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Editorial

Vážené členky, 
vážení členové,
dostalo se mi cti být garantem tohoto čísla bulletinu. Cílem, který jsem si uložil, bylo 
přiblížit Vám profesi interního auditu, kterou se na různých pozicích zabývám již přes 
15 let. Český Institut interních auditorů, profesní organizace, která u nás profesně 
sdružuje interní auditory, vznikla už v roce 1995 a sdružuje přes tisíc interních auditorů.

Já osobně jsem při auditu zažil mnoho zajímavých příběhů, někdy zábavných, někdy 
dobrodružných a mnohdy jednoduše všedních. Co ale platilo, platí a platit bude je, že 
spolehlivé účetní výkazy a věrné účetnictví jsou jedním z hlavních podkladů interního 
auditu, bez kterého se jednoduše neobejde. Stejně tak komunikace s účtárnou a eko-
nomickým úsekem nebo oddělením je pro auditory každodenním chlebem. 

V tomto čísle se proto dočtete, jaký je vlastně smysl práce interních auditorů 
a význam účetních výkazů pro jejich práci. Pokusíme se Vám také přiblížit, jaký by měl 
být vztah externích a interních auditorů. Ono se to někdy může trochu plést a člověk 
si může říkat auditor jako auditor. 

V neposlední řadě uvidíte, jak by takový interní audit zaměřený na účetní výkazy měl ve 
skutečnosti probíhat včetně toho, jaké chyby se při něm mohou stát. Doufám, že Vás 
texty obohatí něčím novým, o čem jste před otevřením tohoto bulletinu nevěděli.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a celé profesi, které si osobně velice vážím.

Váš Lukáš Wagenknecht
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O čem je vlastně 
ten interní audit
Toto číslo bulletinu je zaměřené na profesi interního 
auditu a jeho spolupráci s účetními. Na následujících 
řádcích se pokusím krátce přiblížit, o čem vlastně ten 
interní audit je nebo by měl být.

Profesní organizace nazvaná � e Institute of 
Internal Auditors Inc. vznikla v USA už v roce 
1941. Dnes sdružuje více než 180 tisíc odborníků 
ze 190 zemí celého světa.

V České republice zastupuje profesi Český 
institut interních auditorů, který byl založený 
v roce 1995 a má přes 1000 členů. Institut je 
u nás garantem standard, jehož součástí je tzv. 
Mezinárodní rámec profese interního auditu.

Podstatné jsou 
cíle společnosti 
Podle defi nice uvedeného rámce je „interní audit 
nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská 
činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdo-
konalování procesů v organizaci. Interní audit 
pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že 
přináší systematický metodický přístup k hodno-
cení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, 
řídících a kontrolních procesů a řízení a správy 
organizace.“

Pokusím se krátce a lidsky přiblížit, o co vlastě 
ve skutečnosti jde. Role interního auditora ve 
společnosti není úplně jednoduchá. Musí napo-
máhat dosahování cílů společnosti, stejně jako 
všichni ostatní zaměstnanci, včetně účetních. Je 
podstatné zmínit, že takové cíle by měly vychá-
zet z požadavku vlastníků. Takže první a hlavní 
cíl bude ve většině případu v soukromém sekto-

ru zisk a ve veřejném sektoru dosažení veřejného 
zájmu a poskytování veřejných služeb.

Jak je to vlastně 
s tou nezávislostí? 
Interní auditor oproti externímu je zaměstnan-
cem společnosti. Takže celá nezávislost je rela-
tivní. Aby mohl psát zprávy a nebyl pod možným 
tlakem managementu, který audituje, musí být 
nastaveny určité pojistky. Těmi jsou především 
jeho tzv. funkční podřízenost. Neměl by za svoje 
výsledky odpovídat managementu, který audituje. 
Jednoduše, když byste měli napsat do auditní 
zprávy zjištění, která jdou za manažerem, který 
by potom rozhodoval o vašem odvolání nebo 
o vašich odměnách. Tak by to nemuselo být 
úplně v pořádku. Proto se ve zdravých společ-
nostech interní audit podřizuje výborům pro audit 
nebo dozorčím orgánům.

Rizika jsou denní 
chléb interního 
auditu
Dalším podstatným slovním spojením v defi ni-
ci interního auditu je řízení rizik. Jde o to, že 
interní auditoři se musí zaměřovat na procesy, 
které jsou pro společnost rizikovější. Musí je 
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tedy zajímat projekty a postupy, které by mohly 
přinést větší ztrátu společnosti, pokud by byly 
špatně nastavené, nebo pokud by je zaměstnan-
ci záměrně porušovali. Tento přístup se promítá 
do každého kroku interního auditora. V případě 
účetních transakcí budou zajímat ty, které mají 
vysoký fi nanční dopad přednostně. Může jít ale 
také o transakce v malých částkách, které se 
velice často opakují. Kdyby byl špatně nastavený 
systém a chyba by se zopakovala tisíckrát, opět 
by to nakonec mohlo mít vysokou významnost 
a fi nanční dopad.

Zdokonalování 
procesů a přidaná 
hodnota
Přidaná hodnota interního auditu a zdoko-
nalování procesů je pro mě jedním z hlavních 
rozdílů mezi auditem a manažerskou kontrolou. 
Kontrola se primárně zaměřuje na ověření toho, 
jestli se postupuje podle nastavených pravidel. 
Jestli zaměstnanci dělají to, co podle zavede-
ných postupů nebo podle schválených předpisů 
dělat mají. Oproti tomu interní audit posuzuje 
nejenom soulad operací ale také jejich nastavení. 

Uvedu jednoduchý příklad, z mého posledního 
auditu. Ověřovali jsme, jestli je správně vedena 
prvotní účetní evidence u dodavatelů jednoho 
domova důchodců. Paní účetní naplnila požada-
vek zákona a účtovala o dodavatelích. V systé-
mu ale neměla podchycené IČO dodavatelů. Pro 
potřeby naplnění zákona bylo vše v pořádku, 
ale nadřízený městský úřad nemohl mít ucelený 
přehled pro potřeby manažerského řízení, jaké 
dodavatele domov měl, jak byla naplňována 
pravidla pro zadávání apod. Pokud by někdo 
chtěl jakoukoliv podrobnější informaci za před-
chozí roky, musel by jít do archivu a vše vyčíst 
z písemných dokladů. Nikdo sice nic neporušil, 
ale výsledek byl z pohledu dosahování cílů spo-
lečnosti – efektivní řízení veřejných výdajů velice 
omezený.

Jak je to 
s kontrolními 
postupy
Pro snadnější pochopení systému kontroly 
vyvinuli interní auditoři jednoduchý model, který 
popisuje odpovědnosti za kontrolu ve společnos-
ti. Nazvali ho model tří pásem obrany.
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Podle modelu jsou kontroly rozdělené do 
tří pásem. První je běžná kontrolní činnost 
manažerů a vedoucích zaměstnanců. Kontrolují 
práci svých podřízených, za kterou jsou sami 
odpovědní. V druhém pásmu jsou průřezové 
procesy společnosti, jako je například fi nanční 
reporting. Také v tomto pásmu je odpovědnost 
za kontrolu. Jde především o koordinační a sys-
témovou úroveň. Ve třetím pásmu jsou potom 
interní auditoři. Ti poskytují nezávislé ujištění, 
že kontroly managementu i průřezových funkcí 
fungují dobře a také, že jsou dobře nastaveny. 
Tento model tedy jednoduše ukazuje, jaký je 
rozdíl mezi manažerskou kontrolou a interním 
auditem.

Co po mě jako 
účetním bude chtít 
interní auditor 
a co mohu chtít 
já po něm?
Když k vám přijde interní auditor, měl by se 
zajímat o více rizikové účetní transakce. Bude 
chtít pochopit vaše postupy a procesy. Bude je 

hodnotit se znalostí dalších požadavků společ-
nosti. Jak jsem uvedl na začátku, hlavním cílem 
bude ujištění, že jsou dosahovány cíle společnos-
ti, tedy zisk nebo veřejný zájem.

Pro interní auditory je účetní evidence jedním 
z nejdůležitějších zdrojů informací. Proto je účetní 
velice podstatný partner a pomocník. Správný 
auditor by měl po dokončení práce také umět 
pochválit postupy, které fungují dobře. 

Cílem interního auditora není primárně najít 
nějakou chybu. Jeho cílem je snížit rizika společ-
nosti tak, aby chybám předcházela. V případě, že 
se už nějaká chyba najde, musí především zjistit 
její příčinu a doporučit postup pro budoucnost, 
aby se již neopakovala.

Proto není důvod se interního auditora obávat. 
A pokud by někdo z vás chtěl kontrolovat, jestli 
dělá svoji práci dobře, muže si vzít k ruce Mezi-
národní standardy pro profesní praxi interního 
auditora, ve kterých najde všechny mnohdy 
přísné požadavky, které jsou na interní auditory 
kladené.

Ing. Lukáš Wagenknecht

Ing. Lukáš Wagenknecht
Český ekonom, který je od října 2018 nezávislým senátorem za obvod 
č. 23 — Praha 8 nominovaným za Českou pirátskou stranu. Přes 
15 let se věnuje problematice interního auditu v soukromém i veřej-
ném sektoru. Od února 2014 do června 2015 byl prvním náměstkem 
ministra fi nancí ČR pro oblast fi nančního řízení a auditu. 

Lukáš Wagenknecht v roce 2012 založil think tank Centrum of Excel-
lence for Good Governance, který se zabývá pravidly dobrého vlád-
nutí. Mimo to v minulosti přispíval do Neovlivní.cz – společnosti, jež 
zveřejňuje nezávislou investigativní žurnalistiku. Jako externí odborník 
přednáší interní audit na VŠE v Praze a na Univerzitě Pardubice. 
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Účetní výkazy a jejich role 
v řídících a kontrolních 
procesech veřejného 
sektoru
Oprávněných uživatelů ekonomických dat a nejvýznamněj-
ších výstupů z účetnictví – výkazů účetní závěrky, je celá řada. 
Liší se svým přístupem (vnější, vnitřní uživatelé), postavením 
v organizační struktuře a svými informačními potřebami pod-
le cílů, které mají naplňovat. Všichni uživatelé ale mají jedno 
společné: potřebují vědět, aby se mohli rozhodovat.

Prvotním a hlavním zdrojem ekonomických 
dat z činnosti organizace – účetní jednotky je 
účetnictví. Bezchybné zpracování ekonomic-
kých transakcí při vedení účetnictví je zásadní 
podmínkou pro další „vytěžování“ dané účetní 
základny. Vedení účetnictví je tedy nezbytné, ale 
jeho výstupy je třeba podrobit analýze a inter-
pretaci, která je podkladem pro ekonomické 
řízení a hodnocení úspěšnosti. Účetnictví ale i při 
splnění všech zásad není schopno samo o sobě 
určit stav jakékoli účetní jednotky, neboť předklá-
dá sice spolehlivá data k určitému okamžiku, ale 
tato data představují velmi proměnlivé veličiny. 
Data a informace tedy nejsou totéž. Ekonomická 
data která jsou obsažena v běžném účetnictví 
a účetních výkazech, jsou obvykle jen surovina, 
z níž je nutné informaci teprve (někdy velmi prac-
ně) vytěžit a vyrobit. Účetní jednotka nemá tudíž 
k dispozici veškeré informace, nýbrž veškerá 
data, a to je velký rozdíl.

Informace je zpráva, která snižuje příjemco-
vu neznalost a má tedy pro příjemce nějakou 
hodnotu. Každá informace má v sobě formální 
a obsahovou stránku a obojí má svůj význam. 
Formální stránka v sobě implementuje určité 

principy a zásady. Mezi hlavní náleží soustav-
nost, pravidelnost a včasnost spolu s průkaz-
ností, spolehlivostí a úplností. Obsahová 
stránka je základem každé informace. Účetní 
musí provést analýzu každé ekonomické transak-
ce (účetního případu) a potom ji pomocí účetních 
metod a postupů zaznamenat tak, aby tím byla 
věrně a poctivě odrážena realita.

Primárním úkolem účetnictví je zobrazovat stav 
majetku a jeho zdrojů (včetně hospodářského 
výsledku) ke zvolenému časovému okamžiku 
a zobrazovat fi nanční výkonnost organizace. Ten 
první úkol plní položky aktiv a pasiv rozvahy. Ten 
druhý položky nákladů a výnosů ve výkazu zisku 
a ztráty. Ostatní ukazatele se odvozují jako jejich 
rozdíly či podíly – rozdílové, tokové, procentní, 
poměrové a ostatní ukazatele.

Informační potenciál 
účetních výkazů
Nás musí zajímat, zda lze uskutečnit doko-
nalou, bezeztrátovou přeměnu dat na 
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informaci. V datech jsou kromě potřebné 
informační složky i složky další, rušivé. Spojo-
vání takto zpracovaných dat a exaktních čísel 
s konkrétními akcemi a s konkrétními událost-
mi naplňuje pak obsahovou stránku. Různé 
metody mají různou účinnost. Z toho je patrné, 
že informační hodnota zprávy má subjektivní 
povahu a závisí na dosavadních zkušenostech 
a znalostech příjemce. Data sice ještě informa-
cí nejsou, ale ke zpracování dat existují precizní 
metody, které veškerou informaci z dat vytěží, 
jsou-li aplikovány plnohodnotně. Pro tyto 
metody se vžilo souhrnné označení fi nanční 
analýza.

Formálně se zpracovaná data při postupech 
fi nanční analýzy zpracovávají podle potřeby např. 
do podoby potřebné agregace, konsolidace či 
různě konstruovaných ukazatelů, bez kterých by 
fi nanční analýza a na jejích výsledcích postavené 
fi nanční řízení postrádalo zcela hlediska profesi-
onality a objektivity.

Naprosto převažující podíl informačních zdrojů, 
z nichž vychází fi nanční analýza, představují 
hlavní výstupy z fi nančního účetnictví – výka-
zy účetní závěrky. V nich je uložen ohrom-
ný informační potenciál, jehož úspěšné 
využití je předpokladem plnění cílů efektivity, 
hospodárnosti a účelnosti jak v podnikatel-
ské sféře, tak (zejména) ve sféře veřejných 
rozpočtů.

Odpovědnost 
řádného 
hospodaření
Mezi nejvýznamnější vnitřní uživatele, z logiky 
věci, zahrnujeme management daného eko-
nomického subjektu v rámci jejich manažerské 
odpovědnosti. Jsou to ale také interní auditoři. 
Manažerská odpovědnost je zřejmá a není naší 
ambicí na tomto místě ji analyzovat. Přesto 
alespoň krátce k danému tématu. Nejen obecně 
závazné právní předpisy, včetně občanské-
ho zákoníku, vyžadují po managementu ve 
veřejném sektoru tzv. řádné hospodaření. 

Oprávněně to vyžadují také občané – daňoví 
poplatníci. Pojem „řádný hospodář“ lze charak-
terizovat z řady různých pohledů. Jedním z nich 
je i ekonomická stránka. Řádně hospodařit 
neznamená pouze hospodařit legálně (např. 
neporušit ustanovení zákona o zadávání veřej-
ných zakázek nebo zákona o krajích), ale stejně 
tak hospodařit s veřejnými prostředky účelně, 
efektivně a hospodárně. A veřejnými prostředky 
rozhodně nejsou pouze peněžní prostředky, 
ale i všechny ostatní prostředky, např. budovy, 
informační technologie či pohledávky. Uvědo-
míme-li si, že vždy jsou tyto prostředky nějak 
fi nancovány, můžeme do veřejných prostředků 
zařadit také dluhy organizace. I ty je nutno řídit 
s péčí řádného hospodáře. S tímto vším může 
být spojena řada rizik, i ta pochopitelně řádný 
hospodář řídí.

Zajištění efektivního, hospodárného 
a účelného řízení veřejných fi nancí vyvo-
lává potřebu „nasazení“ dosud spíše nevyuží-
vaných instrumentů. Tyto instrumenty mohou 
ale také fungovat jako účinné kontrolními 
mechanismy, které by napomohly dodržo-
vání zdravého fi nančního řízení ve vybraných 
jednotkách v rámci veřejných fi nancí, bez rozdílu 
velikosti, rozsahu činnosti či objemu fi nančních 
prostředků. Míra úspěšnosti řízení veřejných 
fi nancí stojí a padá se získáváním spolehlivých 
prospektivních dat sloužících pro predik-
tivní analýzy. Doposud se ve veřejném sektoru 
kladl důraz hlavně na vstupy, na zdroje, jež byly 
alokovány různými organizacemi veřejné správy. 
Důraz se kladl na aktivity, které v rámci orga-
nizace probíhaly. Zavádění systému řízení 
založeného na výsledcích oproti tomu pře-
souvá hlavní pozornost na výkonnost. Výsledky 
máme na mysli buď to, co daná organizace 
produkuje, tj. výstupy (dosažené fi nanční uka-
zatele, řízení rizik), nebo čeho dosahuje (zlepšení 
kvality služeb, výkonů atd.), tj. dopady. Ostat-
ně podnikatelská sféra se s daným problémem 
velmi rychle a dávno vyrovnala, neboť praxe si 
nekompromisně vyžádala odpovídající profesio-
nalitu ve všech fázích podnikatelského procesu. 
Jisté pozastavení si ale zasluhuje spojení dané-
ho tématu s odpovědností za výsledky ve sféře 
veřejných fi nancí.
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Interní audit ve 
veřejném sektoru
Jak známo, významnou oblastí v realizaci činnos-
ti interního auditu je oblast analýzy možných 
rizik. V rámci problému má i zde interní auditor 
podnikatelské sféry nezřídka značný náskok před 
interními auditory veřejné sféry. Ze známých 
skutečností se dá usuzovat, že interní auditoři 
podnikatelské sféry samotný účetní systém 
monitorují a, co je nejdůležitější, vycházejí při 
svých šetřeních právě z ekonomických 
dat obsažených v účetním systému. Jejich 
zásadní objem práce spočívá v práci s daty 
a informacemi. Ne vždy tomu je v rámci veřej-
ných fi nancí. Je to od počátku vzniku a vývoje 
specializovaných interních auditorů ve veřejné 
správě a jde bohužel o zakonzervovaný přístup. 
Absence odpovídajících metod a postupů má 
tudíž trvalé nežádoucí následky.

Víme, že posouzení rizika je proces, který je 
klíčovým při vypracování efektivního harmono-
gramu auditorské práce, a to i v rámci veřejných 
fi nancí.  Proces zahrnuje seznámení se s vyka-
zovanými veličinami, identifi kaci příslušných 
rizikových faktorů a posouzení jejich relativního 
významu. Aby stávající rizika nebyla, jak se to 
často stává, ohodnocena „intuitivně“ či „kva-
litativně“, je třeba mít „po ruce“ řadu metod 
a nástrojů pro exaktní měření možných dopadů. 
Nelze se spoléhat  pouze na  profesionální zku-
šenosti a „znalosti“ zaměstnanců, byť by mohly 
být  často rozsáhlé. Z analýzy výstupů interních 
auditorů jsou nejčastěji pro popsání metod 
hodnocení auditovaných rizik použity termíny 
jako „odhad“, „významnost“ a „analýza událos-
tí“. To v daném stupni řízení veřejných fi nancí 
je žalostně málo a změna přístupu směrem ke 
zdokonalování v rámci veřejných fi nancí se tak 
jeví jako bezpodmínečná.

Volání po nastolení 
změn
I dnes pro některé již „přežitý“ zákon o fi nanční 

kontrole ve sféře veřejných fi nancí v jednotlivých 
ustanoveních zdůrazňuje efektivnost, hospo-
dárnost a účelnost. Stálé opakování těchto tezí 
bez naplňování cíle dnes již působí abstraktně. 
Různé extenzivní výklady dosavadního zákona 
tomu ještě přispívají. Přitom jsou nasnadě další 
důvody, proč si všímat právě obsahu ekonomic-
kých výkazů, hlavně účetních výkazů ze strany 
interních auditorů právě ve sféře veřejných 
fi nancí. Ve sféře veřejných fi nancí se spotřebo-
vávají ohromné objemy peněžních prostředků. 
Jejich redistribuce a alokace nepodléhá často 
skutečně účinné vnější kontrole a účetní výkazy 
nepodléhají externímu statutárnímu auditu. Ten 
je částečně suplován občasnými kontrolami ze 
strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Tím spíše 
by měla příprava ročního harmonogramu audi-
torské práce obsahovat bod, který v první řadě 
bude zaměřen na fi nanční audity. V rámci 
tohoto postupu by měl roční plán, tak jak je sta-
noveno zákonem o fi nanční kontrole, zahrnovat 
ujištění o tom, že je v rámci zavedení systému 
řídících a kontrolních mechanismů ověřeno, zda 
údaje vykázané ve fi nančních, účetních a jiných 
výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho 
fi nancování a hospodaření s ním. A tentýž dosud 
platný zákon ukládá také audity systémů, mezi 
které nutně zahrnujeme i systém účetní. Ujištění, 
že je tento systém efektivní a funkční, je nutným 
předpokladem pro realizaci dalších tolik očeká-
vaných „auditů výkonnosti“. Podle provedených 
šetření se tak neděje. Z důvodů úspornosti nelze 
na těchto stránkách rozebírat všechny důvody 
vedoucí až k arogantnímu přehlížení těchto 
legitimních potřeb. Spíše se zkusme společně 
zamyslet jak a hlavně proč tento zakonzervo-
vaný trend konečně změnit. Konečně, neboť lze 
jen konstatovat, že tento článek není zdale-
ka prvním upozorněním na daný dlouhodobý 
problém.

Z těchto a dalších důvodů a ve smyslu výše 
uvedeného platí:
• Účetní výkazy jsou systematicky 

utříděné a formalizované výstupy 
z „datového skladu“ jménem účetnic-
tví. Primárním úkolem účetnictví je věrně 
zobrazovat stav majetku a jeho zdrojů (včet-
ně hospodářského výsledku) ke zvolenému 
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časovému okamžiku. Tento úkol plní položky 
aktiv a pasiv rozvahy a položky nákladů 
a výnosů, výkazu zisku a ztráty. Ostatní 
ukazatele se odvozují jako jejich rozdíly či 
podíly – rozdílové, tokové, procentní, pomě-
rové a ostatní ukazatele.

• Účetní výkazy jsou předmětem samo-
statného ověření ze strany externího 
nebo interního auditora. Jednoznačně je 
to patrné při srovnání § 27 odst. 4 písm. a) 
až c) zákona o fi nanční kontrole a mezinárod-
ních směrnic pro interní audit IIA. Tento cíl je 
třeba zajistit dle obou těchto pramenů.

• Účetní výkazy jsou jedním z nutných 
zdrojů pro kvantifi kaci hospodárnosti, 
efektivity a účelnosti. Tedy nástrojů pro 
naplňování obsahu opakovaně skloňovaných 
hledisek 3E.

• Účetní výkazy jsou neodmyslitelným 
zdrojem dat využitelných v rámci iden-
tifi kace a odhalování rizik v organizaci.

• Účetní výkazy nejsou jediným mož-
ným výstupem z databáze jménem 
účetnictví, který je internímu audito-
rovi k dispozici. Je třeba si uvědomit, že 
účetnictví v 21. století představuje de facto 
datovou kostku, z níž je možné získávat 
řadu výstupů a výkazů, nejen účetní závěrku. 
Z informačně technologického pohledu dnes 
neslouží účetní knihy jako vstupní brána 
ke tvorbě dat v účetnictví, ale jsou jedním 
z možných výstupů z datové kostky, která 
vzniká na uživatelském rozhraní ekonomic-
kých informačních systémů. V případě inter-
ních auditorů je pro jejich práci kromě účetní 
závěrky k dispozici především samotná celá 
datová kostka. Pak si doslova stačí jen říct 
a interní auditor může dostávat datové sady, 
reporty, tabulky či výkazy ušité jemu/jí na 
míru. Například za účelem ověření efektivnos-
ti poskytování některé ze služeb, které jeho 
organizace realizuje

Je zřejmé, že na shromaždování, třídění, zpra-
cování, komunikaci a interpretaci dat se podílí 
v každém významnějším subjektu vysoce specia-
lizované profese: účetní, auditoři, manažeři 
(podle míry své participace v tom kterém časo-
vém okamžiku při naplňování svých stanovených 

cílů) i další. Mělo by ale platit, že v rámci celého 
iteračního procesu fi nančního řízení organizace 
by mělo být dosahováno synergického efektu 
zapojením všech výše zmíněných  profesních 
skupin. 

