
JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Členové výboru: JUDr. Alena Kohoutková, Ing. Ivo Středa, Ing. Pavel Uminský, JUDr.
Stanislav Kadečka, Ph.D.
Výbor odpovídá zejména za dohled nad organizací, řízením a provozováním systému
kontroly kvality prováděného Komorou a plní funkci odvolacího správního orgánu v řízení o
odvolání proti rozhodnutí Komory ve vztahu k disciplinárním opatřením uloženým za
neplnění kvality práce auditorů a auditorských společností. V této souvislosti spolupracuje i s
ostatními orgány dohledu v rámci EU a popř. třetích zemí za podmínek stanovených
zákonem o auditorech. Kromě toho výbor posuzuje řádné uvedení důvodů uvedených v
oznámení o odstoupení od smlouvy o povinném auditu. Výbor projednává s Komorou návrhy
změn vnitřních předpisů, jako např. Etického kodexu, Kárného řádu a Dozorčího řádu.
Výbor pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky
Předsedou Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky byla jmenována prof. Ing.
Libuše Műllerová, CSc.
Členové výboru: prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jana Skálová, JUDr. Miroslav Kocián,
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Výbor odpovídá zejména za dohled nad organizací, řízením a provozováním
zkouškového systému a systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného
Komorou. Dále plní funkci odvolacího správního orgánu v řízení o odvolání proti rozhodnutí
Komory ve vztahu k uznávání zkoušek v rámci zkouškového systému a ve vztahu k
disciplinárním opatřením uloženým za neplnění povinností v rámci průběžného vzdělávání
statutárních auditorů prováděného Komorou. V této souvislosti spolupracuje i s ostatními
orgány dohledu v rámci EU a popř. třetích zemí za podmínek stanovených zákonem o
auditorech. Výbor projednává s Komorou návrhy změn vnitřních předpisů týkajících se jeho
oblasti, zejm. Zkušebního řádu, Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání a Směrnice
pro řízenou praxi asistentů auditora.
Výbor pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu
Předsedou Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu byl jmenován Ing. Radek
Neužil, LL.M.
Členové výboru: Ing. Jiří Nekovář, Ing. Petr Kříž, Ing. Petr Šobotník.
Výbor odpovídá zejména za přípravu a koordinaci prací souvisejících s přípravou
právních předpisů týkajících se povinného auditu účetních závěrek a konsolidovaných
účetních závěrek včetně spolupráce s MF ČR a ostatními orgány dohledu v rámci EU a popř.
třetích zemí za podmínek stanovených zákonem o auditorech. Výbor je zapojen do
mezinárodní spolupráce, zejména pak zástupce výboru spolupracuje s nezávislou poradní
skupinou Evropské komise orgánů veřejného dohledu nad auditem EGAOB. Výbor plní
funkci odvolacího správního orgánu v řízení o odvolání proti rozhodnutí Komory ve vztahu k
disciplinárním opatřením uloženým za neplnění příspěvkových a informačních povinností.
Výbor projednává s Komorou návrhy změn vnitřních předpisů, jako např. Statutu, Volebního
řádu, Příspěvkového řádu, Jednacího řádu a Informačního řádu.
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Kontrolní výbor
Předsedou Kontrolního výboru byl jmenován Ing. Zdeněk Liška.
Výbor odpovídá zejména za organizaci a provádění kontroly správnosti,
hospodárnosti a efektivnosti vynakládání rozpočtových prostředků Rady. Výsledky kontrol
projednává s předsedy jednotlivých výborů anebo výkonným tajemníkem. O zjištěných
nedostatcích a přijatých opatřeních k jejich odstranění informuje prezidenta Rady. V této
souvislosti spolupracuje i s ostatními orgány oprávněnými provádět kontrolu hospodaření
Rady a také spolupracuje s ostatními výbory Rady.
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Vyhodnocení činnosti za rok 2009
Prezidium
Prezidium Rady zasedalo v roce 2009 celkem čtyřikrát – 1.6., 15.7., 2.9. a
12.11.2009.
Na prvních zasedáních po vzniku Rady se řešily přednostně organizační záležitosti.
Bylo nutno zajistit zejména:
•
projednání statutu Rady a návrhů vnitřních předpisů,
•
zabezpečení vhodného objektu pro sídlo Rady,
•
financování chodu Rady pomocí dotace ze státního rozpočtu,
•
přidělení identifikačního čísla organizace,
•
zřízení bankovního účtu,
•
obsazení místa výkonného tajemníka pomocí výběrového řízení.
