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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 1 

§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 24 zní: 
„§ 1 
Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 
zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie24) a 
upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů 
České republiky (dále jen „Komora“), působnost Rady pro veřejný 
dohled nad auditem (dále jen „Rada“), jakož i práva a povinnosti 
osob s tím spojené. 
____________________ 
1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. 

května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 
26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných 
účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS. 

24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný 
audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 
2005/909/ES.“. 

32006L0043  čl. 53 odst. 2 Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn 
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 
členské státy. 

  32014L0056 čl. 2 odst. 2 Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn 
při jejich úředním vyhlášení. Způsoby odkazu si stanoví 
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Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

členské státy. 
  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I 
bod 2 

V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo přímo 
použitelný předpis Evropské unie“. 

32014L0056  čl. 1 bod 2 
písm. a) 

Článek 2 se mění takto: 
a) bod 1 se nahrazuje tímto: 
„1. ‚povinným auditem‘ audit ročních účetních závěrek 
nebo konsolidovaných účetních závěrek, pokud: 
a) jej vyžadují právní předpisy Unie; 
b) jej vyžadují vnitrostátní právní předpisy, jde-li o malé 
podniky;  
c) je prováděn dobrovolně na žádost malých podniků, 
které splňují vnitrostátní právní požadavky rovnocenné s 
požadavky na audit podle písmene b), pokud vnitrostátní 
právní předpisy označují tento audit jako povinný audit;“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I 
bod 3 

V § 2 písm. l) se za slovo „pro“ vkládají slova „vnitřní systém“. 32006L0043  čl. 2 bod 7 „sítí“ rozsáhlejší struktura 
— zaměřená na spolupráci, ke které patří statutární 
auditor nebo auditorská společnost,  
— zřetelně orientovaná na sdílení zisků nebo nákladů, 
nebo která má společné vlastnictví, ovládání či řízení, 
společné zásady a postupy kontroly kvality, společnou 
obchodní strategii, nebo používá společnou značku či 
významnou část odborných zdrojů; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 4 

V § 2 písm. c) se slovo „předpis7)“ nahrazuje slovy „předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie“. 
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje. 

32014R0537 čl. 4 odst. 2 
druhý 
pododstavec 

Pro účely omezení stanoveného v prvním pododstavci 
jsou vyloučeny neauditorské služby, které nejsou uvedeny 
v čl. 5 odst. 1 a které jsou požadovány podle vnitrostátních 
nebo unijních právních předpisů. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 6 

V § 2 písmeno m) zní: 
„m) propojenou osobou auditorské společnosti osoba, která 
1. má s auditorskou společností stejnou ovládající osobu, nebo 
2. je s auditorskou společností pod podstatným vlivem stejné osoby 

32006L0043  čl. 2 bod 8 „sesterskou společností auditorské společnosti“ podnik, 
bez ohledu na svou právní formu, který je s auditorskou 
společností spojen společným vlastnictvím, ovládáním 
nebo řízením; 
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podle zákona o účetnictví,“. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 8 

V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno r), které zní: 
„r) domovským členským státem členský stát, v němž statutární 
auditor nebo auditor z jiného členského státu získal odbornou 
kvalifikaci k provádění povinného auditu postupem podle § 4 nebo 
obdobným postupem stanoveným jiným členským státem nebo stát, 
v němž auditorská společnost nebo auditorská osoba z jiného 
členského státu získala auditorské oprávnění postupem podle § 5 
nebo obdobným postupem stanoveným jiným členským státem.“. 

32014L0056 čl. 1 bod 2 
písm. h) 

h) doplňují se body 17 až 20: 
„17. ‚středními podniky‘ podniky uvedené v čl. 1 odst. 1 a v 
čl. 3 odst. 3 směrnice 2013/34/EU (*); 
18. ‚malými podniky‘ podniky uvedené v čl. 1 odst. 1 a v čl. 
3 odst. 2 směrnice 2013/34/EU; 
19. ‚domovským členským státem‘ členský stát, v němž 
jsou statutární auditor nebo auditorská společnost 
schváleni v souladu s čl. 3 odst. 1; 
20. ‚hostitelským členským státem‘ členský stát, ve kterém 
statutární auditor schválený ve svém domovském 
členském státě usiluje rovněž o schválení v souladu s 
článkem 14, nebo členský stát, ve kterém auditorská 
společnost schválená ve svém domovském členském 
státě usiluje o registraci nebo je registrována v souladu s 
článkem 3a. 
____________________ 
(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU 
ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 
29. 6. 2013, s. 19).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 22 

V § 6 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“. 

32014R0537  čl. 12 odst. 2 
druhý 
pododstavec 

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) a výbor 
CEAOB uspořádají nejméně jednou ročně schůzku se 
statutárními auditory a auditorskými společnostmi nebo 
sítěmi, které provádějí povinný audit všech globálních 
systémově významných finančních institucí oprávněných k 
činnosti v Unii, jež byly identifikovány v mezinárodním 
měřítku, s cílem získat od nich informace o odvětvových či 
jakýchkoli významných změnách, k nimž v těchto 
institucích dochází. 

  32014R0537 čl. 13 odst. 1 Zpráva o transparentnosti 
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(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící 
povinný audit či audity subjektů veřejného zájmu musejí 
do čtyř měsíců od konce každého účetního období 
zveřejnit výroční zprávu o transparentnosti. Tato zpráva o 
transparentnosti se zveřejňuje na internetových stránkách 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti a musí 
být na těchto internetových stránkách dostupná po dobu 
nejméně pěti let ode dne jejího zveřejnění na těchto 
internetových stránkách. Pokud je statutární auditor 
zaměstnán auditorskou společností, povinnosti stanovené 
tímto článkem musí splnit tato auditorská společnost. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost mají 
možnost svoji zveřejněnou výroční zprávu o 
transparentnosti aktualizovat. V takovém případě 
statutární auditor nebo auditorská společnost uvedou, že 
se jedná o aktualizovanou verzi zprávy, a původní verze 
zprávy zůstane nadále dostupná na internetových 
stránkách. 
O zveřejnění nebo případné aktualizaci zprávy o 
transparentnosti na internetových stránkách statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti informují statutární 
auditoři a auditorské společnosti příslušné orgány. 

  32014R0537 čl. 14 Informování příslušných orgánů 

Statutární auditor a auditorská společnost každoročně 
předloží svému příslušnému orgánu seznam auditovaných 
subjektů veřejného zájmu podle příjmu od nich získaného, 
který rozdělí na: 
a) příjmy z povinného auditu; 
b) příjmy z neauditorských služeb, které nejsou uvedeny v 
čl. 5 odst. 1 a které jsou požadovány unijním nebo 
vnitrostátním právem, a 
c) příjmy z neauditorských služeb, které nejsou uvedeny v 
čl. 5 odst. 1 a které nejsou požadovány unijním ani 
vnitrostátním právem. 

  32014R0537 čl. 15 Uchovávání záznamů 
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písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Statutární auditoři a auditorské společnosti uchovávají 
dokumenty a informace uvedené v čl. 4 odst. 3, článku 6, 
článku 7, čl. 8 odst. 4 až 7, článcích 10 a 11, čl. 12 odst. 1 
a 2, článku 14, čl. 16 odst. 2, 3 a 5 tohoto nařízení a v 
článcích 22b, 24a, 24b, 27 a 28 směrnice 2006/43/ES po 
dobu nejméně pěti let od vytvoření daných dokumentů 
nebo informací. 
Členské státy mohou po statutárních auditorech a 
auditorských společnostech požadovat, aby dokumenty a 
informace uvedené v prvním pododstavci uchovávaly po 
delší období v souladu s jejich pravidly pro ochranu 
osobních údajů a správními a soudními postupy. 

  32014R0537 čl. 18 Předávací spis 

V případě, že statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost nahradí jiný statutární auditor nebo jiná 
auditorská společnost, musí bývalý statutární auditor nebo 
bývalá auditorská společnost splnit požadavky stanovené 
v čl. 23 odst. 3 směrnice 2006/43/ES. 
Za podmínek stanovených v článku 15 musí předchozí 
statutární auditor nebo předchozí auditorská společnost 
také novému statutárnímu auditorovi nebo nové auditorské 
společnosti umožnit přístup k dodatečným zprávám z 
minulých let uvedeným v článku 11 a k jakýmkoli 
informacím předaným příslušným orgánům podle článků 
12 a 13. 
Bývalý statutární auditor nebo bývalá auditorská 
společnost musejí být schopni prokázat příslušnému 
orgánu, že tyto informace byly novému statutárnímu 
auditorovi nebo nové auditorské společnosti poskytnuty. 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány nebo 
jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých úkolů 
podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

6 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie;  
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu;  
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; d) postoupit věci k trestnímu 
stíhání;  
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření;  
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k:  
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu,  
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a 
auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
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vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci příslušných 
orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu s 
vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 26 odst. 2 Příslušné orgány určené podle čl. 20 odst. 1 zavedou 
účinný systém zajištění kvality auditu. 
Příslušné orgány provádějí přezkum zajištění kvality u 
statutárních auditorů a auditorských společností, kteří 
provádějí povinný audit subjektů veřejného zájmu, na 
základě analýzy rizik, a to: 
a) alespoň jednou za tři roky v případě statutárních 
auditorů a auditorských společností provádějících povinný 
audit jiných subjektů veřejného zájmu, než jsou subjekty 
veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 bodu 17 a 18 směrnice 
2006/43/ES, a 
b) alespoň jednou za šest let v případech jiných, než jsou 
uvedené v písmeni a). 

  32014R0537 čl. 26 odst. 8 Zjištění a závěry, které byly učiněny při kontrolách a jsou 
podkladem pro doporučení, včetně zjištění a závěrů 
týkajících se zprávy o transparentnosti, jsou sděleny 
kontrolovanému statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti a jsou s nimi prodiskutovány před 
vypracováním zprávy o kontrole. 
Kontrolovaný statutární auditor nebo auditorská 
společnost provede doporučení vyplývající z kontrol v 
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Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

přiměřené lhůtě, kterou určí příslušný orgán. V případě 
doporučení týkajících se vnitřního systému řízení kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti nesmí 
tato lhůta překročit 12 měsíců. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 28 

V § 7c odst. 2 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „ , informace 
a záznamy podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014“ a slova „a povinnost dodržovat zákaz podle § 45 
odst. 4“ se zrušují. 

32014R0537  čl. 15 první 
pododstavec 

Uchovávání záznamů 

Statutární auditoři a auditorské společnosti uchovávají 
dokumenty a informace uvedené v čl. 4 odst. 3, článku 6, 
článku 7, čl. 8 odst. 4 až 7, článcích 10 a 11, čl. 12 odst. 1 
a 2, článku 14, čl. 16 odst. 2, 3 a 5 tohoto nařízení a v 
článcích 22b, 24a, 24b, 27 a 28 směrnice 2006/43/ES po 
dobu nejméně pěti let od vytvoření daných dokumentů 
nebo informací. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 33 

§ 8 včetně nadpisu zní: 
„§ 8 
Auditorská zkouška 

(1) Auditorská zkouška sestává z dílčích částí. Auditorská zkouška 
je složena, pokud jsou úspěšně vykonány všechny její dílčí části. 
Auditorská zkouška se koná v českém jazyce a je písemná. 
(2) Obsah dílčích částí auditorské zkoušky musí odpovídat účelu 
auditorské zkoušky, kterým je zjistit úroveň znalostí žadatele 
potřebných k provádění auditorské činnosti.  
(3) Auditorskou zkouškou jsou prověřovány znalosti v těchto 
oblastech:  
a) všeobecná účetní teorie a zásady, 
b) právní předpisy a standardy vztahující se k sestavení účetní 
závěrky a konsolidované účetní závěrky, 
c) mezinárodní účetní standardy, mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví a související interpretace, novely těchto standardů a 
souvisejících interpretací vydané nebo přijaté Radou pro 
mezinárodní účetní standardy, 
d) finanční analýza, 
e) manažerské účetnictví, 
f) řízení rizik a vnitřní kontrola, 
g) provádění auditu a profesní znalosti, 

32014L0056  
 

čl. 1 bod 7 
písm. a) 

Článek 8 se mění takto: 
a) v odstavci 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:  
„i) mezinárodní auditorské standardy uvedené v článku 
26;“  
b) odstavec 3 se zrušuje. 
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h) právní předpisy a profesní standardy vztahující se k povinnému 
auditu a statutárním auditorům, 
i) mezinárodní auditorské standardy vydané Radou pro mezinárodní 
auditorské a ověřovací standardy a auditorské standardy vydané 
Komorou a 
j) profesní etika a nezávislost. 
(4) Auditorská zkouška se dále zaměřuje v rozsahu významném pro 
provádění auditorské činnosti na znalosti v těchto oblastech: 
a) správa a řízení obchodních korporací, 
b) informační a komunikační systémy, 
c) podniková ekonomika a všeobecná a finanční ekonomie, 
d) matematika a statistika a 
e) základní zásady finančního řízení. 
(5) Auditorská zkouška se dále zaměřuje v rozsahu významném pro 
provádění auditorské činnosti na znalosti právního řádu České 
republiky v těchto oborech práva: 
a) občanské a obchodní právo, 
b) finanční právo, 
c) insolvenční právo a 
d) pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 
(6) Komora stanoví v každém kalendářním pololetí nejméně jeden 
termín pro konání každé dílčí části auditorské zkoušky. Auditorská 
zkouška musí být složena nejpozději do 5 let ode dne konání první 
dílčí části auditorské zkoušky. Pokud některá z dílčích částí 
auditorské zkoušky byla úspěšně vykonána před více než 5 lety ode 
dne úspěšného vykonání poslední dílčí části auditorské zkoušky, k 
jejímu vykonání se nepřihlíží. 
(7) Pokud uchazeč úspěšně vykonal zkoušku formou státní 
závěrečné zkoušky na vysoké škole nebo srovnatelnou profesní 
kvalifikační zkoušku v členském státě v jednom nebo více oblastech 
nebo oborech uvedených v odstavcích 3 až 5, rozsah a obsah této 
zkoušky se v rozhodující části shoduje s oblastmi nebo obory 
auditorské zkoušky podle odstavců 3 až 5 a zkouška byla úspěšně 
vykonána nejvýše 5 let přede dnem, kdy uchazeč požádal o 
vykonání auditorské zkoušky, je tento uchazeč od dílčí auditorské 
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zkoušky, které se taková zkouška týká, osvobozen, pokud o to 
požádá. O shodě rozsahu a obsahu zkoušky rozhoduje Komora. 
Proti rozhodnutí Komory se lze odvolat k Radě. 
(8) Komora uchovává osobní údaje uvedené v přihlášce k auditorské 
zkoušce a k jejím dílčím částem do doby ukončení řízení o udělení 
auditorského oprávnění.“. 

  32006L0043  čl. 8 odst. 1 Test teoretických znalostí zahrnutý do zkoušky ověřuje 
znalosti především v těchto oborech: 
a) všeobecná účetní teorie a zásady; 
b) právní požadavky a standardy vztahující se k přípravě 
roční a konsolidované účetní závěrky; 
c) mezinárodní účetní standardy; 
d) finanční analýza; 
e) nákladové a provozní účetnictví; 
f) řízení rizik a vnitřní kontrola; 
g) provádění auditu a profesní znalosti; 
h) právní požadavky a profesní standardy vztahující se k 
povinnému auditu a statutárním auditorům; 
i) mezinárodní auditorské standardy uvedené v článku 26; 
j) profesní etika a nezávislost. 

  32006L0043  čl. 8 odst. 2 V rozsahu významném pro audit se zjišťují přinejmenším 
také znalosti v těchto oborech: 
a) právo obchodních společností a správa a řízení 
obchodních společností; 
b) úpadkové právo; 
c) daňové právo; 
d) občanské a obchodní právo; 
e) pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; 
f) informační a výpočetní systémy; 
g) podniková, všeobecná a finanční ekonomie; 
h) matematika a statistika; 
i) základní zásady finančního řízení podniků. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8c, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 8a 

32014L0056  čl. 1 bod 10 Článek 14 se nahrazuje tímto: 
„Článek 14 
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I  
bod 34 

Rozdílová zkouška 

(1) Rozdílovou zkouškou se podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace13) ověřuje úroveň přiměřených znalostí právního řádu 
České republiky v rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. 
(2) Rozdílová zkouška sestává z dílčích částí. Rozdílová zkouška je 
složena, pokud jsou úspěšně vykonány všechny dílčí části rozdílové 
zkoušky. Rozdílová zkouška se koná v českém jazyce a je písemná. 
(3) Při stanovení obsahu jednotlivých dílčích částí rozdílové zkoušky 
Komora zohlední doporučení Rady vydaná podle § 38 odst. 2 písm. 
i). 
(4) Pro rozdílovou zkoušku se § 8 odst. 6 až 8 použijí obdobně. 
§ 8b 
Zkušební řád 

(1) Komora vydá zkušební řád, který je vnitřním předpisem Komory. 
(2) Zkušební řád stanoví 
a) postup při posuzování kvalifikačních předpokladů podle § 4, 
b) obsah jednotlivých dílčích částí auditorské zkoušky a dílčích částí 
rozdílové zkoušky, 
c) počet dílčích částí auditorské zkoušky a dílčích částí rozdílové 
zkoušky, 
d) výši poplatku za přihlášku k dílčí části auditorské zkoušky a 
splatnost poplatku; výše poplatku za přihlášku k dílčí části 
auditorské zkoušky nesmí být vyšší než 7 000 Kč, 
e) výši poplatku za přihlášku k rozdílové zkoušce a splatnost 
poplatku; poplatek spojený s provedením rozdílové zkoušky nesmí 
být vyšší než částka stanovená podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace, 
f) postup při neúčasti na dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí 
části rozdílové zkoušky, 
g) způsob, jakým je žadatel vyrozuměn o výsledku dílčí části 
auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky, 
h) počet členů odvolací zkušební komise a její postup při přezkumu 
hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo výsledku 
dílčí části rozdílové zkoušky dílčí zkušební komisí, 

Schvalování statutárních auditorů z jiného členského 
státu  

1. Příslušné orgány zavedou postupy pro schvalování 
statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nesmí překračovat 
požadavek na absolvování adaptačního období podle čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES (*) nebo na složení zkoušky způsobilosti podle 
čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené směrnice. 
2. Hostitelský členský stát rozhodne, zda se žadatel o 
schválení podrobí adaptačnímu období ve smyslu čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice 2005/36/ES, nebo zkoušce 
způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené 
směrnice. 
Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a 
žadatel musí být podroben hodnocení. 
Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z jazyků 
povolených podle jazykových předpisů platných v daném 
hostitelském členském státě. Smí se týkat pouze 
přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti 
právních předpisů tohoto hostitelského členského státu v 
rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. 
3. Příslušné orgány spolupracují v rámci výboru CEAOB s 
cílem dosáhnout sblížení požadavků na adaptační období 
a zkoušku způsobilosti. Budou posilovat transparentnost a 
předvídatelnost požadavků. Spolupracují s výborem 
CEAOB a s příslušnými orgány uvedenými v článku 20 
nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, do níž se takové 
sbližování týká povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. 
věst. L 255, 30. 9. 2005, s. 22).“ 
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i) způsob organizačního zajištění auditorské zkoušky a rozdílové 
zkoušky a způsob dokumentování konání, průběhu a hodnocení 
jednotlivých dílčích zkoušek a případných přezkumů. 
§ 8c 
Zkušební komise 

(1) Zkušební komise je složena ze statutárních auditorů a dalších 
odborníků z teorie a praxe v oblastech a oborech uvedených v § 8. 
Členy zkušební komise jmenuje a odvolává Rada. 
(2) Hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo výsledku 
dílčí části rozdílové zkoušky provádí nejméně tříčlenná dílčí 
zkušební komise. Předsedu a členy dílčí zkušební komise jmenuje 
Komora z členů zkušební komise. Počet členů dílčí zkušební komise 
musí být vždy lichý. 
(3) Dílčí zkušební komise rozhoduje o hodnocení výsledku dílčí části 
auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky uchazeče 
výrokem „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. 
(4) Uchazeč může písemně požádat Komoru o přezkoumání 
hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části 
rozdílové zkoušky, a to do 15 dnů ode dne, kdy byl žadatel o 
hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části 
rozdílové zkoušky vyrozuměn. 
(5) Přezkoumání hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky 
nebo dílčí části rozdílové zkoušky provádí nejméně tříčlenná 
odvolací zkušební komise složená z členů zkušební komise, kteří 
nerozhodovali o hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky 
nebo dílčí části rozdílové zkoušky. Předsedu a členy odvolací 
zkušební komise jmenuje Komora. 
(6) Odvolací zkušební komise rozhodne o žádosti o přezkoumání 
hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části 
rozdílové zkoušky ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, 
že hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky nebo výsledku 
dílčí části rozdílové zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování 
dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky, 
pokud zjistí, že při této dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části 
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rozdílové zkoušky byly porušeny právní předpisy nebo byly zjištěny 
jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo 
výsledek dílčí části auditorské zkoušky nebo výsledek dílčí části 
rozdílové zkoušky; v opačném případě hodnocení výsledku dílčí 
části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky potvrdí. 
Proti rozhodnutí o žádosti o přezkoumání hodnocení výsledku dílčí 
části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky se nelze 
odvolat. 
(7) Opakování dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části 
rozdílové zkoušky se koná nejpozději do 30 dnů ode dne vydání 
rozhodnutí podle odstavce 6, a to před dílčí zkušební komisí 
jmenovanou Komorou z členů zkušební komise. 
(8) Správní řád se nevztahuje na rozhodování o hodnocení výsledku 
dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky dílčí 
zkušební komisí.“. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 35 

V § 10 odstavce 1 až 3 znějí: 
„(1) Na žádost Komora vydá auditorské oprávnění také auditorovi z 
jiného členského státu, pokud nemá pozastaven nebo zakázán 
výkon povinného auditu v domovském členském státě a složí 
rozdílovou zkoušku. Komora nevyžaduje složení rozdílové zkoušky 
po auditorovi z jiného členského státu, pokud je úroveň jeho znalostí 
právního řádu České republiky, které se týkají povinného auditu, 
srovnatelná s úrovní požadovanou podle § 8. 
(2) Auditorskou činnost, s výjimkou povinného auditu, může na 
území České republiky provádět také fyzická osoba, která je 
oprávněna k provádění auditorské činnosti v jiném členském státě 
nebo Švýcarské konfederaci. Této osobě Komora vydá auditorské 
oprávnění s výjimkou provádění povinného auditu. 
(3) Pro účely uznání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 2 se 
použije zákon o uznávání odborné kvalifikace13). Uznávacím 
orgánem je Komora.“. 