Potřeba nejen 
fi nančního auditu
Dikce zákona o fi nanční kontrole je naprosto sro-
zumitelná. Dle něj interní audit zahrnuje zejmé-
na fi nanční audity, které ověřují, zda údaje 
vykázané ve fi nančních výkazech věrně zobrazují 
majetek, zdroje jeho fi nancování a hospodaření 
s ním. V podstatě se auditem (fi nančním) rozumí 
určitá metoda ověřování účetních závěrek. Pod-
poru pro toto tvrzení najdeme i v dalších, napří-
klad mezinárodních pokynech pro práci interního 
auditora. I když není dalším právním aktem 
vymezen statut ani odpovědnost interní-
ho auditora provádějícího činnost ověřování, 
resp. audit účetních výkazů, ani závaznost obsa-
hu, formy a způsobu vyjádření nebo míry ujištění, 
lze kritéria, podle kterých tato činnost probíhá, 
lehce dovodit. Lze konstatovat, že správně 
defi novaný a velmi dobře provedený 
fi nanční audit vedený interním auditorem 
by mohl ukázat na slabá místa ve vnitřní 
(řídící) kontrole. Jde o závady a nesrovnalosti 
v účetním systému a ve výstupech z účetnic-
tví – účetních výkazech. Obdobně může důkladná 
kontrola souladu s právním řádem nebo pro-
vedený audit operací být užitečným vodítkem 
při ověřování věrohodnosti fi nančních výkazů 
a vyhodnocení jejich poctivosti. Takto chápaný 
fi nanční audit by v současné ekonomické realitě 
napomohl potlačovat rizika vznikající ve vedení 
účetnictví spojená s fi nančním výkaznictvím. 
Přesto, že je částečně zaměřen zpětně (ex-post), 
může poskytnout přidanou hodnotu pro zlep-
šování všech vnitřních procesů a tím zvyšovat 
povědomí o užitečnosti existence inter-
ního auditora i ve sféře veřejných fi nancí. 
Na základě získaných informací a z provedených 
analýz může být podkladem pro věcné rozhodo-
vání, tj. lépe vymezit zejména ekonomická rizika 
včetně uplatnění hledisek 3E.
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Jak již bylo zmíněno, je vyžadována úzká spo-
lupráce profesních skupin, účetních a interních 
auditorů. Ve vzájemném vztahu může nastat 
situace, kdy interní auditor ověřuje účetní výkazy 
jako jednu z auditovaných oblastí, zejména při 
auditu fi nančního řízení a plánování. Tam, kde 
není zřizovaná funkce interního auditora, nebo 
tam, kde k tomu nalézá vedení organizace jiné 
důvody, je třeba hledat náhradní řešení. Mohlo 
by se zdát, že na tomto místě interní audit 
nahrazuje audit externí, prováděný statutár-
ními auditory, ale to platí jen z části. Moderními 
trendy se obě profese i přes některé rozdíly 
velice sbližují.

Prosazování moderního pojetí interního auditu 
znamená chápání interního auditu jako pora-
denské služby, která by měla zavádět syste-
matický a jednotný přístup k dosažení a zlepšení 
účinnosti jednotlivých systémů řízení i (zejména) 
v organizacích veřejných fi nancí. Cestou k tomu 
je ověřování funkčnosti těchto systémů řízení jak 
z pohledu efektivnosti, tak účelnosti a hospo-
dárnosti. Posuzování věrohodnosti a přesnosti 
poskytovaných informací a identifi kace a pocho-
pení rizik. Pro dosažení těchto cílů je důležitá 
podpora managementu a respektování nezávis-
losti interních auditorů, kdy auditor má možnost 
bez působení vnitřních a vnějších vlivů vyslovit 
svůj názor. A za tímto účelem zcela nezbytně 
musí využívat exaktní data a informace ze 
systému, jakým je účetnictví. Předpokladem je, 
že bude mít hlubší pochopení pro zákoni-
tosti tohoto systému. Ze stejných důvodů 
je například u územních samosprávných celků 
potřebná podpora „vlastníků“, čili občanů územ-
ního samosprávného celku, včetně jimi zvolených 
zástupců v zastupitelstvech. Mezi státními 
veřejnými a územními samosprávnými celky by 
neměla v tomto směru panovat asymetrie.

Současně interní audit využívá objektivních infor-
mací z účetních a dalších ekonomických výkazů 
(například rozpočtových) pro svou analýzu 
rizik při vyjadřování ke strategickým záměrům 
podniků i organizací veřejného sektoru. Data 
a informace zpracovaná v účetních systémech 
a vykazovaná prostřednictvím účetních výkazů 
jsou pro tyto metody řízení nezbytná. Zároveň 

působí jako nezastupitelný prvek pro ovládání 
a řízení rizik.

Míra úspěšnosti při aplikaci zaváděných procesů 
bude záviset mimo jiné na uchopení obsahu 
ověřovacích a schvalovacích procesů a stanovení 
hledisek odpovědnosti za kvalitu na jednotlivých 
stupních zpracování. Účetnictví je bezesporu 
„páteří“ řídících a kontrolních systémů, ovšem za 
předpokladu, že datová základna splňuje všech-
na potřebná (stanovená) kritéria.

Logickým vyústěním požadavků je růst 
a tlak na kvalitu, relevantnost, spolehli-
vost a objem předávaných a zpracováva-
ných dat a informací.

Jak garantovat 
kvalitu?
Požadavek na ověřování účetních závěrek 
prováděných ze strany externích nebo interních 
auditorů je zároveň nástrojem pro zlepšování 
procesů a posílení kladných stránek profesionali-
ty účetních. Je jedním z automatických stabilizá-
torů při vytváření žádoucí úrovně této informační 
základny. Význam institutu ověřování a schvalo-
vání podtrhuje skutečnost, že prakticky do sou-
časné doby účetní jednotky veřejného sektoru 
v ČR nepředkládají přesvědčivé výkazy ověřené 
certifi kovanými (externími) nezávislými strana-
mi tak, jak to např. předpokládají mezinárodní 
účetní a kontrolní standardy pro veřejný sektor. 
Odrazovým můstkem pro další kroky při zavádění 
nových instrumentů za účelem potřebné eman-
cipace strategického i taktického řízení i ve sféře 
veřejných fi nancí je úzká profesní spoluprá-
ce všech uvažovaných profesních sku-
pin, tedy účetních, manažerů, interních 
a externích auditorů. Měly by se urychleně 
hledat cesty a nástroje, které by tuto dosavadní 
absenci alespoň částečně nahradily. Samotný 
princip ověřování účetních výkazů a dalších 
výstupů z účetnictví s následným schválením, 
resp. neschválením účetní závěrky by mohl 
za přijatelných podmínek znamenat historický 
průlom do dosavadních vztahů uvnitř samotných 
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(vybraných) účetních jednotek, ale i mezi nimi. 
Bohužel řada signálů ukazuje, že zůstává tento 
instrument stále nevyužíván. Z toho důvodu je 
třeba aktualizovat, resp. přehodnotit kvalitu 
monitoringu a kontroly účetnictví v samotných 
organizacích veřejného sektoru. 

Úlohu externích i interních auditorů, ale 
i účetních pracovníků zejména veřejného 
sektoru v daném procesu je třeba nově 
přehodnotit.

V souvislosti s tímto úkolem je otázkou budoucí 
garance odbornosti účetních ve veřejném 
sektoru, kterou by například mohly zaštiťovat 
státem určené profesní organizace či stát sám. 
Na trhu se vyskytuje již řada publikací, komplex-
ně pojednávajících o daném tématu, ve kterých 
se renomovaní autoři věnují důsledně vybraným 
problémům a mohou sloužit k vzdělávacímu 
procesu nejen účetních a interních auditorů sféry 
veřejných fi nancí. Zároveň by se měly urychleně 
nastolit a prověřovat takové profesní před-
poklady u účetních a interních auditorů pro 

plnění úkolů, které povedou prokazatelně k osob-
ní integritě a odpovídající profesionalitě pro jejich 
zvládnutí. V opačném případě bude i nadále 
docházet k porušování dobré správy a řízení 
veřejných fi nancí a důvěra veřejnosti bude nadále 
slábnout, provázena všemi negativními důsledky. 
Opakovaně ověřovanou tu „nejlepší praxi“ je 
třeba z dobrých důvodů metodicky i jinak účinně 
podporovat.

Ing. Danuše Prokůpková
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Ing. Danuše Prokůpková
Vysokoškolské studium absolvovala na VŠE Fakultě národohospo-
dářské v Praze. Prováděnou praxi realizovala postupně v různých 
organizacích jako byl Filmový podnik hl. města Prahy, VAKUS Praha, 
kde pracovala ve funkci analytika, dále jako ekonom Památníku 
národního písemnictví Praha. V poreformním období pracovala 
jako fi nanční analytik na Ministerstvu kultury pro muzea a galerie. 
V období 1994 až do roku 2002 zastávala funkci metodika účet-
nictví veřejných fi nancí na Ministerstvu fi nancí. Nyní se věnuje 
samostatné auditorské činnosti.

Vlastní auditorské oprávnění Komory auditorů ČR. Z titulu tohoto 
auditorského oprávnění je členkou výboru Komory auditorů ČR 
pro veřejný sektor. Mimo auditorské činnosti se věnuje lektorské 
a publikační činnosti. Je členkou redakčních rad časopisů zaměřených 
na veřejný sektor, např. Obec a fi nance vydavatelství TRIADA s.r.o; 
Účetnictví nevýdělečných organizací vydavatelství Bilance s.r.o. 
a časopisu UNES – vydavatelství Wolters Kluwer. Zároveň je vedoucí 
autorkou „Lexikonu účetních souvztažností pro příspěvkové organi-
zace“ vydávaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer s.r.o. 

Má za sebou bohatou lektorskou a publikační činnost zaměřenou na 
fi nanční účetnictví, řízení a kontrolu ve sféře veřejných fi nancí.
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Interní audit účetnictví 
a výkaznictví 
v praxi české Allianz 
Interní audit v oblasti účetnictví a výkaznictví je 
tématem velké šíře a mnoha barevných odstínů. 

Standardy IIA 
a právní úprava 
v pojišťovnictví1 
V první úvaze o předmětu a rozsahu auditu musí 
interní auditor jasně defi novat cíl auditu. Obvyk-
le je to ujištění o fungování a efektivitě řídícího 
a kontrolního systému („ŘKS“) v dané oblasti. 
Jak do tohoto ujištění zapadá externí audit? 
Již v tomto počátečním kroku může nastat 
černo-bílé vidění. Černý pohled říká: účetnictví 
neřešíme (myšleno interní auditoři). Od toho je 
tu externí auditor s razítkem, které stojí každo-
ročně nemalou částku a formou „management 
letteru“ společnost dostane také doporučení 
pro zlepšení ŘKS v oblasti účetnictví. Bílá to vidí 
jinak: Oblast účetnictví a výkaznictví je nedílnou 
součástí plánu interního auditu a je auditována 
pravidelně (na základě analýzy rizik) jako ostatní 
oblasti ŘKS. 

Černý pohled naráží jak na standardy dle Insti-
tute of Internal Auditors (IIA), tak na regulaci 
(pokud se jedná o regulovanou společnost). 
Obojí totiž hovoří jasně:

Standard 2130.A1: „Interní audit musí v rám-
ci procesů řízení a správy společnosti, procesů 
a informačních systémů hodnotit přiměřenost 

a účinnost řídících a kontrolních mechanismů 
reagujících na rizika, a to … z hlediska spo-
lehlivosti a integrity fi nančních a provoz-
ních informací.“

V § 7 zákona č. 277/2009, Sb., 
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů je uvedeno základní ustanove-
ní o řídícím a kontrolním systému s tím, že 
pojišťovna zavede, udržuje a uplatňuje účinný 
řídící a kontrolní systém, který zajišťuje mj. 
v bodě b) účinný způsob předávání infor-
mací. Toto by bez řádně vedeného účetnictví 
a navazujícího reportingu nebylo možné. Dále 
v § 7e o vnitřním auditu předmětný zákon 
říká, že pojišťovna zavede, udržuje a uplatňuje 
účinný vnitřní audit, který zahrnuje posuzo-
vání vhodnosti a efektivnosti systému vnitřní 
kontroly a dalších prvků řídícího a kontrolního 
systému. Opět žádná výjimka pro některý prvek 
ŘKS, kam by bylo možné účetnictví schovat.

Spolupráce 
s externím 
auditorem
Co však standardy umožňují (Standard 2050), 
je koordinace a možnost spolehnutí se. 

1 Neuvádím přehled legislativy vztahující se na oblast interního auditu účetnictví. V článku se odkazuji na pojišťovnictví, které 
podléhá pravidlům dle Solvency II (ta jsou refl ektována v zákoně o pojišťovnictví).
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Interní audit má sdílet informace, koordinovat 
své činnosti a zvážit možnost spolehnutí se na 
práci ostatních interních a externích dodavatelů 
podobných ujišťovacích služeb.

Účetnictví a výkaznictví pustit ze zřetele interní-
ho auditu nemůžeme, lze ale nastavit spolupráci 
s externím auditorem (PwC). V Allianz proto exis-
tuje metodika pro spolupráci interního auditu 
s externím, která stanoví následující zásady:
1. zamezit duplicitě činností a zbytečnému 

obtěžování auditovaných;
2. udržovat nezávislost a náležitou profesní 

péči u obou auditních týmů;
3. neovlivňovat se vzájemně v načasování 

a rozsahu činností souvisejících s prováděním 
plánu auditů.

Tato metodika ale zároveň klade důraz na to, že 
interní audit v každé zemi má autonomii 
k lepšímu defi nování případně omezení těchto 
zásad s ohledem na lokální regulaci a legislati-
vu, řízení rizik a pravidla ohledně nezávislosti. 
V našem pojetí se snažíme potlačit třetí zásadu 
v zájmu o dodržení té první. V praxi to zname-
ná, že účetnictví nikdy neauditujeme v období 
interim nebo závěrečného auditu PwC ani v čase 
kvartálních závěrek spojených s vykazováním do 
německé centrály. Nezávislost je klíčovým atribu-
tem naší práce a to platí napříč celým auditním 
plánem, nejenom pro účetnictví. S náležitou 
profesní péčí je spojena dostatečná znalost, 
odbornost a dovednosti potřebné pro interní 
audit v dané oblasti. Narážíme v tomto ohledu 
na limity dané velikostí týmu. Držet krok např. se 
změnami v IFRS a být dostatečným expertem 
pro oblasti jako je oceňování fi nančních aktiv, 
tvorbu rezerv apod. je těžké navzdory tomu, že 
polovina týmu má i certifi kaci FCCA a zkušenost 
s externím auditem.

Pokud narazíme na oblast, pro kterou dosta-
tečné znalosti a odbornost nemáme, snažíme 
se vždy zajistit si je nejprve v rámci společnosti 
(pokud např. expert pro konkrétní účetní činnost 
je nyní zaměstnán v jiném odborném oddělení), 
poté v rámci týmů interního auditu zemí střední 
a východní Evropy, dále pak v globální auditní 
komunitě Allianz Group. V krajním případě by-

chom zvažovali „cosourcing“ s externím posky-
tovatelem, ale zatím to pro oblast účetnictví 
a výkaznictví nebylo potřebné. Snažíme se totiž 
neduplikovat činnost externího auditora a spolé-
háme se na jeho závěry např. v případě posou-
zení účtování snížení hodnoty („impairment“) 
budovy sídla společnosti. V současné době 
s podporou auditu skupiny (Group audit) řešíme 
přiměřenost naší dokumentace v případě spoleh-
nutí se na závěry externího auditora a dostateč-
ný popis takových případů ve zprávách interního 
auditu.

Zaměření interního 
auditu účetnictví 
a výkaznictví
V návaznosti na zásadu neduplikování činností 
a pro dosažení přidané hodnoty se snažíme:
• využívat unikátní pohled zevnitř společnosti 

napříč všemi procesy pro analýzu rizik a urče-
ní rozsahu auditu účetnictví;

• věnovat se oblastem, které nejsou kvůli 
významnosti pokryty externím auditorem, ale 
mají význam z pohledu ŘKS (např. ve vzorku 
na ověření souladu s pravidly pro nákup / 
výběrová řízení obsáhneme i tendr, který je 
menší fi nanční hodnoty, ale jeho předmět je 
kritický z pohledu kontinuity činnosti [„busi-
ness continuity“]);

• věnovat se zejména „governance“ procesů, 
nastavení organizační struktury, vlastnic-
tví a odpovědnosti pro každou činnost, 
adekvátnosti reportovacích linií, existenci 
a měřitelnosti KPI, oddělení odpovědností pro 
neslučitelné procesy, dodržování principu čtyř 
očí, nastavení příslušných schvalovacích limitů 
a přístupových práv v informačních systé-
mech („IS“) , návaznostem mezi jednotlivými 
IS a zejména tím, jak jsou nastaveny kontroly 
jejich rozhraní, jak je zajištěna datová kvalita 
a také auditní stopa pro veškeré operace;

• snažíme se navrhovat doporučení pro posílení 
ŘKS v rámci integrovaného systému řízení 
a kontrol (IRCS), který Allianz pojišťovna 
implementovala v roce 2017;
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• posoudit efektivitu ŘKS z pohledu externího 
výkaznictví do ČNB a také do skupiny Allianz;

• dívat se z perspektivy kontrol nikoliv význam-
nosti vyjádřené fi nanční hodnotou;

• pomoci prosadit užitečné požadavky „busi-
nessu“ např. na zlepšení kontrolní funkce 
v informačním systému, pokud se shodují se 
závěry učiněnými během interního auditu;

• posoudit, zda funkce účetnictví a výkaznic-
tví splňuje jak svoji roli klíčové funkce2 dle 
Solvency II, tak roli interního poskytovatele 
služeb pro „business“, protože je zároveň 
významnou součástí „back offi  ce“ společnosti;

• využívat funkci účetnictví a výkaznictví jako 
cenný zdroj informací během všech relevant-
ních auditů, a to nejenom např. pro porov-
nání zdrojových dat z nákupního systému 
versus SAP, ale také pro získání dodatečných 
informací o výjimkách při schvalování výdajů 
apod.

Oddělení účetnictví od nás tedy neočekává 
stejný seznam požadovaných dokumentů jako 
od externího auditora. Naopak se snažíme být 
v kontaktu s auditním týmem PwC nejenom 
na schůzkách výboru pro audit, ale i mimo ně 
v rámci interim auditu, závěrečného auditu 
a během plánování interního auditu na příští rok 
pro vzájemné sdílení pohledu na rizika u jednotli-
vých společností.3  

Průběh interního 
auditu
Audit účetnictví a výkaznictví probíhá běžným 
procesem (viz Obrázek 1) na základě rizikově 
založeného ročního plánu auditu. Začíná před-
jednáním vhodného načasování auditu během 
sestavování plánu interního auditu, pokračuje 
zasláním oznamovacího dopisu nejméně 10 
dnů před zahájením auditu a také poskytnutím 
seznamu požadovaných dokumentů. Dále běží 

přípravná fáze auditu s analýzou podkla-
dů, legislativy, vnitřní i skupinové metodiky 
a dostupných informací. Navazuje úvodní schůz-
ka auditu („kick off “) s prezentací týmu, rozsahu 
a termínů konkrétního auditu, poté již star-
tuje samotný průběh auditu s prováděním 
pohovorů, ověřováním dokumentů a postupů, 
analýzou dat a vzorků. Následuje velmi podstat-
né projednání předběžných zjištění auditu, kde 
si vyjasníme a upřesníme vše s auditovanými. 
Dále pak závěrečná schůzka auditu („closing“) 
s formálním projednáním závěrů auditu. Ve fázi 
reportingu se provede sestavení návrhu zprá-
vy, obdržíme vyjádření zodpovědných manažerů 
k jednotlivým zjištěním a sestavení akčních plánů, 
dále jako vedoucí interního auditu projednám 
závěrečnou zprávu s členem představenstva 
zodpovědným za fi nance, poté emailem ode-
šleme scan podepsané zprávy představenstvu 
a auditovaným manažerům. Sestavíme struč-
ný přehled („dashboard“) se shrnutím závěrů 
auditu, kde je nejenom lokální pohled na rating 
oblastí auditu i celkové vyhodnocení auditu, ale 
také tzv. „group view“ z perspektivy celé Allianz. 
Odešleme tento dokument do auditu skupiny. 
Poté již podle dohodnutých termínů probíhá 
standardní proces sledování plnění nápravných 
opatření („follow up“) dokud není uzavřeno 
nebo rizikově akceptováno poslední zjištění 
příslušného auditu.

Závěrem
Na závěr uvedu perličku, která doloží, že účetnic-
tví není součástí interního auditu jenom během 
specifi ckých auditních zakázek věnovaných této 
oblasti. Během předchozí praxe v poradenství 
jsme si v průběhu zakázky interního auditu nevy-
žádali výkaz z účetního systému ve struktuře 
středisek dle skladů. Auditovaní nám zamlčeli 
jeden sklad, ačkoli jsme během pohovorů položili 
dotaz, zda skutečně navštěvujeme všechny 
lokality a doložená dokumentace z inventur 

2 Citace ze Zprávy o solventnosti a fi nanční situaci Allianz pojišťovny za rok 2018 (kap. B.1, str. 22): Nad povinný rámec záko-
na považuje Allianz pojišťovna za klíčovou funkci také funkci právní a funkci účetnictví a výkaznictví.

3 Interní audit pokrývá také Allianz penzijní společnost, a.s., Allianz kontakt, s.r.o., Allianz nadační fond a Diamond point, a.s.
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sklad neobsahovala. Krátce před projednáním 
závěrečné zprávy došlo ve společnosti k odhale-
ní krádeže významného rozsahu, který jsme ale 
naším ověřením nepokryli. Stálo nás to polovinu 
sjednané odměny a poučení pro celý další pro-
fesní život: Vždy se sejdi také s hlavním účetním 
a vyžádej si nezávisle data z účetního systému 
a porovnej je.

Účetnictví a výkaznictví je bránou k informacím 
o každé koruně, která se ve společnosti vyplatí 
nebo vydělá. Pro akcionáře fi nanční i manažerské 
účetnictví během roku zrcadlí výsledky a poskytu-
je možnost řídit společnost směrem k naplňování 
strategie. Je proto dobře, když se jako interní 
auditoři budeme snažit oblasti účetnictví a výkaz-
nictví poctivě věnovat.

Ing. Jitka Kazimírová, FCCA, CIA

Obrázek 1: Proces interního auditu Allianz včetně KPI (Standard Audit Process Defi nition)
Zdroj: Allianz Standard for Internal Audit (Standard Audit Manuál – SAM) – V 4.0, 16.02.2018

Ing. Jitka Kazimírová, FCCA, 
CIA
Jitka je absolventkou VŠE v Praze, od roku 1996 pracovala jako 
asistentka auditora v PwC a během praxe zde také získala 
certifi kace ACCA i CIA. Od roku 2003 působila v oddělení řízení 
podnikatelských rizik v týmu interního auditu ve společnosti 
Deloitte (zkušenosti i s fi nančním auditem projektů spolufi -
nancovaných z EU fondů). V roce 2014 byla krátce na pozici 
ředitelky CHJ na Ministerstvu fi nancí a od září 2014 vede 
tým interního auditu Allianz v České republice. Od roku 2016 
je členkou rady ČIIA, má zkušenosti s přednáškovou činností 
nejenom v rámci ČIIA. 
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Externí audit v roli 
partnera interního 
auditu 
Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům, co externí 
auditor očekává od spolupráce s interním auditem audito-
vané společnosti. V praxi existuje více možností spoluprá-
ce externího auditu s interním auditem. 

Z vlastních zkušeností získaných u auditovaných 
klientů vím, že se vždy jedná o spolupráci rovno-
právných partnerů, kteří si navzájem pomáhají 
a kde interní auditor je důležitou „pomocnou 
rukou“. 

Externí audit 
a interní audit – 
defi nice a cíle
Podle mezinárodního auditorského standardu 
ISA 200 je „cílem externího auditu posílit důvě-
ru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku. 
Tomuto účelu slouží výrok auditora, v němž se 
auditor vyjadřuje k tomu, zda je účetní závěrka 
ve všech významných (materiálních) ohledech 
sestavena v souladu s příslušným rámcem 
účetního výkaznictví. U většiny rámců pro 
všeobecné účely výrok říká, zda účetní závěrka 
ve všech významných (materiálních) ohledech 
věrně zobrazuje skutečnost, resp. podává její 
věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným 
rámcem“. Externí audit je prováděn v soula-
du se standardy ISA a příslušnými etickými 
požadavky. Externí auditor vystupuje v roli 
nezávislého, kvalifi kovaného odborníka. Výrok 
auditora k účetní závěrce je určen především 

společníkům, akcionářům nebo zřizovateli 
společnosti, ale obvykle je volně zpřístupněn 
i široké veřejnosti spolu s účetní závěrkou 
auditované společnosti.

Naproti tomu podle defi nice Českého institutu 
interních auditorů je interní audit „nezávislá, 
objektivně ujišťovací a poradenská činnost 
zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalo-
vání procesů v organizaci. Interní audit pomáhá 
organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší 
systematický metodický přístup k hodnocení 
a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, 
řídících a kontrolních procesů a řízení a správy 
organizace. Interní audit se zaměřuje na hodno-
cení vnitřního kontrolního systému v organizaci 
tím, že orgánům společností a vrcholovému 
managementu poskytuje informace, hodnocení, 
analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní 
plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími svě-
tovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění 
o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým 
je vystavena, a zvládá je.“ 

I když jsou cíle a úlohy interního a externího 
auditu na první pohled rozdílné, jedná se o tutéž 
profesi auditora. V případě mnou auditovaných 
společností jsou interní a externí audit navzájem 
velmi důležitými partnery, kteří mohou těžit ze 
znalostí a schopností toho druhého.
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Aby externí auditor mohl spolupracovat s inter-
ním auditem, musí být splněny určité předpo-
klady. 

Předpoklady 
spolupráce externího 
auditu s interním 
auditem
Předpoklady spolupráce externího auditu s inter-
ním auditem upravuje mezinárodní auditorský 
standard ISA 610. Je důležité upozornit, že 
přestože standard povoluje externím auditorům 
využívat výstupy z činnosti interního auditu, 
výhradní odpovědnost za výrok auditora nese 
externí auditor. A tuto odpovědnost nijak 
neomezuje fakt, že při realizaci auditní zakázky 
využil práci provedenou interním auditem či 
přímou výpomoc od interních auditorů. Proto 
jestliže externí auditor využije výpomoc interní-
ho auditu, vzniká mu podle standardu ISA 610 
povinnost posoudit práci interního auditu. Pokud 
je činnost interního auditu účinná, může externí 
auditor v mnoha případech upravit povahu 
a časové rozvržení auditorských postupů či snížit 
jejich rozsah. 