Tyto úkoly byly splněny, takže již od 1.9.2009 má Rada sídlo v budově Ministerstva
financí ČR v Praze 7, Janovského 438/2, kde je zároveň sekretariát obsazený tajemnicí a
asistentkou.
Na druhém zasedání byly m.j. ustanoveny výbory Rady a proběhlo jmenování
předsedů jednotlivých výborů. Prezident jmenoval osoby pověřené k nahlížení do spisu
auditora za účelem kontroly kvality podle § 24 zákona o auditorech. Zároveň byl prezidentem
Komory požádán o jmenování zkušebních komisařů s účinností od 15.7.2009.
Na tomto zasedání Ing. Radek Neužil, LL.M., který byl pověřen zastupováním Rady
v Evropské skupině orgánů veřejného dohledu nad auditory (EGAOB – European Group of
Auditors’ Oversight Bodies), poradním orgánu Evropské komise sdružujícím orgány
veřejného dohledu všech členských států EU, informoval o činnosti této skupiny a o jednání,
jehož se zúčastnil.
Třetí zasedání se již konalo v sídle Rady za přítomnosti nově jmenované tajemnice
Rady paní Bc. Jany Kubrichtové a její asistentky. Byly vytyčeny další úkoly k zajištění chodu
Rady ve smyslu zajištění techniky, zřízení webových stránek, návrhů firemních dokumentů,
apod.
Na tomto zasedání Prezidium Rady rovněž projednalo vnitřní předpisy Komory a bylo
jí doporučeno zapracovat legislativně technické připomínky Prezidia do těchto dokumentů.
Na čtvrtém zasedání Prezidia byly projednány a připomínkovány vnitřní předpisy
Rady. Prezidium se dohodlo na nutnosti vytipování odborníků, kteří by se stali členy
jednotlivých výborů Rady. Členové Prezidia schválili vnitřní přepisy Rady a vnitřní předpisy
Komory. Byly řešeny otázky firemního loga, podoba webových stránek Rady a používání
kulatého razítka. Tajemnicí Rady byl předložen návrh rozpočtu Rady pro rok 2010, který byl
členy Prezidia schválen.
V listopadu se zástupci Rady zúčastnili Sněmu Komory, kde prezident Ing. Jiří
Rusnok uvedl důvody vzniku tohoto orgánu, jehož cílem není podle jeho slov snaha o
soupeření s Komorou, nýbrž snaha přinést do fungování vztahů těchto institucí více
průhlednosti a nezávislosti ve vztahu k auditorské profesi. Zároveň zdůraznil, že pro budoucí
fungování Rady je nezbytná spolupráce s odborníky stojícími mimo Prezidium Rady.
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Činnost Výboru pro kontrolu kvality a disciplinární řízení
V průběhu roku 2009 se uskutečnila celkem tři řádná jednání výboru, a sice:
9. října 2009. Na programu jednání byly tyto záležitosti:
•
projednání návrhu Organizačního řádu Rady,
•
informace z jednání předsedy výboru s Dozorčí a Kárnou komisí Komory,
•
program připravované kontroly kvality na Komoře,
•
problematika možnosti používání státního znaku v kulatém razítku Rady,
•
personální zajištění činností.
12. listopadu 2009. Na programu jednání byly tyto záležitosti:
•
projednání Pololetní zprávy Dozorčí komise Komory,
•
projednání odvolání auditora proti rozhodnutí Kárné komise Komory ve věci
závažného porušení § 14 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech,
•
program připravované kontroly kvality na Komoře,
•
projednání Oznámení o ukončení smlouvy OSP České Budějovice a.s.
18. listopadu 2009. Na programu jednání byly tyto záležitosti:
•
opětovné projednání odvolání auditora proti rozhodnutí Kárné komise Komory ve věci
závažného porušení § 14 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech,
•
projednání odvolání ve věci rozhodnutí Komory o osvobození od dílčí části auditorské
zkoušky.
V roce 2009 byla realizována jedna kontrola dne 18. listopadu 2009. Předmětem
kontroly bylo následující:
•
oblast plánu kontrolních činností prováděných Komorou,
•
oblast zabezpečení kontrol lidskými zdroji,
•
oblast materiálně-technického zabezpečení kontrol,
•
oblast prevence.