32014L0056  čl. 1 bod 10 Článek 14 se nahrazuje tímto: 
„Článek 14 
Schvalování statutárních auditorů z jiného členského 
státu 

1. Příslušné orgány zavedou postupy pro schvalování 
statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nesmí překračovat 
požadavek na absolvování adaptačního období podle čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES (*) nebo na složení zkoušky způsobilosti podle 
čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené směrnice. 
2. Hostitelský členský stát rozhodne, zda se žadatel o 
schválení podrobí adaptačnímu období ve smyslu čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice 2005/36/ES, nebo zkoušce 
způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené 
směrnice. 
Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a 
žadatel musí být podroben hodnocení. 
Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z jazyků 
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povolených podle jazykových předpisů platných v daném 
hostitelském členském státě. Smí se týkat pouze 
přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti 
právních předpisů tohoto hostitelského členského státu v 
rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. 
3. Příslušné orgány spolupracují v rámci výboru CEAOB s 
cílem dosáhnout sblížení požadavků na adaptační období 
a zkoušku způsobilosti. Budou posilovat transparentnost a 
předvídatelnost požadavků. Spolupracují s výborem 
CEAOB a s příslušnými orgány uvedenými v článku 20 
nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, do níž se takové 
sbližování týká povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. 
věst. L 255, 30. 9. 2005, s. 22).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 36 

§ 10a včetně nadpisu zní: 
„§ 10a 
Schvalování auditorů ze třetích zemí 

Na základě vzájemnosti je auditorskou činnost podle tohoto zákona 
oprávněn na území České republiky provádět také auditor ze třetí 
země, pokud doloží, že splňuje požadavky rovnocenné požadavkům 
uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a) až e) a g) a složí rozdílovou 
zkoušku. Této osobě Komora vydá auditorské oprávnění.“. 

32006L0043  čl. 44 odst. 1 Za podmínky vzájemnosti mohou příslušné orgány 
členského státu schválit auditora ze třetí země jako 
statutárního auditora, pokud tato osoba předloží doklad, 
že splňuje požadavky rovnocenné požadavkům 
stanoveným v článcích 4 a 6 až 13. 

  32006L0043 čl. 44 odst. 2 Dříve, než příslušné orgány členského státu schválí 
auditora ze třetí země, který splňuje požadavky odstavce 
1, uplatní požadavky uvedené v článku 14. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 37 

Za § 10a se vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu zní: 
„§ 10b 
Auditorská osoba z jiného členského státu a volné poskytování 
služeb 

(1) Na žádost Komora vydá také auditorské oprávnění auditorské 
osobě z jiného členského státu, pokud nemá pozastaven nebo 

32014L0056  čl. 1 bod 4 Vkládá se nový článek, který zní:  
„Článek 3a  
Uznávání auditorských společností  

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 je auditorská společnost, která 
je schválena v některém členském státě, oprávněna 
provádět povinný audit v jiném členském státě, pokud 
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zakázán výkon povinného auditu v domovském členském státě a 
pokud klíčový auditorský partner určený auditorskou osobou z jiného 
členského státu k provedení povinného auditu jejím jménem, je 
statutárním auditorem. 
(2) Za účelem posouzení požadavků podle odstavce 1 si Komora 
vyžádá od příslušného orgánu domovského členského státu 
potvrzení o oprávnění auditorské osoby z jiného členského státu k 
provádění povinného auditu v domovském členském státě. 
(3) Komora bezodkladně informuje Radu a příslušný orgán 
domovského členského státu o vydání auditorského oprávnění podle 
odstavce 1. 
(4) Auditorská osoba z jiného členského státu, které bylo vydáno 
auditorské oprávnění, se považuje za auditorskou společnost podle 
tohoto zákona; § 24 až 24i se nepoužijí. 
(5) Auditorská osoba z jiného členského státu, které bylo vydáno 
auditorské oprávnění, nesmí vykonávat auditorskou činnost, pokud 
a) jí zaniklo auditorské oprávnění podle § 7c, nebo 
b) přestala splňovat některou z podmínek stanovených v odstavci 1, 
nebo pokud jí bylo zrušeno oprávnění k provádění povinného auditu 
v domovském členském státě. 
(6) Komora bezodkladně informuje Radu, příslušný orgán 
domovského členského státu a příslušné orgány jiného členského 
státu, v nichž je auditorská osoba z jiného členského státu, které 
bylo vydáno auditorské oprávnění, oprávněna provádět povinný 
audit, o zániku auditorského oprávnění podle odstavce 5 písm. a). 
(7) Dočasně nebo příležitostně, a vždy s výjimkou povinného auditu, 
může na území České republiky provádět auditorskou činnost také 
jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k provádění auditorské 
činnosti v jiném členském státě nebo Švýcarské konfederaci, 
oznámí-li před zahájením provádění dočasné nebo příležitostné 
auditorské činnosti písemně Komoře záměr vykonávat tuto činnost 
na území České republiky; § 10 odst. 5 se použije obdobně.“. 

klíčový auditorský partner provádějící povinný audit 
jménem této auditorské společnosti v hostitelském 
členském státě splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 4 
písm. a).  
2. Auditorská společnost, která chce provádět povinný 
audit v jiném členském státě než v domovském členském 
státě, se zaregistruje u příslušného orgánu v hostitelském 
členském státě v souladu s články 15 a 17.  
3. Příslušný orgán v hostitelském členském státě 
auditorskou společnost zaregistruje, za podmínky, že je 
zaregistrována u příslušného orgánu ve svém domovském 
členském státě. Hodlá-li hostitelský členský stát k 
posouzení výše uvedeného využít osvědčení o registraci 
dané auditorské společnosti v domovském členském 
státě, může příslušný orgán v hostitelském členském státě 
požadovat, aby osvědčení vydané příslušným orgánem 
domovského členského státu nebylo starší tří měsíců. 
Příslušný orgán v hostitelském členském státě informuje 
příslušný orgán v domovském členském státě o registraci 
auditorské společnosti.“ 

  32014L0056  čl. 1 bod 5 V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:  
„3. Je-li schválení statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti z jakéhokoli důvodu zrušeno, sdělí příslušný 
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orgán domovského členského státu, v němž bylo 
schválení zrušeno, tuto skutečnost a důvody zrušení 
příslušným orgánům hostitelských členských států, ve 
kterých jsou statutární auditor nebo auditorská společnost 
rovněž registrováni v souladu s článkem 3a, čl. 16 odst. 1 
písm. c) a čl. 17 odst. 1 písm. i).“ 

  32014L0056  čl. 1 bod 27 
písm. a) 

Článek 34 se mění takto:  
a) v odstavci 1 se doplňuje pododstavec, který zní:  
„Aniž je dotčen první pododstavec, podléhají auditorské 
společnosti schválené v jednom členském státě, které 
podle článku 3a této směrnice poskytují auditorské služby 
v jiném členském státě, přezkumu zajištění kvality v 
domovském členském státě a dohledu v hostitelském 
členském státě nad všemi provedenými audity.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 39 

V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a hlavy X“. 32006L0043  čl. 15 odst. 3 Veřejný rejstřík rovněž obsahuje název a adresu orgánů 
příslušných pro schvalování podle článku 3, zajištění 
kvality podle článku 29, vyšetřování statutárních auditorů a 
auditorských společností a ukládání sankcí těmto 
auditorům a společnostem podle článku 30 a pro veřejný 
dohled podle článku 32. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 42 

V § 12 písm. h) se za slovo „opatření“ vkládají slova „, sankcích 
uložených podle hlavy XI“, za slovo „důvodu“ se vkládá slovo „jejich“ 
a na konci textu písmene se doplňují slova „, nestanoví-li tento 
zákon jinak“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII 
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
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nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
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e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
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příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
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c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
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stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 43 

V § 12a písmeno d) zní: 
„d) identifikátor datové schránky, popřípadě kontaktní údaj a jméno 
kontaktní osoby,“. 

32006L0043 čl. 17 odst. 1 
písm. c) 

1. Veřejný rejstřík obsahuje o auditorských společnostech 
alespoň tyto informace: 
c) informace o kontaktech, hlavní kontaktní osobu a 
adresu internetových stránek, pokud existují; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 44 

V § 12a se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
„e) adresu místa provozovny, pokud je zřízena,“. 
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l). 

32006L0043  čl. 17 odst. 1 
písm. d) 

1. Veřejný rejstřík obsahuje o auditorských 
d) adresy všech kanceláří v členském státě; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 45 

V § 12a písm. l) se za slovo „opatření“ vkládají slova „, sankcích 
uložených podle hlavy XI“, za slovo „důvodu“ se vkládá slovo „jejich“ 
a na konci textu písmene se doplňují slova „, nestanoví-li tento 
zákon jinak“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII 
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
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vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
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stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  
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Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
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2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
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2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 46 

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 13a 
Profesní skepticismus auditora 

Statutární auditor při provádění povinného auditu zastává postoj, 
který obnáší kritické myšlení, všímavost a citlivost na okolnosti, které 
by mohly ukazovat na možnou nesprávnost způsobenou chybou 

32014L0056  čl. 1 bod 13 Článek 21 se mění takto: 
a) název se nahrazuje tímto: 
„Profesní etika a skepticismus“ 

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
„2. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost při provádění povinného auditu po 
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nebo podvodným jednáním, a kritické posuzování důkazních 
informací, a to nezávisle na své dřívější zkušenosti s poctivostí a 
integritou vedení účetní jednotky, u které provádí povinný audit, a 
osob pověřených jejím řízením; statutární auditor zastává tento 
postoj zejména při přezkumu odhadů vedení účetní jednotky, pokud 
jde o 
a) oceňování reálnou hodnotou, 
b) změny hodnoty aktiv účetní jednotky, 
c) tvorbu, změny, oceňování a použití rezerv účetní jednotky a 
d) budoucí peněžní toky významné pro předpoklad nepřetržitého 
trvání účetní jednotky.“. 

celou dobu jeho provádění zachovávali profesní 
skepticismus, měli na vědomí možnost výskytu významné 
nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo chováním 
ukazujícím na nesrovnalosti, včetně podvodu nebo chyby, 
a to nezávisle na dřívější zkušenosti statutárního auditora 
či auditorské společnosti s poctivostí a integritou vedení 
auditovaného subjektu a osob pověřených jeho řízením. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí 
zachovávat profesní skepticismus zejména při přezkumu 
odhadů vedení, pokud jde o reálné hodnoty, snížení 
hodnoty aktiv, rezervy a budoucí peněžní toky hrající roli 
při úvahách o trvání podniku.  
Pro účely tohoto článku se ‚profesním skepticismem‘ 
rozumí postoj, který obnáší podezřívavost, citlivost na 
okolnosti, které by mohly ukazovat na možnou 
nesprávnost způsobenou chybou nebo podvodem, a 
kritické posuzování důkazních informací.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 47 

§ 14 včetně nadpisu zní: 
„§ 14 
Nezávislost 

(1) Auditor musí být nezávislý na účetní jednotce, u které provádí 
auditorskou činnost. Provádí-li auditor u účetní jednotky povinný 
audit, musí být nezávislý nejméně po dobu odpovídající účetnímu 
období, za které se účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní 
závěrka sestavuje, a dále do vydání zprávy auditora. 
(2) Má se za to, že auditora nelze považovat za nezávislého na 
účetní jednotce, pokud 
a) existuje jakýkoli finanční nebo obchodní vztah, nebo jiný smluvní 
vztah, včetně poskytování neauditorských služeb, mezi ním nebo 
osobami tvořícími s ním síť a účetní jednotkou,   
b) by při provádění povinného auditu u účetní jednotky docházelo ke 
kontrole vlastních služeb, nebo 
c) by při provádění povinného auditu u účetní jednotky existoval 
vlastní zájem na výsledku povinného auditu. 

32014L0056  čl. 1 bod 14 
písm. a) 

Článek 22 se mění takto: 
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo 
auditorské společnosti a fyzické osoby, které by mohly 
přímo či nepřímo ovlivnit výsledek povinného auditu, byli 
při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném 
subjektu a neúčastnili se jeho rozhodování. 
Nezávislost se vyžaduje přinejmenším jak v průběhu 
období, za které je auditovaná účetní závěrka sestavena, 
tak po dobu provádění auditu. Členské státy zajistí, aby 
statutární auditor nebo auditorská společnost přijali 
všechna přiměřená opatření k tomu, aby jejich nezávislost 
při provádění povinného auditu nebyla ovlivněna žádným 
existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo 
obchodním či jiným přímým nebo nepřímým vztahem, 
jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit a případně rovněž 
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(3) Auditora lze považovat za nezávislého v případě, že skutečnosti 
uvedené v odstavci 2 nevyvolávají střet zájmů nebo neohrožují 
dodržování požadavků stanovených tímto zákonem nebo přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravující specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
(4) Auditor nesmí u účetní jednotky provést povinný audit, pokud 
a) má vliv na řízení účetní jednotky, 
b) získává nebo má příslib získat od auditované účetní jednotky 
jakýkoli jiný prospěch vyjma svých odměn za služby poskytnuté 
účetní jednotce, nebo 
c) drží investiční nástroje vydané, zajištěné nebo utvrzené účetní 
jednotkou, s výjimkou cenných papírů kolektivního investování 
vlastněných nepřímo prostřednictvím investičních fondů, podílových 
fondů nebo fondů obhospodařovaných penzijní společností, nebo 
má významný a přímý podíl na prospěchu z těchto investičních 
nástrojů nebo se účastní transakce s nimi. 
(5) Auditor též nesmí u účetní jednotky provést povinný audit, pokud 
podmínky podle odstavce 4 písm. c) naplňuje 
a) statutární auditor provádějící povinný audit jeho jménem,  
b) jeho klíčový auditorský partner,  
c) zaměstnanec, zástupce auditora nebo ten, jehož služby auditor 
využívá, a kteří se přímo podílí na činnostech souvisejících s 
povinným auditem této účetní jednotky, 
d) manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované 
partnerství, nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího 
poskytování státní sociální podpory nebo příbuzný v řadě přímé a 
sourozenec, kteří žijí ve společné domácnosti po dobu nejméně 
jednoho roku se statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo osobou uvedenou v 
písmenech a) až c), 
e) osoba ovládaná auditorem, osoba ovládající auditora, které se 
přímo podílejí na činnostech souvisejících s povinným auditem této 
účetní jednotky, 
f) právnická osoba, která je ovládána osobami uvedenými v 
písmenech a) až d), 

síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí 
pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby, 
jejichž služby statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají nebo mají pod kontrolou, nebo osoby 
přímo či nepřímo spojené se statutárním auditorem nebo 
auditorskou společnost vztahem kontroly.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost povinný 
audit neprovede, pokud hrozí, že by při provádění 
povinného auditu mohlo dojít k sebehodnocení, 
prosazování vlastního zájmu, vzniku protekčního vztahu, 
spřízněnosti či k zastrašování, jejichž příčinou by byl 
finanční, osobní, obchodní, zaměstnanecký či jiný vztah 
mezi:  
— statutárním auditorem, auditorskou společností, její sítí 
či jakoukoli fyzickou osobou, která by mohla ovlivnit 
výsledek povinného auditu, a  
— auditovaným subjektem,  
na jehož základě by nestranná, rozumná a informovaná 
třetí osoba dospěla s přihlédnutím k příslušným zárukám k 
závěru, že došlo k ohrožení nezávislosti statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti.“ 
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g) svěřenský fond, jiné právní uspořádání bez právní osobnosti nebo 
jiný obdobný vztah podle zahraničního práva, který byl vytvořen ve 
prospěch auditora nebo osoby uvedené v písmenech a) až d), nebo 
h) osoba, jejíž ekonomické zájmy jsou podstatnou měrou shodné s 
ekonomickými zájmy auditora nebo osob uvedených v písmenech 
a), b) nebo d). 
(6) Odstavce 1 až 4 se obdobně použijí i na osobu, která by mohla 
ovlivnit výsledek povinného auditu. 
(7) V případě, že v účetním období, za které se účetní závěrka 
nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, dojde k přeměně 
právnické osoby, u které je prováděn povinný audit, auditor ve 
vztahu k osobám zúčastněným na přeměně posoudí schopnost 
pokračovat v provádění povinného auditu účetní jednotky i po 
rozhodném dni přeměny, a to s ohledem na podmínky nezávislosti 
uvedené v odstavcích 2 až 5. Pokud auditor zjistí naplnění některé z 
podmínek uvedených v odstavci 2, 4 nebo 5, přijme bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději do 3 měsíců, nezbytná opatření. 
(8) Odstavec 7 se použije obdobně v případě přeměny jiných 
účetních jednotek nebo v případě převzetí podílu v právnické osobě, 
u které je prováděn povinný audit nebo pokud tato právnická osoba 
převezme podíl v jiné právnické osobě.“. 

  32014L0056  čl. 1 bod 14 
písm. b) 

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:  
„2. Členské státy zajistí, aby statutární auditor, auditorská 
společnost, jejich klíčoví auditorští partneři, jejich 
zaměstnanci a jakékoliv další fyzické osoby, jejichž služby 
statutární auditor nebo auditorská společnost využívají 
nebo mají pod kontrolou a které se přímo podílejí na 
činnosti související s povinným auditem, a osoby s nimi 
úzce propojené ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Komise 
2004/72/ES (*) nesměli držet žádné finanční nástroje 
vydané, jištěné nebo jinak podporované auditovaným 
subjektem v oblasti činností souvisejících s povinným 
auditem, vyjma podílů vlastněných nepřímo 
prostřednictvím fondů diverzifikovaného kolektivního 
investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní 
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fondy nebo životní pojištění, ani na takových nástrojích mít 
hmotný zájem a přímý podíl na prospěchu z nich nebo se 
účastnit jakékoli transakce s nimi. 
____________________ 
(*)   Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, 
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, 
definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním 
derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, 
oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a 
oznamování podezřelých transakcí (Úř. věst. L 162, 30. 4. 
2004, s. 70).“; 

  32014L0056  
 

čl. 1 bod 14 
písm. c) 

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
„4. Členské státy zajistí, aby se osoby nebo společnosti 
uvedené v odstavci 2 nesměly účastnit povinného auditu 
žádného konkrétního auditovaného subjektu ani jinak 
ovlivňovat jeho výsledek, pokud:  
a) jsou vlastníky finančních nástrojů auditovaného 
subjektu kromě podílů vlastněných nepřímo 
prostřednictvím fondů diverzifikovaného kolektivního 
investování;  
b) jsou vlastníky finančních nástrojů subjektu spřízněného 
s auditovaným subjektem, kdy vlastnictví takových 
nástrojů by mohlo vyvolat střet zájmů nebo být takto 
obecně vnímáno, kromě podílů vlastněných nepřímo 
prostřednictvím fondů diverzifikovaného kolektivního 
investování, protože vlastnictví těchto nástrojů by mohlo 
vyvolat střet zájmů nebo být takto obecně vnímáno;  
c) v rámci období uvedeného v odstavci 1 byly s daným 
auditovaným subjektem v zaměstnaneckém nebo 
obchodním či jiném vztahu, který by mohl vyvolat střet 
zájmů nebo být takto obecně vnímán.“; 

  32014L0056  
 

čl. 1 bod 14 
písm. d) 

d) doplňují se nové odstavce, které znějí:  
„5. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nesmějí 
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požadovat ani přijímat peněžité a nepeněžité dary nebo 
výhody od auditovaného subjektu nebo jiného subjektu, 
který je s ním spojen, ledaže by nestranná, rozumná a 
informovaná třetí osoba jejich hodnotu označila za 
nepodstatnou nebo bezvýznamnou.  
6. V případě, že je v průběhu období, za které je 
auditovaná účetní závěrka sestavena, auditovaný subjekt 
převzat nebo fúzuje s jiným subjektem nebo tento subjekt 
převezme, přistoupí statutární auditor nebo auditorská 
společnost ke zjištění a posouzení jakýchkoli stávajících či 
nedávných zájmů nebo vztahů s tímto subjektem (včetně 
neauditorských služeb poskytnutých danému subjektu), 
které by vzhledem k přijatým zárukám mohly ohrozit jeho 
nezávislost a schopnost pokračovat v povinném auditu 
poté, co fúze nebo akvizice nabude účinnosti. Statutární 
auditor nebo auditorská společnost bezodkladně avšak 
nejpozději do tří měsíců přijme veškerá nezbytná opatření, 
jimiž ukončí všechny stávající zájmy nebo vztahy, které by 
ohrozily jeho či její nezávislost, a v případě potřeby přijme 
takové záruky, jimiž riziko ohrožení nezávislosti na 
základě dřívějších a stávajících zájmů a vztahů omezí na 
minimum.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 48 

Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14i, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 14a 
Nezávislost osob při provádění auditorské činnosti 

(1) Vykonává-li statutární auditor auditorskou činnost pro 
auditorskou společnost, zajistí auditorská společnost, aby do 
provádění této auditorské činnosti nezasahovali způsobem, který 
ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora při 
provádění této auditorské činnosti 
a) společníci této auditorské společnosti, 
b) členové orgánů této auditorské společnosti, 
c) její klíčoví auditorští partneři, 
d) vedoucí zaměstnanci nebo zástupci této auditorské společnosti, 

32014L0056  
 

čl. 1 bod 14 
písm. a) 

Článek 22 se mění takto: 
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo 
auditorské společnosti a fyzické osoby, které by mohly 
přímo či nepřímo ovlivnit výsledek povinného auditu, byli 
při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném 
subjektu a neúčastnili se jeho rozhodování. 
Nezávislost se vyžaduje přinejmenším jak v průběhu 
období, za které je auditovaná účetní závěrka sestavena, 
tak po dobu provádění auditu. Členské státy zajistí, aby 
statutární auditor nebo auditorská společnost přijali 
všechna přiměřená opatření k tomu, aby jejich nezávislost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

32 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

e) zaměstnanci této auditorské společnosti a další fyzické osoby, 
jejichž služeb auditorská společnost využívá, 
f) osoby tvořící síť s touto auditorskou společností, nebo 
g) propojené osoby. 
(2) Vykonává-li statutární auditor auditorskou činnost pro 
statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet, nesmí statutární auditor, pro něhož je 
auditorská činnost prováděna, zasahovat do provádění auditorské 
činnosti způsobem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost 
statutárního auditora při provádění této auditorské činnosti; 
ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) se použijí obdobně. 
(3) Zasahovat do provádění auditorské činnosti způsobem, který 
ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora při 
provádění auditorské činnosti, nesmějí dále osoba ovládaná 
auditorem nebo osoba ovládající auditora. 
(4) Auditor, statutární auditor vykonávající auditorskou činnost 
vlastním jménem a na vlastní účet a osoby uvedené v § 14 odst. 5 
nesmějí požadovat ani přijímat peněžité ani nepeněžité dary nebo 
jiné výhody od účetní jednotky, u které auditor provádí povinný audit 
nebo od její spřízněné strany, ledaže lze označit hodnotu takových 
peněžitých nebo nepeněžitých darů nebo jiných výhod za nepatrnou. 
Spřízněnou stranou v tomto případě je spřízněná strana podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se přijímají některé 
mezinárodní účetní standardy. 
(5) Auditor je povinen uvést ve spisu auditora případy ohrožení své 
nezávislosti a nestrannosti, jakož i opatření přijatá k jejich zmírnění. 
§ 14b 
Příprava na povinný audit a posuzování rizika ohrožení 
nezávislosti 

(1) Auditor před přijetím auditorské zakázky posoudí zejména, zda 
a) splňuje požadavky nezávislosti uvedené v § 14 a 14a, 
b) existují rizika ohrožení nezávislosti, a zda v takovém případě byla 
přijata ochranná opatření s cílem tato rizika zmírnit, 
c) jsou splněny požadavky uvedené v § 14g odst. 4 tak, aby byl 
povinný audit proveden podle tohoto zákona a přímo použitelného 

při provádění povinného auditu nebyla ovlivněna žádným 
existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo 
obchodním či jiným přímým nebo nepřímým vztahem, 
jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit a případně rovněž 
síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí 
pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby, 
jejichž služby statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají nebo mají pod kontrolou, nebo osoby 
přímo či nepřímo spojené se statutárním auditorem nebo 
auditorskou společnost vztahem kontroly.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost povinný 
audit neprovede, pokud hrozí, že by při provádění 
povinného auditu mohlo dojít k sebehodnocení, 
prosazování vlastního zájmu, vzniku protekčního vztahu, 
spřízněnosti či k zastrašování, jejichž příčinou by byl 
finanční, osobní, obchodní, zaměstnanecký či jiný vztah 
mezi:  
— statutárním auditorem, auditorskou společností, její sítí 
či jakoukoli fyzickou osobou, která by mohla ovlivnit 
výsledek povinného auditu, a  
— auditovaným subjektem, na jehož základě by 
nestranná, rozumná a informovaná třetí osoba dospěla s 
přihlédnutím k příslušným zárukám k závěru, že došlo k 
ohrožení nezávislosti statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti.“ 
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předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
d) je splněn požadavek § 5 odst. 1 písm. a) nebo § 10b odst. 1, a 
e) v případě provádění činností prostřednictvím jiné osoby nedojde 
ke snížení účinnosti vnitřního systému řízení kvality a k omezení 
výkonu veřejného dohledu podle tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
(2) Skutečnosti podle odstavce 1 auditor zdokumentuje, a pokud 
přijme auditorskou zakázku, založí dokumentaci jako součást spisu 
auditora. 
§ 14c 
Řídicí a kontrolní systém auditora 

(1) Auditorská společnost zavede řídicí a kontrolní systém, který 
zahrnuje 
a) předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy 
1. zásady a postupy řízení, 
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným 
vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, 
3. postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů nebo 
ohrožení nezávislosti a nestrannosti auditora, 
4. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu s jinými 
právními předpisy, 
5. systém odměňování statutárních auditorů, zaměstnanců nebo 
zástupců, osob, jejichž služeb auditor využívá, společníků a členů 
řídicích a kontrolních orgánů, včetně postupů pro přijímání 
rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby 
systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a 
byl s ním v souladu; zejména nesmí být výše odměn, které 
auditorská společnost obdrží za poskytování neauditorských služeb 
účetní jednotce, u níž provádí auditorskou činnost, součástí 
hodnocení výkonnosti a odměňování jakékoli osoby, která se podílí 
na provádění auditorské činnosti, 
b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje 
1. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření a sledování rizik, 
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2. požadavek na řízení rizik, 
3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik nebo jejich 
dopadů, 
c) systém vnitřní kontroly, který vždy zahrnuje pravidelnou kontrolu 
dodržování právních předpisů a povinností plynoucích z etického 
kodexu, auditorských standardů podle § 18, přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu a vnitřních předpisů nebo 
metodik auditorské společnosti. 
(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet zavede řídicí a kontrolní systém, který 
zahrnuje požadavky podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 3 až 5 a 
odstavce 1 písmen b) a c). 
(3) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nemusí zavést řídicí a kontrolní systém 
podle odstavce 2, provádí-li auditorskou činnost pouze u mikro 
účetních jednotek nebo malých účetních jednotek podle zákona o 
účetnictví nebo provádí-li auditorskou činnost s výjimkou povinného 
auditu; v takovém případě zavede alespoň postupy pro zamezení 
vzniku možného střetu zájmů nebo ohrožení nezávislosti a 
nestrannosti auditora a pravidelnou kontrolu dodržování právních 
povinností a povinností plynoucích z etického kodexu, auditorských 
standardů podle § 18 a vnitřních předpisů nebo metodik. 
(4) Řídicí a kontrolní systém musí být účinný, ucelený a přiměřený 
charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s auditorskou 
činností auditorské společnosti nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet a musí pokrývat všechny jejich činnosti. 
(5) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet zajistí, že 
požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a jeho součásti a 
postupy k jejich splnění, jakož i požadavky podle § 14d až 14f, jsou 
promítnuty do vnitřních předpisů nebo metodik. Auditorská 
společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost 
vlastním jménem a na vlastní účet stanoví postup pro přijímání, 
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změnu a uplatňování vnitřních předpisů nebo metodik. 
§ 14d 
Zabezpečení a uspořádání výkonu činnosti auditora 

(1) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet zavedou 
a) postupy, jejichž prostřednictvím zajistí, aby statutární auditoři a 
zaměstnanci, kteří se podílejí na činnosti související s povinným 
auditem, disponovali náležitými odbornými znalostmi a dovednostmi 
pro provádění povinného auditu, 
b) postupy, které zabezpečí rozpoznávání, vyhodnocování, měření, 
sledování a ohlašování ohrožení nezávislosti nebo porušení 
požadavků uvedených v § 14g až 14i, 
c) postupy, které zabezpečí odborné vedení statutárních auditorů, 
zaměstnanců a dalších fyzických osob, kteří se podílejí na činnosti 
související s povinným auditem a dohled nad nimi, 
d) vnitřní systém řízení kvality, jehož cílem je zajišťování kvality 
provádění auditorské činnosti; odpovědnost za vnitřní systém řízení 
kvality nesou statutární auditoři, auditoři z jiného členského státu, 
auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného členského 
státu, kteří jsou členy řídicího orgánu podle § 5 odst. 1 písm. c) 
společně a nerozdílně, 
e) postupy přezkumu vnitřního systému řízení kvality, 
f) postupy pro řádné vedení spisů auditora, včetně stanovení jejich 
struktury, a 
g) vhodná organizační opatření pro zaznamenávání a vyřizování 
událostí, které mají nebo by mohly mít vážný dopad na dobrou 
pověst auditora. 
(2) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet využívají 
vhodné systémy, zdroje a postupy s cílem zajistit kontinuitu a 
pravidelnost provádění činnosti související s povinným auditem. 
(3) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet pravidelně 
ověřují a hodnotí účinnost vnitřního systému řízení kvality a dalších 
opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 a přímo použitelném 
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předpisu Evropské unie upravujícím specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu. Auditorská společnost a 
statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem 
a na vlastní účet provedou nejméně jednou ročně hodnocení 
vnitřního systému řízení kvality. 
§ 14e 
Rozpoznávání a zamezování střetu zájmů 

(1) Auditorská společnost zavede postupy nebo jiná opatření, 
kterými zajistí, aby osoby uvedené v § 14a odst. 1 a 3 nezasahovaly 
do provádění auditorské činnosti způsobem, který by mohl ohrozit 
nezávislost a nestrannost statutárního auditora při provádění této 
auditorské činnosti. 
(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet zavede postupy nebo jiná opatření, 
kterými zajistí, aby osoby uvedené v § 14a odst. 2 a 3 nezasahovaly 
do provádění auditorské činnosti způsobem, který by mohl ohrozit 
nezávislost a nestrannost statutárního auditora při provádění této 
auditorské činnosti. 
(3) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet zajistí, aby v 
případě provádění činností prostřednictvím jiné osoby nedošlo ke 
snížení kvality provádění auditorské činnosti a nedošlo k omezení 
výkonu veřejného dohledu podle tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Tímto 
postupem není dotčena odpovědnost auditora za provedení 
auditorské činnosti. 
(4) Postupy nebo jiná opatření zavedená auditorskou společností a 
statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet musí být přiměřené a úměrné rozsahu a 
složitosti činnosti auditorské společnosti nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet. 
§ 14f 
Informace a komunikace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

37 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

(1) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet vedou 
záznamy o závěrech hodnocení podle § 14d odst. 3 a o případných 
opatřeních navržených za účelem změny vnitřního systému řízení 
kvality. 
(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet a auditorská společnost zavedou postupy 
pro své zaměstnance nebo zástupce k internímu hlášení porušení 
nebo domnělého porušení tohoto zákona nebo přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu prostřednictvím zvláštního, 
nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 
§ 14g 
Vybrané aspekty provádění povinného auditu 

(1) Auditorská společnost určí alespoň jednoho klíčového 
auditorského partnera jako osobu odpovědnou za provedení 
povinného auditu jménem auditorské společnosti, a to u každé 
účetní jednotky nebo skupiny, u které provádí povinný audit. 
(2) Hlavním kritériem při určení klíčového auditorského partnera je 
zajištění kvality povinného auditu, požadavků na nezávislost a 
nestrannost auditora a provedení povinného auditu s odbornou 
způsobilostí a řádnou péčí. 
(3) Klíčový auditorský partner musí být aktivně zapojen do provádění 
povinného auditu. 
(4) Auditorská společnost klíčovému auditorskému partnerovi 
určenému podle odstavce 1 a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet k provedení 
povinného auditu zajistí a) vytvoření dostatečného časového rámce, 
b) vyčlenění vhodných zdrojů a 
c) vytvoření vhodného auditorského týmu s ohledem na dodržení 
požadavku provedení povinného auditu s odbornou způsobilostí a 
řádnou péčí a požadavku na nezávislost a nestrannost auditora. 
§ 14h 
Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů 

(1) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
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auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet vyhotoví 
alespoň jednou ročně přehled opatření přijatých za účelem nápravy 
a za účelem změny vnitřního systému řízení kvality a s obsahem 
tohoto přehledu seznámí své zaměstnance. Přehled opatření 
přijatých za účelem nápravy a za účelem změny vnitřního systému 
řízení kvality obsahuje shrnutí všech opatření souvisejících s 
porušením tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, které 
bylo zjištěno v rámci činnosti auditorské společnosti nebo 
statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nebo které bylo předmětem kárného řízení 
nebo řízení o správním deliktu. 
(2) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet zdokumentují 
zadání, rozsah a způsob poskytnutí poradenských služeb jinou 
osobou při provádění auditorské činnosti. 
(3) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet vedou 
záznamy o účetní jednotce, u které provádí povinný audit; tyto 
záznamy obsahují 
a) obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla, popřípadě adresu místa 
bydliště, liší-li se od adresy sídla, je-li účetní jednotka podnikající 
fyzickou osobou, anebo obchodní firmu nebo název a adresu sídla, 
je-li účetní jednotka právnickou osobou, pobočkou nebo jinou 
organizační složkou právnické osoby anebo označení, jde-li o účetní 
jednotku bez právní osobnosti, 
b) v případě auditorské společnosti jméno nebo jména klíčových 
auditorských partnerů, 
c) údaje o odměnách účtovaných auditorskou společností nebo 
účtovaných nebo evidovaných statutárním auditorem vykonávajícím 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, a to za 
každé účetní období v  členění na odměny účtované nebo 
evidované za 
1. povinný audit, 
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2. ostatní auditorskou činnost a 
3. neauditorské služby. 
(4) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet vedou 
záznamy o případných písemných stížnostech v souvislosti s 
prováděním povinných auditů a o porušeních tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu podle 
odstavce 1. 
(5) Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet uchovávají 
záznamy vyhotovené v souladu s odstavci 1 až 4 a čl. 6 a 8 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 nejméně po dobu 
10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, ve kterém byly vyhotoveny. 
§ 14i 
Vztah statutárního auditora k auditované účetní jednotce 

(1) Statutární auditor nesmí přijmout v účetní jednotce pozici osoby 
zaměstnané v účetní jednotce, které její pracovní postavení dává 
významný vliv nebo ji činí odpovědnou za provádění strategií 
navržených řídicím nebo kontrolním orgánem a koncepcí 
schválených řídicím nebo kontrolním orgánem účetní jednotky nebo 
za výkon jiné funkce, kterou označila účetní jednotka na základě 
vyhodnocení jako klíčovou pro činnost účetní jednotky, nebo funkci 
člena výboru pro audit anebo člena řídicího nebo kontrolního orgánu 
(dále jen „osoba v klíčové funkci“), před uplynutím 1 roku poté, co 
provedl povinný audit této účetní jednotky nebo se podílel na 
činnostech souvisejících s povinným auditem. 
(2) Odstavec 1 se použije obdobně na fyzickou osobu, která 
prováděla povinný audit nebo se podílela na činnostech 
souvisejících s povinným auditem, které zaniklo oprávnění k výkonu 
auditorské činnosti. 
(3) Fyzická osoba, která se podílela na činnosti související s 
povinným auditem, které bylo vydáno auditorské oprávnění k výkonu 
auditorské činnosti, nesmí v účetní jednotce přijmout pozici osoby v 
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klíčové funkci, neuplynul-li od ukončení činnosti na povinném auditu 
nejméně 1 rok.“. 

  32014L0056  
 

čl. 1 bod 14 
písm. d) 

d) doplňují se nové odstavce, které znějí: 
„5. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nesmějí 
požadovat ani přijímat peněžité a nepeněžité dary nebo 
výhody od auditovaného subjektu nebo jiného subjektu, 
který je s ním spojen, ledaže by nestranná, rozumná a 
informovaná třetí osoba jejich hodnotu označila za 
nepodstatnou nebo bezvýznamnou. 
6. V případě, že je v průběhu období, za které je 
auditovaná účetní závěrka sestavena, auditovaný subjekt 
převzat nebo fúzuje s jiným subjektem nebo tento subjekt 
převezme, přistoupí statutární auditor nebo auditorská 
společnost ke zjištění a posouzení jakýchkoli stávajících či 
nedávných zájmů nebo vztahů s tímto subjektem (včetně 
neauditorských služeb poskytnutých danému subjektu), 
které by vzhledem k přijatým zárukám mohly ohrozit jeho 
nezávislost a schopnost pokračovat v povinném auditu 
poté, co fúze nebo akvizice nabude účinnosti. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost 
bezodkladně avšak nejpozději do tří měsíců přijme 
veškerá nezbytná opatření, jimiž ukončí všechny stávající 
zájmy nebo vztahy, které by ohrozily jeho či její 
nezávislost, a v případě potřeby přijme takové záruky, 
jimiž riziko ohrožení nezávislosti na základě dřívějších a 
stávajících zájmů a vztahů omezí na minimum.“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 16 Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 22b 
Příprava na povinný audit a posuzování rizika 
ohrožení nezávislosti 

Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost před přijetím auditorské zakázky 
nebo při jejím pokračování, posoudili a zdokumentovali 
tyto skutečnosti: 
— zda statutární auditor nebo auditorská společnost 
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splňují požadavky uvedené v článku 22 této směrnice; 
— zda existují rizika ohrožení ve vztahu k nezávislosti 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti nebo ve 
vztahu k zárukám, které byly přijaty s cílem tato rizika 
zmírnit; 
— zda statutární auditor nebo auditorská společnost 
disponují odborně způsobilými zaměstnanci, časovými 
možnostmi a prostředky nezbytnými k tomu, aby byl 
povinný audit proveden náležitým způsobem; 
— zda je v případě auditorské společnosti klíčový 
auditorský partner schválen jako statutární auditor v 
členském státě vyžadujícím povinný audit; 
Členské státy mohou stanovit zjednodušené požadavky na 
audity uvedené v čl. 2bodu 1 písm. b) a c).“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 18 Vkládá se nový článek, který zní:  
„Článek 24a  
Vnitřní organizace statutárních auditorů a 
auditorských společností 

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost splňovali tyto organizační 
požadavky:  
a) auditorská společnost zavede přiměřené strategie a 
postupy, kterými zajistí, aby její vlastníci nebo akcionáři či 
společníci a členové správních, řídicích a dozorčích 
orgánů společnosti nebo sesterské společnosti 
nezasahovali do provádění povinného auditu žádným 
způsobem, který by mohl ohrozit nezávislost a objektivitu 
statutárního auditora, jenž jménem auditorské společnosti 
povinný audit provádí;  
b) statutární auditor nebo auditorská společnost uplatňují 
řádné správní a případně účetní postupy, mechanismy 
vnitřní kontroly, účinné postupy pro hodnocení rizik a 
účinná kontrolní opatření a záruky pro systémy zpracování 
informací. Tyto mechanismy vnitřní kontroly musejí být 
navrženy tak, aby jejich prostřednictvím bylo zajištěno 
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dosažení souladu s rozhodnutími a postupy na všech 
úrovních auditorské společnosti nebo pracovní struktury 
statutárního auditora; 
c) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou 
přiměřené strategie a postupy, jejichž prostřednictvím 
zajistí, aby zaměstnanci statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti a všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž služby statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají nebo mají pod kontrolou a které se 
přímo podílejí na činnosti související s povinným auditem, 
disponovaly náležitými znalostmi a zkušenostmi pro 
provádění zadaných úkolů;  
d) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou 
přiměřené strategie a postupy, jejichž prostřednictvím 
zajistí, aby v případě outsourcingu činností důležitých pro 
audit, nedošlo ke snížení kvality vnitřní kontroly 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti a 
omezení schopnosti příslušných orgánů vykonávat dohled 
nad tím, zda statutární auditor nebo auditorská společnost 
plní povinnosti vyplývající z této směrnice a případně z 
nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou 
vhodná a účinná organizační a správní opatření, jimiž 
budou zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení jejich 
nezávislosti ve smyslu článků 22, 22a a 22b, a jejichž 
pomocí budou rizika takového ohrožení odhalovat, 
eliminovat, řešit a informovat o nich;  
f) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou 
přiměřené strategie a postupy pro provádění povinných 
auditů, odborné vedení, dozor a přezkum činnosti 
zaměstnanců a pro organizaci struktury auditorských spisů 
uvedených v čl. 24b odst. 5;  
g)statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou 
vnitřní systém řízení kvality, jehož pomocí budou 
zajišťovat kvalitu povinného auditu. Systém řízení kvality 
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se bude vztahovat alespoň na strategie a postupy 
popsané v písmeni f). V případě auditorské společnosti 
nese odpovědnost za vnitřní systém řízení kvality osoba, 
která vykonává funkci statutárního auditora;  
h) statutární auditor nebo auditorská společnost využívají 
vhodné systémy, zdroje a postupy, pomocí kterých zajistí 
kontinuitu a pravidelnost provádění činnosti související s 
povinným auditem;  
i) Statutární auditor nebo auditorská společnost rovněž 
zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření 
pro zaznamenávání a vyřizování událostí, které mají nebo 
by mohly mít vážné důsledky pro věrohodnost činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
související s povinným auditem;  
j) statutární auditor nebo auditorská společnost uplatňují 
vhodnou politiku odměňování včetně podílů na zisku, 
kterou docílí dostatečných výkonnostních pobídek pro 
zajištění kvality auditu; zejména nesmí být velikost příjmu, 
který statutární auditor nebo auditorská společnost získají 
z poskytování neauditorských služeb auditovanému 
subjektu, součástí hodnocení výkonnosti a odměňování 
jakékoli osoby, která je zapojena do provádění auditu 
nebo jej může ovlivnit;  
k) statutární auditor nebo auditorská společnost sledují a 
hodnotí, nakolik jsou systémy a mechanismy vnitřního 
řízení kvality statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti a kroky přijaté v souladu s touto směrnicí a 
případně nařízením (EU) č. 537/2014 vhodné a účinné, a v 
případě nedostatků přijímají náležitá opatření. Statutární 
auditor nebo auditorská společnost zejména provádějí 
každoroční hodnocení vnitřního systému řízení kvality 
uvedeného v písmeni g). Statutární auditor nebo 
auditorská společnost vedou záznamy o závěrech tohoto 
hodnocení a o případných opatřeních navržených za 
účelem změny vnitřního systému řízení kvality.  
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Strategie a postupy uvedené v prvním pododstavci budou 
zdokumentovány a budou o nich informováni zaměstnanci 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti.  
Členské státy mohou stanovit zjednodušené požadavky na 
audity uvedené v čl. 2 bodě 1 písm. b) a c).  
Případným outsourcingem činností důležitých pro audit 
podle písmene d) tohoto odstavce není dotčena 
odpovědnost statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti vůči auditovanému subjektu.  
2. Pokud jde o povinnosti stanovené v odstavci 1 tohoto 
článku, musí statutární auditor nebo auditorská společnost 
při plnění těchto požadavků přihlédnout k rozsahu a 
složitosti své činnosti. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí být s 
to příslušnému orgánu doložit, že tyto strategie a postupy 
zavedené k dosažení tohoto souladu s požadavky jsou 
přiměřené s ohledem na rozsah a složitost činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti.“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 19 Vkládá se nový článek, který zní:  
„Článek 24b  
Organizace práce  