Abychom mohli využít práci interního auditu, 
v prvé řadě posuzujeme a vyhodnocujeme jeho 
práci a její případný vliv na postupy při audi-
tu účetní závěrky. Toto hodnocení provádíme 
každoročně před započetím auditu, tedy i pokud 
se jedná o opakovaný audit. Cílem hodnocení 
je ujistit se, že se na výstupy práce interního 
auditu můžeme spolehnout. Prvním krokem bývá 
posouzení interního auditu účetní jednotky z hle-
diska objektivity a odborné způsobilosti a určení 
charakteru a rozsahu práce interního auditu, 
kterou lze využít. Podle mých vlastních zkuše-
ností se podrobné hodnocení činnosti interního 
auditu zpravidla provádí na základě následujících 
kritérií:

Organizační zařazení
Na základě prověrky organizační struktury 

auditované společnosti a dotazování relevant-
ních zaměstnanců posuzujeme, jaké je postavení 
interního auditu z organizačního hlediska, přede-
vším pokud jde o jeho nezávislost a objektivitu. 
V ideálním případě je interní audit přímo podřízen 
nejvyšší úrovni vedení, a nemá žádnou další pro-
vozní odpovědnost a vedení nijak neomezuje jeho 
činnost. Zejména musí mít interní auditor mož-
nost volně komunikovat s externím auditorem. 

Odborná způsobilost
Abychom mohli využívat práci interního auditu, 
zajímá nás odbornost jeho pracovníků, jejich 
kvalifi kace, profesní předpoklady a zkušenosti 
a také to, zda procházejí pravidelným školením 
a soustavně se vzdělávají. Zjednodušeně řečeno, 
čím je míra odbornosti členů interního auditu vyš-
ší, tím je jejich práce z pohledu externího auditu 
relevantnější. Proto po vedoucích členech inter-
ního auditu každoročně požadujeme potvrzení 
o absolvovaných školeních/seminářích, případně 
získané certifi káty nebo vysvědčení o zkouškách.

Náležitá odborná péče
Nakonec hodnotíme celkovou úroveň činnosti 
interního auditu, tj. zda je jeho činnost náležitě 
naplánována, řízena, kontrolována a dokumento-
vána v souladu s příslušnými standardy a směrni-
cemi a zda mají interní auditoři k dispozici vhodné 
auditorské příručky, pracovní programy a další 
materiály. Pro splnění tohoto kritéria zpravidla 
požadujeme, aby nám interní audit předložil 
strategii naplánovaných interních auditů, plány 
realizace, zprávy z dílčích provedených auditů 
a plány plnění opatření. Další postupy, které 
využíváme, zahrnují dotazování příslušných 
pracovníků interního auditu ohledně provedených 
prověrek, pozorování postupů prováděných inter-
ním auditem nebo analýzy pracovního programu 
interního auditu a jeho auditních dokumentů.

Rozsah činnosti
V rámci tohoto kritéria na základě prověrek zpráv 
o plnění opatření a dotazováním příslušných 
zaměstnanců zkoumáme, jaká je povaha a roz-
sah úkolů prováděných interním auditem a jak 
vedoucí zaměstnanci na všech úrovních reagují 
na doporučení a závěry z provedených interních 
auditů.
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Na základě výše uvedeného hodnocení interní-
ho auditu se externí auditor rozhodne, zda je 
činnost interního auditu vůbec pro externí audit 
relevantní a může být využita. Závěry týkající se 
vyhodnocených činností interního auditu musí 
být řádně zdokumentovány a podloženy konkrét-
ními důkazy o tom, že činnost interního auditu je 
v souladu se všemi výše uvedenými kritérii.

Formy spolupráce 
s interním auditem
Jestliže dojdeme k závěru, že budeme práci 
interního auditu využívat, zpravidla na úvodní 
schůzce s ním domluvíme rozsah spolupráce 
a její načasování, aby bylo možné aktivity obou 
subjektů koordinovat. Externí auditor zjištěné 
informace zapracuje do svého plánu auditu 
a naplánuje si oblasti, ve kterých bude postup 
koordinovat s interním auditem.
 
Co se týče obsahu spolupráce, z praxe vím, 
že se interní audit často využívá při testování, 
například v těchto oblastech:

Koordinace auditu a sběr podkladů 
Protože interní audit je součástí organizační 
struktury auditované společnosti a má přehled 
o fungování vnitřních procesů, jeho pomoc při 
sběru podkladů pro externí audit zpravidla může 
značně urychlit a zefektivnit celý tento proces, 
včetně identifi kace relevantních kontaktních 
osob. V praxi obvykle interní audit svolá jednání 
za účasti externího auditora a zaměstnanců 
odpovědných za zpracování a dodání podkla-
dů, kde se každá strana může vyjádřit a znění 
požadavku upravit. Převážně z bezpečnostních 
důvodů některé společnosti preferují, aby proces 
předání podkladů byl prováděn prostřednictvím 
interního auditu zabezpečeným způsobem.

Testy spolehlivosti a testy věcné 
správnosti
V těchto případech můžeme asistenci interního 
auditu využít při výběru vzorků nebo můžeme 
zohlednit výsledky testování provedeného inter-
ním auditem a provést pouze dodatečné testy 

na omezeném vzorku. Tento proces může být 
přínosem i pro interní audit. Při znalosti vzorků 
testovaných externím auditorem může interní 
audit zvážit úpravu svých vlastních vzorků, a tím 
omezit duplicitní práci. 

Dalším předmětem spolupráce často bývá 
sledování průběhu fyzické inventury, kde interní 
auditoři mohou ty externí zastoupit, zejména 
pokud inventura probíhá ve stejný den ve velkém 
množství poboček nebo skladů. Z pohledu exter-
ního auditu je v této oblasti spolupráce velmi 
přínosná, protože interní audit má většinou 
z povahy své činnosti k dispozici specializované 
pracovníky na různé oblasti, kteří jsou často 
navíc geografi cky rozmístěni v souladu s čin-
nostmi auditované společnosti. Díky tomu je 
interní audit schopen některé testované oblasti 
pokrýt daleko efektivněji než externí auditor. Tak 
například v rámci externího auditu fi nančních 
institucí se interní audit může zúčastnit náhlých 
kontrol hotovosti prováděných na pobočkách 
mimo hlavní město.

Konfi rmační dopisy
V této oblasti dle mých zkušeností interní audit 
velmi pomáhá při kontrole správnosti údajů 
obsažených v konfi rmačních dopisech, případně 
při identifi kaci protistran, které externí audit 
bude kontaktovat, včetně jejich adres. Interní 
auditoři také zpravidla urgují tyto protistrany 
v případě, že se konfi rmační dopis nevrátí ve 
stanoveném termínu. 

Spolupráce na doporučeních vedení 
společnosti 
Jestliže externí auditor zjistí nedostatky v pro-
středí vnitřních kontrol, může využít znalosti 
interního auditu, včetně jím zpracovaných zpráv 
o plnění opatření. Dle mých zkušeností se před 
vydáním doporučení vedení společnosti (tzv. 
management letteru) vyplatí projednat nálezy 
s interním auditem a potvrdit si jejich relevant-
nost. 
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Výhody spolupráce 
externího a interního 
auditu
Podle mého názoru efektivně nastavená spo-
lupráce externího auditora s interním auditem 
má nepochybně významný přínos nejen pro 
obě strany, ale přináší výhody i zaměstnancům 
auditované společnosti odstraněním duplicit 
a nižším zatížením během auditu. Další výhodou 
spolupráce externího a interního auditu je samo-
zřejmě úspora nákladů na audit a volné kapacity, 
které mohou být využity jiným způsobem.

Shrnutí
I když jsou cíle interního a externího auditu defi -
novány různě, oba typy auditu jsou podle mého 
názoru velmi důležitými partnery, kteří mohou 
vzájemně těžit ze svých znalostí a schopností. 
Díky koordinaci a komunikaci mezi externími 
a interními auditory je audit zpravidla důkladnější 
a v konečném důsledku i levnější pro všechny 
zúčastněné strany. Vedení společnosti by proto 
tuto spolupráci mělo ve vlastním zájmu nastavit, 
soustavně podporovat a vytvářet pro ni příznivé 
podmínky.

Ing. Artem Zhiganov ACCA

Ing. Artem Zhiganov ACCA
Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekono-
mické v Praze. Je držitelem certifi kátu Asociace certifi kovaných 
účetních znalců (ACCA). Je manažerem oddělení auditu 
společnosti Ernst & Young v České republice. Zaměřuje se 
především na fi nanční sektor, energetiku, logistiku a odvětví 
nemovitostí. Ve společnosti Ernst & Young působí od července 
2010.

Má zkušenosti s audity účetních závěrek sestavených podle 
českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS).

Vedle poskytování auditorských služeb má rozsáhlé zkušenosti 
také s dalšími poradenskými projekty, mimo jiné s projekty 
v oblasti účetního výkaznictví, implementace IFRS standardů 
a konverzemi na IFRS, vnitřními kontrolami, oceňováním úvěrů 
a předinvestičními prověrkami. 
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Role interního auditu 
ve veřejné správě na 
příkladu Ministerstva 
zdravotnictví
Cílem tohoto článku je přiblížit čtenářům interní audit 
ve veřejné správě na příkladu Ministerstva zdravotnictví, 
popsat vztah interního auditu a oblasti fi nancí a účetnic-
tví a nastínit průběh fi nančního auditu.

Základní východiska
Interní audit ve veřejné správě plní obdobnou 
roli jako v soukromém sektoru. Jedná se o nezá-
vislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost 
zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalová-
ní procesů v orgánech veřejné správy. Ve veřejné 
správě je audit upraven a defi nován legislativou, 
a totiž konkrétně v zákoně č. 320/2001 Sb., 
o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o fi nanční kontro-
le), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
o fi nanční kontrole. Dále se řídí Mezinárodním 
rámcem profesní praxe interního auditu vydaným 
Institutem interního auditu, stejně jako audit 
v soukromém sektoru.

Interní audit na 
Ministerstvu 
zdravotnictví
Interní audit je na Ministerstvu zdravotnictví 
zajištěn samostatným oddělením interního 
auditu, které je zařazeno v organizační struktuře 

přímo pod ministrem, aby tak byla zajištěna jeho 
nezávislost. Zároveň je činnost interního auditu 
oddělena od provozní a výkonné činnosti minis-
terstva. Interní audit nenastavuje žádné procesy 
kromě vlastních postupů.

Oddělení interního auditu patří k menším útva-
rům ministerstva, ve srovnání s předchozími 
obdobími však došlo k navýšení počtu interních 
auditorů. Důvodem je zejména poptávka ze 
strany ministra po výstupech útvaru a vnímání 
auditu jako jednoho z nástrojů řízení. Útvar 
interního auditu Ministerstva zdravotnictví vyko-
nává zejména následující činnosti:
• Ujišťovací činnost – plánované a mimořádné 

auditní akce, monitoring přijatých nápravných 
opatření, vyhodnocení účinnosti a efektivnos-
ti vnitřního kontrolního systému, …

• Konzultační činnost – konzultace a konzul-
tační zakázky, speciální poradenské služby 
(např. pasivní účast na výborech, pracovních 
skupinách), …

• Metodická činnost – tvorba metodiky, zejmé-
na Statutu a Manuálu interního auditu

• Ostatní činnosti – plánování interního auditu 
na základě analýzy rizik, zpracování pravidel-
ných reportů interního auditu, …
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I přes poměrně široký rozsah činností útva-
ru interního auditu zůstává nejzásadnějším 
samotný výkon interních auditů. Typy interních 
auditů, které jsou na ministerstvu vykonávány, 
vyplývají primárně ze zákona o fi nanční kont-
role a patří k nim fi nanční audit, audit systémů 
(zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost 
operací i přiměřenost a účinnost vnitřního 
kontrolního systému) a audit výkonu (ověřuje 
systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, 
včetně vymáhání pohledávek, fi nancování jeho 
činnosti a zajištění správy veřejných prostředků). 
Součástí těchto auditů je téměř vždy také audit 
shody, který prověřuje shodu vnitřních norem 
se zákonnými normami a soulad vykonávaných 
činností s oběma normami. Prováděné auditní 
akce mají několik fází. Těmi hlavními jsou pří-
pravná, realizační a závěrečná reportovací fáze. 
V rámci prováděných interních auditů dbáme na 
odbornost interních auditorů a v případě, že je 
do auditního týmu zařazen juniorní auditor, je 
nad ním vždy vykonávána supervize zkušeným 
auditorem.

Aby výstupy měly smysl a identifi kované nedo-
statky byly odstraněny, musí mít audit samozřej-
mě podporu ve vedení. Klíčovou je tedy pro nás 
podpora ministra, která je v současné chvíli na 
vysoké úrovni. Ministr našemu útvaru poskytu-
je doporučení při sestavování auditních plánů 
a také nám zadává mimořádné audity, které 
reagují na aktuálně vzniklá rizika. Nad rámec 
všech těchto činností se také snažíme úzce spo-
lupracovat s organizacemi přímo řízenými naším 
ministerstvem (nemocnice, léčebny, zdravotní 
ústavy, krajské hygienické stanice atp.) – poskyt-
nout jim metodickou podporu, ale také vytvářet 
příležitosti pro společné setkávání a výměnu 
zkušeností. Chceme, aby tato spolupráce 
fungovala oboustranně, abychom si mohli být 
vzájemně nápomocni a také se vzájemně učili. 

Interní audit 
a fi nance a účetnictví
Účetní výkazy Ministerstva zdravotnictví, stejně 
jako i ostatních ministerstev, nepodléhají exter-

nímu/statutárnímu auditu, který by každý rok 
poskytl ujištění, že zveřejněné informace v účet-
ních výkazech věrným způsobem vyjadřují fi nanční 
stav a výsledky činnosti instituce v souladu 
s obecně uznávanými účetními zásadami. Tuto 
roli tedy často musí plnit interní auditor, případně 
externí kontroly. Ne vždy jde ale v případě auditu 
a fi nancí pouze o vztah auditora a auditovaného. 
Také útvary fi nancí a účetnictví jsou důležitými 
partnery pro interní auditory. I v případě, kdy 
není prováděn přímo fi nanční audit, je pro nás 
útvar fi nancí, resp. účetnictví, zásadním zdrojem 
vstupních dat. Spolupráce s fi nančním odbo-
rem a samotnými účetními je tedy pro audit 
v některých případech stěžejní. Útvarům fi nancí 
a účetnictví jsme naopak my k dispozici v rámci 
konzultační činnosti.

Průběh fi nančního 
auditu
Ministerstvo zdravotnictví je organizační složkou 
státu a dle zákona o účetnictví je vybranou účet-
ní jednotkou. Současně je správcem rozpočtové 
kapitoly 335 dle zákona o rozpočtových pravi-
dlech.

Finanční audity na Ministerstvu zdravotnictví 
postupují dle zákona o fi nanční kontrole a ově-
řují, zda údaje vykázané ve fi nančních, účetních 
a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje 
jeho fi nancování a hospodaření s ním.

Cílem fi nančního auditu je v obecné rovině nej-
častěji ověření údajů účetní závěrky, konkrétně 
rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu 
o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněž-
ních tocích, dále také závěrečný účet kapitoly 
a rozpočet. Audit může být komplexní, či může 
být zaměřen na vybrané konkrétní údaje ze zmi-
ňovaných výkazů. Může se tak například zaměřit 
na správnost zaúčtování jednotlivých fi nančních 
operací dle zákona o účetnictví (vybraná účetní 
jednotka), na dodržení správnosti třídění (dru-
hové a odvětvové) příjmů a výdajů dle vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, inven-
tarizaci majetku a náležitosti závěrečného účtu 
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kapitoly 335 Ministerstva zdravotnictví.
Nedílnou součástí fi nančního auditu je také 
ověření plnění nápravných opatření, která byla 
přijata v předchozím auditu či kontrole vztahující 
se k auditované oblasti. Dále je také poskyto-
váno ujištění o účinnosti vnitřního kontrolního 
systému zejména v oblasti kontrolních a řídících 
mechanismů, které se týkají procesu sestavová-
ní účetních výkazů (např. nastavení pravomocí 
a odpovědností, neslučitelné role, například 
riziko možného sloučení funkce příkazce operace 
a funkce správce rozpočtu, kontrolní mecha-
nismy atp.).

Samotný výkon fi nančního auditu vyplývá 
z auditního plánu interního auditu založeného 
na rizikové analýze. Konkrétní cíle a zaměření 
fi nančního auditu jsou identifi kovány v rámci 
přípravné fáze auditní akce, zejména na základě 
vyhodnocení relevantních podkladů a analýzy 
rizik. 

Následuje zpracování podrobného programu 
fi nančního auditu, který obsahuje především 
zaměření interního auditu, auditovaný subjekt, 
harmonogram auditu, auditorský tým, cíle audi-
tu, vymezení rizik (např. legislativní, rozpočtová, 
fi nanční). 

Auditorský tým provede výběr vzorku k testo-
vání, čímž přechází audit ke své realizační fázi 
a tedy k ověřování a analýze dat. V této fázi pro 
nás hraje zásadní roli komunikace s auditovaným 
subjektem a vzájemná spolupráce. Auditovaný 
má od nás veškeré informace od samotné-
ho zahájení auditu, aby věděl, jak bude audit 
probíhat, na co bude zaměřen a jakou formou 
budeme komunikovat a spolupracovat. Základ-
ními zdroji dat jsou zákonné a interní normy, 
předložené podklady, ale také auditní rozhovory 
s jednotlivými zaměstnanci auditovaného subjek-
tu. Dalšími auditními nástroji jsou také checklisty 
a dotazníky. 

V závěru této fáze již dochází k identifi kaci 
a formulování auditních závěrů, které jsou 
promítnuty do návrhu auditní zprávy. Tyto závěry 
jsou diskutovány s auditovaným subjektem, 
který k nim může zaujmout stanovisko, případně 

tyto nedostatky může odstranit ještě v prů-
běhu auditní akce. V závěrečné fázi fi nančního 
auditu je vyhotovena fi nální auditní zpráva, která 
obsahuje identifi kaci zjištění a k nim příslušná 
doporučení. K doporučením jsou auditovaným 
subjektem přijata nápravná opatření, jejichž 
plnění je nadále monitorováno interním auditem. 
Auditní zpráva, včetně stanoviska auditovaného 
subjektu a přijatých nápravných opatření, je 
předána ministrovi. 

Může se zdát, že tímto auditní akce končí. 
Zásadní část je ale teprve před námi, a totiž 
monitoring plnění přijatých nápravných opatře-
ní. I v této fázi je pro nás stěžejní spolupráce 
s auditovaným subjektem, který nás informuje 
o plnění přijatých opatření, zatímco my jsme mu 
v případě potřeby rádi nápomocni v konzultační 
rovině.

Závěr
Interní audit má důležitou roli zejména pro 
vedení ministerstva, ale může být nápomoc-
ný i dalším zaměstnancům. Svým objektivním 
a komplexním pohledem přináší nové a efektiv-
nější pojetí činností a procesů, které mohou vést 
například k usnadnění práce dotčených zaměst-
nanců a k vzájemnému propojení jednotlivých 
útvarů ministerstva. Současně může být auditní 
oddělení nápomocné skrze svou konzultační roli.
Snažíme se, aby útvar interního auditu na 
Ministerstvu zdravotnictví byl partnerem, který 
poskytuje důležitou zpětnou vazbu o funkčnos-
ti a efektivnosti činností a procesů, a nikoliv 
nepříjemnou hrozbou. Intenzivně komunikujeme 
s auditovanými subjekty, vysvětlujeme poslání 
a cíle interního auditu a jeho přidanou hodnotu 
v podobě nového pohledu auditora na někdy již 
stereotypně vykonávanou činnost.

Skutečný úspěch našeho snažení ale samozřej-
mě záleží na lidech, se kterými spolupracujeme.

Ing. Tereza Pavlíčková
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Ing. Tereza Pavlíčková
Absolventka VŠE v Praze, Fakulty fi nancí a účetnic-
tví. Vedoucí oddělení interního auditu Ministerstva 
zdravotnictví. Současně je pověřencem pro ochranu 
osobních údajů pro Ministerstvo zdravotnictví a pro 
přímo řízené služební úřady. Působila také jako interní 
auditorka na Ministerstvu fi nancí a jako ředitelka odboru 
interního auditu v Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, kde také zastávala pozici tajemnice Výboru 
pro audit.  

Největší autobazar užitkových vozidel v ČR na Praze 10 
hledá do svého týmu kolegu na pracovní pozici 

„SAMOSTATNÝ/Á ÚČETNÍ“

THE EUROPEAN Nr.ONE 
IN USED VEHICLES

INZERCE

Popis pozice
• zodpovědnost za vedení účetnictví v souladu 

s příslušnými zákony a dalšími předpisy v SW 
POHODA

• vedení pokladny, 
• spolupráce na vytváření účetních směrnic
• spolupráce s daňovým poradcem

Očekáváme
• komplexní znalost účetnictví, daní a souvisejí-

cích předpisů
• výhodou je zkušenost s prací v účetním SW 

Pohoda
• důslednost, pečlivost, zodpovědnost, analy-

tické a logické myšlení

• chuť na sobě pracovat a vzdělávat se
• časovou fl exibilitu = termíny se musí dodržo-

vat

Nabízíme
• možnost seberealizace
• podpora profesního rozvoje
• pracovní místo v zavedené společnosti
• zajímavá práce v přátelském kolektivu
• dobré fi nanční ohodnocení dle Vašich doved-

ností – 40 000,–/měsíčně

Vaše CV prosím posílejte na e-mail: 
hanka@vanscentre.com
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Rozhovor
s Lukášem 
Wagenknechtem
Lukáš Wagenknecht vstoupil do povědomí jako první náměs-
tek ministra fi nancí ČR pro oblast fi nančního řízení a auditu 
a do funkce byl jmenován v únoru 2014 jako odborník na 
potlačování korupce. V červnu 2015 byl z funkce pro údajné 
spory odvolán a začal se více profi lovat v oblasti prosazování 
konceptu a principů Good governance. Zaměřuje se na vnitřní 
řídící a kontrolní systém ve veřejné správě, boj proti korupci, 
státní službu, otevřená data a veřejné rozpočty. S kolegou 
Lukášem Pečenou vedou kurz interního auditu na VŠE v Pra-
ze jakožto externí spolupracovníci katedry fi nančního účet-
nictví a auditingu. 

Vzhledem k Vaší kariéře v různých funk-
cích v podnikatelské i veřejné sféře mne 
napadá, zda jste vlastně měl o svém 
profesním životě při studiích jasno, resp. 
chtěl jste se věnovat internímu auditu 
nebo obecně ekonomickému povolání od 
samého prvopočátku?
Je pravda, že jsem měl už po základní škole jas-
no, že se chci věnovat ekonomice. Oblast auditu 
a práce s čísly mě zajímala. I proto, že moje 
babička byla hlavní účetní, děda ekonom a mam-
ka auditorka. Jednoduše máme čísla v rodině. 
Po dokončení studií jsem chtěl na nějakou dobu 
vycestovat do zahraničí, a tak jsem se přihlá-
sil do programu výměny absolventů do Říma, 
kterou organizovalo jedno ministerstvo. Nějak 
se to ale zkomplikovalo, protože mamka měla 
vážnou dopravní nehodu. Porazil ji bezohledný 
řidič, a tak jsem musel zůstat v Česku. Všechno 
nakonec dobře dopadlo. Stáž jsem ale propá-
sl. Několik týdnů potom se mi ozvali úředníci, 

jestli bych nechtěl na ministerstvo nastoupit, 
že hledají absolventy. A tak vlastně začala moje 
kariéra v interním auditu. 

Vnímám Vás jako člověka, který se 
snažil a vždy činil ve veřejném zájmu, ať 
už na Ministerstvu fi nancí ČR nebo nyní 
jako senátor. Předpokládám, že to není 
jednoduché, máte nějakou svou vlastní 
vizi nebo cíl, kterého v tomto dosáh-
nout?
Mým celoživotním mottem bylo dodržování 
práva. Jedině právní stát může podle mě zaručit 
demokracii. Jednoduše tu máme pravidla jako 
ve fotbale. Když je nebudeme dodržovat, tak to 
nebude žádný fotbal a celá hra pozbyde smyslu. 
Je pravda, že díky tomuto, podle mě logickému 
přístupu, si občas vysloužím od jiných politiků 
přezdívku psychopat nebo mafi án. Ale už jsem si 
zvykl. Většinou je to důkaz toho, že dělám svoji 
práci dobře.
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Jako interní auditor Vám práce s účet-
ními určitě nebyla cizí, jak v ČR vnímáte 
„řemeslo“ účetních, jaké s nimi máte 
zkušenosti?
Já si účetních velice vážím. Bez nich bych jako 
auditor moc práce odvést nemohl. Tak třeba 
nyní, kdy působím v dozorčí radě jednoho měst-
ského podniku, konzultuji s účetním a daňovým 
poradcem prakticky skoro každý den nějakou 
podivnou transakci managementu. 

Podle mě bychom se měli hlavně bránit častým 
změnám legislativy, které mnohdy přinášejí 
zmatek a chaos jenom pro laciné politické body. 
Jako příklad mě napadá třeba opakovaná debata 
o zavedení a zrušení superhrubé mzdy.