Kontrolu provedl kontrolní tým ve složení:
Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA - předseda Výboru pro kontrolu kvality a disciplinární
řízení Rady,
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – zástupce předsedy Výboru pro kontrolu kvality a
disciplinární řízení Rady,
Bc. Jana Kubrichtová – výkonná tajemnice Rady.
Na základě této kontroly byly uloženy následující úkoly:
•
•
•
•
•

podat Radě podrobnou informaci o schopnosti Komory zabezpečit ve lhůtách určených
zákonem o auditorech kontrolu kvality u všech auditorských subjektů. Spolu s tím podat
zprávu o vytvoření odpovídajících rezerv na realizaci případných mimořádných kontrol.
zabezpečit provedení kontroly kvality u všech auditorů – OSVČ, u kterých tato kontrola
nebyla dosud provedena,
oznámit s dostatečným časovým předstihem Prezidiu Rady termín pro školení kvality,
které bude prováděno v roce 2010,
zajistit pro kontrolory kvality technické vybavení umožňující jejich připojení na internet v
rámci celé ČR,
zvážit vypracování samostatného projekčně-programového řešení, které by vytvořilo
komplexní základnu pro vytváření návrhů plánů kontrol kvality u auditorských subjektů v
souladu se všemi potřebnými kritérii k tomu určenými.
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Kontrolní tým se rovněž zabýval řadou náležitostí týkajících se zákona o auditorech a spolu s
tím i možnosti pro únikové anebo zastírající řešení některých praktických situací.
Kontrola se zejména zabývala těmito otázkami:
•

•

•

možným nečestným jednáním auditorů pramenícím z nezvykle nízkých stanovených
cen, kdy tyto neodpovídají nárokům na dodržení kvality práce auditorů. Zástupci
Rady jsou toho názoru, že by mělo být vyvinuto společné úsilí k úpravě legislativy
např. cestou stanovení minimální pracnosti jednotlivých typů auditů.
§ 25 odst. 5 zákona o auditorech, ve kterém je určena lhůta možného zahájení
kárného řízení nejpozději ode dne, kdy k porušení povinnosti auditorem došlo. Tato
lhůta je nesystémová s přihlédnutím ke lhůtám provádění kontrol kvality. Vzhledem k
tomu, že zákon o auditorech je specifický, považují zástupci Rady za vhodné zabývat
se změnou lhůty citované v § 25 odst. 5 zákona o auditorech a změnit tuto lhůtu na 6
let.
možným porušováním informačního řádu Komory, kdy ne všichni auditoři podávají
správné informace, což je nejvíce citlivé v oblasti auditování subjektů veřejného
zájmu. Ve vztahu k dodržování povinností vyplývajících z tohoto řádu, proto zástupci
Rady doporučují zpřísnit postihy a dále zvážit zavedení povinnosti nahlásit konkrétní
veřejné subjekty, ve kterých jednotliví odpovědní auditoři provádějí auditorskou
činnost.

V průběhu roku 2009 řešil výbor i odvolání týkající se uznávání profesních zkoušek z
důvodu eliminace střetu zájmů členky Prezídia a předsedkyně Výboru pro koordinaci
vzdělávání a profesní zkoušky prof. Ing. Libuše Müllerové, CSc. Odvolání se v jednom
případě týkalo kárného opatření, kterým Kárná komise Komory uložila kárné opatření za
neplnění Směrnice KA ČR pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů auditorovi. Výbor po
projednání doporučil Radě potvrdit rozhodnutí Kárné komise Komory. Ve třech případech se
odvolání týkala rozhodnutí Komory o zamítnutí osvobození od dílčí části auditorské zkoušky.
Výbor po projednání doporučil Radě ve všech třech případech potvrdit rozhodnutí Komory.
V průběhu roku 2009 byla Radě podána celkem dvě oznámení o ukončení smluv o
povinném auditu. Jedno z těchto oznámení se týkalo jedné smlouvy a bylo podáno účetní
jednotkou. Druhé se týkalo celkem šesti smluv a bylo podáno auditorem. V případě
oznámení podaného účetní jednotkou byl výbor i přes opakované vyžádání důvodů výpovědi
nucen konstatovat, že oznámení neobsahuje řádné uvedení těchto důvodů ve smyslu § 17
odst. 3 zákona o auditorech. Důvod výpovědi spočíval v požadavku na snížení ceny za
povinný audit omezením rozsahu testování. Tento požadavek organizace opírala o změnu
aktivit souvisejících s její podnikatelskou činností. Výbor opakovaně konstatoval, že důvod
výpovědi auditorské smlouvy, byť uzavřené před účinností nového zákona o auditorech,
který spočívá v požadavcích na omezování testování s důsledkem snížení ceny za
provedení auditorské činnosti není důvodem ve smyslu § 17 odst. 2 zákona o auditorech.