1. Pokud povinný audit provádí auditorská společnost, 
zajistí členské státy, aby tato auditorská společnost určila 
alespoň jednoho klíčového auditorského partnera. 
Auditorská společnost poskytne klíčovému auditorskému 
partnerovi či partnerům potřebné prostředky a 
zaměstnance, kteří mají náležité pravomoci a schopnosti k 
řádnému vykonávání svých povinností. Hlavním kritériem 
auditorské společnosti pro výběr klíčového auditorského 
partnera či partnerů, je zajištění kvality auditu, nezávislosti 
partnera a odbornosti auditu. Klíčový auditorský partner či 
partneři musí být aktivně zapojeni do provádění povinného 
auditu.  
2. Statutární auditor při provádění povinného auditu věnuje 
zakázce dostatek času a vyčlení dostatečné zdroje, aby 
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zajistil řádné plnění svých povinností.  
3. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost vedli záznamy o všech porušeních 
ustanovení této směrnice a případně nařízení (EU) č. 
537/2014. V případě drobných porušení mohou členské 
státy statutární auditory a auditorské společnosti této 
povinnosti zprostit. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost rovněž vedou záznamy o veškerých důsledcích 
jakýchkoliv porušení, včetně opatření přijatých za účelem 
nápravy těchto porušení a za účelem změny vnitřního 
systému řízení kvality. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost sestaví vnitřní výroční zprávu obsahující 
přehled všech takových opatření a učiní ji předmětem 
interního sdělení. Pokud statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají poradenství externích expertů, musejí 
zdokumentovat zaslanou žádost i poskytnuté poradenství.  
4. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o klientovi. Tyto záznamy obsahují následující 
údaje o každém auditovaném klientovi:  
a) jméno, adresu a místo podnikání;  
b) v případě auditorské společnosti jméno či jména 
klíčového auditorského partnera nebo partnerů;  
c) odměny účtované za povinný audit a odměny účtované 
za jiné služby, a to za každé účetní období.  
5. Pro každý povinný audit založí statutární auditor nebo 
auditorská společnost spis auditora.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost dokumentují 
alespoň údaje uchovávané podle čl. 22b odst. 1 této 
směrnice a případně podle článků 6 a 8 nařízení (EU) č. 
537/2014.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost uchovávají 
veškeré další údaje a dokumenty důležité pro vypracování 
zprávy podle článku 28 této směrnice a případně podle 
článků 10 a 11 nařízení (EU) č. 537/2014 a pro sledování 
souladu s touto směrnicí a dalšími příslušnými právními 
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předpisy.  
Spis auditora musí být uzavřen 60 dní od data podpisu 
zprávy auditora podle článku 28 této směrnice a případně 
podle článku 10 nařízení (EU) č. 537/2014.  
6. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o případných písemných stížnostech v 
souvislosti s prováděním povinných auditů.  
7. V souvislosti s odstavci 3 a 6 mohou členské státy 
stanovit zjednodušené požadavky na audity uvedené v čl. 
2 odst. 1 písm. b) a c).“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
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mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
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způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
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Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
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soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
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zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 50 

V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „ členy Prezidia Rady, členy 
orgánů Komory, zaměstnance Komory a Rady, kontrolory kvality a 
dále na osoby, které na základě pověření Komorou nebo Radou 
mají nebo měly k takovým informacím přístup,“ zrušují, za slovo 
„zaměstnance“ se vkládají slova „nebo zástupce“ a na konci textu 
odstavce se doplňují slova „a další fyzické osoby, jejichž služeb 
auditor využívá v souvislosti s výkonem auditorské činnosti“. 

32006L0043 čl. 23 odst. 1 Členské státy zajistí, aby všechny informace a dokumenty, 
k nimž má statutární auditor nebo auditorská společnost 
při provádění povinného auditu přístup, byly chráněny 
vhodnými pravidly o důvěrnosti a profesním tajemství. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 54 

V § 15 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) poskytnutí informací jinému auditorovi pro účely přezkumu řízení 
kvality zakázky a monitorování zásad a postupů vnitřního systému 
řízení kvality,“. 
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i). 

32014R0537  čl. 4 odst. 3 V případě, že celková výše odměn od subjektu veřejného 
zájmu přesáhne v každém z posledních tří po sobě 
jdoucích účetních období 15 % celkové výše odměn 
vyplacených statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti nebo případně auditorovi skupiny 
provádějícímu povinný audit v každém z těchto účetních 
období, informuje statutární auditor, auditorská společnost 
nebo auditor skupiny o této skutečnosti výbor pro audit a 
projednají s ním rizika ohrožující jejich nezávislost a 
záruky přijaté k jejich omezení. Výbor pro audit uváží, zda 
bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení 
kvality provedeného jiným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností před tím, než bude vydána zpráva 
auditora.  
Pokud odměny od daného subjektu veřejného zájmu 
nadále přesahují 15 % celkové výše odměn obdržených 
daným statutárním auditorem, auditorskou společností 
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nebo případně auditorem skupiny provádějícím povinný 
audit, rozhodne výbor pro audit na základě objektivních 
důvodů, zda daný statutární auditor, auditorská společnost 
nebo auditor skupiny dotčeného subjektu nebo skupiny 
subjektů mohou povinný audit nadále provádět v průběhu 
dalšího období, které v žádném případě nesmí být delší 
než dva roky. 

  32014R0537  čl. 8 odst. 1 Přezkum řízení kvality zakázky  

Před vydáním zpráv uvedených v článcích 10 a 11 se 
provede přezkum řízení kvality zakázky (v tomto článku 
dále jen „přezkum“), při kterém se posoudí, zda statutární 
auditor nebo klíčový auditorský partner mohl reálně dospět 
k výroku a závěrům obsaženým v návrhu těchto zpráv. 

  32014R0537  čl. 8 odst. 4 Při provádění přezkumu zaznamená osoba provádějící 
přezkum alespoň: 
a) informace ústně a písemně poskytnuté statutárním 
auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem 
dokládající důležité úsudky a hlavní zjištění, k nimž se 
dospělo v průběhu provedených auditorských postupů, a 
závěry, jež byly z těchto zjištění vyvozeny, ať již tyto 
informace byly poskytnuty na žádost osoby provádějící 
přezkum, či nikoli;  
b) výroky statutárního auditora nebo klíčového 
auditorského partnera obsažené v návrhu zpráv 
uvedených v článcích 10 a 11. 

  32014R0537  čl. 8 odst. 5 Přezkum musí posoudit alespoň tyto prvky:  
a) nezávislost statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti na auditovaném subjektu; 
b) závažná rizika, která jsou významná z hlediska 
povinného auditu a která statutární auditor nebo klíčový 
auditorský partner zjistil při jeho provádění, a opatření, jež 
přijal, aby těmto rizikům vhodným způsobem čelil;  
c) argumentaci statutárního auditora nebo klíčového 
auditorského partnera, zejména pokud jde o úroveň 
významnosti a závažná rizika uvedená v písmenu b);  
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d) případné žádosti o poradenství od externích odborníků 
a provádění tohoto poradenství;  
e) povahu a rozsah napravených i nenapravených 
nesprávností v účetní závěrce, které byly zjištěny v 
průběhu provádění auditu;  
f) témata projednávaná s výborem pro audit a řídicím nebo 
dozorčím orgánem auditovaného subjektu;  
g) témata projednávaná s příslušnými orgány a případně s 
dalšími třetími stranami;  
h) informace o tom, zda dokumenty a informace vybrané 
ze spisu osobou provádějící přezkum dokládají výrok 
statutárního auditora nebo klíčového auditorského 
partnera obsažený v návrhu zpráv uvedených v článcích 
10 a 11 

  32014R0537  čl. 8 odst. 6 Osoba provádějící přezkum projedná výsledky přezkumu 
se statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským 
partnerem. Auditorská společnost stanoví postupy pro 
určení způsobu, jakým mají být řešeny případné neshody 
mezi klíčovým auditorským partnerem a osobou 
provádějící přezkum. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 55 

V § 15 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena j) až l), která znějí: 
„j) poskytnutí informací podle čl. 7 nebo 12 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
k) poskytnutí informací podle čl. 12 odstavce 2 druhého 
pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014 Evropské radě pro systémová rizika nebo Výboru 
evropských orgánů dohledu nad auditem, 
l) poskytnutí informací jinému auditorovi pro účely společného 
provádění povinného auditu podle § 20c“. 

32014R0537  čl. 7 Nesrovnalosti 

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení a směrnice 
2005/60/ES, v případě, že má statutární auditor nebo 
auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu 
veřejného zájmu podezření nebo oprávněné důvody k 
podezření, že může dojít nebo došlo k nesrovnalostem, 
včetně podvodů, ve vztahu k účetní závěrce auditovaného 
subjektu, musí o tom informovat auditovaný subjekt a 
vyzvat jej, aby záležitost prošetřil a přijal vhodná opatření 
za účelem nápravy daných nesrovnalostí a zajištění toho, 
aby se tyto nesrovnalosti do budoucna neopakovaly. 
Pokud auditovaný subjekt záležitost neprošetří, statutární 
auditor nebo auditorská společnost o tom informují orgány 
pověřené členskými státy vyšetřováním takových 
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nesrovnalostí. 
Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v 
dobré víře informují tyto orgány o jakýchkoli 
nesrovnalostech uvedených v prvním pododstavci, 
nejedná se o porušení smluvních ani zákonných omezení 
zveřejňování informací. 

  32014R0537 čl. 12 odst. 1 
první 
pododstavec 

Zpráva určená orgánům dohledu nad subjekty 
veřejného zájmu  

Aniž jsou dotčeny článek 55 směrnice 2004/39/ES, článek 
63 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU 
(1), čl. 15 odst. 4 směrnice 2007/64/ES, článek 106 
směrnice 2009/65/ES, čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/110/ES 
a článek 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES (2), statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného 
zájmu má povinnost oznámit neprodleně příslušným 
orgánům dohledu nad daným subjektem veřejného zájmu 
nebo, v případech stanovených dotčeným členským 
státem, příslušnému orgánu odpovědnému za dohled nad 
auditorem nebo auditorskou společností jakékoli informace 
týkající se subjektu veřejného zájmu, o nichž se dozví při 
výkonu uvedeného povinného auditu a jež mohou vyústit v 
některou z těchto událostí:  
a) významné porušení právních a správních předpisů, 
které stanoví případné podmínky, jimiž se řídí povolování, 
nebo které vymezí konkrétní pravidla výkonu činností 
subjektu veřejného zájmu;  
b) závažné ohrožení nepřetržitého fungování subjektu 
veřejného zájmu nebo podstatné pochybnosti v tomto 
ohledu;  
c) odmítnutí vydat výrok auditora k účetní závěrce nebo 
vydání záporného výroku či výroku s výhradou. 
____________________ 
(1)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
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úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 
úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně 
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 
2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27. 6. 2013, s. 338). 

  32014R0537 čl. 12 odst. 1 
první 
pododstavec 

Statutární auditoři nebo auditorské společnosti mají dále 
povinnost nahlásit jakékoli informace uvedené výše v 
prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), které se dozvědí 
při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzká 
propojení se subjektem veřejného zájmu, pro který 
statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí 
povinný audit. Pro účely tohoto článku se „úzkým 
propojením“ rozumí úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (3). 
____________________ 
(2)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1).  

(3)    Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 
575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27. 6. 
2013, s. 1). 

  32014R0537 čl. 12 odst. 3 Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost, nebo 
případně síť v dobré víře uvědomí příslušné orgány nebo 
Evropskou radu pro systémová rizika a výbor CEAOB o 
jakýchkoli informacích uvedených v odstavci 1 nebo 
informacích zjištěných v rámci dialogu podle odstavce 2, 
nejedná se o porušení smluvních ani zákonných omezení 
pro poskytování informací. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  

V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se auditor nemůže dovolávat 
v souvislosti s uplatňováním práv a povinností Komory nebo Rady v 

32014L0056  čl. 1 bod 17 
písm. a) 

Článek 23 mění takto: 
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 
„2. Pravidla o důvěrnosti a profesním tajemství týkající se 
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bod 56 souvislosti s kontrolní činností a dohledovou činností nebo 
uplatňováním přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu.“. 

statutárních auditorů nebo auditorských společností 
nesmějí ohrozit uplatňování této směrnice nebo nařízení 
(EU) č. 537/2014.“; 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 57 

Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 15a 
Zproštění auditora povinnosti zachovávat mlčenlivost 

(1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost může auditora zprostit 
a) účetní jednotka nebo, v případě zániku účetní jednotky, právní 
nástupce účetní jednotky svým prohlášením; má-li účetní jednotka 
více právních nástupců, ke zproštění auditora povinnosti mlčenlivosti 
je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců účetní 
jednotky, nebo 
b) Komora, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv nebo 
právem chráněných zájmů jako auditora. 
(2) Povinností zachovávat mlčenlivost není auditor vázán v rozsahu 
nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li 
předmětem řízení spor mezi ním a účetní jednotkou, ve které 
provádí nebo prováděl auditorskou činnost nebo jejím právním 
nástupcem; povinností zachovávat mlčenlivost není auditor vázán 
též v jiných řízeních, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho 
práv nebo právem chráněných zájmů jako auditora. 
(3) Povinností zachovávat mlčenlivost nejsou zaměstnanec nebo 
zástupce auditora, společník a člen orgánu auditorské společnosti, 
fyzická osoba, jejíchž služeb auditor využívá v souvislosti s výkonem 
auditorské činnosti, vázáni v rozsahu nezbytném pro řízení před 
soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi 
auditorem a účetní jednotkou, ve které tento auditor provádí nebo 
prováděl auditorskou činnost nebo jejím právním nástupcem, a to v 
rozsahu, v jakém byl auditor zproštěn povinnosti zachovávat 
mlčenlivost podle odstavce 1.  

32006L0043  
 

čl. 23 odst. 1 Členské státy zajistí, aby všechny informace a dokumenty, 
k nimž má statutární auditor nebo auditorská společnost 
při provádění povinného auditu přístup, byly chráněny 
vhodnými pravidly o důvěrnosti a profesním tajemství. 
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(4) Na zaměstnance nebo zástupce auditora, společníka a člena 
orgánu auditorské společnosti, fyzickou osobu, jejíchž služeb auditor 
využívá v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, se odstavec 2 a 
§ 15 odst. 2 a 3 použijí obdobně. 
§ 15b 
Povinnost dalších osob zachovávat mlčenlivost 

(1) Člen orgánu Rady, člen orgánu Komory, zaměstnanec Komory, 
zaměstnanec Rady a osoba pověřená k výkonu činnosti Komory a 
Rady jsou povinni, pokud tento nebo jiný zákon nestanoví jinak, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně 
známy, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce nebo 
zaměstnání nebo které se týkají činnosti Komory nebo Rady, a to i 
po zániku takové funkce nebo ukončení pracovněprávního nebo 
jiného smluvního vztahu; tato povinnost se vztahuje i na osobu, 
která na základě pověření Komorou nebo Radou má nebo měla k 
takovým informacím přístup. 
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 nebo v čl. 22 a 34 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 může ve zvlášť 
odůvodněných případech zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, které nejsou veřejně známy 
a) Komora, jde-li o 
1. člena orgánu Komory, 
2. zaměstnance Komory, nebo 
3. osobu pověřenou Komorou, nebo 
b) Prezident Rady, jde-li o 
1. člena orgánu Rady, 
2. zaměstnance Rady, nebo 
3. osobu pověřenou Radou. 
(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se nepovažuje 
poskytnutí informací osobami uvedenými v odstavci 1 a v čl. 22 a 34 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o 
skutečnostech, které nejsou veřejně známy, Radě, Komoře, 
příslušným orgánům členských států nebo třetích zemí nebo Výboru 
evropských orgánů dohledu nad auditem pro účely výkonu 
působnosti Rady podle tohoto zákona a přímo použitelného 
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předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, kontroly kvality nebo 
spolupráce s příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí 
podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu.“. 

  32014L0056  čl. 1 bod 29 Článek 36 se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Orgány členských států příslušné pro schvalování, 
registraci, zajištění kvality, kontrolu a disciplínu, příslušné 
orgány určené podle článku 20 nařízení (EU) č. 537/2014 
a příslušné evropské orgány dohledu vzájemně 
spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich 
povinností a úkolů podle této směrnice a nařízení (EU) č. 
537/2014. Příslušné orgány členského státu jsou 
nápomocny příslušným orgánům jiných členských států a 
příslušným evropským orgánům dohledu. Příslušné 
orgány si zejména vyměňují informace a spolupracují při 
vyšetřováních, která se týkají provádění povinných 
auditů.“;  
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:  
„3. Odstavec 2 nebrání příslušným orgánům ve výměně 
důvěrných informací. Na takto vyměněné informace se 
vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství, kterou 
jsou osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané 
příslušnými orgány vázány. Povinnost zachovávat profesní 
tajemství se vztahuje i na jakékoli osoby, na které 
příslušné orgány delegovaly úkoly s ohledem na cíle 
stanovené touto směrnicí.“;  
c) odstavec 4 se mění takto:  
i) ve třetím pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:  
„b) v souvislosti se stejnými činy bylo proti stejným 
osobám před orgány dožádaného členského státu již 
zahájeno soudní řízení; nebo“; 
ii) ve třetím pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:  
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„c) příslušné orgány dožádaného členského státu již 
vynesly pravomocný rozsudek nad týmiž osobami za tytéž 
činy.“; iii) čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto: „Aniž jsou 
dotčeny jejich povinnosti v soudních řízeních, mohou 
příslušné orgány nebo evropské orgány dohledu použít 
informace, které obdrží podle odstavce 1, pouze pro výkon 
svých funkcí v oblasti působnosti této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 a v souvislosti se správním 
nebo soudním řízením, které se konkrétně týká výkonu 
těchto funkcí.“;  
d) vkládá se nový odstavec, který zní: „4a.Členské státy 
mohou příslušným orgánům povolit, aby předaly 
příslušným orgánům odpovědným za dohled nad subjekty 
veřejného zájmu, centrálním bankám, Evropskému 
systému centrálních bank a Evropské centrální bance, 
které jednají jako měnové orgány, a Evropské radě pro 
systémová rizika důvěrné informace určené pro plnění 
jejich úkolů. Těmto orgánům nebo institucím nebude 
bráněno v tom, aby příslušným orgánům předávaly 
informace, které mohou příslušné orgány potřebovat pro 
účely plnění svých povinností podle nařízení (EU) č. 
537/2014.“;  
e) v odstavci 6 čtvrtém pododstavci se písmeno a) 
nahrazuje tímto:  
„a) by takové vyšetřování mohlo mít nepříznivý vliv na 
svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek 
dožádaného státu nebo porušit vnitrostátní bezpečnostní 
předpisy; nebo“;  
f) odstavec 7 se zrušuje. 

  32014R0537  čl. 22 Zachování mlčenlivosti ve vztahu k příslušným 
orgánům 

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny 
osoby, které jsou nebo byly zaměstnány příslušnými 
orgány, případně jakýmkoli orgánem nebo subjektem, na 
který byly přeneseny úkoly podle článku 24 tohoto 
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nařízení, nebo pro takové orgány provádějí či prováděly 
nezávislou činnost na základě smlouvy nebo se podílejí či 
podílely na jejich správě a řízení. Informace, na které se 
vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost, nesmějí být 
sděleny žádné jiné osobě či orgánu, nestanoví-li jinak toto 
nařízení nebo právní předpisy či správní postupy 
členského státu. 