Nemohu se samozřejmě nezeptat, mys-
líte si, že certifi kace účetních, která na 
ně klade náročné požadavky nejen při 
samotné certifi kaci, ale i následně v praxi 
je správný směr? Je nějaká podobnost 
u interních auditorů?
Já si myslím, že certifi kace je správná věc. 
I v profesi interního auditu existuje mezinárodní 
certifi kace interního auditora. Pokud jí dosáh-
nete, můžete používat za jménem zkratku CIA. 
Je to pro nás záruka, že ten, kdo certifi kací 
prošel, zná a umí praktikovat auditní standardy, 
tzv. Mezinárodní rámec profesní praxe inter-
ního auditu. A za mě musím říci, že vždy, když 
jsem v auditu potřeboval najít řešení určitého 
problému, tak jsem právě ve standardech nebo 
doporučení pro praxi našel oporu.

Dá se stručně vyjádřit, jak vypadá práce 
interního auditora s účetními, je to na 
straně interního auditora jen o vyžádání 
údajů z účetnictví nebo na rozdíl od sta-
tutárního auditora můžete doporučovat 
či měnit některé parametry týkající se 
vedení účetnictví?
Hlavní náplní interního auditora je nejenom 
odhalovat významná rizika v procesech řízení 
společnosti včetně vedení účetnictví. Musí také 
přinášet tzv. přidanou hodnotu, která se proje-
vuje především jeho doporučením, pokud narazí 
při auditu na nějaké zjištění. To je právě rozdíl 
interního auditu od kontroly a externího auditu, 

které zajímá pouze jestli někdo neudělal nějakou 
chybu nebo neporušil předpis či pravidla. Interní 
auditor ověřuje nejenom dodržování pravidel, ale 
musí vyhodnocovat, jestli ta pravidla mají smysl. 
A to vždy v návaznosti na cíle společnosti, které 
by měl stanovovat především vlastník. Proto 
vždy zvažuje, když je něco špatně, jak to nastavit 
tak, aby byl maximalizovaný přínos a minimalizo-
vané náklady. 

Máte jako interní auditor třeba nějakou 
veselou historku ze své praxe?
Těch by bylo na dlouhé hodiny, vyberu jednu 
z těch pro mě opravdu zábavných. Pro interní 
auditory je velice důležitá průkaznost všech 
operací stejně jako pro účetní. U jednoho auditu, 
který se týkal možného zneužívání dotací ve 
strukturálních fondech, jsme řešili, jestli úředníci 
vybírají transparentně odborníky do výběrových 
komisí rozhodujících o stovkách milionů korun. 
V manuálech měli úředníci dlouze popsáno, jak 
vybírají členy komise náhodným statistickým 
výběrem. To mě zaujalo, tak jsem se šel podívat, 
jak to probíhá ve skutečnosti. Praxe byla taková, 
že paní, která měla ten sofi stikovaný statistický 
náhodný výběr na starosti, si nastříhala papírové 
lístečky se jmény hodnotitelů, dala je do krabice 
od pigičaje a losovala. Bez jakéhokoliv záznamu 
a evidence potom úředníky vybrala. Myslím, že 
účetním nemusím vysvětlovat, co je průkaznost 
evidence. 

Vždy jsem obdivoval a obdivovat budu 
lidi, kteří fungují pomalu od 5.00 ráno, jak 
jsem poznal z naší komunikace. Máte ve 
svém náročném dni vůbec čas na nějaké 
odreagování od práce? Předjímal bych 
rodinu, sport, …?
Máte pravdu. Já relaxuji nejvíc časem stráveným 
s rodinou a přáteli. Musím se přiznat, že teď jsem 
zase v tempu, kdy je docela zanedbávám. Tak 
se to snažím vynahradit jednou za čas krát-
kou dovolenou, kdy někam vyjedeme a musím 
vypnout mobil a počítač. Jinak ze sportu mám 
nejraději jízdu na kole a v zimě jezdíme na běžky. 
To jsou chvíle, kdy si člověk dokáže nejlépe vyčis-
tit hlavu od čísel a paragrafů.

Děkuji za rozhovor! Petr Píša
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Význam odborného 
úsudku v účetnictví 
obcí na příkladu 
dlouhodobého majetku
Účetní reforma veřejných fi nancí s sebou od roku 2010 
přinesla kromě většího počtu účetních případů, které je 
s cílem poskytnutí věrného a poctivého obrazu o fi nanční 
situaci a fi nanční výkonnosti (nejen) obcí nezbytné provést, 
také nezbytnost možná poněkud nového způsobu uvažování 
o účetních zápisech a o skutečnostech, které je jejich 
prostřednictvím nezbytné nebo vhodné provést. 

S rozvojem silně akruálního účetnictví u všech 
vybraných účetních jednotek se také implicitně 
zvyšuje počet účetních případů, jejichž plno-
hodnotné vykázání v účetní závěrce si vyžaduje 
nejen znalost závazných právních předpisů 
v oblasti účetnictví, ale také zapojení zkuše-
ností účetních pracovnic a pracovníků, 
jejich odborného úsudku a provádění 
odhadů. Ekonomická realita vybraných účet-
ních jednotek je příliš pestrá na to, aby mohla 
být 100 % pokryta jednoznačnými „MÁ DÁTI / 
DAL“ stanovenými Českými účetními standardy. 
Účetnictví rozhodně není černobílé. I v práv-
ních předpisech v oblasti účetnictví, které jsou 
závazné pro vybrané účetní jednotky, najdeme 
řadu ustanovení, z nichž vyplývá účetní jednotce 
povinnost zvolit z několika možných způsobů 
ocenění nebo postupů účtování takový, který 
dostatečně věrně a spolehlivě zobrazí ekonomic-
kou podstatu ekonomické události, zároveň však 
nebude přílišnou zátěží pro účetní pracovníky, 
tj. z pohledu účetní jednotky nebude neefektivní. 
Ve zmíněných předpisech dokonce nalezneme 
i místa, kde je tato „povinnost vybrat“ uvedena 

výslovně. Význam odborného úsudku na straně 
účtárny tedy roste a i v blízké budoucnosti lze 
očekávat, že poroste ještě více. Moderní globální 
systémy účetního výkaznictví nejen ve veřejném 
sektoru de facto stojí na provádění odborných 
úsudků účetních.

Souvislost 
s přezkoumáváním 
hospodaření 
územních samospráv
Jestliže závazné právní předpisy vyžadují odbor-
ný úsudek těch, kteří vedou účetnictví, provádějí 
účetní zápisy a stanovují výši ocenění např. dlou-
hodobého majetku, obdobný odborný úsu-
dek je logicky nezbytné provést v případě, 
kdy takový účetní postup účetní jednotky 
má být předmětem určitého nezávislého 
ověření, např. ve formě auditu účetní 
závěrky, přezkoumání hospodaření nebo 
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fi nančního auditu. Z pohledu auditora, který 
např. provádí přezkoumání hospodaření obce či 
dobrovolného svazku obcí, se ukazuje také další 
důležitý aspekt takovýchto úsudků či odhadů, 
a tím je průkaznost. I odborný úsudek musí 
být ověřitelný, odůvodnitelný a „vystopovatelný“, 
neboli musí po něm zůstat určitá auditní sto-
pa. Její neexistence zvyšuje pravděpodobnost 
záporného výroku či výhrady auditora či kont-
rolora. V případě významných transakcí jakou je 
např. pořízení nového investičního celku, může 
dojít k významnému zkreslení informací v účet-
ní závěrce zejména menší obce velmi snadno, 
zejména pokud jde o transakce, které se v účetní 
jednotce odehrají pouze jedenkrát za několik let.

Smyslem tohoto článku je ukázat některé 
významné dopady použití úsudku, které je přímo 
či nepřímo vyžadované závaznými právními před-
pisy v oblasti účetnictví, do oblasti dlouhodobé-
ho hmotného majetku. Pro tento účel je použito 
modelového příkladu, který by i přes svou délku 
měl být dostatečně srozumitelný a názorný, aby 
ukázal rozsáhlé a dlouhodobé dopady 
účetního rozhodnutí o ocenění dlouho-
dobého hmotného majetku a na to návazných 
úkonů, a tím také upozornil na místa, jimž se 
z pozice auditora může vyplatit v rámci přezkou-
mání hospodaření obcí či svazků obcí věnovat 
pozornost.

Dotčená závazná 
ustanovení právních 
předpisů
Příklad, který následuje, se zaměří na úplat-
né pořízení několika dlouhodobých hmotných 
majetků na příkladu vybrané účetní jednot-
ky – obce, konkrétně na problematiku ocenění 
takových majetků a dopad na výši jejich odpisů. 
Připomeňme tedy některá závazná ustanovení 
právních předpisů v oblasti účetnictví vybraných 
účetních jednotek, která se této oblasti dotýkají. 
Předně je to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v aktuálním znění (dále jen „zákon“) a jeho § 24, 
kde se v odst. 2 stanoví okamžik ocenění na 

buď okamžik uskutečnění účetního případu, nebo 
konec rozvahového dne, případně jiný okamžik. 
Nás bude v našem příkladu zajímat okamžik usku-
tečnění účetního případu, kterým je úplatné poří-
zení několika dlouhodobých hmotných majetků 
současně. Tento případ bude tedy v režimu § 25 
zákona, který v odst. 1 písm. a) stanoví povin-
nost pro náš případ použít ocenění pořizovací 
cenou. Tou se pak dle odst. 5 písm. a) rozumí 
cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady 
s jeho pořízením související. A právě tyto v praxi 
běžně nazývané vedlejší pořizovací náklady 
budou jádrem našeho příkladu.

Stanovení nákladů souvisejících s pořízením 
může být poměrně pracné a umožní hned několik 
variant postupu. Zákon k nim už žádné další 
podrobnější pravidlo nestanovuje, najdeme je 
však v prováděcí vyhlášce č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, v aktuálním znění (dále jen „vyhláška“), 
konkrétně v § 55 odst. 1. Ten uvádí demonstra-
tivní výčet plnění, která se považují za náklady 
související s pořízením a tedy je nezbytné je 
zahrnout coby součást ocenění dlouhodobých 
majetků, případně jejich technických zhodnocení. 
Výčet je poměrně dlouhý, přesto není a zřejmě 
ani nemůže být vyčerpávající. Lze z něj dovodit 
obecnou poučku, že součástí ocenění dlouho-
dobého majetku je vše, co bylo nezbytné 
účetní jednotkou vynaložit (bez ohledu 
na formu tohoto vynaložení), aby daný 
majetek dostala do stavu způsobilého 
k užívání. Tentýž § 55 v odst. 2 dále stanoví, 
která plnění je nepřípustné zařazovat do ocenění 
dlouhodobých majetků, a opět demonstrativ-
ním výčtem. Vraťme se však k § 55 odst. 1, 
který v písm. i) hovoří o relativně málo častém 
případu, kdy je před uvedením majetku do užívání 
nezbytné provést na něm určité zkoušky, které 
prokážou jeho funkčnost. Nazvěme to např. 
zkušebním provozem. Tento zkušební provoz 
si jistě vyžádá vynaložení plnění, peněžitých 
i nepeněžitých, a ty jsou předmětem zahrnutí do 
ocenění daného dlouhodobého majetku. Avšak 
není výjimkou, že tento zkušební provoz vyge-
neruje také určité výkony (výrobky či služby). 
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Uvedené písm. i) stanoví, že „vzniknou-li při 
zkouškách tohoto majetku použitelné výrobky 
nebo výkony, snižuje ocenění těchto výrobků 
nebo výkonů náklady související s pořízením 
tohoto majetku…“ (zvýrazněno autorem článku). 
Tyto výkony tedy není možné vykázat jako výnos 
účetní jednotky, naopak snižují pořizovací cenu 
příslušného dlouhodobého majetku. I tato situa-
ce je obsažena v našem modelovém příkladu.

Posledním zmíněným legislativním zdrojem je 
Český účetní standard pro některé vybrané 
účetní jednotky č. 710 – Dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý hmotný majetek, v aktu-
álním znění (dále jen „ČÚS 710“). Ten stanovuje 
závazné postupy účtování pro některé vybrané 
účetní jednotky v oblasti dlouhodobého nehmot-
ného a hmotného majetku. V jeho bodě č. 3.4. 
větě druhé se stanoví, že „V případě, že náklad 
související s pořízením dlouhodobého majetku se 
týká více než jednoho dlouhodobého majetku, 
účtuje účetní jednotka o tomto nákladu v sou-
vislosti s příslušným pořizovaným dlouhodobým 
majetkem a) podle podílů zjištěného oce-
nění jednotlivého pořizovaného dlouhodobého 
majetku na součtu zjištěného ocenění veškerého 
souvisejícího dlouhodobého majetku nebo b) 
jiným průkazným způsobem“ (zvýrazněno 
autorem článku). Z legislativní konstrukce tohoto 
ustanovení vyplývá, že postup podle bodu a) 
je jakýmsi vzorovým řešením, tedy postupem 
standardem ČÚS 710 spíše upřednostňovaným, 
avšak současně je umožněn jakýkoliv odlišný 
postup, tedy alternativní postup, pokud by dle 
názoru účetní jednotky byl efektivnější 
cestou k věrnému a poctivému zobraze-
ní příslušného dlouhodobého majetku a jeho 
ocenění v účetní závěrce. Náš příklad ukáže 
možnosti, nebo spíše výzvy, kterým díky tomuto 
ustanovení musejí čelit vybrané účetní jednotky, 
ale také ti, kteří přezkoumávají jejich hospoda-
ření.

Z oblasti odpisování dlouhodobého majetku, 

kterému se věnuje druhá polovina příkladu, 
postačí zdůraznit vybraná ustanovení Českého 
účetního standardu pro některé vybrané účetní 
jednotky č. 708 – Odpisování dlouhodobého 
majetku, v aktuálním znění (dále jen „ČÚS 708“). 
Dle nich bude pro náš příklad relevantní možnost 
výběru způsobu odpisování u některých dlouho-
dobých majetků, a to mezi způsoby rovnoměr-
ným, výkonovým a komponentním. V případě 
komponentního způsobu1 pro jistotu uvádíme 
defi nici komponenty dle ČÚS 708, dle nějž se 
komponentou rozumí: „…určená část majetku 
nebo souboru majetku, u které je výše oceně-
ní významná v poměru k výši ocenění celého 
majetku nebo souboru majetku a jejíž předpo-
kládaná doba používání se významně liší od 
předpokládané doby používání celého majetku 
nebo souboru majetku.“ Odpovědnost za 
volbu způsobu odpisování příslušného majetku 
tak, aby vyhověla povinnosti věrně a poctivě 
prezentovat účetní závěrkou svou fi nanční 
situaci a fi nanční výkonnost, má sama účetní 
jednotka. Kombinace způsobů odpisování pro 
jeden majetek je přípustná, pochopitelně musejí 
být splněny objektivní podmínky pro použití 
zejména výkonového způsobu (existence měřitel-
ných výkonů majetku) a komponentního způsobu 
(existence komponent). Tato pravidla aplikujeme 
na náš příklad v jeho druhé polovině.

Modelový příklad2 
Vstupní informace
Obec staví nový vodovod a novou vodárnu, ke 
které povede nová silnice. Celý projekt byl ukon-
čen a zařazen do užívání 30. 6. 2015. Vypočtěte 
pořizovací cenu jednotlivých položek dlouho-
dobých majetků (vodovod, silnice, vodárna) 
z těchto údajů:
• Projektantská fi rma zpracovala projekt pro 

celou akci, tedy pro vodovod, vodárnu i silnici, 
který celkem stál 1,1 mil. Kč.

• Faktury za stavební práce celkem: vodo-

1 Komponentní přístup je de facto účetní metodou jako takovou, u vybraných účetních jednotek je však formálně upraven 
jako způsob odpisování. Volba komponentního způsobu odpisování by však znamenala nezbytnost použití kroků v souladu 
s principem komponentního přístupu coby účetní metodou.

2 Příklad vychází z reálné situace u konkrétní obce, byl však upraven pro potřeby tohoto článku.
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vod 14 mil. Kč, silnice 5 mil. Kč a vodárna 
6 mil. Kč.

• Faktury za technologie celkem: vodovod 
6 mil. Kč, vodárna 19 mil. Kč.

• Faktura za dozor nad BOZP� nad celým 
projektem: 400 tis. Kč.

• Během zkušebního provozu (březen–čer-
ven 2015) dodána voda do domů, ocenění 
této služby pro domácnosti (vodné) je ve výši 
500 tis. Kč.

Pro přehlednost využijeme tabulky č. 1.
 
Bude vhodné začít těmi plněními, o nichž 
jednoznačně lze říci, že zvyšují ocenění kon-
krétní položky dlouhodobých majetků, což jsou 
stavební práce a technologie. Hodnoty projektu 
a BOZP budou také zvyšovat pořizovací cenu, 
avšak abychom zjistili, kterých ze tří dlouho-
dobých majetků v jaké výši, budeme tyto dvě 
hodnoty muset rozdělit. Hodnotu dodané vody 
během zkušebního provozu (příklad abstrahuje 
od nákladů na spuštění zkušebního provozu) 

budeme taktéž muset určitým způsobem rozdělit 
mezi příslušné dlouhodobé majetky, avšak jejich 
pořizovací cena bude o tyto hodnoty nižší – 
budou se odečítat. Začněme tím, že použijeme 
bod 3.4. písm. a) ČÚS 710 a stanovme podíl 
neboli váhu součtů plnění, které jsme jednotlivým 
pořizovaným dlouhodobým majetkům dokázali 
jednoznačně přiřadit. Označme tuto variantu jako 
variantu I. a využijme pro přehlednost opět 
tabulkového zobrazení.

Varianta I.
Základnou je mezisoučet hodnot stavebních prací 
a technologií (tabulka č. 2). Onen podíl zmiňova-
ný bodem 3.4. písm. a) ČÚS 710 vychází v přípa-
dě vodovodu 40 %, u silnice 10 % a u vodárny 
50 %. Podívejme se na některé z dalších možnos-
tí, které by ve variantě postupu podle písm. b) 
bodu 3.4. ČÚS 710 také mohly připadat v úvahu 
a mohly by být průkazné, v některých případech 
by dokonce mohly znamenat efektivnější postup 
účetní jednotky. Jako variantu II. a variantu III. 
označme možnost, kdy coby základnu k výpočtu 

3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Tabulka č. 1

Položka CELKEM
z celkového plnění připadá na:

Vodovod Silnice Vodárna

Stavební práce 25 000 000 14 000 000 5 000 000 6 000 000

Technologie 25 000 000 6 000 000 0 19 000 000

MEZISOUČET 50 000 000 20 000 000 5 000 000 25 000 000

Tabulka č. 2

Vodovod Silnice Vodárna

% Z MEZISOUČTU 100,00% 40,00% 10,00% 50,00%

Dozor BOZP ( + ) 400 000 160 000 40 000 200 000

Projekt ( + ) 1 100 000 440 000 110 000 550 000

Zkušební provoz ( - ) – 500 000 – 200 000 – 50 000 – 250 000

POŘIZOVACÍ CENA 51 000 000 20 400 000 5 100 000 25 500 000
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podílu, který použijeme k rozpočtení a přidělení 
hodnoty BOZP, projektu a zkušebního provozu, 
použijeme nikoliv součet hodnot stavebních pra-
cí a technologií, ale vždy pouze jednu z těchto 
dvou položek. Nelze vyloučit, že by v konkrétním 
případě účetní jednotka mohla správně vyhod-
notit jednu z těchto dvou variant za postačující 
a efektivní.

Varianta II.
Základnou je hodnota stavebních prací (tabulka 
č. 3). Podíl v případě vodovodu je 56 %, u silnice 
20 % a u vodárny 24 %, tedy významně jiný než 
ve Variantě I.

Varianta III.
Základnou je hodnota technologií (tabulka 
č. 4). I zde jsou podíly, tedy váhy tří pořizova-
ných majetků významně odlišné od předcho-
zích variant. Jelikož na silnici nebylo třeba 
využít žádných technologií, pak byla-li právě 
hodnota technologií použita jako základna 
k výpočtu podílu, na silnici ze společných 
položek BOZP, projekt a zkušební provoz 
nepřipadá nic.

Provedeme-li závěrečné srovnání a vyhodnocení 
všech tří variant, docházíme k částkám pořizova-
cích cen (PC) uvedeným v tabulce č. 5.

Tabulka č. 3

Vodovod Silnice Vodárna

% Z STAVEBNÍ PRÁCE 100,00% 56,00% 20,00% 24,00%

Dozor BOZP ( + ) 400 000 224 000 80 000 96 000

Projekt ( + ) 1 100 000 616 000 220 000 264 000

Zkušební provoz ( - ) – 500 000 – 280 000 – 100 000 – 120 000

POŘIZOVACÍ CENA 51 000 000 20 560 000 5 200 000 25 240 000

Tabulka č. 4

Vodovod Silnice Vodárna

% Z TECHNOLOGIE 100,00% 24,00% 0,00% 76,00%

Dozor BOZP   ( + ) 400 000 96 000 0 304 000

Projekt ( + ) 1 100 000 264 000 0 836 000

Zkušební provoz ( - ) – 500 000 – 120 000 0 – 380 000

POŘIZOVACÍ CENA 51 000 000 20 240 000 5 000 000 25 760 000

Tabulka č. 5

Vodovod Silnice Vodárna

Nejnižší vypočtená PC 20 240 000 5 000 000 25 240 000

Nejvyšší vypočtená PC 20 560 000 5 200 000 25 760 000

Rozpětí PC absolutně 320 000 200 000 520 000

Rozpětí PC relativně 1,58% 4,00% 2,06%
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Při porovnání nejvyšší a nejnižší vypočtené 
pořizovací ceny každého ze tří dlouhodobých 
majetků vidíme vždy rozdíly v řádech statisíců. 
Jde o maximální hypotetické zkreslení 
v absolutním vyjádření, kterého by se 
mohla účetní jednotka dopustit u jednotlivého 
pořizovaného dlouhodobého majetku při volbě 
jedné z uvedených variant namísto jiné z uvede-
ných variant. Jde o významné rozdíly zejména 
proto, že hovoříme o dlouhodobých majetcích 
s významným oceněním. Vyjádříme-li maximální 
hypotetické zkreslení relativně, pak nejvyšší je 
u silnice, kde je nejvyšší vypočtená pořizovací 
cena vyšší o 4 % než nejnižší pořizovací cena. 
Významnost uvedených rozpětí vyjádřená v % 
z hlediska případného přezkoumání hospoda-
ření dané obce bude záležet na více faktorech. 
Zejména na tom, o jak významné majetky půjde 
vzhledem k celkovým aktivům dané obce.

Uvedené pochopitelně platí, aniž bychom 
zde posuzovali, která ze tří variant I. 
až III. je nejvhodnější, nejspolehlivější 
a nejefektivněji vede k věrnému a pocti-
vému zobrazení uvedených skutečností 
v účetní závěrce obce. Bez podrobné zna-

losti konkrétní situace v účetní jednotce 
takový jednoznačný závěr provést nelze.

Ve druhé polovině příkladu ilustrujeme dlouhodo-
bé důsledky rozhodnutí obce o výši pořizovacích 
cen uvedených dlouhodobých majetků, a to na 
příkladu jednoho z nich – vodárny.

Doplňující informace
Vypočtěte výši odpisů vodárny za rok 2015 
při různých způsobech stanovení její pořizovací 
ceny (PC) viz varianty I. až III., a to v kombi-
naci se třemi variantami odpisování A až 
C. Odhadovaná životnost budovy vodárny je 
80 let, technologií 50 let, resp. 12 mil. m3 vody. 
V roce 2015 se odhaduje průměrný měsíční 
objem dodané vody 10 tis. m3 vody. Ve spádové 
oblasti je dle schváleného územního plánu oče-
kávána výstavba nových rodinných a bytových 
domů a také nového výrobního závodu. Objem 
dodávané vody vodárnou poroste do roku 2019 
odhadem o 20 % ročně, poté se odhaduje přibliž-
ně konstantní. Varianty odpisování:
A. Rovnoměrné odpisování

Tabulka č. 6

Varianta stanovení PC VODÁRNA

I. II. III.

Stavební práce 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Technologie 19 000 000 19 000 000 19 000 000

Dozor BOZP ( + ) 200 000 96 000 304 000

Projekt ( + ) 550 000 264 000 836 000

Zkušební provoz ( - ) – 250 000 – 120 000 – 380 000

PC VODÁRNA 25 500 000 25 240 000 25 760 000

Tabulka č. 7

I. II. III.

Roční odpis VODÁRNA 318 750 315 500 322 000

Odpis za 2015 VODÁRNA 159 375 157 750 161 000

Odpis za 2016 VODÁRNA 318 750 315 500 322 000



32

Legislativa komentáře

B. Komponentní přístup (komponenty Budo-
va a Technologie odpisovány obě rovno-
měrně)

C. Komponentní přístup (komponenta Budo-
va odpisována rovnoměrně, Technologie 
odpisována výkonově)

V tabulce č. 6 rekapitulujme varianty I. až III. pro 
případ stanovení pořizovací ceny vodárny.

Varianta A.
Rovnoměrné odpisování (tabulka č. 7). 
Výpočet rovnoměrných (lineárních, časových) 
odpisů je velmi jednoduchý. To je však větši-
nou vykoupeno relativně nejnižší spolehlivostí 

částek odpisů, v tomto případě vodárny, za 
roky 2015 a 2016.