Naopak může být důvodem vedoucím ke snížení kvality poskytovaných auditorských služeb
se všemi negativy, která by mohla v takovém případě nastat. Rozsah prací souvisejících
s prováděním auditu je dán Mezinárodními auditorskými standardy a standardem ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity, prověrky historických finančních informací,
ostatní ověřovací zakázky a související služby. V případě oznámení podaného auditorem
nebylo ukončení smluvních vztahů projednáno, protože oznámení bylo provedeno až v
závěru měsíce prosince 2009. Zobecněná informace tak bude podána v příští roční zprávě o
činnosti výboru.
Nově navrhovaný Kárný řád Komory a Dozorčí řád Komory
Výbor se projednáním těchto vnitřních předpisů Komory zabýval per rollam a po
navržení úprav doporučil Prezidiu tyto předpisy k projednání. Prezidium potvrdilo vznesené
připomínky a souhlasilo se zněním uvedených vnitřních předpisů po jejich doplnění. Komora
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následně připomínky beze zbytku do znění výše uvedených vnitřních předpisů zapracovala.
Ve shodném znění pak byl jak Dozorčí řád Komory, tak i Kárný řád Komory schválen na
jednání sněmu Komory dne 23. listopadu v Praze.
Projednání zprávy Dozorčí komise Komory o výsledcích její činnosti za období od účinnosti
nového zákona o auditorech do 30. června 2009
Výbor předloženou zprávu vč. doplňujícího vyjádření zaslaného předsedou Dozorčí
komise panem Ing. Stanislavem Staňkem projednal na svém zasedání dne 12. listopadu
2009. Výbor konstatoval, že zpráva je kusá a odpovídá spíše osnově zprávy než zprávě
samotné. Výbor se usnesl, že nebude jednání Prezídia doporučovat tuto zprávu ke schválení
ani vzetí na vědomí, ale k přepracování. Dozorčí komise Komory následně tuto zprávu
přepracovala a výbor se jí zabýval na svém jednání dne 12. ledna 2010. Zobecněná
informace tak bude podána ve výroční zprávě o činnosti výboru za rok 2010.
Činnost Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky
Výbor v roce 2009 pracoval pouze v zastoupení své předsedkyně, zbývající členové
výboru byli jmenováni až v závěru roku.
Hlavní náplní práce výboru v roce 2009 byl dohled nad rozdělením zkoušky Auditing,
která by měla být stěžejní zkouškou ve zkouškovém systému Komory, na dvě dílčí zkoušky
Auditing I a Auditing II a nad jejich obsahovým naplněním. Předsedkyně výboru se zúčastnila
jednání zkouškových komisařů, kteří měli tuto činnost na starosti.
Další činností výboru byla kontrola obsahu a časové náročnosti ostatních dílčích
zkoušek, včetně obsahu a časové náročnosti přípravných kursů k nim. Předsedkyně výboru
se zúčastnila přípravných prací na novém sborníku ke zkoušce auditora. Výsledky a
doporučení k jednotlivým dílčím zkouškám byly projednány na schůzi výboru 8. 3. 2010.
Připomínky, které z tohoto jednání vyplynuly, byly zapracovány do plánu zkouškového
výboru Komory na 2. pololetí roku 2010. Kromě toho výbor trvale řeší odvolání proti
rozhodnutí Komory při neuznání osvobození od dílčí části auditorské zkoušky ze strany
Komory, případně odvolání proti jejímu neúspěšnému složení.
Činnost Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu
V rámci činnosti Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu proběhla řada
jednání ještě před jmenováním jednotlivých členů a prvním řádným zasedáním, a to
v zastoupení předsedy výboru.
Oslovení a nominace členů výboru proběhly koncem roku 2009. Vlastní jmenování
členů a předání jmenovacích dekretů se uskutečnilo až na prvním zasedání výboru v únoru
2010.
Náplň činnosti výboru lze rozdělit do dvou základních částí:
•
legislativa a regulace auditu,
•
mezinárodní spolupráce.