  32014R0537 čl. 34 Ochrana důvěrnosti a povinnost zachovávat 
mlčenlivost v rámci spolupráce mezi příslušnými 
orgány 

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny 
osoby, které pracují nebo pracovaly pro subjekty zapojené 
do rámce pro spolupráci mezi příslušnými orgány 
uvedeného v článku 30. Informace, na které se vztahuje 
povinnost zachovávat mlčenlivost, nesmějí být sděleny 
žádné jiné osobě či orgánu s výjimkou případů, kdy je 
takové sdělení nutné pro soudní řízení nebo je 
požadováno unijním nebo vnitrostátním právem. 
Ustanovení článku 22 nebrání subjektům zapojeným do 
rámce pro spolupráci mezi příslušnými orgány, jak je 
uvedeno v článku 30 a příslušným orgánům v tom, aby si 
vyměňovaly důvěrné informace. Na takto vyměňované 
informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost, 
kterou jsou vázány osoby zaměstnané nebo dříve 
zaměstnané příslušnými orgány. 
Veškeré informace vyměňované podle tohoto nařízení 
mezi subjekty zapojenými do rámce pro spolupráci mezi 
příslušnými orgány, jak je uvedeno v článku 30 a 
příslušnými orgány a jinými orgány a subjekty jsou 
považovány za důvěrné s výjimkou případů, kdy je jejich 
sdělení požadováno unijním nebo vnitrostátním právem. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  

§ 16 včetně nadpisu zní: 
„§ 16 
Odměna za povinný audit 

32006L0043  čl. 25 Odměny za audit 

Členské státy zajistí, aby fungovala vhodná pravidla, která 
zajistí, že odměny za povinný audit nejsou: 
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bod 58 Auditor nesmí od účetní jednotky požadovat nebo přijmout odměnu 
za provedení povinného auditu, která je 
a) ovlivněna poskytováním jiné služby této účetní jednotce 
auditorem nebo stanovena na jejím základě, 
b) vypočítaná podle předem daných určených pravidel v závislosti 
na výsledku povinného auditu, nebo 
c) ovlivněna další skutečností, která ohrožuje nezávislost a 
nestrannost auditora nebo kvalitu povinného auditu.“. 

a) ovlivňovány poskytováním doplňkových služeb 
auditovanému subjektu ani stanovovány na jejich základě; 
b) založeny na jakékoli podmíněnosti. 

  32014R0537  čl. 4 odst. 1 Odměny za audit 

Odměny za poskytování povinných auditů subjektům 
veřejného zájmu nesmějí být podmíněné. 
Aniž je dotčen článek 25 směrnice 2006/43/ES, pro účely 
prvního pododstavce se podmíněnými odměnami rozumí 
odměny za auditorské zakázky vypočítané podle předem 
určených pravidel v závislosti na výstupech nebo 
výsledcích transakce nebo na výsledcích vykonané práce. 
Odměny nelze považovat za podmíněné, pokud je stanovil 
soud nebo příslušný orgán. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 60 

V § 17 odstavec 2 zní: 
„(2) Nemá-li účetní jednotka uvedená v odstavci 1 nejvyšší orgán, 
určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet její kontrolní orgán, nejsou-li členové kontrolního orgánu členy 
řídicího orgánu.“. 

32006L0043  čl. 37 odst. 2 Členské státy mohou povolit alternativní systémy nebo 
způsoby jmenování statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti za předpokladu, že tyto systémy nebo 
způsoby zajistí nezávislost statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti na výkonných členech správního 
orgánu nebo na řídícím orgánu auditovaného subjektu. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 66 

Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 17a 
Ukončení smlouvy o povinném auditu 

(1) Účetní jednotka může závazek ze smlouvy o povinném auditu 
vypovědět nebo od smlouvy o povinném auditu odstoupit pouze 
a) není-li povinný audit auditorem prováděn v souladu s právními 
předpisy, auditorskými standardy podle § 18 nebo etickým kodexem, 
b) pokud došlo při provádění auditorské činnosti k ohrožení 
nezávislosti a nestrannosti auditora a nelze přistoupit k opatření s 
cílem tato ohrožení snížit na zjevně nevýznamnou úroveň, která by 

32006L0043 čl. 37 odst. 1 Statutárního auditora nebo auditorskou společnost 
jmenuje valná hromada společníků, akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. 
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neohrozila dodržování požadavků stanovených tímto zákonem, 
nebo 
c) brání-li statutárnímu auditorovi v provedení povinného auditu 
dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli nebo neplní-li auditor 
závazky ze smlouvy o povinném auditu vztahující se k probíhající 
auditní zakázce, a to v případě, že by účetní jednotka při trvání této 
překážky nebo neplnění povinností ze smlouvy o povinném auditu 
auditorem nesplnila svou zákonnou povinnost. 
(2) Účetní jednotka závazek ze smlouvy o povinném auditu vypoví 
nebo od smlouvy o povinném auditu odstoupí, 
a) odmítne-li Česká národní banka podle jiného zákona auditora 
určeného pro provedení povinného auditu, nebo 
b) nařídí-li jí Česká národní banka podle jiného zákona změnu 
auditora provádějícího povinný audit. 
(3) Nepostupuje-li účetní jednotka podle odstavce 1 nebo 2, zruší 
soud závazek ze smlouvy o povinném auditu na návrh Rady nebo 
toho, kdo v účetní jednotce nakládá samostatně nebo společně 
podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 5 % všech 
hlasů v účetní jednotce, která je subjektem veřejného zájmu podle 
zákona upravujícího účetnictví (dále jen „subjekt veřejného zájmu“) z 
důvodů uvedených v odstavci 1 nebo pokud byla porušena pravidla 
pro určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet pro povinný audit podle tohoto zákona nebo přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
(4) Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy není 
důvodem pro výpověď závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo 
odstoupení od smlouvy o povinném auditu. 
(5) Výpověď závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo 
odstoupení od smlouvy o povinném auditu účetní jednotkou, 
auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet oznámí 
účetní jednotka, auditorská společnost nebo statutární auditor 
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vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet 
neprodleně Radě; smluvní strana, která závazek ze smlouvy o 
povinném auditu vypověděla nebo od smlouvy o povinném auditu 
odstoupila, uvede v oznámení důvody, pro které k výpovědi nebo 
odstoupení došlo. 
§ 17b 
Zakázaná ujednání 

Ke smluvnímu ujednání mezi účetní jednotkou a třetí stranou, 
kterým je určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet pro povinný audit omezeno na určité kategorie nebo seznamy 
statutárních auditorů nebo auditorských společností, se nepřihlíží.“. 

  32006L0043 čl. 37 odst. 2 Členské státy mohou povolit alternativní systémy nebo 
způsoby jmenování statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti za předpokladu, že tyto systémy nebo 
způsoby zajistí nezávislost statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti na výkonných členech správního 
orgánu nebo na řídícím orgánu auditovaného subjektu. 

  32006L0043 čl. 38 odst. 1 Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo 
auditorské společnosti mohli být odvoláni, pouze pokud 
existují řádné důvody. Rozdílnost názorů na účetní řešení 
nebo auditorské postupy není řádným důvodem pro 
odvolání. 

  32006L0043 čl. 38 odst. 2 Členské státy zajistí, aby auditovaný subjekt i statutární 
auditor nebo auditorská společnost informovali orgán nebo 
orgány příslušné pro veřejný dohled o odvolání nebo 
odstoupení statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti v průběhu plnění auditorského úkolu a aby 
tento krok dostatečně odůvodnili. 

  32014L0056 čl. 1 bod 30 V článku 37 se doplňuje nový odstavec, který zní:  
„3. Jakékoli smluvní ustanovení, které by omezovalo výběr 
valnou hromadou společníků, akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu podle odstavce 1 na určité 
kategorie nebo seznamy statutárních auditorů nebo 
auditorských společností, pokud jde o jmenování určitého 
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statutárního auditora nebo auditorské společnosti, kteří 
budou provádět povinný audit, je zakázáno. Jakékoli 
takové již existující ustanovení je neplatné.“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 31 V článku 38 se doplňuje nový odstavec, který zní:  
„3. V případě povinného auditu subjektu veřejného zájmu 
členské státy zajistí, že je dovoleno, aby:  
a) společníci či akcionáři, kteří zastupují alespoň 5 % 
hlasovacích práv nebo akciového kapitálu,  
b) ostatní orgány auditovaných subjektů, jsou-li určeny 
vnitrostátními právními předpisy, nebo  
c) příslušné orgány uvedené v článku 32 této směrnice 
nebo určené podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 
537/2014, popřípadě, stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, podle čl. 20 odst. 2 uvedeného nařízení, 
měli možnost v řádně odůvodněných případech podat u 
vnitrostátního soudu žalobu na odvolání statutárního 
auditora či auditorů nebo auditorské společnosti či 
společností.“ 

  32014R0537  čl. 16 odst. 6 Jakékoli smluvní ujednání uzavřené mezi subjektem 
veřejného zájmu a třetí stranou, které by omezovalo výběr 
subjektu provádějícího povinný audit valnou hromadou 
akcionářů, společníků nebo členů tohoto subjektu podle 
článku 37 směrnice 2006/43/ES na určité kategorie nebo 
seznamy statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, pokud jde o jmenování určitého statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost, je neplatné. 
Subjekt veřejného zájmu musí přímo a neprodleně 
informovat příslušné orgány uvedené v článku 20 o 
jakémkoli pokusu třetí strany zavést takové smluvní 
ujednání nebo jinak nepatřičně ovlivnit rozhodnutí valné 
hromady akcionářů, společníků nebo členů o výběru 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 19 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „podle § 20 
nebo podle čl. 10 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

32014L0056  čl. 1 bod 22 Článek 27 se nahrazuje tímto: 
„Článek 27 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

65 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

I  
Bod 67 

č. 537/2014“. Povinný audit konsolidovaných účetních závěrek  

1. Členské státy zajistí, aby v případě povinného auditu 
konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků:  
a) auditor skupiny nesl v souvislosti s konsolidovanými 
účetními závěrkami plnou odpovědnost za zprávu auditora 
podle článku 28 této směrnice a případně podle článku 10 
nařízení (EU) č. 537/2014 a případně též za dodatečnou 
zprávu výboru pro audit podle článku 11 uvedeného 
nařízení.;  
b) auditor skupiny posuzoval auditorskou činnost 
prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval povahu, časové 
rozpětí a rozsah činnosti těchto auditorů, případně včetně 
auditorského přezkumu příslušných částí dokumentace k 
auditu skupiny těchto auditorů.  
c) auditor skupiny přezkoumal auditorskou činnost 
prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval takový přezkum.  
Auditor skupiny uchovává takovou dokumentaci, která 
příslušnému orgánu umožňuje přezkoumání činnosti 
auditora skupiny.  
Pro účely písmene c) prvního pododstavce tohoto 
odstavce požádá auditor skupiny o souhlas příslušného 
auditora či auditorů ze třetí země, statutárního auditora či 
statutárních auditorů, auditorského subjektu či 
auditorských subjektů ze třetí země nebo auditorskou 
společnost či auditorské společnosti s předáním příslušné 
dokumentace při provádění auditu konsolidované účetní 
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závěrky, jež bude podmínkou toho, aby se auditor skupiny 
mohl spolehnout na práci tohoto auditora nebo auditorů ze 
třetí země, statutárního auditora či statutárních auditorů, 
auditorského subjektu či auditorských subjektů ze třetí 
země nebo auditorské společnosti či auditorských 
společností.  
2. Není-li auditor skupiny schopen zajistit splnění 
požadavků podle odst. 1 prvního pododstavce písm. c), 
přijme vhodná opatření a informuje příslušný orgán.  
Mezi tato opatření případně patří provedení dodatečné 
auditorské činnosti v rámci povinného auditu příslušné 
dceřiné společnosti, ať už přímo, nebo na základě 
subdodavatelského provedení této činnosti.  
3. Pokud je u auditora skupiny prováděn přezkumu 
zajištění kvality nebo vyšetřování týkajícímu se povinného 
auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, 
musí auditor skupiny příslušnému orgánu na vyžádání 
zpřístupnit příslušnou dokumentaci, kterou vede a která se 
týká auditorské činnosti vykonávané jedním nebo více 
příslušnými auditory ze třetí země, statutárními auditory, 
auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými 
společnostmi pro účely auditu skupiny, včetně všech 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny.  
Příslušný orgán si může od příslušných orgánů podle 
článku 36 vyžádat další dokumentaci k auditorské činnosti 
provedené jedním nebo více statutárními auditory nebo 
auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny.  
Je-li v rámci skupiny podniků auditována mateřská nebo 
dceřiná společnost jedním nebo více auditory nebo 
auditorskými subjekty ze třetí země, může si příslušný 
orgán prostřednictvím pracovních ujednání uvedených v 
článku 47 vyžádat od příslušných orgánů třetích zemí 
dodatečnou dokumentaci o auditorské činnosti vykonané 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
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třetí země. 
Odchylně od třetího pododstavce, je-li v rámci skupiny 
podniků auditována mateřská nebo dceřiná společnost 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
třetí země, s níž není uzavřeno pracovní ujednání podle 
článku 47, odpovídá auditor skupiny rovněž za to, že bude 
na vyžádání řádně předložena dodatečná dokumentace o 
auditorské činnosti provedené jedním nebo více auditory 
nebo auditorskými subjekty ze třetí země, včetně 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny. Za 
účelem zajištění předložení této dokumentace, musí 
auditor skupiny uchovávat kopii takové dokumentace, 
dohodnout si s auditorem nebo auditorským subjektem ze 
třetí země neomezený přístup na požádání nebo přijmout 
jiné vhodné opatření. Pokud z právních nebo jiných 
důvodů nelze pracovní materiály k auditu předat ze třetí 
země auditorovi skupiny, musí dokumentace, kterou 
uchovává auditor skupiny, obsahovat důkaz, že provedl 
náležité úkony, aby k dokumentaci k auditu získal přístup, 
a v případě jiných než právních překážek vyplývajících z 
právních předpisů dotčené třetí země důkaz o existenci 
takové překážky.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 69 

V § 19 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí: 
„(2) Auditor skupiny pro účely povinného auditu konsolidované 
účetní závěrky posoudí a písemně zdokumentuje povahu, časové 
rozpětí a rozsah činnosti provedené auditorem části skupiny a 
přezkoumá a písemně zdokumentuje způsob jejího provedení. 
Auditorem části skupiny se rozumí auditor, auditor z jiného 
členského státu nebo auditorská osoba z jiného členského státu, 
auditor ze třetí země nebo auditorská osoba ze třetí země, kteří 
provádějí činnost vztahující se k povinnému auditu konsolidované 
účetní závěrky. 
(3) Auditor skupiny uchovává dokumentaci podle odstavce 2 
nejméně po dobu uvedenou v § 20a odst. 2, a to v rozsahu, která 

32014L0056  čl. 1 bod 22 Článek 27 se nahrazuje tímto: 
„Článek 27 
Povinný audit konsolidovaných účetních závěrek  

1. Členské státy zajistí, aby v případě povinného auditu 
konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků:  
a) auditor skupiny nesl v souvislosti s konsolidovanými 
účetními závěrkami plnou odpovědnost za zprávu auditora 
podle článku 28 této směrnice a případně podle článku 10 
nařízení (EU) č. 537/2014 a případně též za dodatečnou 
zprávu výboru pro audit podle článku 11 uvedeného 
nařízení.;  
b) auditor skupiny posuzoval auditorskou činnost 
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příslušnému orgánu umožní řádné přezkoumání činnosti auditora 
skupiny. 
(4) Pro účely uvedené v odstavci 2 si auditor skupiny vyžádá 
souhlas auditora části skupiny s předáním jím provedené příslušné 
dokumentace o provedené činnosti. 
(5) Není-li auditor skupiny schopen přezkoumat a písemně 
zdokumentovat způsob provedení činnosti provedené auditorem 
části skupiny podle odstavce 2, přijme vhodná opatření s cílem 
zjistit, jakým způsobem byla tato činnost provedena auditorem části 
skupiny, případně zajistí provedení dodatečné činnosti nebo ji 
provede sám. O této skutečnosti informuje Radu.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 6 až 8. 

prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval povahu, časové 
rozpětí a rozsah činnosti těchto auditorů, případně včetně 
auditorského přezkumu příslušných částí dokumentace k 
auditu skupiny těchto auditorů.  
c) auditor skupiny přezkoumal auditorskou činnost 
prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval takový přezkum.  
Auditor skupiny uchovává takovou dokumentaci, která 
příslušnému orgánu umožňuje přezkoumání činnosti 
auditora skupiny.  
Pro účely písmene c) prvního pododstavce tohoto 
odstavce požádá auditor skupiny o souhlas příslušného 
auditora či auditorů ze třetí země, statutárního auditora či 
statutárních auditorů, auditorského subjektu či 
auditorských subjektů ze třetí země nebo auditorskou 
společnost či auditorské společnosti s předáním příslušné 
dokumentace při provádění auditu konsolidované účetní 
závěrky, jež bude podmínkou toho, aby se auditor skupiny 
mohl spolehnout na práci tohoto auditora nebo auditorů ze 
třetí země, statutárního auditora či statutárních auditorů, 
auditorského subjektu či auditorských subjektů ze třetí 
země nebo auditorské společnosti či auditorských 
společností.  
2. Není-li auditor skupiny schopen zajistit splnění 
požadavků podle odst. 1 prvního pododstavce písm. c), 
přijme vhodná opatření a informuje příslušný orgán.  
Mezi tato opatření případně patří provedení dodatečné 
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auditorské činnosti v rámci povinného auditu příslušné 
dceřiné společnosti, ať už přímo, nebo na základě 
subdodavatelského provedení této činnosti.  
3. Pokud je u auditora skupiny prováděn přezkumu 
zajištění kvality nebo vyšetřování týkajícímu se povinného 
auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, 
musí auditor skupiny příslušnému orgánu na vyžádání 
zpřístupnit příslušnou dokumentaci, kterou vede a která se 
týká auditorské činnosti vykonávané jedním nebo více 
příslušnými auditory ze třetí země, statutárními auditory, 
auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými 
společnostmi pro účely auditu skupiny, včetně všech 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny.  
Příslušný orgán si může od příslušných orgánů podle 
článku 36 vyžádat další dokumentaci k auditorské činnosti 
provedené jedním nebo více statutárními auditory nebo 
auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny.  
Je-li v rámci skupiny podniků auditována mateřská nebo 
dceřiná společnost jedním nebo více auditory nebo 
auditorskými subjekty ze třetí země, může si příslušný 
orgán prostřednictvím pracovních ujednání uvedených v 
článku 47 vyžádat od příslušných orgánů třetích zemí 
dodatečnou dokumentaci o auditorské činnosti vykonané 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
třetí země. 
Odchylně od třetího pododstavce, je-li v rámci skupiny 
podniků auditována mateřská nebo dceřiná společnost 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
třetí země, s níž není uzavřeno pracovní ujednání podle 
článku 47, odpovídá auditor skupiny rovněž za to, že bude 
na vyžádání řádně předložena dodatečná dokumentace o 
auditorské činnosti provedené jedním nebo více auditory 
nebo auditorskými subjekty ze třetí země, včetně 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny. Za 
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účelem zajištění předložení této dokumentace, musí 
auditor skupiny uchovávat kopii takové dokumentace, 
dohodnout si s auditorem nebo auditorským subjektem ze 
třetí země neomezený přístup na požádání nebo přijmout 
jiné vhodné opatření. Pokud z právních nebo jiných 
důvodů nelze pracovní materiály k auditu předat ze třetí 
země auditorovi skupiny, musí dokumentace, kterou 
uchovává auditor skupiny, obsahovat důkaz, že provedl 
náležité úkony, aby k dokumentaci k auditu získal přístup, 
a v případě jiných než právních překážek vyplývajících z 
právních předpisů dotčené třetí země důkaz o existenci 
takové překážky.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 72 

V § 19 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
„(9) Auditor skupiny je povinen na žádost Komory nebo Rady 
zpřístupnit dokumentaci podle odstavce 2 pro účely systému 
zajištění kvality podle § 24 nebo šetření podle § 40b.“. 