Varianta B.
Komponentní přístup (komponenty „Budova“ 
a „Technologie“ odpisovány každá rovnoměrně) 
(tabulka č. 8).

Varianta C.
Komponentní přístup (komponenta „Budova“ 
odpisována rovnoměrně, komponenta „Tech-
nologie“ odpisována výkonově) (tabulka č. 9). 
Odhad rostoucího objemu vody o 20 % ročně 
je spíše zpestřením příkladu, které naznačuje, 
že výkonový způsob odpisování umožňuje vzít 

Tabulka č. 8

I. II. III.

Ocenění Budova 6 120 000 6 057 600 6 182 400

Ocenění Technologie 19 380 000 19 182 400 19 577 600

Roční odpis Budova 76 500 75 720 77 280 

Roční odpis Technologie 387 600 383 648 391 552 

Odpis za 2015 Budova 38 250 37 860 38 640 

Odpis za 2015 Technologie 193 800 191 824 195 776

Odpis za 2015 VODÁRNA 232 050 229 684 234 416

Odpis za 2016 VODÁRNA 464 100 459 368 468 832
 

Tabulka č. 9

I. II. III.

Ocenění Budova 6 120 000 6 057 600 6 182 400

Ocenění Technologie 19 380 000 19 182 400 19 577 600

Odpisy Budova I. II. III.

Rok 2015 38 250 37 860 38 640

Rok 2016 76 500 75 720 77 280

Rok 2017 76 500 75 720 77 280

Rok 2018 76 500 75 720 77 280

Rok 2019 76 500 75 720 77 280
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v potaz celou řadu relevantních skutečností, 
pokud jsou průkazně k dispozici. Není to 
však nezbytnou podmínkou použití 
výkonového způsobu odpisování (tabul-
ka č. 10).

Na závěr příkladu uveďme shrnutí všech variant 
odpisování vodárny (A. až C.) v kombinaci 
s variantami stanovení její pořizovací ceny (I. až 
III.), tedy celkem 9 možných variant částek 
odpisů vodárny za rok 2015, resp. všech 9 mož-
ných variant částek odpisů vodárny za rok 2016 
(tabulka č. 11).

Celkem 9 možností výše odpisů vodárny za rok 
2015 nabízí hypotetický prostor přes 100 tis. 
v částce nákladů z odpisů. Tento rozdíl může 
zásadně ovlivnit celou výsledovku obce za rok 
2015. Relativně je varianta s nejvyššími odpisy 
za rok 2015 vyšší o 75 % než varianta s odpisy 
nejnižšími. I takto vyjádřený rozdíl je markantní 
(tabulka č. 12).

Vidíme, že významné rozdíly v částce nákladů 
z odpisů vodárny zůstávají i v roce 2016, v abso-
lutním i relativním vyjádření. Hypotetický prostor 
pro zkreslení výsledovky je stále velký.

Tabulka č. 10

Objem dodané vody měsíční průměr celkem za rok

Rok 2015 10 000 60 000

Rok 2016 12 000 144 000

Rok 2017 14 400 172 800

Rok 2018 17 280 207 360

Rok 2019 20 736 248 832

Zbylé roky 20 452 11 167 008

I. II. III.

Odpis Technologie na 1 m3 1,62 1,60 1,63

Odpisy Technologie I. II. III.

Rok 2015 96 900 95 912 97 888

Rok 2016 232 560 230 189 234 931

Rok 2017 279 072 276 227 281 917

Rok 2018 334 886 331 472 338 301

Rok 2019 401 864 397 766 405 961

Odpisy celkem I. II. III.

Rok 2015 135 150 133 772 136 528

Rok 2016 309 060 305 909 312 211

Rok 2017 355 572 351 947 359 197

Rok 2018 411 386 407 192 415 581

Rok 2019 478 364 473 486 483 241
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Posouzení variant
Je možné některé z 9 výše uvedených 
variant označit za spíše méně vhodné 
a jiné zase za více vhodné? Jelikož zde jde 
o modelový příklad a nemáme zde k dispozici 
všechny potřebné informace, toto posouzení 
zcela jednoznačně provést nelze. Přesto se 
pokusme jej provést alespoň indikativně, resp. 
částečně.

Jako první se může nabízet čtenáři úvaha 
o nevhodnosti varianty III. pro výpočet pořizo-
vacích cen tří pořízených položek dlouhodobých 
majetků. I v případě silnice pravděpodobně 
půjde o majetek, který bude nezbytně nutný 
pro běžnou obsluhu a údržbu celé vodovodní 

infrastruktury. Bez ní by možná ani její uvedení 
do stavu způsobilého k užívání nemohlo nastat. 
Variantu III. tedy snad můžeme označit 
za relativně méně vhodnou.

Z hlediska výběru způsobů odpisování je 
teoreticky pro uživatele informací z účetnictví 
vždy ideální varianta, která přináší nejpřesnější 
výsledky. To je však vhodné z pohledu účetní 
jednotky korigovat s využitím zásady efektivnos-
ti, tj. vynaložení takového úsilí, které je adekvát-
ní významu dotčené (v budoucnu) vykazované 
informace. Výběr výpočtu odpisů vodárny 
způsobem komponentním s využitím výkonových 
odpisů, tj. varianta C by možná takovým-
to „fi ltrem“ efektivnosti neprošla. Ze 
zcela obráceného důvodu se ale nejeví 

Tabulka č. 11

Odpisy za rok 2015 I. II. III.

A. 159 375 157 750 161 000

B. 232 050 229 684 234 416

C. 135 150 133 772 136 528

Nejmenší částka 133 772

Nejvyšší částka 234 416

Rozpětí částek absolutně 100 644

Rozpětí částek relativně 75,2%

Tabulka č. 12

Odpisy za rok 2016 I. II. III.
A. 318 750 315 500 322 000

B. 464 100 459 368 468 832

C. 309 060 305 909 312 211

Nejmenší částka 305 909

Nejvyšší částka 468 832

Rozpětí částek absolutně 162 923

Rozpětí částek relativně 53,3%
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jako optimální ani varianta A, kde se celá 
vodárna odpisuje pouze rovnoměrným způso-
bem. Takto získané informace o jejích odpisech 
jsou jednoznačně nejméně spolehlivé, mohou být 
považovány dokonce i za zavádějící.

Jako určitý kompromis se tedy může jevit 
výpočet pořizovacích cen pomocí variant 
I. nebo II. a následně výpočet odpisů 
vodárny (sestavení odpisového plánu) 
s pomocí varianty B. Kompromis, který je 
výsledkem odborného úsudku, za kterým 
musí zůstat auditní stopa, aby bylo 
možné takovýto úsudek později repliko-
vat a ověřit. Pouze tak je možné naplnit 
současně účetní zásadu průkaznosti.

Takový kompromis pak znamená výběr z pou-
ze dvou variant z původních devíti, což může 
zásadně snížit nervozitu a nejistotu účetní jed-
notky, a přitom poskytnout dostatečně spoleh-
livou informaci uživatelům dotčených informací. 
Informaci, která může být spolehlivá přesto, že 
není a nemůže být asi nikdy naprosto přesnou.

Závěr
Modelový číselný příklad ilustroval, jak důležité 
pro spolehlivost informací v účetní závěrce 
vybraných účetních jednotek, například obcí je 
schopnost účetních aplikovat zkušenost, 
odborný úsudek a expertní odhad. Také 
naznačil, že pro tyto úkony budou často potře-
bovat spolehlivá podkladová data. V našem 
příkladu účetní jednotka rozhodovala 
v podstatě pouze o dvou skutečnostech:
• podle jaké základny rozpočítat hodnotu 

společných nákladů souvisejících s pořízením 
dlouhodobého majetku a

• jakým způsobem dlouhodobý majetek odpisovat.

Přesto tyto dva rozhodovací okamžiky v našem 
modelovém příkladu vedly k celkem 9 možným 
variantám částky odpisů hned za první dotčené 
období, mezi jejichž výší byly významné rozdíly 
s velkým potenciálem zkreslit účetní závěrku 
a výrazně snížit její spolehlivost a využitelnost 
pro uživatele. V případě investičních celků 

jako jsou vodovodní či kanalizační infrastruktu-
ra, se může jednat o snížení spolehlivosti 
důležitých informací pro rozhodování 
o výši vodného a stočného na území dané 
obce, což bývá vždy politicky a sociálně 
citlivé téma. I když se jedná o prostředí regu-
lovaných cen za tyto veřejné služby, znalost např. 
toho, v jaké výši se bude třeba každý 1m3 vody 
dodané domácnostem v obci přímo či nepřímo 
dotovat z obecního rozpočtu, bude velmi 
důležitá, pokud má být zajištěna dlouhodobá 
udržitelnost kvality této veřejné služby 
pro občany obce.

V dobách zhoršujícího se sucha bude 
dlouhodobá udržitelnost kvality a spoleh-
livosti vodovodní infrastruktury v obcích 
obzvláště významný prvek.

To, že stávající závazná účetní pravidla pro obce 
umožňují několik alternativních postupů, není 
vadou, ale naopak výhodou – prostorem, který 
se nabízí k zachycení ekonomické reality účetní 
jednotky způsobem, který má potenciál poskyt-
nout různým uživatelům důležité ekonomické 
informace pro jejich rozhodování. Orientace 
přezkoumávání hospodaření územních samo-
správných celků na ověřování aplikace právě 
takovýchto pravidel může relevanci a spolehli-
vost těchto ekonomických informací ještě více 
zvýšit. Bude-li v rámci přezkoumání hospodaření 
obcí, svazků obcí i krajů kontrolovaným účetním 
jednotkám poskytována metodická pomoc a sdí-
lena s nimi dobrá praxe, mohlo by přezkou-
mání hospodaření územních samospráv 
konečně začít přinášet přidanou hodnotu 
nejen těmto municipalitám, ale celému systému 
ekonomiky a hospodaření municipálních orga-
nizací. Přidanou hodnotu, kterou většinou dnes 
přezkoumávání hospodaření těmto organizacím 
ani celému systému nepřináší.

Tento článek je zpracován jako výstup projektu 
Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze, který 
je realizován v rámci institucionální podpory 
IP100040.

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
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Legislativa komentáře

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Michal absolvoval v roce 2008 na Fakultě fi nancí a účetnictví VŠE 
v Praze obor účetnictví a fi nanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 
také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent 
a ve své pedagogické i publikační činnosti se věnuje především účet-
nictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. 

Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu fi nancí v odborech, které 
jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného 
sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných fi nancí reali-
zované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích 
předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účet-
ních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastní se řady odborných 
setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, je členem 
Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor 
při Eurostatu. 

V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití 
fi nančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod 
při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných 
služeb, zejména v souvislosti s pravidly EU pro veřejnou podporu 
a nastavováním vnitřních řídících kontrolních systémů v organizacích 
veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektor-
ské a publikační činnosti. 

Pozvánka na letní 
internátní školení 

„Prázdniny s Ing. Klímou“ 

V příjemném prostředí Hotelu Všetice u Benešova Vás 
zkušený lektor Ing. Jiří Klíma provede problematikou daní 
z příjmů s důrazem na nový daňový balíček a problémová 
ustanovení v kontextu souvisejících právních předpisů 
judikatury a závěrů koordinačních výborů. Součástí školení 
bude i diskuse. Na akci organizačně spolupracuje Ing. 
Ladislav Zemánek, který bude školení i přímo na místě 
zajišťovat. 

Srdečně Vás zveme na již tradiční letní internátní školení 
„Daně z příjmů podrobně aneb Prázdniny s Ing. Klímou“ 
ve středočeských Všeticích 30.—31. července 2019.    

Prázdninové internátní školení 
je velmi populární, proto Vám 
doporučujeme rezervaci včas. 
Přihlášku a podrobné infor-
mace naleznete na interneto-
vých stránkách Komory v sekci 
Vzdělávání — Semináře Komory. 
Těšíme se na Vás!
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Legislativa

Nová legislativa
Za období prosinec 2018 — květen 2019

Ze Sbírky zákonů
Částka č. 138 – rozeslána dne 7. prosince 2018
Vyhláška č. 274/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční 
kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. (účin-
nost dnem 1. ledna 2019).

Částka č. 140 – rozeslána dne 7. prosince 2018
Vyhláška č. 279/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného 
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. (účinnost dnem 
1. ledna 2019).

Částka č. 142 – rozeslána dne 13. prosince 2018
Zákon č. 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 
1. ledna 2019).
Zákon č. 283/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2019).

Částka č. 153 – rozeslána dne 20. prosince 2018
Zákon č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2019).
Zákon č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2019).

Částka č. 157 – rozeslána dne 20. prosince 2018
Nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) (účinnost dnem 1. ledna 2019).
Nařízení vlády č. 322/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stano-
ví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2019).

Částka č. 160 – rozeslána dne 28. prosince 2018
Vyhláška č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2019).

Částka č. 161 – rozeslána dne 28. prosince 2018
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad (účinnost dnem 1. ledna 2019).
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Částka č. 162 – rozeslána dne 31. prosince 2018
Zákon č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál-
ního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost dnem 1. ledna 2019 
s výjimkami).

Částka č. 163 – rozeslána dne 31. prosince 2018
Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 (účinnost dnem 1. ledna 
2019).

Částka č. 2 – rozeslána dne 10. ledna 2019
Zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění poz-
dějších předpisů (účinnost dnem 1. února 2019 s výjimkou).
Zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (účinnost dnem 1. dubna 2019).

Částka č. 3 – rozeslána dne 17. ledna 2019
Zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2019).
Zákon č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 
řád), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. dubna 2019).

Částka č. 11 – rozeslána dne 1. února 2019
Vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací 
s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (účinnost dnem 1. dubna 2019).

Částka č. 13 – rozeslána dne 7. února 2019
Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insol-
venčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvlášt-
ních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost dnem 1. června 
2019 s výjimkami).
Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony (účinnost dnem 1. července 2019).

Částka č. 18 – rozeslána dne 15. února 2019
Zákon č. 42/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozděj-
ších předpisů (účinnost dnem 16. února 2019 s výjimkou).
Vyhláška č. 43/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů 
žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků (účinnost 
dnem 16. února 2019).

Částka č. 22 – rozeslána dne 21. února 2019
Vyhláška č. 54/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 
1. června 2019).

Legislativa



39

Legislativa

Částka č. 29 – rozeslána dne 14. března 2019
Nález Ústavního soudu č. 71/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Částka č. 30 – rozeslána dne 14. března 2019
Vyhláška č. 72/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. dubna 2019).

Částka č. 42 – rozeslána dne 2. dubna 2019
Nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu 
základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o sta-
novení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných 
částkách) – (účinnost dnem 1. června 2019).
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 92/2019 Sb., o rozhodné částce pro určení 
celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., 
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (účin-
nost dnem 1. května 2019).

Částka č. 46 – rozeslána dne 16. dubna 2019
Vyhláška č. 72/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích (účinnost dnem 1. května 2019).

Částka č. 47 – rozeslána dne 24. dubna 2019
Zákon č. 73/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (účinnost dnem 24. dubna 2019).
Zákon č. 74/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů (účinnost dnem 24. dubna 2019).

Částka č. 52 – rozeslána dne 16. května 2019
Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech vkonu funkce insolvenčního 
správce (účinnost dnem 1. června 2019).

Částka č. 53 – rozeslána dne 16. května 2019
Zákon č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
dnem 1. ledna 2020).

Částka č. 57 – rozeslána dne 28. května 2019
Vyhláška č. 131/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání 
a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jedna-
cím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. června 2019).

Ze Sbírky mezinárodních smluv
Částka č. 34 – rozeslána dne 13. prosince 2018:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 51/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Minis-
terstvem fi nancí České republiky a Ministerstvem fi nancí Slovenské republiky o automatické výměně 
informací v oblasti daně z přidané hodnoty (platnost dnem 1. ledna 2019). 
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Částka č. 10 – rozeslána dne 9. dubna 2019:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2019 Sb. m. s., kterým se vyhlašuje změna 
oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 
2010 (platnost dnem 1. června 2019). 

Z Úředního věstníku Evropské unie
Úřední věstník EU – L 311 – publikován dne 7. prosince 2018:
Směrnice Rady (EU) č. 2018/1910, kterou se mění směrnice č. č. 2006/112/ES, pokud jde 
o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi 
členskými státy (platnost dnem 27. prosince 2018).
Prováděcí Nařízení Rady (EU) č. 2018/1912, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství (platnost dnem 
27. prosince 2018, účinnost dnem 1. ledna 2020).

Úřední věstník EU – L 39 – publikován dne 11. února 2019:
Nařízení komise (EU) č. 2019/237, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijí-
mají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 (platnost dnem 3. března 2019).

Úřední věstník EU – L 72 – publikován dne 14. března 2019:
Nařízení komise (EU) č. 2019/402, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijí-
mají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19 (platnost dnem 3. dubna 2019).

Úřední věstník EU – L 73 – publikován dne 15. března 2019:
Nařízení komise (EU) č. 2019/412, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijí-
mají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví 3 a 11 (platnost dnem 4. dubna 2019).

Ing. Ladislav Zemánek

Legislativa



41

Judikáty

Ze Sbírky rozhodnutí 
Nejvyššího správního 
soudu
Rozhodnutí č. 3806
Daňové řízení: odvolací řízení 
o zajišťovacím příkazu
Pokud Odvolací fi nanční ředitelství v řízení 
o odvolání proti zajišťovacímu příkazu vydanému 
dle § 167 odst. 1 daňového řádu hodlá zohlednit 
nové (v zajišťovacím příkazu nepoužité) skuteč-
nosti a důkazy, které je prokazují, je povinno 
s nimi daňový subjekt seznámit a umožnit mu 
vyjádřit se k nim dle § 115 odst. 2 daňového 
řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 27. 9. 2018, čj. 4 Afs 156/2018-32)

Rozhodnutí č. 3807
Daňové řízení: nezákonnost daňové 
kontroly po uplynutí prekluzivní lhůty 
pro stanovení daně
Samotná skutečnost, že v průběhu daňové 
kontroly uplyne prekluzivní lhůta pro stanovení 
daně, nečiní daňovou kontrolu prováděnou do 
okamžiku prekluze nezákonným zásahem ve 
smyslu § 82 a násl. s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 12. 9. 2018, čj. 1 Afs 79/2018-29)

Rozhodnutí č. 3808
Daňové řízení: daňové kontrola; 
dodatečné daňové přiznání; 
nepřípustnost podání
Zahájil-li správce daně daňovou kontrolu, není 
kontrolovaný daňový subjekt po dobu jejího trvá-
ní oprávněn podat dodatečné daňové přiznání 
k dani, která je jejím předmětem, byť by se netý-
kalo skutečností spadajících do rozsahu, v němž 
je tato daň ze strany správce daně prověřována. 
Podá-li přesto kontrolovaný daňový subjekt 

dodatečné daňové přiznání, jedná se o nepřípust-
né podání (§ 141 odst. 6 zákona č. 280/2009 
Sb., daňového řádu) a správce daně řízení o něm 
zastaví [§ 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu]. 
Tento účinek daňové kontroly zůstane zachován, 
i pokud bylo následným soudním rozhodnutím 
určeno, že zahájení a provedení daňové kon-
troly bylo nezákonným zásahem, nevyplývá-li 
z takového rozhodnutí, že se ze strany správce 
daně jednalo o postup toliko formální a účelový, 
k němuž nelze přihlížet.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 17. 10. 2018, čj. 9 Afs 337/2018-43)

Rozhodnutí č. 3809
Daňové řízení: procesní postavení 
osoby činící návrh na  vyloučení 
majetku z daňové exekuce
Osoba, která činí návrh na vyloučení majetku 
z daňové exekuce dle § 179 zákona č. 280/2009 
Sb., daňového řádu, má v řízení o tomto návrhu 
procesní práva srovnatelná s procesními právy 
daňového subjektu při správě jeho daní. Má tedy 
v tomto řízení též právo být vyrozuměna o výsle-
chu svědka, být tomuto výslechu přítomna a má 
právo klást svědkovi otázky v rámci dokazování 
(§ 96 odst. 5 daňového řádu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 25. 10. 2018, čj. 10 Afs 160/2018-45)

Rozhodnutí č. 3810
Daň z příjmů: odpočet od základu daně; 
dvojí uplatnění výdajů vynaložených při 
provádění projektu výzkumu a vývoje 
Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 
mohly mít činnosti svým obsahem a výsledkem 
totožné (zde výzkum a vývoj léčiv, včetně ověřo-
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vání jejich účinků) z hlediska možnosti uplatnit 
odpočet nákladů vynaložených na realizaci 
projektů výzkumu a vývoje od základu daně dle 
§ 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, různý daňový režim podle toho, jakým 
způsobem byly uskutečňovány. Prováděl-li je 
ten, kdo nesl výzkumné riziko, vlastními silami, 
mohl si veškeré takto vynaložené prostředky 
uplatnit nejen jako náklad podle § 24 odst. 1, 
ale i podle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, v tehdy účinném znění. 
Pokud si však tyto činnosti zajistil jako službu 
od subdodavatele, bonus v podobě dvojnásob-
ného daňového uplatnění výdajů na uvedené 
služby mu v rozsahu, v jakém si dané činnosti 
od něj zajistil, nenáležel a nenáležel v zásadě 
ani subdodavateli.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 26. 7. 2018, čj. 1 Afs 97/2018-41)

Rozhodnutí č. 3815
Daňové řízení: postup k odstranění 
pochybností; daňová kontrola; 
nezákonný zásah
Bezprostřední zahájení daňové kontroly po 
ukončení postupu k odstranění pochybností 
ve smyslu § 89 a násl. zákona č. 280/2009 
Sb., daňového řádu, nepředstavuje nezákonný 
zásah správce daně v situaci, v níž správce daně 
shledá nutnost pokračovat v dokazování v rámci 
daňové kontroly, a nikoliv již v rámci postupu 
k odstranění pochybností, z důvodu přetrvávají-
cích pochybností o správnosti daňové povinnosti 
daňového subjektu a předpokládaného časově 
náročnějšího dokazování.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem ze dne 27. 6. 2018, čj. 15 A 128/2015-
31). Nejvyšší správní soud zastavil řízení 
o kasační stížnosti žalobkyně usnesením 
ze dne 25. 9. 2018, čj. 2 Afs 278/2018-20.

Rozhodnutí č. 3823
Daňové řízení: rozhodnutí o změně 
exekučního titulu; 
Řízení před soudem: soudní přezkum 
rozhodnutí o změně exekučního titulu
Rozhodnutí o změně exekučního titulu vydané 
podle § 169 zákona č. 280/2009 Sb., daňového 
řádu, není vyloučeno ze soudního přezkumu.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. 10. 2018, čj. 3 Afs 173/2017-37)

Rozhodnutí č. 3824
Daňové řízení: obnova řízení; 
Řízení před soudem: místní příslušnost 
soudu v řízení o obnově řízení podle 
daňového řádu
I. Řízení o povolení či nařízení obnovy řízení 

podle § 117 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, je, na rozdíl od řízení o pro-
hlášení nicotnosti podle § 105 daňového 
řádu, řízením, které nemá úzkou souvislost 
s původním řízením. Jeho „předmětem“ není 
přezkoumávané rozhodnutí v úzkém slova 
smyslu, jak je tomu u zkoumání, zda takové 
rozhodnutí je, či není nicotné, nýbrž to, zda 
jsou dány důvody k opětovnému „otevření“ 
řešení věci původním rozhodnutím již vyřeše-
né.

II. Místně příslušným k projednání žaloby 
podle § 65 a násl. s. ř. s. proti rozhodnutí 
ve věci nařízení či povolení obnovy podle 
§ 117 a násl. daňového řádu je krajský soud, 
v jehož obvodu je sídlo správce daně, který 
v této věci rozhodl v prvním stupni, nikoli 
soud, v jehož obvodu je sídlo správce daně, 
který vydal rozhodnutí, jehož se řízení ve věci 
nařízení či povolení obnovy řízení týká.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. 10. 2018, čj. 2 As 188/2018-19)

Rozhodnutí č. 3825
Daňové řízení: výkaz daňových 
nedoplatků; exekuční příkaz
I. Jakkoli je vykonatelný výkaz nedoplatků ve 

smyslu judikatury chápán jakožto pouhý 
interní podklad, je především zákonem 
stanoveným exekučním titulem [§ 176 odst. 1 
písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového 
řádu]. Představuje stejně jako např. vyko-
natelný platební výměr zákonný podklad 
pro nařízení exekuce, tedy zásah státu do 
majetkové sféry daňového dlužníka. Fakt, že 
je aktem „interní“ povahy, nikterak nesnižuje 
požadavek na jeho přezkoumatelnost. Musí 
být proto zjistitelné, jak správce daně k výši 
vymáhané dlužné daně dospěl.

II. Požadavek na přezkoumatelnost nesplňuje 
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bez dalšího samotná sestava vytvořená 
automatizovaným daňovým systémem, není-
li z ní jednoznačně zřejmé či dohledatelné, 
kdy a na jaké neuhrazené daňové povinnosti 
byly přijaté platby dle § 152 (popř. § 154) 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, 
použity.