Nastavení rámců, která upravují pravidla pro výkon profese, vychází sice
z mezinárodní úpravy, pro vlastní činnosti auditorů je ale samozřejmě zásadní nastavení
profese v podmínkách České republiky. Aspekt prolínání národní a mezinárodní roviny i
různých úrovní například z pohledu legislativně právní, vyvolává v řadě případů nutnost
vyjasnění náhledů a výkladů pro praktickou aplikaci, a to jak do úrovně provádění auditů, tak
do roviny dohledové a regulační.
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Průběžné konzultace a vyjasňování přístupů probíhalo zejména v souvislosti se
zákonem o auditorech, ale také například k doporučení Evropské komise ohledně externího
zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit
subjektů veřejného zájmu nebo doporučení o omezení občanskoprávní odpovědnosti
statutárních auditů a auditorských společností.
U zákona o auditorech byla a stále je aktuální diskuze k případnému rozsahu novely.
Mimo čistě technických úprav textu se otevřely i některé koncepční změny, dotýkající se
mimo jiné definování auditorské činnosti, lhůt, zkoušek a dalších. Otevřely se také otázky
spojené s výše uvedenými doporučeními Evropské komise, zejména pak k přesunu
některých odpovědností z Komory na Radu v kontextu dohledové funkce. K žádné z těchto
oblastí nebylo přijato konečné rozhodnutí, je ale třeba ocenit zájem o otevřený dialog všech
zainteresovaných stran, tedy Rady pro veřejný dohled, Komory auditorů, Ministerstva financí
i České národní banky.
V zahraničních aktivitách je nejvýznamnější zapojení Rady do práce poradní skupiny
orgánů veřejného dohledu Evropské komise EGAOB – European Group of Auditors‘
Oversight Bodies. Na této platformě se jednak na Radu přenáší důležité informace v oblasti
regulace auditorské profese z úrovně Evropské komise, neméně významná je ale i možnost
diskuze a výměny názorů s ostatními evropskými státy na aktuální problémy spojené
s regulací auditu.
Mezi oblasti, kterými se tato skupina za účasti české Rady zabývala, patří:
•
implementace mezinárodních účetních standardů ISAs,
•
výměna informací se zeměmi mimo EU,
•
očekávané postavení veřejného dohledu v systému regulace auditorské profese,
•
spolupráce orgánů veřejného dohledu v rámci Evropské unie.
Rada se prostřednictvím svého zástupce Ing. Radka Neužila. LL.M. zúčastnila
řádných zasedání EGAOB 30. 6. a 9. 11. 2009 v Bruselu.
Přínosná byla také participace na pracovním setkání orgánů veřejného dohledu zemí
střední a východní Evropy organizovaném Světovou bankou ve dnech 15. a 16. 12. 2009 ve
Vídni. Stěžejním tématem byla výměna názorů k nalezení optimální rovnováhy přímého či
nepřímého dohledu ze strany orgánů veřejného dohledu.
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Závěry Rady k nálezům v oblasti veřejného dohledu
Rada v tomto roce obdržela celkem 4 odvolání auditorů proti rozhodnutí Kárné
komise Komory, přičemž ve všech případech potvrdila rozhodnutí Kárné komise Komory.
Dvě doručená oznámení o ukončení smluv o povinném auditu se týkala v jednom případě
jedné smlouvy a podala jej účetní jednotka, v druhém případě oznámení podal auditor a
jednalo se o šest smluv.
Vyjádření Rady k činnosti Komory, zejména s přihlédnutím k § 31 zákona
S odkazem na § 31 zákona o auditorech, kde je zejména ve vztahu k Radě
zakotvena m.j. povinnost spolupracovat s Radou ve všech otázkách týkajících se veřejného
dohledu a spolupráce Rady s orgány dohledu v ostatních členských státech a třetích zemí
podle § 37, hlavy VII a hlavy IX, pokud je o to Radou požádána, lze konstatovat, že tato
povinnost byla v roce 2009 plněna. Komora plní své povinnosti vyplývající z ustanovení
citovaného zákona. Rada má možnost se vyjadřovat a činit závěry k záležitostem vyplývající
z činnosti Komory.
Přestože Rada v tomto roce teprve zahájila svoji činnost, úkoly a doporučení, které
vyplynuly jednak z dosavadní krátké spolupráce a jednak z kontroly prováděné Radou na
Komoře, jsou vedeny maximální snahou o větší zkvalitnění systému veřejného dohledu nad
auditem.

Ing. Jiří Rusnok
prezident Rady

Praha, květen 2010
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