32014L0056  čl. 1 bod 22 Článek 27 se nahrazuje tímto: 
„Článek 27 
Povinný audit konsolidovaných účetních závěrek  

1. Členské státy zajistí, aby v případě povinného auditu 
konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků:  
a) auditor skupiny nesl v souvislosti s konsolidovanými 
účetními závěrkami plnou odpovědnost za zprávu auditora 
podle článku 28 této směrnice a případně podle článku 10 
nařízení (EU) č. 537/2014 a případně též za dodatečnou 
zprávu výboru pro audit podle článku 11 uvedeného 
nařízení.;  
b) auditor skupiny posuzoval auditorskou činnost 
prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval povahu, časové 
rozpětí a rozsah činnosti těchto auditorů, případně včetně 
auditorského přezkumu příslušných částí dokumentace k 
auditu skupiny těchto auditorů.  
c) auditor skupiny přezkoumal auditorskou činnost 
prováděnou auditorem či auditory ze třetí země, 
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statutárním auditorem či statutárními auditory, auditorským 
subjektem či auditorskými subjekty ze třetí země nebo 
auditorskou společností či auditorskými společnostmi pro 
účely auditu skupiny a zdokumentoval takový přezkum.  
Auditor skupiny uchovává takovou dokumentaci, která 
příslušnému orgánu umožňuje přezkoumání činnosti 
auditora skupiny.  
Pro účely písmene c) prvního pododstavce tohoto 
odstavce požádá auditor skupiny o souhlas příslušného 
auditora či auditorů ze třetí země, statutárního auditora či 
statutárních auditorů, auditorského subjektu či 
auditorských subjektů ze třetí země nebo auditorskou 
společnost či auditorské společnosti s předáním příslušné 
dokumentace při provádění auditu konsolidované účetní 
závěrky, jež bude podmínkou toho, aby se auditor skupiny 
mohl spolehnout na práci tohoto auditora nebo auditorů ze 
třetí země, statutárního auditora či statutárních auditorů, 
auditorského subjektu či auditorských subjektů ze třetí 
země nebo auditorské společnosti či auditorských 
společností.  
2. Není-li auditor skupiny schopen zajistit splnění 
požadavků podle odst. 1 prvního pododstavce písm. c), 
přijme vhodná opatření a informuje příslušný orgán.  
Mezi tato opatření případně patří provedení dodatečné 
auditorské činnosti v rámci povinného auditu příslušné 
dceřiné společnosti, ať už přímo, nebo na základě 
subdodavatelského provedení této činnosti.  
3. Pokud je u auditora skupiny prováděn přezkumu 
zajištění kvality nebo vyšetřování týkajícímu se povinného 
auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, 
musí auditor skupiny příslušnému orgánu na vyžádání 
zpřístupnit příslušnou dokumentaci, kterou vede a která se 
týká auditorské činnosti vykonávané jedním nebo více 
příslušnými auditory ze třetí země, statutárními auditory, 
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auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými 
společnostmi pro účely auditu skupiny, včetně všech 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny.  
Příslušný orgán si může od příslušných orgánů podle 
článku 36 vyžádat další dokumentaci k auditorské činnosti 
provedené jedním nebo více statutárními auditory nebo 
auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny.  
Je-li v rámci skupiny podniků auditována mateřská nebo 
dceřiná společnost jedním nebo více auditory nebo 
auditorskými subjekty ze třetí země, může si příslušný 
orgán prostřednictvím pracovních ujednání uvedených v 
článku 47 vyžádat od příslušných orgánů třetích zemí 
dodatečnou dokumentaci o auditorské činnosti vykonané 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
třetí země. 
Odchylně od třetího pododstavce, je-li v rámci skupiny 
podniků auditována mateřská nebo dceřiná společnost 
jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze 
třetí země, s níž není uzavřeno pracovní ujednání podle 
článku 47, odpovídá auditor skupiny rovněž za to, že bude 
na vyžádání řádně předložena dodatečná dokumentace o 
auditorské činnosti provedené jedním nebo více auditory 
nebo auditorskými subjekty ze třetí země, včetně 
pracovních materiálů významných pro audit skupiny. Za 
účelem zajištění předložení této dokumentace, musí 
auditor skupiny uchovávat kopii takové dokumentace, 
dohodnout si s auditorem nebo auditorským subjektem ze 
třetí země neomezený přístup na požádání nebo přijmout 
jiné vhodné opatření. Pokud z právních nebo jiných 
důvodů nelze pracovní materiály k auditu předat ze třetí 
země auditorovi skupiny, musí dokumentace, kterou 
uchovává auditor skupiny, obsahovat důkaz, že provedl 
náležité úkony, aby k dokumentaci k auditu získal přístup, 
a v případě jiných než právních překážek vyplývajících z 
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právních předpisů dotčené třetí země důkaz o existenci 
takové překážky.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 73 

V § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zní: 
„1. obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla, popřípadě adresu 
místa bydliště, liší-li se od adresy sídla, je-li účetní jednotka 
podnikající fyzickou osobou, anebo obchodní firmu nebo název a 
adresu sídla, je-li účetní jednotka právnickou osobou, pobočkou 
nebo jinou organizační složkou právnické osoby anebo označení, 
jde-li o účetní jednotku bez právní osobnosti, a“. 

32014L0056 čl. 1 bod 23 Článek 28 se nahrazuje tímto:  
„Článek 28  
Zpráva auditora  

1.Statutární auditor či auditoři nebo auditorská společnost 
či společnosti uvedou výsledky povinného auditu ve 
zprávě auditora. Zpráva se zpracovává v souladu s 
požadavky auditorských standardů přijatých Unií nebo 
dotčenými členskými státy, uvedených v článku 26. 
2.Zpráva auditora musí být vypracována písemně a musí 
obsahovat: a) označení subjektu, jehož roční nebo 
konsolidovaná účetní závěrka je předmětem povinného 
auditu; vymezení roční nebo konsolidované účetní závěrku 
a datum a období, na něž se vztahuje, a vymezení rámce 
účetního výkaznictví, který byl použit při jejím sestavení; b) 
popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň 
údaje o auditorských standardech, podle nichž byl povinný 
audit proveden; c)výrok auditora, který je buď bez výhrad, 
s výhradou, nebo záporný a který jasně vyjadřuje 
stanovisko statutárního auditora či auditorů nebo 
auditorské společnosti či společností na to: i) zda roční 
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s 
příslušným rámcem účetního výkaznictví a ii) případně zda 
tato roční účetní závěrka splňuje zákonné požadavky. 
Nejsou-li statutární auditor či auditoři nebo auditorská 
společnost či společnosti s to auditorský výrok vynést, ve 
zprávě se uvede, že byl výrok odmítnut. d) odkaz na 
jakékoli další záležitosti, na něž statutární auditor či 
auditoři nebo auditorská společnost či společnosti 
zvláštním způsobem upozorňují, aniž by vynesli auditorský 
výrok s výhradou; e)vyjádření a stanovisko podle čl. 34 
odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2013/34/EU, 
přičemž obojí je založeno na činnosti provedené v 
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průběhu auditu; f)prohlášení o jakýchkoli významných 
nejistotách týkajících se událostí nebo podmínek, které 
mohou vést k závažným pochybnostem o schopnosti 
subjektu pokračovat ve své činnosti; g) obsahovat údaje o 
místě usazení statutárního auditora či auditorů nebo 
auditorské společnosti či společností. Členské státy 
mohou stanovit další požadavky týkající se obsahu zprávy 
auditora. 3. Pokud byl povinný audit proveden více než 
jedním statutárním auditorem nebo více než jednou 
auditorskou společností, dohodnou se statutární auditor či 
auditoři nebo auditorská společnost či společnosti na 
výsledcích povinného auditu a předloží společnou zprávu 
a společný výrok. Nemohou-li se shodnout, předloží každý 
statutární auditor nebo auditorská společnost vlastní výrok 
v samostatném bodu zprávy auditora a uvede důvod 
neshody. 
4. Statutární auditor zprávu auditora podepíše a uvede 
datum. Pokud provádí povinný audit auditorská 
společnost, musí být zpráva auditora podepsána alespoň 
statutárním auditorem nebo auditory, kteří provádějí 
povinný audit jménem auditorské společnosti. Pokud byli 
zároveň jmenováni více než jeden statutární auditor nebo 
jedna auditorská společnost, musí být zpráva auditora 
podepsána všemi statutárními auditory nebo alespoň 
statutárními auditory, kteří provádějí povinný audit jménem 
každé auditorské společnosti. Ve výjimečných případech 
mohou členské státy stanovit, že tento podpis či podpisy 
nemusí být zveřejněny, pokud by takové zveřejnění mohlo 
vést k bezprostřednímu a závažnému ohrožení osobní 
bezpečnosti některé osoby. Jméno či jména této osoby 
nebo osob musí být vždy známy příslušným orgánům. 
5.Zpráva statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti o konsolidované účetní závěrce musí být v 
souladu s požadavky stanovenými v odstavcích 1 až 4. Při 
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informování o souladu zprávy vedení podniku a účetní 
závěrky požadované podle odst. 2 písm. e), zohlední 
statutární auditor nebo auditorská společnost 
konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou zprávu 
vedení podniku. Pokud je ke konsolidované účetní závěrce 
přiložena roční účetní závěrka mateřského podniku, 
mohou být zprávy statutárních auditorů nebo auditorských 
společností vyžadované tímto článkem spojeny.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 75 

V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Provádí-li auditor povinný audit subjektu veřejného zájmu, 
uvede ve zprávě auditora údaje podle odstavce 1 a čl. 10 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

32014R0537  
 

čl. 10 odst. 2 
první 
pododstavec 

Zpráva auditora musí být vypracována v souladu s 
článkem 28 směrnice 2006/43/ES a kromě toho musí 
alespoň: 
a) uvádět, kdo nebo který orgán statutárního auditora či 
auditory nebo auditorskou společnost či společnosti 
jmenoval; 
b) uvádět datum jmenování a období celkové nepřerušené 
činnosti včetně dřívějších prodloužení zakázek a 
opětovných jmenování statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
c) coby skutečnosti podporující výrok auditora obsahovat: 
i) popis nejpodstatnějších posuzovaných rizik významné 
nesprávnosti, včetně posuzovaných rizik významné 
nesprávnosti způsobené podvodem, 
ii) shrnutí reakce auditora na tato rizika a 
iii) v příslušných případech klíčové připomínky v 
souvislosti s danými riziky. 
Pokud je to relevantní z hlediska výše uvedených 
informací obsažených ve zprávě auditora ohledně 
jednotlivých podstatných auditorských rizik významné 
nesprávnosti, uvede se ve zprávě auditora jasný odkaz na 
příslušné údaje v účetní závěrce; 
d) obsahovat vysvětlení toho, do jaké míry bylo možné 
dotčeným povinným auditem zjistit nesrovnalosti, včetně 
podvodů;  
e) obsahovat potvrzení, že auditorský výrok souhlasí s 
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dodatečnou zprávou určenou výboru pro audit uvedenou v 
článku 11; 
f) obsahovat prohlášení o tom, že nebyly poskytnuty 
zakázané neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 a že 
statutární auditor či auditoři nebo auditorská společnost či 
společnosti byli při provádění auditu nezávislí na 
auditovaném subjektu; 
g) uvádět informace o jakýchkoli službách kromě 
povinného auditu, které byly statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností poskytnuty auditovanému 
subjektu a podnikům, které ovládá, a které nebyly uvedeny 
ve zprávě vedení podniku nebo účetní závěrce. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 78 

V § 20a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dále záznamy 
a dokumenty podle § 14a odst. 5, § 14b odst. 2, § 19 odst. 2, § 20, § 
45 odst. 2 a čl. 6, 8, 10, 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014“. 

32014L0056  čl. 1 bod 19 Vkládá se nový článek, který zní:  
„Článek 24b  
Organizace práce  

1. Pokud povinný audit provádí auditorská společnost, 
zajistí členské státy, aby tato auditorská společnost určila 
alespoň jednoho klíčového auditorského partnera. 
Auditorská společnost poskytne klíčovému auditorskému 
partnerovi či partnerům potřebné prostředky a 
zaměstnance, kteří mají náležité pravomoci a schopnosti k 
řádnému vykonávání svých povinností. Hlavním kritériem 
auditorské společnosti pro výběr klíčového auditorského 
partnera či partnerů, je zajištění kvality auditu, nezávislosti 
partnera a odbornosti auditu. Klíčový auditorský partner či 
partneři musí být aktivně zapojeni do provádění povinného 
auditu.  
2. Statutární auditor při provádění povinného auditu věnuje 
zakázce dostatek času a vyčlení dostatečné zdroje, aby 
zajistil řádné plnění svých povinností.  
3. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost vedli záznamy o všech porušeních 
ustanovení této směrnice a případně nařízení (EU) č. 
537/2014. V případě drobných porušení mohou členské 
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státy statutární auditory a auditorské společnosti této 
povinnosti zprostit. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost rovněž vedou záznamy o veškerých důsledcích 
jakýchkoliv porušení, včetně opatření přijatých za účelem 
nápravy těchto porušení a za účelem změny vnitřního 
systému řízení kvality. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost sestaví vnitřní výroční zprávu obsahující 
přehled všech takových opatření a učiní ji předmětem 
interního sdělení. Pokud statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají poradenství externích expertů, musejí 
zdokumentovat zaslanou žádost i poskytnuté poradenství.  
4. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o klientovi. Tyto záznamy obsahují následující 
údaje o každém auditovaném klientovi:  
a) jméno, adresu a místo podnikání;  
b) v případě auditorské společnosti jméno či jména 
klíčového auditorského partnera nebo partnerů;  
c) odměny účtované za povinný audit a odměny účtované 
za jiné služby, a to za každé účetní období.  
5. Pro každý povinný audit založí statutární auditor nebo 
auditorská společnost spis auditora.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost dokumentují 
alespoň údaje uchovávané podle čl. 22b odst. 1 této 
směrnice a případně podle článků 6 a 8 nařízení (EU) č. 
537/2014.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost uchovávají 
veškeré další údaje a dokumenty důležité pro vypracování 
zprávy podle článku 28 této směrnice a případně podle 
článků 10 a 11 nařízení (EU) č. 537/2014 a pro sledování 
souladu s touto směrnicí a dalšími příslušnými právními 
předpisy.  
Spis auditora musí být uzavřen 60 dní od data podpisu 
zprávy auditora podle článku 28 této směrnice a případně 
podle článku 10 nařízení (EU) č. 537/2014.  
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6. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o případných písemných stížnostech v 
souvislosti s prováděním povinných auditů.  
7. V souvislosti s odstavci 3 a 6 mohou členské státy 
stanovit zjednodušené požadavky na audity uvedené v čl. 
2 odst. 1 písm. b) a c).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 79 

V § 20a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Spis auditora musí být uzavřen nejpozději do 60 dní ode dne 
následujícího po dni data vyhotovení zprávy auditora.“. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

32014L0056  čl. 1 bod 19 Vkládá se nový článek, který zní:  
„Článek 24b  
Organizace práce  

1. Pokud povinný audit provádí auditorská společnost, 
zajistí členské státy, aby tato auditorská společnost určila 
alespoň jednoho klíčového auditorského partnera. 
Auditorská společnost poskytne klíčovému auditorskému 
partnerovi či partnerům potřebné prostředky a 
zaměstnance, kteří mají náležité pravomoci a schopnosti k 
řádnému vykonávání svých povinností. Hlavním kritériem 
auditorské společnosti pro výběr klíčového auditorského 
partnera či partnerů, je zajištění kvality auditu, nezávislosti 
partnera a odbornosti auditu. Klíčový auditorský partner či 
partneři musí být aktivně zapojeni do provádění povinného 
auditu.  
2. Statutární auditor při provádění povinného auditu věnuje 
zakázce dostatek času a vyčlení dostatečné zdroje, aby 
zajistil řádné plnění svých povinností.  
3. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo 
auditorská společnost vedli záznamy o všech porušeních 
ustanovení této směrnice a případně nařízení (EU) č. 
537/2014. V případě drobných porušení mohou členské 
státy statutární auditory a auditorské společnosti této 
povinnosti zprostit. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost rovněž vedou záznamy o veškerých důsledcích 
jakýchkoliv porušení, včetně opatření přijatých za účelem 
nápravy těchto porušení a za účelem změny vnitřního 
systému řízení kvality. Statutární auditor nebo auditorská 
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společnost sestaví vnitřní výroční zprávu obsahující 
přehled všech takových opatření a učiní ji předmětem 
interního sdělení. Pokud statutární auditor nebo auditorská 
společnost využívají poradenství externích expertů, musejí 
zdokumentovat zaslanou žádost i poskytnuté poradenství.  
4. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o klientovi. Tyto záznamy obsahují následující 
údaje o každém auditovaném klientovi:  
a) jméno, adresu a místo podnikání;  
b) v případě auditorské společnosti jméno či jména 
klíčového auditorského partnera nebo partnerů;  
c) odměny účtované za povinný audit a odměny účtované 
za jiné služby, a to za každé účetní období.  
5. Pro každý povinný audit založí statutární auditor nebo 
auditorská společnost spis auditora.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost dokumentují 
alespoň údaje uchovávané podle čl. 22b odst. 1 této 
směrnice a případně podle článků 6 a 8 nařízení (EU) č. 
537/2014.  
Statutární auditor nebo auditorská společnost uchovávají 
veškeré další údaje a dokumenty důležité pro vypracování 
zprávy podle článku 28 této směrnice a případně podle 
článků 10 a 11 nařízení (EU) č. 537/2014 a pro sledování 
souladu s touto směrnicí a dalšími příslušnými právními 
předpisy.  
Spis auditora musí být uzavřen 60 dní od data podpisu 
zprávy auditora podle článku 28 této směrnice a případně 
podle článku 10 nařízení (EU) č. 537/2014.  
6. Statutární auditor nebo auditorská společnost vedou 
záznamy o případných písemných stížnostech v 
souvislosti s prováděním povinných auditů.  
7. V souvislosti s odstavci 3 a 6 mohou členské státy 
stanovit zjednodušené požadavky na audity uvedené v čl. 
2 odst. 1 písm. b) a c).“ 
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Obsah Celex č. 
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(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 80 

V § 20a odst. 4 písm. e) se slova „§ 37 odst. 2“ nahrazují slovy 
„výkonu působnosti Rady podle tohoto zákona a přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu“. 

32014R0537  čl. 23 odst. 3 
písm. a) 

Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k:  
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 81 

V § 20a odst. 4 se za písmeno e) vkládají nová písmen f) a g), která 
znějí: 
„f) členové disciplinárního výboru pro účely § 39b odst. 3 a 4, 
g) členové kontrolního výboru pro účely kontroly kvality,“. 
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena h) až j). 

32014R0537  čl. 23 odst. 3 
písm. a) 

Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k:  
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 83 

Za § 20b se vkládá nový § 20c, který včetně nadpisu zní: 
 „§ 20c 
Společné provádění povinného auditu 

Určí-li účetní jednotka více než jednoho statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet nebo více než jednu auditorskou společnost pro společné 
provedení povinného auditu, vyhotovují určení auditoři společnou 
zprávu auditora obsahující společný výrok auditora; § 20 se použije 
obdobně. Dospějí-li statutární auditoři vykonávající auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorské 
společnosti vzájemně k rozdílnému stanovisku auditora, ve společné 
zprávě auditora uvede každý z nich vlastní výrok auditora a důvody 
neshody.“. 

32014L0056 čl. 1 bod 23 23) Článek 28 se nahrazuje tímto:  
„Článek 28  
Zpráva auditora  

1. Statutární auditor či auditoři nebo auditorská společnost 
či společnosti uvedou výsledky povinného auditu ve 
zprávě auditora. Zpráva se zpracovává v souladu s 
požadavky auditorských standardů přijatých Unií nebo 
dotčenými členskými státy, uvedených v článku 26.  
2. Zpráva auditora musí být vypracována písemně a musí 
obsahovat:  
a) označení subjektu, jehož roční nebo konsolidovaná 
účetní závěrka je předmětem povinného auditu; vymezení 
roční nebo konsolidované účetní závěrku a datum a 
období, na něž se vztahuje, a vymezení rámce účetního 
výkaznictví, který byl použit při jejím sestavení;  
b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje 
alespoň údaje o auditorských standardech, podle nichž byl 
povinný audit proveden;  
c) výrok auditora, který je buď bez výhrad, s výhradou, 
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nebo záporný a který jasně vyjadřuje stanovisko 
statutárního auditora či auditorů nebo auditorské 
společnosti či společností na to:  
i) zda roční účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v 
souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví a  
ii) případně zda tato roční účetní závěrka splňuje zákonné 
požadavky. 
Nejsou-li statutární auditor či auditoři nebo auditorská 
společnost či společnosti s to auditorský výrok vynést, ve 
zprávě se uvede, že byl výrok odmítnut.  
d) odkaz na jakékoli další záležitosti, na něž statutární 
auditor či auditoři nebo auditorská společnost či 
společnosti zvláštním způsobem upozorňují, aniž by 
vynesli auditorský výrok s výhradou;  
e) vyjádření a stanovisko podle čl. 34 odst. 1 druhého 
pododstavce směrnice 2013/34/EU, přičemž obojí je 
založeno na činnosti provedené v průběhu auditu;  
f) prohlášení o jakýchkoli významných nejistotách 
týkajících se událostí nebo podmínek, které mohou vést k 
závažným pochybnostem o schopnosti subjektu 
pokračovat ve své činnosti;  
g) obsahovat údaje o místě usazení statutárního auditora 
či auditorů nebo auditorské společnosti či společností. 
Členské státy mohou stanovit další požadavky týkající se 
obsahu zprávy auditora.  
3. Pokud byl povinný audit proveden více než jedním 
statutárním auditorem nebo více než jednou auditorskou 
společností, dohodnou se statutární auditor či auditoři 
nebo auditorská společnost či společnosti na výsledcích 
povinného auditu a předloží společnou zprávu a společný 
výrok. Nemohou-li se shodnout, předloží každý statutární 
auditor nebo auditorská společnost vlastní výrok v 
samostatném bodu zprávy auditora a uvede důvod 
neshody. 
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4. Statutární auditor zprávu auditora podepíše a uvede 
datum. Pokud provádí povinný audit auditorská 
společnost, musí být zpráva auditora podepsána alespoň 
statutárním auditorem nebo auditory, kteří provádějí 
povinný audit jménem auditorské společnosti. Pokud byli 
zároveň jmenováni více než jeden statutární auditor nebo 
jedna auditorská společnost, musí být zpráva auditora 
podepsána všemi statutárními auditory nebo alespoň 
statutárními auditory, kteří provádějí povinný audit jménem 
každé auditorské společnosti. Ve výjimečných případech 
mohou členské státy stanovit, že tento podpis či podpisy 
nemusí být zveřejněny, pokud by takové zveřejnění mohlo 
vést k bezprostřednímu a závažnému ohrožení osobní 
bezpečnosti některé osoby.  
Jméno či jména této osoby nebo osob musí být vždy 
známy příslušným orgánům.  
5. Zpráva statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti o konsolidované účetní závěrce musí být v 
souladu s požadavky stanovenými v odstavcích 1 až 4. Při 
informování o souladu zprávy vedení podniku a účetní 
závěrky požadované podle odst. 2 písm. e), zohlední 
statutární auditor nebo auditorská společnost 
konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou zprávu 
vedení podniku. Pokud je ke konsolidované účetní závěrce 
přiložena roční účetní závěrka mateřského podniku, 
mohou být zprávy statutárních auditorů nebo auditorských 
společností vyžadované tímto článkem spojeny.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 84 

V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „veřejného dohledu nad auditem“ 
nahrazují slovy „působnosti podle tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“. 