III. Krajský soud je v rámci rozhodování o žalo-
bě proti exekučnímu příkazu povinen věcně 
přezkoumat výkaz nedoplatků, který je 
zákonným podkladem pro vydání exekuční-
ho příkazu (exekučním titulem); zejména je 
povinen postavit najisto, které platby byly 
na které nedoplatky žalobce správcem daně 
použity, a kdy a zda tak správce daně učinil 
v souladu s § 152, resp. § 154 zákona č. 
280/2009 Sb., daňového řádu, jakož i to, že 
provedená platba byla poukázána na nedo-
platek, který je vymahatelný, jinými slovy, zda 
nebyla např. použita na úhradu nedoplatku, 
který s ohledem na lhůtu stanovenou v § 160 
daňového řádu již nelze vymáhat.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 15. 11. 2018, čj. 5 Afs 342/2017-40)

Rozhodnutí č. 3826
Daň z příjmů: paušální daňově účinné 
výdaje
Daňový poplatník je oprávněn uplatnit výdaje 
ve výši 80 % z příjmů z živnostenského podni-
kání řemeslného [§ 7 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] pouze tehdy, 
pokud je držitelem živnostenského oprávnění 
k tzv. řemeslné živnosti. Nepostačuje oprávnění 
k živnosti volné spolu s prokazováním konkrét-
ního obsahu uskutečněné činnosti, ze které 
daňový výdaj vyplývá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 18. 9. 2018, čj. 7 Afs 232/2017-25)

Rozhodnutí č. 3827
Daň z nemovitostí: poplatník daně 
z nemovitých věcí; skutečný vlastník 
nemovité věci
Poplatníkem daně z nemovitých věcí podle § 3 
odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitých věcí, je skutečný vlastník 
nemovité věci, nikoliv pouze osoba evidova-
ná v katastru nemovitostí, a to i tehdy, je-li 

existence vlastnického práva deklarována zpětně, 
s účinky ex tunc. Lhůta pro přiznání a placení 
daně však poplatníkovi začne běžet teprve 
od okamžiku, kdy je najisto postaveno, že byl 
v daném zdaňovacím období vlastníkem nemovité 
věci, tedy zpravidla od právní moci rozhodnutí, 
kterým je tato skutečnost deklarována.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 21. 11. 2018, čj. 7 Afs 351/2018-32)

Rozhodnutí č. 3833
Veřejné zdravotní pojištění: vyměřovací 
základ; příjmy z užití nebo poskytnutí 
práv z průmyslového vlastnictví
Osobě samostatně výdělečně činné defi nované 
v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, jsou podle § 3a odst. 1 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, zahrnovány do vyměřovacího 
základu pro účely stanovení pojistného na veřej-
né zdravotní pojištění také příjmy z užití nebo 
poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, jak 
plyne z § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 15. 11. 2018, čj. 7 Ads 327/2018-27)

Rozhodnutí č. 3842
Daňové řízení: úrok z neoprávněného 
jednání správce daně; k pojmu „částka, 
která byla daňovým subjektem vyplacena“
Ustanovení § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 
Sb., daňového řádu, jež upravuje nárok daňového 
subjektu na úrok z neoprávněného jednání správ-
ce daně, je třeba vykládat tak, že částka, která 
byla daňovým subjektem uhrazena, zahrnuje také 
částku nadměrného odpočtu, která mu v důsled-
ku nezákonného postupu správce daně nebyla 
vyplacena.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. 5. 2018, čj. 1 Afs 28/2018-29)

Rozhodnutí č. 3843
Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění; 
mezinárodní právo veřejné: mořské právo
I.  Vymezuje-li smlouva o zamezení dvojího 

zdanění území smluvního státu tak, že do 
něj zahrnuje i oblast kontinentálního šelfu, je 
třeba posoudit hranice kontinentálního šelfu 
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podle Úmluvy o mořském právu, č. 240/1996 
Sb., (případně ve spojení s dvoustrannými 
mezinárodními smlouvami týkajícími se 
tohoto kontinentálního šelfu), nikoliv podle 
vnitrostátních zákonů.

II. Pobřežní stát vykonává nad kontinentálním 
šelfem svrchovaná práva za účelem jeho 
průzkumu a využívání jeho přírodních zdrojů 
(čl. 77 odst. 1 Úmluvy o mořském právu, 
č. 240/1996 Sb.). Tato práva není třeba 
konstituovat žádným zvláštním řízením ani 
právním úkonem, neboť vyplývají již ze svr-
chovaného práva pobřežního státu k pevnině, 
k níž kontinentální šelf přiléhá.

III. Otázka daňové jurisdikce nad zařízeními 
a stavbami určenými k využívání přírod-
ních zdrojů na území kontinentálního šelfu 
vyplývá přímo z Úmluvy o mořském právu 
(č. 240/1996 Sb.), konkrétně z čl. 60, čl. 80 
a čl. 81, nikoliv z vnitrostátního práva.

IV. Pokud je na území britského kontinentálního 
šelfu prováděna těžba ropy, je tato těžební 
činnost pod britskou jurisdikcí, a to včetně 
výlučné jurisdikce daňové. Ve vztahu k takové 
činnosti nemůže být jiný stát považován 
za stát zdroje pro účely smluv o zamezení 
dvojího zdanění.

V. Prokázání, které území jiný stát považuje 
za „své“ pro účely smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění, přesahuje povinnosti 
a praktické možnosti daňového subjektu. 
Označí-li daňový subjekt konkrétní území, 
resp. konkrétní ropné plošiny s tím, že se 
nacházejí v oblasti kontinentálního šelfu 
druhého smluvního státu, lze od správce 
daně požadovat, aby (má-li o tom důvodné 
pochybnosti) toto ověřil prostřednictvím 
postupu výměny informací mezi stranami 
dané smlouvy.

VI. Je-li pro zamezení dvojího zdanění stano-
vena ve smlouvě metoda vynětí, uplatní 
se bez ohledu na to, zda stát, kterému 
smlouva o zamezení dvojího zdanění právo 
zdanit přiznává, své právo vykoná. Podmí-
nění uplatnění metody vynětí prokázáním 
zdanění ve druhém členském státě je možné 
jen tehdy, pokud je takové ustanovení ve 
smlouvě o zamezení dvojího zdanění výslovně 
uvedeno.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 9. 8. 2018, čj. 1 Afs 292/2017-37)

Rozhodnutí č. 3844
Daň z přidané hodnoty: ručitelství
Právní úprava ručení příjemce zdanitelného plně-
ní obsažená v § 109 odst. 1 zákona č.  35/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, není speciální 
právní úpravou vůči odepření nároku na odpočet 
daně z důvodu zapojení do podvodného řetězce 
na dani z přidané hodnoty.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 18. 12. 2018, čj. 7 Afs 8/2018-56)

Rozhodnutí č. 3845
Důchodové pojištění: fi kce doručení; 
doručování datovou schránkou
Ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabez-
pečení, upravující speciální případ fi kce doručení 
v řízení o věcech důchodového pojištění, nelze 
aplikovat na situaci, kdy účastník řízení nesdělí 
správnímu orgánu, že má zřízenou datovou 
schránku. Pokud orgán důchodového pojištění 
doručuje i za této situace písemnost adresátovi 
na adresu pro doručování či adresu trvalého 
pobytu, nelze v takovém případě uplatnit vůči 
tomuto účastníku řízení fi kci doručení z důvodu, 
že svým jednáním či opomenutím zmařil doručení 
písemnosti.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 
25. 9. 2018, čj. 33 Ad 11/2017-41)

Rozhodnutí č. 3856
Veřejné zdravotní pojištění: povinnost 
platit pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění při výkonu faktické činnosti 
pro společnost
Smyslem a účelem té části ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, která obsahuje slova „by 
měly plynout“ (míněno příjmy z toho, co toto 
ustanovení odkazem na § 6 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, prohlašuje za příjmy ze 
zaměstnání), je zajistit, aby i osoby, které faktic-
ky vykonávaly činnosti, jež pro účely výběru daní 
z příjmů zahrnuje § 6 zákona o daních z příjmů 
pod „závislou činnost“, mj. tedy i činnosti jedna-
telů spočívající v práci pro společnost, byly po 
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dobu výkonu této činnosti zahrnuty do českého 
systému veřejného zdravotního pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 3. 1. 2019, čj. 2 Ads 180/2017-27)

Rozhodnutí č. 3858
Pracovní právo: platnost pracovních 
smluv podepsaných stejnou osobou za 
obě strany 
Pracovní smlouvy uzavřené za zaměstnavatele 
(obchodní společnost) i zaměstnance stejnou 
osobou (statutárním orgánem) v době mezi 1. 1. 

2012 a 31. 12. 2013 nejsou automaticky neplat-
né z důvodu střetu zájmů ve smyslu § 22 odst. 2 
občanského zákoníku z roku 1964. Správní orgán 
musí v každém jednotlivém případě zkoumat, zda 
při právním úkonu nedochází ke střetu zájmů 
mezi obchodní společností jako zaměstnavatelem 
na straně jedné a jejím statutárním orgánem jako 
zaměstnancem na straně druhé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 17. 1. 2019, čj. 10 Ads 284/2017-42)

Ing. Ladislav Zemánek

Judikáty

Pozvánka na odbornou 
konferenci Komory 

„Účetní na trhu práce 
aneb budoucnost účetní 
profese“ 

V poslední době se hodně setkáváme s nedo-
statkem účetních na trhu práce. Mnoho společ-
ností je poptává, ale často také dodává, že najít 
kvalitní účetní je náročné až nedosažitelné.

Jaké jsou požadavky a jaká je nabídka současné-
ho trhu práce v oblasti účetní profese? Mají Ti, 
co hledají, jasnou představu o tom, koho hledají? 
Jaké postavení mají účetní ve fi  rmě a jak jsou 
vnímány společností? Jak by měla vypadat kvalifi  
kace účetních a je vhodné účetní profesi regulo-
vat? Jak vnímají certifi kované účetní zaměstna-
vatelé a klienti a posuzují personalisté kvalifi  kaci 
při výběru kanditátů? 

Srdečně Vás zveme na další odbornou konferenci 
pořádanou Komorou, která se bude konat v Praze 
13. listopadu 2019.    

Mnoho otázek současnosti, na které se poku-
síme odpovědět během konference a panelové 
diskuse, která spojí názory účetních – zaměst-
nanců, zástupců účetních kanceláří, personalistů, 
podnikatelů a státní správy.

Program konference a jména hostů 
budou zveřejněny v dostatečném předsti-
hu na internetových stránkách Komory, 
facebookovém profi lu a rozeslány členům 
e-mailovým zpravodajem. 
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Srovnání etických 
kodexů s kodexem 
KCÚ
Z povahy účetní profese je zřejmé, že slovem etika 
se musíme zabývat pravidelně. Naše povolání není 
„volnomyšlenkářské“, zasahuje do oblastí velmi 
citlivých a výkon profese má značné dopady nejen 
na nás, ale zejména na naše klienty.

Je tedy nasnadě, že bychom se neměli soustře-
dit pouze na zajištění souladu výkonu činnosti 
s právem jako minimem morálky (proslulý výrok 
„právo je minimum morálky“ pochází od rakous-
kého právníka a právního teoretika George 
Jellineka1), ale měli bychom na svou pozici klást 
ještě vyšší standardy. Proto by měl každý certifi -
kovaný účetní ocenit úsilí naší komory, že vydala 
etický kodex srozumitelný, stručný a přitom 
zaručující při jeho respektování zajištění všech 
aspektů etiky našeho povolání. Jeho závaznost 
pro členy účetní profese, kteří prošli systémem 
certifi kace v ČR, dává dobrý předpoklad našim 
klientům při výběru účetního odborníka. Obstojí 
tedy i ve srovnání s jinými komorami?

Obecně o etice
Při přípravě tohoto článku jsem narazila na velmi 
zajímavou knížku Etika a život od Jana Sokola2, 
kde poměrně výstižně i pro „nefi losofa“ vysvětlu-
je rozdíly mezi pojmy mrav, morálka a etika. Ta je 
běžně užívána jako synonymum praktické fi loso-

fi e, která si klade za cíl odpovědět na Sókratovu 
otázku „Jak máme žít?“. Někdy jsou ale mravy 
a morálka v přímém rozporu (např. zvyk jednoho 
národa může odporovat dobrým zvykům národa 
druhého). Jan Sokol tak etiku považuje za 
jakousi odnož praktické fi losofi e, jako oblast svo-
bodného hledání dobrého, lepšího a nejlepšího. 
A vedle etiky stojí pojem společný mrav a indivi-
duální morálka – oba pojmy tedy chápeme jako 
„povinné“, resp. vycházející ze souhlasu většiny 
(proto se z individuální morálky po zahájení 
budování státní moci vyvinulo vymáhané právo).

I z čisté teorie se tedy dá vyčíst skutečnost, že 
etika je nadstavbou obecných norem a pravidel. 
Etický kodex by pak měl být vyústěním po snaze 
o ono svobodné hledání dobrého – ovšem ne 
všechna povolání je mají tak svobodná, pro-
tože vyplývají přímo ze zákona (tedy z pravidel 
morálky). Kruh se tedy uzavírá. Ale i z defi nice 
etického kodexu na Wikipedii3 je patrné, že tento 
dokument je chápán jako určitá nadstavba, která 
upravuje obecná i konkrétní pravidla v jednotli-
vých organizacích a profesích. Proto by mělo být 

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Georg_Jellinek#cite_note-2 
2 SOKOL, Jan. Etika a život: pokus o praktickou fi losofi i. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Etický_kodex 
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pro certifi kované účetní vlastně ctí, že se mohou 
etickým kodexem prezentovat vůči svým klien-
tům (na rozdíl od účetních „jen“ s živnostenským 
listem), byť se k němu nemohou dobrovolně 
přihlásit (jako např. v Komoře daňových poradců) 
a je závazný již po získání certifi kátu. Nicméně 
etický kodex byl schválen na Sněmu Komory, 
kterého se může zúčastnit každý člen KCÚ, 
a měl tak možnost ovlivnit jeho znění – tedy se 
svobodně rozhodnout o hledání cesty k nejlepší-
mu, pokud se vrátím k teoretickému pojetí.

Srovnání etických 
kodexů
Pokud si na internetu vyhledáte slovní spo-
jení „etický kodex“, vyskočí na vás během půl 
vteřiny přes 9 mil. odkazů. Je tedy zřejmé, že 
se nejedná o okrajový jev a instituce se snaží 
přijetím této vnitřní normy zajistit profesiona-
litu, odlišit se od konkurence, dodržet zákonné 
rámce apod. Provedla jsem srovnání etických 
kodexů podobných oborů činností, jako je výkon 
účetních profesionálů. Jde o tyto obory: auditor, 
daňový poradce, advokát, odhadce. Mnozí 
certifi kovaní účetní jsou členy také těchto komor 
z titulu výkonu své další činnosti, takže normy 
znají – nekladu si za cíl jejich podrobnější výklad; 
zaměřila jsem se zejména na jejich přijímání (tedy 
i možnost ovlivnit jejich znění přímo členy dané 
komory), závaznost dodržování a jejich prezen-
taci vůči veřejnosti. Zajímavé je také nahlédnout 
do etického kodexu Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR, jejímž členem KCÚ je.

Komora auditorů ČR 
(www.kacr.cz)

Auditoři mají povinnost dodržovat etický kodex 
vtělenou přímo do zákona4. Etický kodex vydává 

Komora auditorů jako svůj vnitřní předpis, má 
respektovat mezinárodní etické požadavky. Na 
webových stránkách této komory pod záložkou 
Etika v současné době naleznete aktuální 
odkaz na Mezinárodní etický kodex pro auditory 
a účetní odborníky, který je účinný od 15. 6. 2019 
(s určitými výjimkami)5. Je to materiál o 200 
stranách PDF dokumentu, což evokuje spíše nor-
mativní zákon než vůli prezentovat své zásady 
etického vystupování vůči klientům. To ostatně 
vystihuje oddíl Jak Etický kodex používat – mys-
lím, že by v něm žádný neodborník nehledal, jak 
by se tedy měl auditor vlastně chovat a vystupo-
vat eticky vůči klientovi. Na druhou stranu chápu 
důležitost jeho přijetí, protože je zasazen přímo 
do zákonných rámců a Komora auditorů ČR je 
členem IFAC; má tedy povinnost přijmout etický 
kodex přímo této instituce. 

To je základní premisa – auditor musí být ze 
zákona členem komory a musí ze zákona dodržo-
vat přijatý etický kodex (zda se na jeho textu 
mohl dobrovolně podílet před vydáním ze strany 
IESBA, ponechám stranou).

Komora daňových 
poradců ČR 
(www.kdpcr.cz)

Daňoví poradci jsou ze zákona6 členy Komory 
daňových poradců, ale na rozdíl od audito-
rů nemají povinnost dodržovat etický kodex 
danou zákonem. Přesto etický kodex existuje, 
byl schválený valnou hromadou v roce 2006 
a je závazný pouze pro daňové poradce, kteří 
se k jeho dodržování písemně přihlásí7. Tato 
přihláška je evidována v seznamu daňových 
poradců stejně jako jeho případné porušení 
(v současné době je k etickému kodexu přihlá-
šeno cca 50 % z celkového počtu členů komory). 
Etický kodex obsahuje 10 bodů stručně formu-

4 § 13 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů 
5 https://www.kacr.cz/eticky-kodex-komory-auditoru-cr 
6 Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
7 https://www.kdpcr.cz/informace/predpisy/eticky-kodex  
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lovaných a prezentovaných pro veřejnost, aby 
bylo zřejmé, jaký morální standard má daňový 
poradce dodržet. Patří mezi ně tyto okruhy: 
nezávislost, odpovědnost, péče a svědomitost, 
mlčenlivost, slučitelné a neslučitelné činnosti, 
reklama, vztahy s profesními kolegy, odměna, 
profesní vzdělávání, sankce.
 
V případě daňového poradce je tedy míra 
dobrovolnosti (v teoretické defi nici etiky jako 
hledání toho nejlepšího) dodržena včetně toho, 
že znění kodexu mohl daňový poradce ovlivnit 
účastí na valné hromadě. Z počtu přihlášených 
k etickému kodexu je zřejmé, že nadstavbu nad 
zákonný rámec berou mnozí členové komory jako 
samozřejmé vystupování své profese vůči klien-
tovi. Otázka spíše je, zda je veřejnost sezná-
mena s faktem, že někteří daňoví poradci tento 
kodex dodržovat nemusí (a klient se spokojí „jen“ 
s dodržením zákona).

Česká advokátní 
komora 
(www.cak.cz)

Advokáti již při složení slibu jako podmínky pro 
zápis do seznamu advokátů slibují, že budou 
ctít etiku povolání; dále jsou přímo ze zákona8 
povinni dodržovat pravidla profesionální etiky, 
kterou stanoví stavovský předpis. Mezi ty patří 
i etický kodex9, který svým usnesením vydává 
představenstvo komory. Tento předpis obsahuje 
34 článků s podrobnějším rozpisem pravidel 
profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů. 
Předpokládám, že ani zde nebude klient chtít 
jako u auditorů příliš detailně zkoumat 16 stran 
dokumentu, zda jeho advokát vystupuje eticky. 
Nicméně možnost má, neboť i tento etický 
kodex je volně přístupný na webových stránkách 
komory.

Zákonná povinnost dodržovat etiku povolání 
je tedy u advokátů zajištěna díky usnesení 
představenstva, které etický kodex vydalo jako 
stavovský předpis.

Asociace 
certifi kovaných 
odhadců 
(www.acerto.cz)

Asociace sdružuje fyzické a právnické osoby, 
kteří jsou držiteli certifi kátu v oboru oceňování 
majetku. Jde tedy o obdobu naší komory, neboť 
členství je dobrovolné, založené na spolkovém 
právu. Kodex10 je závazný pro členy této asoci-
ace a je určitým mixem mezi etickým kodexem 
a stanovami, neboť v 6 článcích vymezuje nejen 
pravidla pro výkon činnosti odhadců, vztah ke 
klientovi nebo kolegům a k reklamě, ale defi nuje 
i vztah k asociaci (tedy spíše interní pravidla 
jako povinnost hradit členské příspěvky, účast 
na sněmu apod.). O porušení povinností člena 
spolku, kam patří i dodržování etického kode-
xu, rozhoduje prezidium a může uložit i sankce 
podle stanov.

Pokud se tedy odhadce stane dobrovolně čle-
nem této asociace, pak musí dodržovat přijatý 
kodex.

Asociace malých 
a středních podniků 
a živnostníků ČR 
(www.amsp.cz) 

Posláním tohoto spolku je vytvářet optimální 
podmínky pro rozvoj malých a středních podniků 
a živnostníků ČR a hájit společné zájmy svých 

8 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
9 https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23 
10 https://www.acerto.cz/o-asociaci/kodex-odhadce/  
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členů (dle výpisu z obchodního rejstříku11). Bližší 
informace naleznete na webových stránkách, 
kde je i odkaz na etický kodex12. Ten je sestaven 
jako pravidla chování v oblasti vytváření příz-
nivého podnikatelského prostředí, naplňování 
požadavků právního řádu jako minima etiky (my 
už víme, že by mělo jít o minimum morálky, ale 
to není pro podstatu věci nyní důležité); dále 
v oblasti produkce a environmentálním dosaho-
vání cílů, ve vztahu k akcionářům a společníkům, 
zaměstnancům; v neposlední řadě v oblasti 
protikorupčních opatření. Etický kodex AMSP 
ČR je morálním závazkem každého jejího člena. 
Dříve jsme si vysvětlili, že morálka je individuální; 
zdálo by se tedy, že i dodržování tohoto závazku 
je individuální, ale ve stanovách asociace se 
přímo píše, že každý člen se zavazuje dodržovat 
pravidla obsažená v etickém kodexu, jehož znění 
schvaluje valná hromada. 

Opět se tedy obloukem vracíme k tomu, že 
hledání toho nejlepšího (jak jsme si defi novali 
etiku) se stane při dobrovolné účasti v asociaci 
vymahatelné přes dodržování povinností člena 
spolku v souladu se stanovami (zde si dovolím 
trochu polemizovat o četnosti stížností nad 
dodržováním etického kodexu asociace ze stra-
ny některého klienta, se kterým člen asociace 
spolupracuje – s ohledem na různorodost oborů 
členské základny musí být i etický kodex z logiky 
věci obecnějšího charakteru, což ale nezname-
ná, že s ním nesouhlasím a doporučuji všem ke 
studiu, když je i naše komora členem tohoto 
spolku).

Etický kodex Komory 
certifi kovaných 
účetních
Domnívám se, že po srovnání několika pro-
fesních komor náš etický kodex13 zcela obstojí 
ve vztahu zejména k jeho prezentaci navenek 

a odlišení od konkurence „jiných“ účetních. Naše 
členství nevyplývá ze zákona, přesto jsme se roz-
hodli určitým způsobem regulovat své povolání 
závazkem dodržovat kromě stanov a dalších řádů 
komory i etický kodex. Ten je vyjádřen 10 zásada-
mi ve stručné, srozumitelné formě. Považujme ho 
tedy nikoli za povinnost, ale za čest se jím řídit, 
abychom dostáli svému dobrovolnému hledá-
ní dobrého, lepšího a nejlepšího (jak byl dříve 
vydefi nován základ etiky). Není nic jednoduššího 
než dodržet následující zásady:

1. Profesní účetní jedná při poskytování svých 
odborných služeb čestně, poctivě a s náleži-
tou péčí.

2. Profesní účetní jedná tak, aby nepoškozoval 
dobré jméno účetní profese.

3. Profesní účetní je při poskytování svých 
odborných služeb objektivní a profesně nezá-
vislý. Respektuje jen takové pokyny klienta, 
které nejsou v rozporu s právními předpisy.

4. Profesní účetní dodržuje při výkonu své čin-
nosti profesní standardy.

5. Profesní účetní si průběžně udržuje odbornou 
způsobilost pro poskytování svých služeb. 
Dbá na to, aby požadavek odborné způsobi-
losti byl naplněn také u jeho spolupracovníků.

6. Profesní účetní poskytuje jen takové služ-
by, ke kterým má náležité odborné znalosti 
a k nimž má jak při jejich příslibu, tak při plně-
ní dostatečnou kapacitu a potřebné zdroje.

7. Profesní účetní je při propagaci služeb 
oprávněn poskytovat informace jen o tako-
vých odborných znalostech a zkušenostech, 
kterými disponuje. Přitom se vyvaruje použití 
prostředků znevažujících účetní profesi 
a snižujících odbornost jiných profesních 
účetních.

8. Profesní účetní zachovává mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které se dozvěděl při 
poskytování svých odborných služeb, s výjim-
kou těch, které jsou veřejně známé. Sdělit 
informace kryté profesní mlčenlivostí může 
jen se souhlasem klienta, vyžadují-li to právní 

11 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-fi rma.vysledky?subjektId=748949&typ=PLATNY  
12 http://amsp.cz/eticky-kodex/  
13 https://komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/normy/eticky-kodex 
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předpisy nebo umožňují-li to profesní stan-
dardy. Profesní účetní zajišťuje, aby profesní 
mlčenlivost dodržovali i jeho spolupracovníci.

9. Za porušení profesní mlčenlivosti se považuje 
i využití informací pro vlastní prospěch nebo 
prospěch jiných osob.

10. Profesní účetní si počíná tak, aby byl scho-
pen dostát odpovědnosti za případnou ško-
du vzniklou při poskytování svých odborných 
služeb.

Pro další inspiraci o etice můžete využít webové 
stránky Global Ethics Day (globalethicsday.
org), který v letošním roce připadne na 16. 10. 
2019 a jejímž účastníkem se v roce 2018 stala 
i naše komora (a na tento den – 17. 10. 2018 – 
připravila konferenci „Účetnictví – od kreativity 
k trestnosti“, která s mírou etiky nepochybně 
úzce souvisí).