32014R0537 čl. 23 odst. 3 Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie;  
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b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu;  
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; d) postoupit věci k trestnímu 
stíhání;  
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření;  
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k:  
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu,  
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a 
auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 86 

V § 21 odst. 4 se slova „disponuje 20 % nebo více hlasovacích práv 
nebo má obchodní podíl ve výši 20 % nebo více základního kapitálu 
nebo pokud jde o ovládající nebo ovládanou osobu“ nahrazují slovy 
„je v úzkém propojení“. 

32014R0537  čl. 12 odst. 1 Statutární auditoři nebo auditorské společnosti mají dále 
povinnost nahlásit jakékoli informace uvedené výše v 
prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), které se dozvědí 
při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzká 
propojení se subjektem veřejného zájmu, pro který 
statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí 
povinný audit. Pro účely tohoto článku se „úzkým 
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propojením“ rozumí úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (3). 
____________________ 
(2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1).  

(3)   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 
575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27. 6. 
2013, s. 1). 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 87 

V § 21 se v odstavci 4 doplňuje věta „Tímto úzkým propojením je 
úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“. 

32014R0537  čl. 12 odst. 1 Statutární auditoři nebo auditorské společnosti mají dále 
povinnost nahlásit jakékoli informace uvedené výše v 
prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), které se dozvědí 
při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzká 
propojení se subjektem veřejného zájmu, pro který 
statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí 
povinný audit. Pro účely tohoto článku se „úzkým 
propojením“ rozumí úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (3). 
____________________ 
(2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 
(Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1).  

(3)   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 
575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27. 6. 
2013, s. 1). 

ČÁST V § 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se  za slovo „není“ vkládají 32014R0537  čl. 4 Odměny za audit 
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PRVNÍ Čl. 
I  
bod 89 

slova „, nestanoví-li tento zákon nebo přímo použitelný předpis 
Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu jinak“. 

1. Odměny za poskytování povinných auditů subjektům 
veřejného zájmu nesmějí být podmíněné. Aniž je dotčen 
článek 25 směrnice 2006/43/ES, pro účely prvního 
pododstavce se podmíněnými odměnami rozumí odměny 
za auditorské zakázky vypočítané podle předem určených 
pravidel v závislosti na výstupech nebo výsledcích 
transakce nebo na výsledcích vykonané práce. Odměny 
nelze považovat za podmíněné, pokud je stanovil soud 
nebo příslušný orgán.  
2. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost 
poskytuje auditovanému subjektu, jeho mateřskému 
podniku nebo podnikům, které ovládá, po dobu tří nebo 
více po sobě jdoucích účetních období neauditorské 
služby, které nejsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 tohoto 
nařízení, je celková výše odměn za tyto služby omezena 
na nejvýše 70 % průměru odměn, které byly během 
posledních tří po sobě jdoucích účetních období zaplaceny 
za povinný audit či audity auditovaného subjektu a 
případně jeho mateřského podniku, podniků, které ovládá, 
a konsolidované účetní závěrky dané skupiny podniků. 
Pro účely omezení stanoveného v prvním pododstavci 
jsou vyloučeny neauditorské služby, které nejsou uvedeny 
v čl. 5 odst. 1 a které jsou požadovány podle vnitrostátních 
nebo unijních právních předpisů.  
Členské státy mohou stanovit, že příslušný orgán může na 
základě žádosti statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti ve výjimečných případech povolit, aby se na 
statutárního auditora nebo auditorskou společnost v 
souvislosti s určitým auditovaným subjektem po dobu 
nejvýše dvou účetních období nevztahovaly požadavky 
podle prvního pododstavce. 
3. V případě, že celková výše odměn od subjektu 
veřejného zájmu přesáhne v každém z posledních tří po 
sobě jdoucích účetních období 15 % celkové výše odměn 
vyplacených statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
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společnosti nebo případně auditorovi skupiny 
provádějícímu povinný audit v každém z těchto účetních 
období, informuje statutární auditor, auditorská společnost 
nebo auditor skupiny o této skutečnosti výbor pro audit a 
projednají s ním rizika ohrožující jejich nezávislost a 
záruky přijaté k jejich omezení. Výbor pro audit uváží, zda 
bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení 
kvality provedeného jiným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností před tím, než bude vydána zpráva 
auditora. 
Pokud odměny od daného subjektu veřejného zájmu 
nadále přesahují 15 % celkové výše odměn obdržených 
daným statutárním auditorem, auditorskou společností 
nebo případně auditorem skupiny provádějícím povinný 
audit, rozhodne výbor pro audit na základě objektivních 
důvodů, zda daný statutární auditor, auditorská společnost 
nebo auditor skupiny dotčeného subjektu nebo skupiny 
subjektů mohou povinný audit nadále provádět v průběhu 
dalšího období, které v žádném případě nesmí být delší 
než dva roky.  
4. Členské státy mohou uplatňovat přísnější požadavky, 
než stanoví tento článek. 

  32014R0537  čl. 5 Zákaz poskytování neauditorských služeb 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost 
provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, ani 
žádný člen sítě, do níž daný statutární auditor nebo 
auditorská společnost případně patří, nesmí přímo ani 
nepřímo poskytovat v rámci Unie auditovanému subjektu, 
jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá, 
žádné zakázané neauditorské služby: 
a) v době od začátku účetního období, které je předmětem 
auditu, do vydání zprávy auditora a  
b) v účetním období, které bezprostředně předchází době 
uvedené v písmeni a), pokud jde o služby uvedené v 
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písmeni g) druhého pododstavce.  
Pro účely tohoto článku se zakázanými neauditorskými 
službami rozumí:  
a) poskytování daňových služeb týkajících se:  
i) sestavování daňového přiznání,  
ii) daně ze mzdy,  
iii) celních poplatků,  
iv) vyhledávání veřejných dotací a daňových pobídek, s 
výjimkou těch, u kterých je podpora ze strany statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti požadována právním 
předpisem,  
v) podpory související s daňovými kontrolami prováděnými 
správcem daně, s výjimkou takové podpory ze strany 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti, která je 
požadována právním předpisem,  
vi) výpočtu přímé a nepřímé daně a odložené daně, 
vii) poskytování daňového poradenství;  
b) služby zahrnující účast na řízení a rozhodování 
auditovaného subjektu;  
c) účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních 
závěrek;  
d) služby mzdového účetnictví;  
e) navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo 
řízení rizik, které se týkají přípravy nebo kontroly 
finančních informací či navrhování a zavádění 
technologických systémů pro finanční informace; 
f) oceňovací služby, včetně ocenění souvisejících s 
pojistně-matematickými službami nebo se službami 
pomoci při soudních sporech;  
g) právní služby, pokud jde o:  
i) všeobecné právní poradenství,  
ii) jednání jménem auditovaného subjektu nebo  
iii) advokátní zastupování při řešení soudních sporů;  
h) služby související s funkcí vnitřního auditu 
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auditovaného subjektu;  
i) služby spojené s financováním, kapitálovou strukturou a 
alokací kapitálu a s investiční strategií auditovaného 
subjektu, s výjimkou poskytování ověřovacích služeb v 
souvislosti s účetní závěrkou, jako je vystavování 
ověřovacích prohlášení v souvislosti s prospekty 
vydávanými auditovaným subjektem nebo služby 
hloubkové kontroly;  
j) podpora akcií auditovaného subjektu, obchodování s 
nimi nebo jejich upisování;  
k) služby v oblasti lidských zdrojů týkající se:  
i) řízení v pozici, která má významný vliv na přípravu 
účetních záznamů nebo účetních závěrek, na něž se 
vztahuje povinný audit, pokud tyto služby zahrnují:  
— vyhledávání uchazečů o tyto pozice nebo  
— kontrolu referencí uchazečů o tyto pozice,  
ii) navrhování struktury organizace a  
iii) kontroly nákladů. 
2. Členské státy mohou zakázat jiné služby, než jsou 
služby uvedené v odstavci 1, pokud dospějí k závěru, že 
by tyto služby mohly ohrozit nezávislost. Členské státy 
uvědomí Komisi o jakýchkoli zakázaných službách 
doplněných na seznam uvedený v odstavci 1. 
3.Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce mohou 
členské státy povolit poskytování služeb uvedených v 
písm. a) bodu i) a písm. a) bodu iv) až vii) a v písmeni f), 
pokud jsou splněny tyto požadavky: 
a) služby nemají přímý vliv nebo mají samostatně nebo v 
souhrnu nevýznamný vliv na auditovanou účetní závěrku; 
b) odhad jejich vlivu na auditovanou účetní závěrku je 
uceleným způsobem zdokumentován a vysvětlen v 
dodatečné zprávě určené výboru pro audit uvedené v 
článku 11 a  
c) statutární auditor nebo auditorská společnost splňuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

89 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

zásady nezávislosti stanovené ve směrnici 2006/43/ES.  
4. Statutární auditor nebo auditorská společnost 
provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu a 
jakýkoli člen sítě, do níž daný statutární auditor nebo 
auditorská společnost případně patří, může auditovanému 
subjektu, jeho mateřskému podniku nebo podnikům, které 
ovládá, poskytovat jiné neauditorské služby než zakázané 
neauditorské služby uvedené v odstavcích 1 a 2, a to za 
podmínky schválení výborem pro audit po náležitém 
posouzení možného ohrožení nezávislosti a příslušných 
záruk v souladu s článkem 22b směrnice 2006/43/ES. 
Výbor pro audit vydá tam, kde je to namístě, pokyny 
ohledně služeb uvedených v odstavci 3. 
Členské státy mohou stanovit přísnější pravidla vymezující 
podmínky, za nichž může statutární auditor, auditorská 
společnost nebo člen sítě, do níž daný statutární auditor 
nebo auditorská společnost patří, poskytovat 
auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku nebo 
podnikům, které ovládá, jiné neauditorské služby než 
zakázané neauditorské služby uvedené v odstavci 1. 
5. Pokud člen sítě, do níž patří statutární auditor nebo 
auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu 
veřejného zájmu, poskytuje jakékoli neauditorské služby 
uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku podniku 
založenému v třetí zemi, jenž je ovládán auditovaným 
subjektem veřejného zájmu nebo je pod jeho kontrolou, 
dotčený statutární auditor nebo auditorská společnost 
posoudí, zda by toto poskytování služeb členem sítě 
neohrozilo jejich nezávislost. 
Pokud dochází k dopadu na jejich nezávislost, statutární 
auditor nebo auditorská společnost případně přijmou 
záruky, kterými rizika vyplývající z tohoto poskytování 
služeb v třetí zemi omezí. Statutární auditor nebo 
auditorská společnost mohou pokračovat v provádění 
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povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v 
případě, že mohou v souladu s článkem 6 tohoto nařízení 
a článkem 22b směrnice 2006/43/ES odůvodnit, že takové 
poskytování služeb nemá vliv na jejich profesionální 
úsudek a na zprávu auditora. 
Pro účely tohoto odstavce se má za to, že a) účast na 
rozhodování auditovaného subjektu a poskytování služeb 
uvedených v odst. 1 druhém pododstavci písm. b), c) a e) 
v každém případě ovlivňuje nezávislost a že tento vliv 
nelze zmírnit prostřednictvím žádných záruk; b) 
poskytování služeb uvedených v odst. 1 druhém 
pododstavci, kromě služeb uvedených v odst. 1 písm. b), 
c) a e) uvedeného pododstavce, ovlivňuje nezávislost a 
vyžaduje tedy přijetí záruk k omezení tohoto vlivu. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 90 

§ 24 až 24c včetně nadpisů znějí: 
„§ 24 
Systém zajištění kvality 

(1) Kontrolou kvality u auditora se zjišťuje, zda auditor postupuje při 
provádění auditorské činnosti v souladu s 
a) tímto zákonem, auditorskými standardy podle § 18, etickým 
kodexem a vnitřními předpisy Komory a 
b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
(2) Systém zajištění kvality zahrnuje kontroly kvality organizované a 
řízené 
a) kontrolním výborem podle § 39c odst. 4 písm. a) a 
b) dozorčí komisí podle § 35 odst. 1. 
(3) Systému zajištění kvality podléhají všichni auditoři, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
(4) Systém zajištění kvality musí splňovat tato kritéria: 
a) je nezávislý na kontrolovaných auditorech, 
b) podléhá veřejnému dohledu podle hlavy VI, 
c) kontrolu kvality provádí kontrolor kvality; tím není dotčen čl. 26 
odst. 5 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady 

32006L0043 čl. 29 Systémy zajištění kvality 

1. Každý členský stát zajistí, aby se na všechny statutární 
auditory a auditorské společnosti vztahoval systém 
zajištění kvality, který splňuje alespoň tato kritéria: 
a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým 
způsobem, aby byl nezávislý na kontrolovaných 
statutárních auditorech a auditorských společnostech a 
aby podléhal veřejnému dohledu; 
b) financování systému zajištění kvality je bezpečné a není 
vystaveno žádnému nepatřičnému vlivu ze strany 
statutárních auditorů nebo auditorských společností; 
c) systém zajištění kvality má vhodné zdroje; 
d) osoby, které provádějí přezkumy zajištění kvality, mají 
náležité odborné vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti 
povinného auditu a účetního výkaznictví a zároveň 
zvláštní školení o přezkumu zajištění kvality; 
e) výběr osob provádějících přezkum pro konkrétní úkoly 
přezkumu zajištění kvality se provádí objektivním 
postupem navrženým tak, aby bylo zajištěno, že 
neexistuje střet zájmů mezi osobami provádějícími 
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(EU) č. 537/2014, 
d) provedení kontroly kvality se stanovuje na základě analýzy rizik, a 
to u 
1. auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu 
veřejného zájmu, ve lhůtách upravených v čl. 26 odst. 2 druhý 
pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014, 
2. auditora, který neprovádí povinný audit ani u jednoho subjektu 
veřejného zájmu, nejméně jednou za 6 let, 
(5) Za auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho 
subjektu veřejného zájmu se pro účely systému zajištění kvality 
považuje auditor, který provedl povinný audit u subjektu veřejného 
zájmu  
a) podle čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014, a to po dobu 3 let od počátku účetního 
období, za které tento povinný audit u subjektu veřejného zájmu 
provedl, 
b) podle čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014, a to po dobu 6 let od počátku účetního 
období, za které tento povinný audit u subjektu veřejného zájmu 
provedl. 
(6) Jednou ročně Komora zpracovává dílčí zprávu o výsledcích 
kontrol kvality prováděných Komorou, kterou předává Radě ve lhůtě 
nejpozději do 3 měsíců od skončení kalendářního roku. 
(7) Jednou ročně vydává Rada souhrnnou zprávu o systému 
zajištění kvality, v níž uvádí podstatná zjištění, zejména opakované 
nedostatky vnitřních systémů řízení kvality u auditorů, které vyplývají 
z provedených kontrol kvality. Souhrnná zpráva o systému zajištění 
kvality obsahuje i informace vycházející z dílčí zprávy zpracované 
podle odstavce 6. Souhrnnou zprávu o systému zajištění kvality 
zveřejní Rada na svých internetových stránkách nejpozději do 6 
měsíců od skončení kalendářního roku. 
§ 24a 
Organizace systému zajištění kvality 

(1) Kontrolní výbor organizuje a řídí kontroly kvality v souladu s 

přezkum a kontrolovaným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností; 
f) rozsah přezkumu zajištění kvality podpořený vhodným 
prověřením vybraných auditorských spisů zahrnuje 
posouzení dodržování použitelných auditorských 
standardů a požadavků na nezávislost, množství a kvality 
vynaložených zdrojů, účtovaných auditorských odměn a 
vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti; 
g) přezkum zajištění kvality je předmětem zprávy, která 
obsahuje hlavní závěry přezkumu zajištění kvality; 
h) přezkum zajištění kvality se provádí na základě analýzy 
rizik, a to alespoň jednou za šest let v případě statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti provádějících 
povinné audity ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a); 
i) celkové výsledky systému zajištění kvality se každý rok 
zveřejňují; 
j) statutární auditor nebo auditorská společnost naplní v 
přiměřené době doporučení přezkumů kvality; 
k) přezkumy zajištění kvality musí být přiměřené a úměrné 
rozsahu a komplexnosti činnosti kontrolovaného 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 
Nejsou-li doporučení podle písmene j) naplněna, podléhá 
statutární auditor nebo auditorská společnost ve 
stanovených případech systému vyšetřování a sankcí 
podle článku 30. 
2. Pro účely odst. 1 písm. e) se výběr osob provádějících 
přezkum uskuteční alespoň podle těchto kritérií: 
a) osoby provádějící přezkum mají náležité odborné 
vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu 
a účetního výkaznictví a absolvovaly zvláštní odbornou 
přípravu v oblasti přezkumu zajištění kvality; 
b) působit v roli osoby provádějící přezkum zajištění kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti není 
povoleno osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, 
kdy přestala být společníkem či zaměstnancem 
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řádem ke kontrolám kvality, plánem kontroly kvality a požadavky na 
zajištění kvality podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014. 
(2) Dozorčí komise organizuje a řídí kontroly kvality v souladu s 
dozorčím řádem, plánem kontroly kvality a doporučeními vydanými 
Radou podle § 38 odst. 2 písm. i). 
(3) Řád ke kontrolám kvality podle odstavce 1 vydá Rada jako svůj 
vnitřní předpis a stanoví v něm postupy pro organizační a personální 
zabezpečení systému zajištění kvality. 
(4) Dozorčí řád podle odstavce 2 vydá Komora jako svůj vnitřní 
předpis a stanoví v něm postupy pro organizační a personální 
zabezpečení systému zajištění kvality. 
§ 24b 
Plán kontrol kvality 

(1) Komora předloží Radě v každém kalendářním pololetí návrh 
plánu na provedení kontrol kvality organizovaných a řízených 
dozorčí komisí. Při předložení návrhu plánu Radě Komora vždy 
uvede, jakým způsobem zohlednila kritéria uvedená v § 24 odst. 4 
písm. d). 
(2) V návrhu plánu podle odstavce 1 Komora uvede jméno auditora, 
u něhož je kontrola kvality plánována, jméno, popřípadě jména 
kontrolorů kvality pověřených provedením kontroly kvality, jméno 
navrženého vedoucího kontrolní skupiny a termín zahájení kontroly 
kvality. 
(3) Rada zpracuje plán kontrol kvality kontrolního výboru a dozorčí 
komise pro účely splnění kritérií uvedených v § 24 odst. 4 písm. d); 
při jeho zpracování zohlední návrh plánu předložený Komorou. Plán 
kontrol kvality obsahuje údaje podle odstavce 2. 
(4) O záměru provést kontrolu kvality organizovanou a řízenou 
dozorčí komisí, která není zahrnuta v plánu kontrol kvality, je 
Komora povinna informovat Radu s uvedením důvodů nebo rizik, 
pro které má být taková kontrola kvality provedena. 
§ 24c 
Kontrolor kvality 

(1) Kontrolorem kvality může být pouze fyzická osoba, která 

kontrolovaného statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
c) osoby provádějící přezkum učiní prohlášení, že mezi 
nimi a statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností, u nichž se má přezkum provést, neexistuje 
střet zájmů. 
3. Členské státy pro účely odst. 1 písm. k) vyžadují, aby 
příslušné orgány při přezkumu zajištění kvality povinného 
auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek 
středních a malých podniků zohlednily skutečnost, že 
auditorské standardy přijaté v souladu s článkem 26 jsou 
uzpůsobeny k uplatňování způsobem, který je úměrný 
rozsahu a složitosti podnikání auditovaného subjektu. 
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získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného 
bakalářského studijního programu9), zahraniční vysokoškolské 
vzdělání, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za 
rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v rámci akreditovaného 
bakalářského nebo magisterského studijního programu na základě 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo 
pokud takové vzdělání bylo uznáno podle jiného právního předpisu9), 
nebo dokončila studium, které je uznané příslušným členským 
státem za součást jeho vysokoškolského systému a jehož 
dokončení mu poskytuje vysokoškolskou kvalifikaci, 
b) má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo 
povinného auditu, 
c) absolvovala školení zaměřené na oblast kontroly kvality a 
d) splňuje další požadavky podle čl. 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, jde-li o kontrolu kvality 
organizovanou a řízenou kontrolním výborem. 
(2) Školení podle odstavce 1 písm. c) organizuje Rada. 
(3) Před provedením kontroly kvality kontrolor kvality prokáže 
čestným prohlášením, že v provedení kontroly mu nebrání 
skutečnosti uvedené v § 24d odst. 1, a to 
a) kontrolnímu výboru, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a 
řízenou kontrolním výborem, nebo 
b) dozorčí komisi, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a řízenou 
dozorčí komisí.“. 