Ing. Michaela Martínková, CAE

Ing. Michaela Martínková, CAE
Účetní expertka, členka KCÚ, daňová poradkyně a jednatelka účetní 
a daňové kanceláře. Absolventka VŠFS. Praxi účetní se věnuje celý 
svůj profesní život, zpočátku jako OSVČ, později jako společník v s.
r.o. zabývající se vedením účetnictví a daňovým poradenstvím pro 
malé a střední podniky. 

Pozvánka 
na XXIII. Sněm KCÚ 

Program Sněmu bude zveřejněn v dalším čísle Bulletinu a na internetových 
stránkách v sekci Informace Komory — Orgány Komory — Sněm, kde budou 
s dostatečným předstihem k dispozici i všechny materiály. Zde se budete moci 
hlásit a předkládat své připomínky k programu a návrhy k projednání.

Sněmu bude předcházet prezentace zástupců MF ČR k věcnému záměru nového 
zákona o účetnictví. 

Srdečně zveme všechny členy Komory na již XXIII. řádný 
Sněm KCÚ, který se bude konat v Praze dne 8. října 2019 
od 10 hodin.    
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Ohlédnutí za 
Mezinárodní 
konferencí 
veřejného sektoru 
Ve dnech 28. února a 1. března hostila Praha již 9. ročník 
Mezinárodní konference veřejného sektoru. Díky dlouho-
dobému partnerství s ACCA (Asociací certifi kovaných účet-
ních) zde čeští zástupci účetní profese nechyběli. 

Naši profesní organizaci na konferenci reprezen-
tovali Magdalena Králová (KCÚ) – prezidentka 
Svazu účetních, Martin Petr – viceprezident 
Svazu účetních a Bohuslava Jiránková (KCÚ).
Konferenci zahájil náměstek ministryně fi nancí 
České republiky pan Tomáš Vyhnánek. Sdílel 
s účastníky záměr jasně informovat všechny 
občany ČR o veřejných fi nancích. Věděli jste 
např., že každý náš občan může nahlédnout do 
účetnictví kterékoli účetní jednotky veřejného 
sektoru, např. státní školy či každého úřadu? 
Účetních jednotek ve veřejném sektoru půso-
bí aktuálně více než 18 tisíc. Pan náměstek 
zdůraznil též význam zveřejňovaných informací 
a tlak na to, aby byly přesné, aktuální a kontro-
lovatelné.

Nebyla by to mezinárodní konference, aby 
se nedotkla mezinárodních standardů a do 
budoucna bychom těžko mohli jít bez moderních 
technologií. Digitalizace veřejné správy, s níž se 
pochlubili kolegové z Lotyšska, je bez nadsázky 
v tomto oboru světovou výstavní skříní. 

Opomenuta nebyla ani úloha účetních v boji pro-
ti podvodům, korupci a závažné organizované 
trestné činnosti. Zmíněna byla problematika tzv. 

datových mezer, které lze charakterizovat např. 
častou neznalostí skutečných vlastníků. Dekla-
rována byla potřeba spolupráce a partnerství 
všech zúčastněných stran – regulační, soukro-
mý sektor a vymáhání práva. Je vizí směřovat 
k specifi ckým nastavením, která by vycházela 
z globálních standardů a zjednodušila např. pro-
ces hlášení podezřelých operací či vyhodnoco-
vání důvěryhodnosti klienta. I zde na mě udělaly 
zkušenosti zahraničních kolegů dojem. Zatímco 
nás v tomto oboru školili odborníci z Finančně 
analytické úřadu, jsou také země, kde jsou to 
naopak právě účetní, kteří školí policisty.
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Konference také potvrdila, jakou pozici mají 
účetní v samotném dění a jak zajišťují důvěru 
v to, jak jsou veřejné prostředky vynakládány 
a investovány. Účetní musí být přítomen v prů-
běhu celého životního cyklu projektů jako kritický 
člen profesionálního týmu. Dlužno však dodat, 
že i z řad kolegů napříč zeměkoulí zazníval v dis-
kusi povzdech nad tím, že takto profese vnímána 
často není a dochází nejen k nedocenění práce 
účetních, ale i komplikacím při předávání podkla-
dů typu smluvních dokumentací a projektových 
záměrů, které vycházejí z malého povědomí 
manažerů o významu podkladů pro přesné účet-
ní výkaznictví.

Konference se účastnili zástupci 38 zemí 
a obsazení konference bylo skutečně hvězdné, 
ukázalo sílu profesionálů v oblasti veřejných 
fi nancí. Kromě dvou náměstků ministrů fi nancí 
hostila konference též zástupce Světové banky, 
OSN a Evropské Komise. Za Českou republiku 
pak zástupce Ministerstva fi nancí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu a Rady pro veřejný dohled nad 
auditem, zástupce auditorů a účetních. Účastnil 
se pan Mark Millar, současný viceprezident ACCA, 
tři bývalí prezidenti ACCA a celkem 6 prezidentů 
profesních organizací zúčastněných zemí. Je mi 
ctí, že i v této prestižní skupince jsme za Českou 
republiku mohli být. Děkujeme za pozvání.

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Informace

Grishko Dance s.r.o. hledá do svého týmu kolegu na pracovní pozici 

„FINANČNÍ ÚČETNÍ na HPP“

INZERCE

Jaké budou Vaše pracovní povinnosti?
• realizace plateb bankou, párování přijatých 

a odeslaných úhrad, zápočty
• zpracování podkladů pro výkaz Intrastat 

a dalších statistik
• účtování pohledávek a závazků
• interní účetní doklady
• spolupráce na účetní uzávěrce

Co potřebujete k tomu, abyste mohl/a 
uspět?
• SŠ vzdělání
• praxe v podvojném účetnictví (fi nanční účetní, 

samostatná účetní)
• znalost daňových a účetních předpisů, eko-

nomický přehled
• znalost práce na PC, zejména Excel a Outlook
• pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, 

analytické myšlení, orientace na detail, ocho-
tu učit se novým věcem a zdokonalovat se

Co je Vaší výhodou?
• znalost účetního systému Premier, Karát 

výhodou
• praxe na obdobné pozici

Co Vám můžeme nabídnout?
• zajímavou práci v příjemném kolektivu
• zázemí silné, stabilní společnosti
• místo pracoviště Praha — Počernice
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• možnost profesního růstu
• vstravenky
• vhodné i pro absolventy VŠ

Grishko Dance s.r.o.
Mikuladská 122/4, 110 00 Praha 1

Životopisy prosím zasílejte: 
info@profi -ucto-dane.cz
Mobil: 776 829 910
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Nová publikace NÚR 
Národní účetní rada se při příležitosti letošního 20. výročí 
své existence rozhodla aktualizovat svoji původní publika-
ci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národ-
ní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti.  

Všechny dosud schválené a vydané Interpretace 
NÚR, které byly zahrnuty do prvotní publikace, 
prošly autorskou revizí, při které byly oprave-
ny nejen drobné formulační nebo gramatické 
nedostatky, ale text Interpretací byl aktualizován 
tak, aby obsahoval správné reference na platné 
právní předpisy, které byly v mezičase od původ-
ního data vydání Interpretace do dnešního dne 
změněny nebo nahrazeny. Prostý text Interpre-
tací je doplněn o autorský komentář jednotli-
vých zpracovatelů Interpretací zahrnující popis 
důvodů a okolností, proč Interpretace vznikla, 
informace o průběhu jejího schvalování, autorské 
příklady, které ilustruji použití Interpretace, a na 
závěr také dopady nebo doporučení pro tvorbu 
účetních předpisů. Doplněné a aktualizované 
části napomohou zajisté významně k porozumě-
ní Interpretací, a tím i k jejich správné aplikaci 
v praxi účetních jednotek, stejně tak jako k lepší 
interpretaci údajů v účetních závěrkách ze strany 
jejich uživatelů.

Důležitou částí publikace je také její úvodní 
část popisující důvody vzniku a vývoj fi nančního 
účetnictví, vznik a způsob fungování Národní 
účetní rady včetně charakteristik jejích členů 
a také koncepční rámec Interpretací NÚR, který 
představuje jejich předmluva upravující proces 
tvorby, schvalování a aplikace Interpretací.

V neposlední řadě najdete v publikaci informaci 
o seminářích NÚR, které dnes již představují 
tradiční prestižní akci, které se vždy závěrem 
roku účastní téměř 400 účetních, auditorů, 
daňových poradců, studentů a ostatních odbor-
níků v souvisejících oblastech. Připojena je také 
obrazová příloha obsahující vybrané fotografi e 

ze seminářů NÚR a oslav 10., 15. a 20. výročí od 
jejího založení v roce 1999.

První vydání knihy z roku 2012 se setkalo s pozi-
tivním ohlasem čtenářů, bylo zcelo rozebrána 
a věříme, že obdobná situace nastane u této 
publikace z roku 2019. Věříme tedy, že zabere 
čestné místo v knihovnách a na pracovních sto-
lech všech členů KCÚ, stejně tak jako u auditorů, 
daňových poradců, pedagogů a studentů, potaž-
mo dalších účetních. Z členů KCÚ do publikace 
autorsky přispěli Alice Šrámková a Libor Vašek.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
Text je převzat z předmluvy publikace 
a redakčně upraven.

Informace
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„Technologie, etika 
a budoucnost účetní 
profese“ 
Jak se změní  účetní profese díky existujícím moderním 
technologiím jako je AI (umělá inteligence), RPA (robotic 
proces automation), OCR (optical character reader)?    

Informace

Jak neustále se zvyšující tlak na jejich používání 
změní kompetence účetních a ovlivní etiku jejich 
chování? Jak připravit účetní profesi na tyto 
změny, jimž se nedá vyhnout? Ti, kteří navštívili 
seminář a následnou panelovou diskuzi, kterou 
organizoval � e Institute of Chartered Accoun-
tants in England and Wales (ICAEW) pod názvem 
„Technologie, etika a budoucnost účetní 
profese“ počátkem dubna 2019, měli možnost 
na toto téma diskutovat se zástupci Vysoké 
školy ekonomické, se zástupci předních auditor-
ských fi rem a s hosty z Velké Británie. Akce se 
konala v příjemném prostředí hotelu Marriott 
v Praze. Za Komoru certifi kovaných účetních se 
jí zúčastnila Jolana Pražáková (mající za Výbor 
Komory na starost otázku digitalizace v účet-
nictví) a Vendula Pešková (mající za Výbor 
Komory na starost otázku výměny zkušeností se 
zahraničními profesními organizacemi).

Ing. Vendula Pešková
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Monitor
České fi rmy začaly ve velkém 
opouštět daňové ráje 
Jen za první kvartál letošního roku se jejich počet 
snížil o 259, což je víc než za celý rok 2018, 
2017 i 2016. V zemích s daňovým zvýhodněním 
tak aktuálně sídlí 12 546 českých fi rem. Aktuální 
statistiky v dubnu zveřejnila poradenská společ-
nost Bisnode.

„Počet českých fi rem, které jsou kontrolovány 
z daňového ráje, začal pozvolna klesat od 
roku 2015. V prvních třech měsících letošního 
roku je ale rychlost stěhování z daňových 
rájů čtyřikrát rychlejší než v posledních třech 
letech. Jestli se jedná defi nitivně o změnu 
trendu, nebo jde jen o jednorázový výkyv, ukáží 
až další měsíce,“ říká analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

Země 1Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bahamy 39 39 37 39 41 42 39 39 35

Belize 190 192 196 203 194 161 145 118 94

Bermudské ostrovy 7 4 4 5 5 5 7 7 5

Britské Pan. ostrovy 344 355 384 414 433 452 453 455 438

Gibraltar 63 65 69 72 72 75 74 74 66

Guernsey (Velká Británie) 16 16 23 25 31 28 29 30 29

Hongkong 233 222 191 137 97 102 91 80 69

Jersey (Velká Británie) 31 32 38 39 43 43 56 57 59

Kajmanské ostrovy 11 11 14 18 20 30 33 37 38

Kypr 2 142 2 156 2 205 2 175 2 151 2 097 2 018 1 904 1 705

Lichtenštejnsko 223 212 210 216 225 226 237 261 255

Lucembursko 871 887 929 968 1 068 1120 1 144 1 173 1 192

Malta 320 306 302 259 223 177 149 122 102

Monako 53 62 67 63 61 72 60 51 54

Marshallovy ostrovy 153 155 150 133 90 55 31 14 5

Nizozemské Antily 9 9 9 13 17 15 15 16 15

Nizozemí 3 512 3 637 3 755 3 912 4 194 4 208 4 368 4 443 4 501

Panama 234 234 224 239 247 243 216 199 190

Ostrov Man 36 36 32 34 39 40 33 35 34

Seychelská republika 759 765 803 873 886 827 717 512 414

Spojené arabské emiráty 373 361 342 313 292 270 255 225 214

Spojené státy americké 2 927 3 049 3 047 3 035 2 990 2 959 2 939 2 903 2 750

Celkem 12 546 12 805 13 031 13 185 13 419 13 247 13 109 12 676 12 196

Tabulka č. 1  Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů

Zdroj: Bisnode 
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Odliv fi rem z daňových rájů táhne Nizozemí 
(letos – 125) a USA (– 122), přesto mezi tradiční-
mi daňovými ráji rostla Malta (14 nových) a Lich-
tenštejnsko (11). V kurzu jsou i nové, netradiční 
destinace, které jsou schopny nabídnout výhod-
né podmínky. Nejvíc nových fi rem tak v prvním 
kvartálu přivítaly Spojené arabské emiráty (12) 
a Hongkong (11).

Objem kapitálu v základním jmění českých fi rem, 
které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 
323,4 miliard korun. Od konce loňského roku se 
snížil o 3,2 miliardy korun. Z daňového ráje je 
aktuálně kontrolováno 2,52 % českých fi rem.

Na dani z příjmu 
právnických osob stát 
loni nejvíce získal opět od 
společnosti Škoda Auto 

Na druhém místě žebříčku, který sestavuje minis-
terstvo fi nancí, skončila skupina České spořitelny. 
Třetí se umístila skupina ČSOB, která o rok dříve 
byla na druhém místě. Na čtvrtém místě skončila 
skupina ČEZ, předloni třetí. Páté místo patří 
opět skupině Komerční banky. Žebříček sesta-
vuje ministerstvo na základě výše plateb, které 
obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů 
právnických osob.

„Daň z příjmu právnických osob tvoří významnou 
část daňových příjmů státního rozpočtu. Jen 
v minulém roce zaplatilo 20 nejvýznamnějších 
plátců dohromady více než 40 miliard korun. To 
je více, než činí součet rozpočtů ministerstva 
kultury a ministerstva životního prostředí. Spo-
lečnostem, které poctivě přispívají do státní kasy, 
patří velký dík,” uvedla ministryně fi nancí Alena 
Schillerová.

V žebříčku nefi guruje holding Agrofert ze svěřen-
ského fondu premiéra Andreje Babiše, protože 
ministerstvo počítá jeho jednotlivé fi rmy odděle-
ně. Podle výroční zprávy Agrofert na dani z pří-
jmů v roce 2017 zaplatil 738 955 korun. S touto 
sumou by se řadil na 18. místo žebříčku. Výroční 
zpráva za r. 2018 nebyla ještě zveřejněná.

Pořadí fi rem na základě zaplacené daně z příjmu 
ministerstvo sestavuje od roku 2003. V přehledu 
nejsou uvedeny společnosti, které nereagovaly 
na žádost o zproštění mlčenlivosti nebo nesou-
hlasily se zveřejněním.

Den daňové svobody 
Den daňové svobody letos připadl podle výpočtů 
Liberálního institutu na 28. května. Označuje se 
tak pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá 
mzda na konto občana, do té doby veškerý jeho 
příjem připadá státu. Loni tento den připadl na 
22. května. Češi tak na stát letos pracovali 148 
dní. Za meziročním zhoršením je podle institutu 
především zpomalení hospodářského růstu.

Den daňové svobody byl v Česku o den později 
než je průměr Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Celosvětově nejlep-
šího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde letos měli 
den daňové svobody 5. dubna.

Následně 3. května nastal den daňové svobody 
v Litvě a Švýcarsku. Naopak nejpozději bude den 
daňové svobody ve Finsku (9. července) a ve 
Francii (22. července).

Liberální institut při výpočtu vychází z kalkulací 
OECD. Tato metodika využívá odhad poměru 
veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, 

Informace

 Společnost
Částka 

uhrazené 
daně (Kč)

1. Skupina ŠKODA 9.073,075.412

2. Skupina České spořitelny 3.516,506.930

3. Skupina ČSOB 3.354,239.318

4. Skupina ČEZ 3.026,344.987

5. Komerční banka, a.s. 2.905,785.251

6. Skupina Continental 2.835,308.671

7. UNIPETROL RPA, s.r.o. 2.088,632.572

8. Skupina Hyundai 1.902,595.517

9. UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 1.390,627.660

10. Plzeňský Prazdroj, a.s. 1.334,819.737
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a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne 
daňové svobody s vývojem v dalších zemích.
Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využí-
vá jiné metodiky, připadne den daňové svobody 
letos na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou 
podle výpočtů Deloitte letos pracovat na odvod 
daní 174 dní, o den méně než loni.

Nejčastější zahraniční 
vlastníci českých fi rem 
Nejčastějšími zahraničními majiteli českých fi rem 
jsou Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Toto 

pořadí je neměnné poslední čtyři roky, přes-
tože se počet jimi ovládaných fi rem mezi lety 
2018 a 2019 snižoval. Naopak přibývaly fi rmy 
s maďarskými, polskými a rumunskými vlastníky. 
Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti 
Bisnode.

„Nejvíc našich fi rem ovládají Rusové, Slováci, 
Ukrajinci a Němci. Ty spojuje geografi cká blízkost 
České republiky a historické ekonomické vazby. 
Skokani loňského roku, Maďaři a Poláci, jsou 
země V4 a Rumuni byli, stejně jako ČR, součás-
tí východoevropského komunistického bloku,“ 
zhodnotila výsledky analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

 2019 2018 2017 2016 2015 změna 
2018–2019

změna 
2015–2019

% změna 
2018–2019

% změna 
2015–2019

Rusko 14 470 15 587 15 868 16 129 16 370 -1 117 -1 900 -7,17 % -11,61 %

Slovensko 13 490 13 492 12 884 12 130 10 261 -2 3 229 -0,01 % 31,47 %

Ukrajina 12 165 12 297 11 773 11 251 9 776 -132 2 389 -1,07 % 24,44 %

Německo 9 570 10 088 10 301 10 486 10 020 -518 -450 -5,13 % -4,49 %

V. Británie 4 494 4 622 4 332 4 089 3 036 -128 1 458 -2,77 % 48,02 %

Polsko 3 812 3 690 3 426 2 986 2 358 122 1 454 3,31 % 61,66 %

Rakousko 3 547 3 711 3 792 3 833 3 710 -164 -163 -4,42 % -4,39 %

Itálie 3 417 3 553 3 509 3 421 3 166 -136 251 -3,83 % 7,93 %

Nizozemí 2 832 2 983 3 083 3 216 3 184 -151 -352 -5,06 % -11,06 %

USA 2 615 2 742 2 710 2 683 2 401 -127 214 -4,63 % 8,91 %

Kypr 2 023 2 080 2 065 1 975 1 894 -57 129 -2,74 % 6,81 %

Maďarsko 1 996 1 800 1 705 1 585 1 373 196 623 10,89 % 45,38 %

Čína 1 818 2 007 2 078 2 152 2 112 -189 -294 -9,42 % -13,92 %

Švýcarsko 1 635 1 702 1 708 1 703 1 579 -67 56 -3,94 % 3,55 %

Rumunsko 1 565 1 349 1 157 878 628 216 937 16,01 % 149,20 %

Bělorusko 1 402 1 524 1 549 1 581 1 503 -122 -101 -8,01 % -6,72 %

Bulharsko 1 313 1 296 1 243 1 186 968 17 345 1,31 % 35,64 %

Francie 1 251 1 276 1 263 1 271 1 136 -25 115 -1,96 % 10,12 %

Moldávie 1 136 1 209 1 216 1 220 1 047 -73 89 -6,04 % 8,50 %

Kazachstán 1 115 1 191 1 217 1 246 1 276 -76 -161 -6,38 % -12,62 %

Tabulka č. 2  TOP 20 nejčastějších zahraničních vlastníků českých fi rem

Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další 
vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských fi rem, 
které měla poradenská společnost Bisnode v době zpracování studie k dispozici. Zdroj: databáze Bisnode a vlastní výpočty 
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Meziročně si mezi dvacítkou nejčastějších zahra-
ničních majitelů českých fi rem o jeden stupínek 
polepšili Poláci, Maďaři a Rumuni, naopak pokles 
zaznamenali Rakušané, Číňané a Bělorusové.  
Z relativního pohledu nejvíc vzrostl počet fi rem 
s rumunskými (16 %) a maďarskými (10 %) 
majiteli. Absolutně nejvíc posilovali majitelé 
z Rumunska (216), Maďarska (196) a Polska 
(122).

Významně, o 1 117 klesl počet fi rem s ruskými 
majiteli a o 518 s německými majiteli. Rela-
tivně nejvíc ubývaly společnosti s vlastníky 
z Číny (– 9,4 %), Běloruska (– 8,0 %) a z Ruska 
(– 7,2 %).

Počet fi rem, které 
nespolehlivě odvádějí DPH, 
na novém rekordu 
Ke konci března v České republice podnikalo 
17 736 subjektů, které nespolehlivě odvádí 
DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 36 %. 
Jedná se o 7 932 nespolehlivých plátců DPH 
a 9 804 nespolehlivých osob. Informace 
zveřejnila v dubnu poradenská společnost 
Bisnode.

„Ačkoliv nespolehliví plátci DPH začali koncem 
roku 2017 ubývat, počty nespolehlivých osob, 
což jsou fi rmy, které se po zrušení registrace 
DPH přesunuly do této kategorie, přibývají velmi 
rychlým tempem,“ zhodnotila aktuální data 
analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že 
celkový počet subjektů na černé listině dosáhl 
nového historického rekordu.

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání 
v České republice jsou živnostníci, výrazně více 
nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi 
s ručením omezeným. Jedná se o 13 788 společ-
ností s ručením omezeným a 2 063 živnostníků. 
Nejpočetnější skupinu, 48 % nespolehlivých sub-
jektů, tvoří subjekty, které podle klasifi kace ČSÚ 
tržby neuvádějí nebo nevykazují. Následují spo-
lečnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony 
korun (20 %), společnosti s tržbami do jednoho 
milionu korun (16 %) a společnosti s tržbami od 
deseti do sta milionů korun (11 %). 

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci 
DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním 
městě Praze má registrované sídlo 9 590, tedy 
54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomorav-
ském kraji 2 443 fi rem, což představuje 14% 
podíl.

Graf č. 1  Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: Bisnode 
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Třetina fi rem dlouhodobě 
tají své účetní výkazy
České fi rmy se stále vyhýbají plnění informační 
povinnosti. Za rok 2017 účetní závěrky nezveřej-
nilo 63 % společností. V posledních pěti letech 
výsledky svého hospodaření nepublikovala každá 
třetí fi rma. Naopak spolehlivě se k této zákonné 
povinnosti staví jen pětina českých podniků. 
Informační povinnost nejhůř plní fi rmy s žádný-
mi nebo nízkými tržbami a subjekty s pražskou 
adresou. Společnosti, které se vyhýbají plnění 
informační povinnosti, jsou rizikovější než fi rmy, 
které své účetní výkazy pravidelně zveřejňují. 
Data koncem května zveřejnila poradenská 
společnost Bisnode, která má v České republice 
nejrozsáhlejší databázi účetních výkazů a plateb-
ních informací o fi rmách. „Přístup fi rem k plnění 
informační povinnosti je dlouhodobým nešvarem 
tuzemského podnikatelského prostředí. I když 
jsme v posledních letech zaznamenali mírně 
zlepšení, na trhu je stále většina fi rem, které tají 
své výsledky hospodaření. Tím vytvářejí nerovné 
podmínky pro podnikání a škodí poctivým 
podnikatelům,“ říká analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

„Každá obchodní korporace je přitom povinna 
nejméně jednou ročně uskutečnit valnou hroma-
du, schválit účetní závěrku a všechny dokumenty 
s tím související následně založit do sbírky listin. 
Za porušení nehrozí jen citelné sankce ze strany 
rejstříkového soudu, ale k porušování této 
povinnosti je také přihlíženo při hodnocení spo-
lehlivosti plátce DPH fi nančními úřady,“ upozor-
ňuje Michael Dobrovolný, manažer společnosti 
Smart Offi  ce&Companies ze skupiny APOGEO.
Podle interní metodiky Bisnode je v ČR zhruba 
100 400 spících fi rem, což je zhruba pětina 
z celkového počtu registrovaných společnos-

tí. Účetní závěrku za poslední dva roky 2016 
a 2017 nepublikovalo přes 241 257 společností, 
zatímco ani jednou v období za posledních pět 
let účetní dokumenty do sbírky listin nevložilo 
přes 152 000 společností. „Dlouhodobé neplnění 
informační povinnosti v praxi zcela znemožňuje 
efektivně prověřovat fi nanční kondici sledova-
ného subjektu a tím pravděpodobnost úhrady 
závazků,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. 
Z analýzy společnosti Bisnode také vyplývá, že 
společnosti, které se vyhýbají plnění informační 
povinnosti, jsou rizikovější než fi rmy, které své 
účetní výkazy pravidelně zveřejňují.

„Obezřetnost a prověřování obchodních partne-
rů je vždy na místě. Absence fi nančních výkazů 
na sbírce listin by měla být varovným signá-
lem. Společnosti, které tají své fi nance, jsou 
postiženy negativní událostí výrazně častěji než 
ty, které v této oblasti dodržují zákon,“ dodala 
Petra Štěpánová z Bisnode. „Ti, kdo s takovými 
fi rmami obchodují, se proto vystavují zvýše-
nému riziku, pokud dojde k problémům s DPH. 
Také některé elektronické analytické systémy 
a databáze mohou takovou společnost zbytečně 
vyhodnocovat jako rizikovou,“ připomíná Michael 
Dobrovolný. Firmy, které mají pojištěné pohle-
dávky, pak podle něj s těmito subjekty těžko 
budou obchodovat, neboť by takové obchody 
nekrylo jejich pojištění. „Některé soudy ale již 
začaly konat, plnění povinností počaly vymáhat 
a na stole je také novela Zákona o obchodních 
korporacích z pera ministerstva spravedlnos-
ti, která porušování těchto povinností ztrestá 
přísněji. Pokud například nezaloží společnost do 
sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí 
účetní období a je-li zároveň nekontaktní, bude 
zrušena,“ varuje Dobrovolný.

Ing. Ladislav Zemánek

Tabulka č. 3  Podíl fi rem, které v letech 2015 až 2017 nesplnily informační povinnost

2015 2016 2017

akciová společnost 41,88 43,80 51,33

s.r.o. 57,06 58,60 63,68

celkem 56,16 57,75 62,99
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Oslava 20 let Komory 
V sobotu 13. dubna — na den přesně 20 let od založení naší 
Komory — jsme se sešli na pražských Petřínských terasách, 
abychom si toto výročí připomněli.     

Zlatým hřebem slavnostního odpoledne bylo oce-
nění významných osobností spojených se zrodem 
Komory. Pamětní listy a mince jsme předali 
i členům, kteří po dobu existence Komory působili 
v jejích orgánech — ve výboru, v dozorčí komisi (dří-
ve jako revizoři účtu) nebo v disciplinární komisi. 

U této příležitosti byla Komorou ustanovena také 
Síň slávy účetní profese, do níž byla za celoživot-
ní přínos účetní profesi uvedena jako první prof. 
Ing. Dana Kovanicová, CSc. Kdo by neznal její 
ABECEDU účetních znalostí nebo Poklady skryté 
v účetnictví? Byla hostem první komorové snídaně 
a hlavně a zejména – naučila milovat účetnictví 
řadu z nás. Její vitalitu a energii, s níž rozdává 
hluboké myšlenky a zkušenosti i v současnosti, jí lze 
jen závidět. Paní profesorka chvíli přemýšlela, zdali 
na oslavu dorazit, ale nakonec odcházela spokojena 
a se slovy, že si odpoledne velmi užila a s řadou 
členů si příjemně popovídala. 

Dalším, kdo byl uveden do Síně slávy za celo-
životní přínos účetní profesi a rozvoj Komory, 
je Ing. Lubomír Harna, který odbornou 
veřejnost dlouhodobě učil, jak konsolidovat 
a sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 
Měl také vizi moderní profesní organizace 
postavené na všeobecně uznávané profes-
ní kvalifi kaci, byl jedním z otců certifi kace 
účetní profese a v pořadí druhý předseda KCÚ. 
Bohužel, v rozhodujících chvílích se jeho vize 
neztotožňovaly se všemi, kteří o budoucnosti 
profese v minulosti rozhodovali. Za Komoru 
mu však patří dík!
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Poděkování
Komora děkuje všem členům, kteří svými 
peněžními příspěvky v celkové výši 86 tis. Kč 
přispěli na uskuteční oslavy 20. výročí. V prvé 
řadě patří poděkování paní Ing. Marcele Filipové 
a společnosti EKKONT Oslizlová, s.r.o. a dále 
v abecedním pořadí těmto členům Komory: 

Advanced Accounting, s.r.o., Ivana Boučková, 
CESORG spol. s r.o., Edob s.r.o., EVROAUDIT 
COMPANY s.r.o., Finservis s.r.o., Ing. Jaromír 
Hrazdira, Ing. Dana Kryštofová, Ing. Lenka 
Křivánková, Rudolfa Kýčková, Ing. Květa 
Kyznarová, LVC, s.r.o., MK ekonomika s.r.o., 
Ing. Jan Molín, Ph.D., Bc. Zuzana Muchová, 
Ing. Taťána Nováková,  Ing. Dana Pavelková, 
Pěničková s.r.o., Ing. Petr Píša, planetlink k.s., 
Profi  účto – daně s.r.o., Jana Procházková, 
PROSPEKO spol. s r.o., Ing. Vladimíra Přibylová, 
Ing. Světlana Roženská, SM-DATA, a.s., Ing. Eva 
Šarovská, Ing. Renáta Šlechtová, Ing. Daniela 
Šmajsová, Ing. Petra Špačková, Eva Špédlová, 
Ing. Blanka Špičková, TAX EXPERT s.r.o., Bc. Eva 
Vazdová, Ing. Jiřina Zalabáková.

Poděkování za peněžní příspěvek patří také 
společnosti ANAG, spol. s r. o., která je 
dlouholetým partnerem Komory. 
 

Třetím v pořadí, kdo byl uveden do Síně slávy 
za přínos účetní profesi a rozvoj Komory, byl 
Ing. Martin Unzeitig, FCCA, in memoriam, 
který předsedal Komoře v době od dubna 2007 
do prosince 2009 a intenzivně pracoval na 
vytvoření jednotné profesní účetní organizace 

v ČR založené na profesní kvalifi kaci (certifi ka-
ci). Ve své době se snažil o legislativní řešení 
účetní profese a vedl ve své působnosti řadu 
politických diskusí. Vše však bylo ukončeno 
v prosinci 2009, kdy Svaz účetních převzal 
kontrolu nad Komorou a odstavil tehdejší 
výbor... V červnu 2011 bohužel Martin Unzeitig 
předčasně zemřel. Ocenění za něj převzala 
jeho manželka MUDr. Martina Unzeitigová. Za 
Komoru Martinovi patří velké díky za jeho „boj 
s větrnými mlýny“. 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
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Setkávání v prvním 
pololetí 

Snídaně s Komorou
Letošní první snídaně s Komorou se uskutečnila 
12. února v krásných prostorách Cathedral 
Cafe kousek od Staroměstského náměstí. Pro-
bíraným tématem byla „Problematika plných 
mocí“, které si pro nás připravil Ing. Radim 
Patočka, ředitel Odboru právního GFŘ. Pochut-
nali jsme si na bohaté snídani obsahující míchaná 
vajíčka, slaninu, párečky, obložené mísy, ovoce, 
zeleninu a také něco sladkého. Na dané téma 
padalo tolik dotazů, že se nestihl probrat celý 
obsah přednášky, natož pak praktické ukázky. 
Takže dobrá zpráva na závěr — toto téma 
se chystáme ve spolupráci s Ing. Pantůč-
kem zařadit jako workshop, případně 
školení na druhou polovinu roku.

Na druhé snídani jsme se sešli 14. května v nově 
otevřeném Cafe Le Noble kousek od stanice 
metra Invalidovna. Ráno se neslo ve znamení 
blockchainu a kryptoměn. Prezentaci na toto 
téma si pro nás připravil advokát Mgr. Pavel 
Urbaczka. Během společné snídaně a skvělé 
kávy jsme probrali, jaký je rozdíl mezi blockchai-
nem a Bitcoinem, vývoj, výhody a nevýhody, 
i různé vlastnosti Bitcoinu. Pro ty, kteří by se 
tomuto oboru chtěli věnovat, ale jistě i pro 
všechny ostatní bylo určitě zajímavé dozvědět 
se, jak bezpečně kryptoměny uchovávat, jak 
probíhá aktuální rozvoj v této oblasti a jaký je 
výhled do budoucnosti.

Aqua víkend
V pořadí již třetí Aqua víkend, tentokrát na konci 
dubna, jsme opět strávili v krásném prostře-
dí horského penzionu Dana na krkonošském 
Benecku. Skvělá lektorka Markéta Švíková se 
nám neúnavně věnovala ve vodě i na souši hned 
od prvního okamžiku. Po příjezdu byla akce zahá-
jena první lekcí aqua aerobiku, po které následo-
vala seznamovací večeře. Sobotní ráno jsme si 
protáhli tělo ranní jógou a dopoledne jsme opět 
strávili ve vodě. Po obědě bylo zařazeno školení 
s Mgr. Ivanou Němečkovou na téma „Rozsah 
činnosti účetního poradce z hlediska pojiš-
tění profesní odpovědnosti za újmy: Praxe 
versus zákonné oprávnění.“ Po celý pobyt se 
nám věnovali také masér Pavel a Lucka, která na 

Ze zákulisí

V první polovině letošního roku jsmese opět setkávali — 
kromě tradičních a pravidelných vzdělávacích seminářů 
a internátních školení — i na řadě stále oblíbenějších 
nevzdělávacích — „volnočasových“ odlehčenějších 
společenských akcích.     
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nás přenášela pozitivní energii a pomohla nám 
vytvořit krásné přívěsky. Nezapomněli jsme ani 
na procházku po krásném okolí a vše završila 
péče paní Veroniky s manželem, kteří pro nás 
chystali po celou dobu pobytu skvělá jídla.

Další Aqua víkend je již plánován na listo-
pad, budeme se opět těšit a doufáme, že 
se v hojném počtu zúčastníte!

Klubové večery
Abychom trochu narušili obvykle poklidnou atmo-
sféru klubových večerů, vyrazili jsme 13. března 
do ulic centra Prahy na „pivní procházku“. 
S průvodkyní PaeDr. Evou Hotovcovou jsme 
se přenesli do dob dávno minulých, dozvěděli 
jsme se nejenom spoustu věcí o historii hos-
pod, kde se setkávali umělci, ale například i to, 
že první evidovaná dopravní zácpa byla dne 
29. 10. 1787. Praha byla tehdy 4 hodiny zcela 
neprůjezdná a to z důvodů špatného počasí, kdy 
ulice Starého města ucpaly kočáry směřující na 
premiéru Mozartovy opery Don Giovanni ve Sta-
vovském divadle. Dále jak ke svému jménu přišel 
Dům u Zlatého prstenu nebo proč je Ungelt tak 
významná památka. Že se společnicím říkalo 
„dívky přítulné k mužům“ a kam chodil kat Mydlář 
na pivo. A jak lépe zakončit pivní procházku, než 
s oroseným půllitrem piva...?

Poslední předprázdninový klubový večer pořá-
daný 18. června se nesl v duchu „Řízení času” 

s Ing. Mgr. Radkou Loja. Měli jsme možnost 
dozvědět se, jak na psychiku působí bezcílnost, 
jak si správně rozvrhnout běžné denní činnosti 
a nezapomenout přitom ani na důležité věci, kte-
ré nám dělají radost a naplňují nás. Se sklenkou 
v ruce a malým občerstvení ve vinárně VinoVelo 
kousek od Újezdu jsme si vytvářeli vize a hledali 
cíle, kterých chceme dosáhnout. Trénovali jsme 
tipy pro systém plánování, sestavovali kolo 
života... Návod, jak na to naleznete na https://
mindtrix.cz/portfolio/kolo-zivota/
 
Na závěr bych Vás ráda pozvala na další 
procházku Prahou s názvem „Dámská 
jízda“, která se koná 16. července od 18 
hodin. Tentokrát jen pro dámy! 

Lenka Pýchová
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Slavnostní 
předávání 
certifi kátů 
Velmi příjemnou událostí je vždy na jaře a na podzim 
konané slavnostní předávání certifi kátů absolventům 
Systému certifi kace a vzdělávání účetních v ČR.     

Letošní první předávání proběhlo v květnu. Tento-
krát se konalo v reprezentativním prostředí salonku 
pražského Grand Hotelu Bohemia. Certifi káty pře-
dali Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu 
účetních ČR, Ing. Libor Vašek, Ph.D., předseda KCÚ 
a prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – předseda Komitétu 
pro certifi kaci a vzdělávání. Řady profesních účet-
ních rozšířili dva účetní experti a 20 certifi kovaných 
účetních. 

Lenka Pýchová
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Z činnosti Výboru Komory 

První letošní Výbor začal, řekl bych, zostra – 
podrobně se zabýval situací v ICÚ, a.s. a mož-
nostmi vstupu do ICÚ, které Komora měla nejen 
s ohledem na usnesení Sněmu, stavem přípravy 
a organizačních záležitostí oslavy 20 let Komory, 
změnou účetní fi rmy spojenou s automatizací 
fakturací členských příspěvků, odměnami členů 
orgánů Komory za rok 2018 (které s ohledem na 
první data byly zvoleny v nižších částkách, resp. 
vzdání se plánovaných odměn členy Výboru za 
IV.Q/2018) a prvotními informacemi k dotačnímu 
projektu včetně podání žádosti o dotaci.

Únorový Výbor se opět podrobně věnoval 
situaci v ICÚ, a.s. a stavem jednání o podmín-
kách vstupu do ICÚ, a.s. Stejně tak se stala 
pravidelným bodem jednání oslava 20 let 
Komory – tentokráte ladění programu, dárky 
pro účastníky, předávaná ocenění nebo možnost 
přispět darem. Z oblasti hospodaření proběhlo 
první vyhodnocení automatického zasílání výzev 
k úhradě členských příspěvků a po jejich úhradě 
následného zaslání daňového dokladu (zavedení 
mělo jasně pozitivní účinky) a plánované kroky 
k přípravě účetní závěrky Komory za rok 2018. 
Dále projednané informace o podané žádosti 
o dotaci na profesní vzdělávání, plán workshopů 
o digitalizaci účetnictví, informace o přípravě 
výročního Bulletinu v novém designu a s obsa-
hem mapujícím 20 let Komory nebo návrh zřízení 
Výboru pro digitalizaci jako vhodné uskupení 
odborníků navazující na komorové workshopy.

V březnu se Výbor v prvé řadě zabýval již 
tradičně aktuálním stavem ohledně ICÚ, a.s. 
(rekapitulace vývoje, zrušení valné hromady ICÚ, 
a.s., fi nanční situace, personální obsazení) a dále 
posledními otevřenými záležitostmi týkajícími se 
oslavy 20 let Komory (seznamem oceněných, 
pozvánkou hostům, propagací a PR oslavy). 

S ohledem na schválení žádosti o dotaci na pro-
fesní vzdělávání byly projednány další kroky v této 
věci. V neposlední řadě bylo projednáno aktivní 
zapojení Komory v legislativní radě AMSP ČR.

Dubnový Výbor se nesl již v duchu očekávání 
oslavy 20 let Komory, neboť se konal ráno před 
oslavou. Přesto měl své dva hlavní body – vývoj 
posledních dní k ICÚ, a.s. (jednání SÚ ČR o vstu-
pu do ICÚ bez bližších informací od zástupců 
Komory ve Výkonném výboru SÚ ČR, nepříjem-
nost s nařčením Petra Píši jako předsedy Revizní 
komise SÚ ČR a místopředsedy Komory ze 
strany Výkonného výboru SÚ ČR o zneužití infor-
mací v obchodním styku a střetu zájmů – i v té-
to souvislosti vydal a rozeslal Výbor členům 
Komory rozsáhlou informaci) a dotační projekt, 
kde proběhla první jednání s poradci, příprava 
školených témat a diskuse interního nastavení).

Květnový Výbor byl opět pracovně náročný: 
řešil provoz a personální obsazení kanceláře 
Komory po odchodu Ing. Ladislava Zemánka 
coby tajemníka od 1. 6. 2019, nové prostory 
kanceláře Komory s ohledem na očekávané 
ukončení podnájemní smlouvy v Hybernské, 
pracovní verzi účetní závěrky Komory včetně 
vyhodnocení hospodaření ve vztahu k rozpočtu 
a očekávané skutečnosti a včetně analýzy příčin 
odchylek, podklady pro zpracování přiznání k da-
ni z příjmů Komory za rok 2018, přípravu výroční 
zprávy (ročenky) Komory za rok 2018, další 
zjištění a postupy v dotačním projektu, návrhy 
na tradiční odbornou konferenci Komory, účast 
zástupců Komory na Radě SÚ ČR, ale také dota-
zy Dozorčí komise k pořízení majetkové účasti 
Komory v jiné společnosti (podrobně viz vydaná 
a rozeslaná Informace Výboru členům Komory).

Ing. Petr Píša

Ze zákulisí

Jako již tradičně, Výbor se setkával — od listopadového sněmu 
již v plném šestičlenném složení — v prvním pololetí letošního 
roku s frekvencí jednou měsíčně.    
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Dotované vzdělávání 
s Komorou 

Na koho se vztahuje?
Vzdělávacích aktivit fi nancovaných z dotačních 
prostředků se mohou účastnit všichni zaměst-
nanci členů Komory, kteří jsou obchod-
ními společnostmi nebo OSVČ (zaměst-
nancem se rozumí zaměstnanec zaměstnaný na 
základě pracovní smlouvy nebo dohody o pra-
covní činnosti, případně jednatel s odměnou za 
výkon funkce; v rozsahu projektu nejsou zaměst-
nanci na dohodu o provedení práce). Členové 
čerpají dle pravidel de minimis (do 200 tis. EUR, 
ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích). 

V jakém období?
Dotační projekt bude realizován v období od 
1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. Předpokláda-
né zahájení vzdělávacích aktivit v posledním 
čtvrtletí 2019 / na začátku roku 2020. Předtím 
musí proběhnout administrativní úkony nezbyt-
né pro úspěšnou realizaci, jako je specifi kace 
vzdělávacích aktivit a výběrové řízení na jejich 
dodavatele.   

Jaké je zaměření 
dotovaného vzdělávání?
Vzdělávací aktivity v rámci dotačního projektu 
budou realizovány v oblastech Účetní, ekono-
mické a právní kurzy, Měkké a manažer-
ské dovednosti, Obecné IT a Jazykové 
vzdělávání.   

Kde bude dotační 
vzdělávání konáno?
Podle dotačních podmínek se může uskutečnit 
po celé ČR s výjimkou Hl. m. Prahy. 

Jaký bude koncept 
vzdělávání?
Vzdělávací aktivity budou probíhat formou uza-
vřených a pravděpodobně i otevřených 
kurzů. Uzavřené kurzy mají podobu fi remních 
vzdělávacích kurzů, jichž se účastní skupina 
o max. počtu 12 zaměstnanců (ideálně v pro-
storách člena Komory). Dotací nelze podpořit 
vzdělávání formou webinářů a obdobných forem 
„on-line kurzů“.  

Coming soon…  
Pro další informace sledujte naše internetové 
stránky www.komora-ucetnich.cz. Budeme 
Vás také informovat prostřednictvím Bulletinu 
a našeho e-mailového zpravodaje.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Komora získala z Operačního programu Zaměstnanost ve 
výzvě č. 110 dotaci na realizaci projektu Vzdělávání jako 
základ profesionality a jeho cílem je podpora dalšího pro-
fesního vzdělávání zaměstnanců členů Komory.     
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Komora v médiích 

Titulek Vydavatel Publikováno Odkaz

Šmejdi v účetnictví: po hrncích 
a stavebninách našli podvodníci 
další působiště

Mladá fronta, 
a.s. 25. 12. 2018

https://www.euro.cz/byznys/smejdi-v-ucetnictvi-
po-hrncich-a-stavebninach-nasli-podvodnici-dalsi-
pusobiste-1433895

Komora certifi kovaných účetních si 
zvolila staronové vedení

IDG Czech 
Republic, a.s. 21. 12. 2018 https://media.monitora.cz/pdf-pre-

view/365/56135342-942311c0af9819db62ac/

Váš podpis na účetní závěrce může 
být pro vás fatální 20. 12. 2018 http://onbusiness.cz/vas-podpis-na-ucetni-zaver-

ce-muze-byt-pro-vas-fatalni-4413

Šmejdi v účetnictví. Podvodníci útočí 
na podnikatele

Czechtrade 
s.r.o. 19. 12. 2018

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/
smejdi-v-ucetnictvi-podvodnici-utoci-na-pod-
nikatele-117217.html?utm_source=rss&utm_
medium=web&utm_content=novinky-z-portalu-
businessinfo-cz-21&utm_campaign=rss_portal

Šmejdi v účetnictví Po hrncích, 
nedostatkových stavebninách, faleš-
ných poplatcích za registrace fi rem 
se podvodníci vrhli na účetnictví

Mladá fronta, 
a.s. 18. 12. 2018 https://media.monitora.cz/pdf-pre-

view/365/55804937-27dee1fcc457053bac23/

ÚČETNÍ ROKU 2018: Již známe 
vítěze!

Wolters 
Kluwer, a.s. 12. 12. 2018 https://www.dauc.cz/aktualne/1464

ÚČETNÍ ROKU 2018: Již známe 
vítěze! 12. 12. 2018

http://www.protext.cz/zprava.
php?id=30376&utm_source=rssweb&utm_
medium=rss&utm_campaign=rsskanaly

Váš podpis na účetní závěrce může 
být pro vás fatální

Kurzy.cz, spol. 
s r.o. 11. 12. 2018 https://www.kurzy.cz/zpravy/476257-vas-podpis-

na-ucetni-zaverce-muze-byt-pro-vas-fatalni/

Nepodceňujte účetní uzávěrku 10. 12. 2018 http://www.prahapress.cz/nepodcenujte-ucetni-
zaverku.html

Podvody v účetnictví:
Jak mohou účetní
odhalit rizikového
klienta?

onbusiness.cz 28. 1. 2019 http://onbusiness.cz/podvody-v-ucetnictvi-jakmo-
hou-ucetni-odhalit-rizikoveho-klienta-4477

Jak účetní mohou
poznat rizikového
klienta? Na tyto faktory
si dejte pozor

podnikatel.cz 29. 1. 2019
https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-ucetni-m
ohou-poznat-rizikoveho-klienta-na-tyto-faktory
-si-dejte-pozor/

Jak mohou účetní
odhalit rizikového
klienta?

investujeme.cz 29. 1. 2019 https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/jak
-mohou-ucetni-odhalit-rizikoveho-klienta/

Jak mohou účetní
odhalit rizikového
klienta?

fi rststyle.cz 31. 1, 2019 http://www.fi rststyle.cz/jak-mohou-ucetni-odh
alit-rizikoveho-klienta/

Jak účetní mohou
poznat rizikového
klienta? Na tyto faktory
si dejte pozor

kurzy.cz 5. 2. 2019 https://www.kurzy.cz/zpravy/482221-jak-mohou-
ucetni-odhalit-rizikoveho-klienta/

Přinášíme Vám již v loňském roce zavedený přehled medi-
álních výstupů Komory za prosinec 2018 — květen 2019, 
které jsme ve spolupráci s PR agenturou uskutečnili.    
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Kreativita v účetní
profesi má svoje hranice investujeme.cz 28. 2. 2019 https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/kre

ativita-v-ucetni-profesi-ma-svoje-hranice/

Kreativita účetních onbusiness.cz 5. 3. 2019 http://onbusiness.cz/kreativita-v-ucetni-profesi
-ma-svoje-hranice-4533

Kreativita účetních businessInfo.cz 4. 3. 2019

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kreati-
vita-v-ucetni-profesi-ma-svoje-hranice-118984.
html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_
content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-
21&utm_campaign=rss_portal

Kreativita účetníchl kurzy.cz 7. 3. 2019 https://www.kurzy.cz/zpravy/485669-kreativita
-v-ucetni-profesi-ma-svoje-hranice/

Digitalizace businessInfo.cz 28. 3. 2019

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/digitali-
zace-pronika-do-ucetnictvi-pozvolna-76-ucetnich-
ma-kladny-vztah-k-novym-technologiim-119720.
html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_
content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-
21&utm_campaign=rss_portal

Digitalizace investujeme.cz 28. 3. 2019
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/digi-
talizace-pronika-do-ucetnictvi-pozvolna-76-ucet-
nich-ma-kladny-vztah-k-novym-technologiim/

Jolana k daním ČT Události 31. 3. 2019

Digitalizace kurzy.cz 3. 4. 2019 https://www.kurzy.cz/zpravy/m.asp?MessageId=4
88893&Action=PublishMessage

Digitalizace onbusiness.cz 9. 4. 2019 http://onbusiness.cz/digitalizace-v-ucetnictvi-
vetsina-ucetnich-si-faktury-stale-tiskne-4592

TZ fi rststyle.cz 16. 4. 2019 https://www.fi rststyle.cz/komora-certifi kovanych-
ucetnich-slavi-20-let-od-sveho-vzniku/

TZ feedit.cz 15. 4. 2019 https://feedit.cz/2019/04/15/komora-certifi ko-
vanych-ucetnich-slavi-20-let-od-sveho-vzniku/

Digitalizace Prosperita 16. 4. 2019

Účetnictví začíná využívat cloud. 
Jsou citlivá data fi rem na internetu 
v bezpečí?

businessinfo.cz 27. 5. 2019

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/
ucetnictvi-zacina-vyuzivat-cloud-jsou-citliva-
data-fi rem-na-internetu-vbezpeci-121349.
html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_
content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-
21&utm_campaign=rss_portal

Hledá se ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA 
ROKU 2019 protext.cz 2. 5. 2019

http://www.protext.cz/zprava.
php?id=31163&utm_source=rssweb&utm_
medium=rss&utm_campaign=rsskanaly

Hledá se ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA 
ROKU 2019 dauc.cz 1. 5. 2019 https://www.dauc.cz/aktualne/1585
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