  32006L0043 čl. 32 Zásady veřejného dohledu 

1. Členské státy zavedou účinný systém veřejného 
dohledu nad statutárními auditory a auditorskými 
společnostmi založený na zásadách uvedených v 
odstavcích 2 až 7 a určí příslušný orgán odpovědný za 
tento dohled. 
2. Všichni statutární auditoři a auditorské společnosti 
podléhají veřejnému dohledu. 
3. Příslušný orgán je řízen osobami mimo profesi, které 
mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit. Tyto 
osoby jsou vybírány nezávislým a transparentním 
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jmenovacím postupem. 
Příslušný orgán může pro provádění konkrétních úkolů 
najmout osoby vykonávající tuto profesi a může rovněž 
využít pomoci odborníků, pokud je to nezbytné pro řádné 
plnění jeho úkolů. V uvedených případech nejsou osoby 
vykonávající tuto profesi ani odborníci nijak zapojeni do 
procesu rozhodování příslušného orgánu. 
4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad: 
a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností; 
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu; 
c) průběžným vzděláváním; 
d) systémem zajištění kvality; 
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy. 
4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS. 
Členské státy o jejich určení informují Komisi. 
Příslušné orgány musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. 
4b. Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušnému 
orgánu přenést jakékoli ze svých úkolů na jiné orgány 
nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
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povolené pro účely provádění takových úkolů. 
Přenesením se stanoví přenesené úkoly a podmínky, za 
kterých mají být prováděny. Orgány nebo subjekty musejí 
být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné orgány nebo 
subjekty, má možnost převzít tyto přenesené pravomoci v 
jednotlivých případech zpět. 
5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a 
vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a 
auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. 
V případě, že si příslušný orgán najme pro provádění 
konkrétních úkolů odborníky, zajistí, aby mezi těmito 
odborníky a příslušným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností neexistoval střet zájmů. Tito 
odborníci musejí splňovat stejné požadavky jako ty, které 
jsou stanoveny v čl. 29 odst. 2 písm. a). 
Příslušnému orgánu se svěří pravomoci nezbytné k 
umožnění plnění jeho úkolů a povinností podle této 
směrnice. 
6. Příslušný orgán jedná transparentně. To zahrnuje 
zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti. 
7. Systém veřejného dohledu má k dispozici odpovídající 
finanční prostředky a zdroje pro zahájení a vedení 
vyšetřování podle odstavce 5. Financování systému 
veřejného dohledu musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
auditorů nebo auditorských společností. 

  32014L0056 čl. 1 bod 24 Článek 29 se mění takto:  
a) odstavec 1 se mění takto:  
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:  
„a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým 
způsobem, aby byl nezávislý na kontrolovaných 
statutárních auditorech a auditorských společnostech a 
aby podléhal veřejnému dohledu;“  
ii) písmeno h) se nahrazuje tímto:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

96 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

„h) přezkum zajištění kvality se provádí na základě 
analýzy rizik, a to alespoň jednou za šest let v případě 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
provádějících povinné audity ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. 
a);“  
iii) doplňuje se nové písmeno, které zní: 
„k) přezkumy zajištění kvality musí být přiměřené a 
úměrné rozsahu a komplexnosti činnosti kontrolovaného 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti.“;  
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:  
„2. Pro účely odst. 1 písm. e) se výběr osob provádějících 
přezkum uskuteční alespoň podle těchto kritérií:  
a) osoby provádějící přezkum mají náležité odborné 
vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu 
a účetního výkaznictví a absolvovaly zvláštní odbornou 
přípravu v oblasti přezkumu zajištění kvality;  
b) působit v roli osoby provádějící přezkum zajištění kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti není 
povoleno osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, 
kdy přestala být společníkem či zaměstnancem 
kontrolovaného statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
c)osoby provádějící přezkum učiní prohlášení, že mezi 
nimi a statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností, u nichž se má přezkum provést, neexistuje 
střet zájmů.“  
c) vkládá se nový odstavec, který zní: 
„3.Členské státy pro účely odst. 1 písm. k) vyžadují, aby 
příslušné orgány při přezkumu zajištění kvality povinného 
auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek 
středních a malých podniků zohlednily skutečnost, že 
auditorské standardy přijaté v souladu s článkem 26 jsou 
uzpůsobeny k uplatňování způsobem, který je úměrný 
rozsahu a složitosti podnikání auditovaného subjektu.“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 26 Článek 32 se mění takto:  
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a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Členské státy zavedou účinný systém veřejného 
dohledu nad statutárními auditory a auditorskými 
společnostmi založený na zásadách uvedených v 
odstavcích 2 až 7 a určí příslušný orgán odpovědný za 
tento dohled.“  
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3. Příslušný orgán je řízen osobami mimo profesi, které 
mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit. Tyto 
osoby jsou vybírány nezávislým a transparentním 
jmenovacím postupem. 
Příslušný orgán může pro provádění konkrétních úkolů 
najmout osoby vykonávající tuto profesi a může rovněž 
využít pomoci odborníků, pokud je to nezbytné pro řádné 
plnění jeho úkolů. V uvedených případech nejsou osoby 
vykonávající tuto profesi ani odborníci nijak zapojeni do 
procesu rozhodování příslušného orgánu.“  
c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
„4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad: a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností;  
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu; c) průběžným vzděláváním;  
d) systémem zajištění kvality; 
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy.“;  
d) vkládají se nové odstavce, které znějí: 
„4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
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smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS. Členské státy o jejich určení informují 
Komisi. Příslušné orgány musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. 4b.Členské státy mohou 
přenést nebo povolit příslušnému orgánu přenést jakékoli 
ze svých úkolů na jiné orgány nebo subjekty, které jsou 
určené či jinak ze zákona povolené pro účely provádění 
takových úkolů. Přenesením se stanoví přenesené úkoly a 
podmínky, za kterých mají být prováděny. Orgány nebo 
subjekty musejí být organizovány tak, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů. Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné 
orgány nebo subjekty, má možnost převzít tyto přenesené 
pravomoci v jednotlivých případech zpět.“  
e) odstavce 5 až 7 se nahrazují tímto:  
„5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a 
vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a 
auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. V 
případě, že si příslušný orgán najme pro provádění 
konkrétních úkolů odborníky, zajistí, aby mezi těmito 
odborníky a příslušným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností neexistoval střet zájmů. Tito 
odborníci musejí splňovat stejné požadavky jako ty, které 
jsou stanoveny v čl. 29 odst. 2 písm. a). Příslušnému 
orgánu se svěří pravomoci nezbytné k umožnění plnění 
jeho úkolů a povinností podle této směrnice. 
6. Příslušný orgán jedná transparentně. To zahrnuje 
zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti. 
7.Systém veřejného dohledu má k dispozici odpovídající 
finanční prostředky a zdroje pro zahájení a vedení 
vyšetřování podle odstavce 5. Financování systému 
veřejného dohledu musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
auditorů nebo auditorských společností.“ 
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  32014R0537 čl. 26 Zajištění kvality  

1. Pro účely tohoto článku se rozumí: 
a) „kontrolami“ přezkumy zajištění kvality u statutárních 
auditorů a auditorských společností, které provádí 
kontrolor a které nejsou vyšetřováním ve smyslu čl. 32 
odst. 5 směrnice 2006/43/ES; 
b) „kontrolorem“ osoba provádějící přezkum, která splňuje 
požadavky stanovené v odst. 5 prvním pododstavci písm. 
a) tohoto článku a je zaměstnancem příslušného orgánu 
nebo pro něj vykonává činnost na základě smlouvy; 
c) „odborníkem“ fyzická osoba, která má specifické 
odborné znalosti v oblasti finančních trhů, účetního 
výkaznictví, provádění auditu či v jiných oblastech 
týkajících se kontrol, přičemž odborníky mohou být i činní 
statutární auditoři. 
2. Příslušné orgány určené podle čl. 20 odst. 1 zavedou 
účinný systém zajištění kvality auditu. Příslušné orgány 
provádějí přezkum zajištění kvality u statutárních auditorů 
a auditorských společností, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, na základě analýzy rizik, a to: 
a) alespoň jednou za tři roky v případě statutárních 
auditorů a auditorských společností provádějících povinný 
audit jiných subjektů veřejného zájmu, než jsou subjekty 
veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 bodu 17 a 18 směrnice 
2006/43/ES, a 
b) alespoň jednou za šest let v případech jiných, než jsou 
uvedené v písmeni a). 
3. Příslušný orgán má tyto povinnosti: 
a) schvalování a změny kontrolních metodik včetně 
příruček pro kontrolu a navazující činnosti, metodik 
výkaznictví a periodických kontrolních programů; 
b) schvalování a změny zpráv o kontrole a zpráv o 
navazujících činnostech; 
c) schvalování a přidělování kontrolorů pro každou 
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kontrolu. Příslušný orgán přidělí na systém zajištění kvality 
odpovídající zdroje.  
4. Příslušný orgán organizuje systém zajištění kvality 
takovým způsobem, aby fungoval nezávisle na 
kontrolovaných statutárních auditorech a auditorských 
společnostech. Příslušný orgán zajistí, aby existovaly 
vhodné politiky a postupy týkající se nezávislosti a 
objektivnosti pracovníků, včetně kontrolorů, a systému 
zajištění kvality. 
5. Příslušný orgán musí při jmenování kontrolorů splnit 
tato kritéria: 
a) kontroloři musejí mít náležité odborné vzdělání a 
patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu a účetního 
výkaznictví a zároveň projít zvláštní odbornou přípravou v 
oblasti přezkumu zajištění kvality; 
b) osobě, která je činným statutárním auditorem nebo je 
zaměstnána u statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti či je se statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností jinak spojena, není povoleno 
působit v roli kontrolora; 
c) působit v roli kontrolora při kontrole statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti není povoleno 
osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, kdy 
přestala být společníkem či zaměstnancem daného 
statutárního auditora nebo dané auditorské společnosti 
nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
d) kontroloři učiní prohlášení, že mezi nimi a 
kontrolovaným statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností neexistuje střet zájmů. 
Odchylně od odst. 1 písm. b) může příslušný orgán uzavřít 
smlouvu s odborníky na provádění konkrétních kontrol, 
pokud nemá dostatečný počet kontrolorů. Příslušnému 
orgánu mohou být rovněž nápomocni odborníci, pokud je 
to nezbytné pro řádný průběh kontroly. V takových 
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případech příslušné orgány a odborníci postupují v 
souladu s požadavky podle tohoto odstavce. Odborníci se 
nesmějí podílet na správě a řízení profesních sdružení a 
subjektů, ani nesmějí být jejich zaměstnanci nebo jinými 
osobami, které pro ně vykonávají činnost na základě 
smlouvy, ale mohou být jejich členy.  
6. Rozsah kontrol by měl zahrnovat alespoň: 
a) hodnocení koncepce vnitřního systému řízení kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti; 
b) přiměřené prověření souladu postupů a přezkum 
auditorských spisů subjektů veřejného zájmu s cílem ověřit 
účinnost vnitřního systému řízení kvality; 
c) s ohledem na zjištění učiněná při kontrolách podle 
písmen a) a b) tohoto odstavce hodnocení obsahu 
poslední výroční zprávy o transparentnosti zveřejněné 
statutárním auditorem nebo auditorskou společností v 
souladu s článkem 13. 
7. Měly by být přezkoumány alespoň tyto politiky a 
postupy vnitřní kontroly kvality statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti: 
a) dodržování příslušných auditorských standardů a norem 
řízení kvality a dodržování etických požadavků a 
požadavků nezávislosti, včetně požadavků uvedených v 
kapitole IV směrnice 2006/43/ES a v článcích 4 a 5 tohoto 
nařízení, jakož i příslušných právních a správních předpisů 
dotčeného členského státu ze strany statutárního auditora 
nebo auditorské společnosti; 
b) množství a kvalita použitých zdrojů, včetně dodržování 
požadavků na průběžné vzdělávání uvedených v článku 
13 směrnice 2006/43/ES; 
c) dodržování požadavků uvedených v článku 4 tohoto 
nařízení týkajících se odměn účtovaných za audit. Pro 
účely prověření souladu jsou auditorské spisy vybírány na 
základě analýzy rizik případného nesprávného provádění 
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povinného auditu. Příslušné orgány rovněž pravidelně 
přezkoumávají metodiky užívané statutárními auditory a 
auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit. 
Příslušné orgány mají pravomoc provádět i jiné kontroly 
kromě kontroly uvedené v prvním pododstavci.  
8. Zjištění a závěry, které byly učiněny při kontrolách a 
jsou podkladem pro doporučení, včetně zjištění a závěrů 
týkajících se zprávy o transparentnosti, jsou sděleny 
kontrolovanému statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti a jsou s nimi prodiskutovány před 
vypracováním zprávy o kontrole. Kontrolovaný statutární 
auditor nebo auditorská společnost provede doporučení 
vyplývající z kontrol v přiměřené lhůtě, kterou určí 
příslušný orgán. V případě doporučení týkajících se 
vnitřního systému řízení kvality statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti nesmí tato lhůta překročit 12 
měsíců.  
9. Kontrola je předmětem zprávy, která obsahuje hlavní 
závěry a doporučení přezkumu zajištění kvality. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 91 

Za § 24c se vkládají nové § 24d až 24i, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 24d 
Kontrola kvality 

(1) Kontrola kvality nesmí být provedena kontrolorem kvality, pokud 
a) je s kontrolovaným auditorem ve střetu zájmů, 
b) je osobou blízkou podle občanského zákoníku kontrolovanému 
statutárnímu auditorovi, 
c) je s kontrolovaným auditorem smluvně zavázán, 
d) je ovládající osobou kontrolované auditorské společnosti, 
e) má podíl na hlasovacích právech v kontrolované auditorské 
společnosti, 
f) je členem řídicího, kontrolního nebo nejvyššího orgánu 
kontrolované auditorské společnosti, 
g) neuplynuly alespoň 3 roky ode dne, kdy přestal být s 
kontrolovaným auditorem ve vztahu podle písmen c) až f), nebo 

32006L0043 čl. 29 Systémy zajištění kvality 

1. Každý členský stát zajistí, aby se na všechny statutární 
auditory a auditorské společnosti vztahoval systém 
zajištění kvality, který splňuje alespoň tato kritéria: 
a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým 
způsobem, aby byl nezávislý na kontrolovaných 
statutárních auditorech a auditorských společnostech a 
aby podléhal veřejnému dohledu; 
b) financování systému zajištění kvality je bezpečné a není 
vystaveno žádnému nepatřičnému vlivu ze strany 
statutárních auditorů nebo auditorských společností; 
c) systém zajištění kvality má vhodné zdroje; 
d) osoby, které provádějí přezkumy zajištění kvality, mají 
náležité odborné vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti 
povinného auditu a účetního výkaznictví a zároveň 
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h) by došlo ke kontrole vlastní činnosti. 
(2) Kontrola kvality je zahájena dnem doručení oznámení o termínu 
kontroly kvality auditorovi, který musí být oznámen auditorovi 
nejméně 30 dnů přede dnem zahájení vlastní kontrolní činnosti 
a) Radou, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a řízenou 
kontrolním výborem, nebo 
b) Komorou, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a řízenou 
dozorčí komisí. 
(3) Kontrola kvality u statutárního auditora, který provádí auditorskou 
činnost pro auditorskou společnost nebo pro statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet, se provádí společně s kontrolou kvality této auditorské 
společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet podle § 24 odst. 2. 
§ 24e 
Rozsah kontroly kvality 

(1) Kontrolor kvality provede kontrolu kvality v rozsahu nezbytném 
pro dosažení účelu kontroly kvality podle § 24 odst. 1 a její závěry 
doloží potřebnými podklady. Rozsah kontroly kvality musí být 
přiměřený a úměrný rozsahu a složitosti činnosti kontrolovaného 
auditora. 
(2)  Kontrolor kvality při kontrole kvality především 
a) posuzuje soulad vnitřního uspořádání a postupů auditora s tímto 
zákonem, auditorskými standardy podle § 18, etickým kodexem a 
požadavky na nezávislost a s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, s cílem ověřit účinnost vnitřního systému 
řízení kvality auditora, 
b) hodnotí vnitřní systém řízení kvality auditora ve vztahu k § 14d a 
jeho účinnost, 
c) posuzuje množství a kvalitu vynaložených zdrojů ve vztahu k § 
14g a 14d, 
d) kontroluje dodržování požadavku na průběžné vzdělávání, 
e) posuzuje odměny za provedení auditorské činnosti ve vztahu k § 
14, 14c a 16, 

zvláštní školení o přezkumu zajištění kvality; 
e) výběr osob provádějících přezkum pro konkrétní úkoly 
přezkumu zajištění kvality se provádí objektivním 
postupem navrženým tak, aby bylo zajištěno, že 
neexistuje střet zájmů mezi osobami provádějícími 
přezkum a kontrolovaným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností; 
f) rozsah přezkumu zajištění kvality podpořený vhodným 
prověřením vybraných auditorských spisů zahrnuje 
posouzení dodržování použitelných auditorských 
standardů a požadavků na nezávislost, množství a kvality 
vynaložených zdrojů, účtovaných auditorských odměn a 
vnitřního systému řízení kvality auditorské společnosti; 
g) přezkum zajištění kvality je předmětem zprávy, která 
obsahuje hlavní závěry přezkumu zajištění kvality; 
h) přezkum zajištění kvality se provádí na základě analýzy 
rizik, a to alespoň jednou za šest let v případě statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti provádějících 
povinné audity ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a); 
i) celkové výsledky systému zajištění kvality se každý rok 
zveřejňují; 
j) statutární auditor nebo auditorská společnost naplní v 
přiměřené době doporučení přezkumů kvality; 
k) přezkumy zajištění kvality musí být přiměřené a úměrné 
rozsahu a komplexnosti činnosti kontrolovaného 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 
Nejsou-li doporučení podle písmene j) naplněna, podléhá 
statutární auditor nebo auditorská společnost ve 
stanovených případech systému vyšetřování a sankcí 
podle článku 30. 
2. Pro účely odst. 1 písm. e) se výběr osob provádějících 
přezkum uskuteční alespoň podle těchto kritérií: 
a) osoby provádějící přezkum mají náležité odborné 
vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu 
a účetního výkaznictví a absolvovaly zvláštní odbornou 
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f) posuzuje vnitřní předpisy nebo metodiky auditora a 
g) posuzuje soulad postupů s požadovanými postupy stanovenými 
vnitřními předpisy Komory. 
(3) Při kontrole kvality prověřuje kontrolor kvality spisy auditora 
vybrané na základě provedené analýzy rizik spočívající v analýze 
možného nesprávného provádění auditorské činnosti. 
(4) Při kontrole kvality organizované a řízené kontrolním výborem 
kontrolor kvality dále přezkoumává obsah zprávy o transparentnosti 
s ohledem na zjištění učiněná podle odstavce 2 a dodržování 
požadavků uvedených v čl. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014. 
§ 24f 
Protokol o kontrole kvality 

(1) Zjistí-li kontrolor kvality v rámci kontroly kvality, že auditor 
nepostupoval při provádění auditorské činnosti v souladu s tímto 
zákonem, auditorskými standardy podle § 18, etickým kodexem a 
vnitřními předpisy Komory nebo přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, uvede tuto skutečnost v kontrolním 
zjištění. 
(2) Před vyhotovením protokolu o kontrole projedná kontrolor kvality 
s kontrolovaným auditorem kontrolní zjištění a případná navrhovaná 
opatření spočívající v nápravě nedostatků podle odstavce 1 
zjištěných v rámci kontroly kvality (dále jen „opatření k nápravě“). 
(3) Kontrolní zjištění a opatření k nápravě kontrolor kvality uvede v 
protokolu o kontrole a stanoví přiměřenou lhůtu k provedení těchto 
opatření, která nesmí být delší než 12 měsíců ode dne doručení 
stejnopisu protokolu o kontrole kontrolovanému auditorovi. 
(4) Kopii protokolu o kontrole po ukončení kontroly kvality předá 
kontrolor kvality 
a) Radě, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a řízenou dozorčí 
komisí, nebo 
b) Komoře, jde-li o kontrolu kvality organizovanou a řízenou 
kontrolním výborem. 
(5) Kontrolovaný auditor provede opatření k nápravě ve stanovené 

přípravu v oblasti přezkumu zajištění kvality; 
b) působit v roli osoby provádějící přezkum zajištění kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti není 
povoleno osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, 
kdy přestala být společníkem či zaměstnancem 
kontrolovaného statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
c) osoby provádějící přezkum učiní prohlášení, že mezi 
nimi a statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností, u nichž se má přezkum provést, neexistuje 
střet zájmů. 
3. Členské státy pro účely odst. 1 písm. k) vyžadují, aby 
příslušné orgány při přezkumu zajištění kvality povinného 
auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek 
středních a malých podniků zohlednily skutečnost, že 
auditorské standardy přijaté v souladu s článkem 26 jsou 
uzpůsobeny k uplatňování způsobem, který je úměrný 
rozsahu a složitosti podnikání auditovaného subjektu. 
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lhůtě. 
§ 24g 
Uchovávání spisu o kontrole kvality 

Spis o kontrole kvality se uchovává po dobu 10 let ode dne jeho 
uzavření; tato doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro vedení 
kárného řízení, řízení o správním deliktu nebo trestního řízení. 
§ 24h 
Kontrola kvality prováděná třetí osobou 

Je-li kontrola kvality prováděna podle čl. 26 odst. 5 druhý 
pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014, § 24d až 24g se použijí obdobně. 
§ 24i 
Společná kontrola kvality 

(1) Rada je oprávněna provést společnou kontrolu kvality u auditora, 
která se vztahuje k jím provedenému povinnému auditu společnosti, 
která vydala cenné papíry v třetí zemi nebo která je součástí skupiny 
zveřejňující konsolidovanou účetní závěrku v třetí zemi, s příslušným 
orgánem této třetí země, který splňuje požadavky, které Evropská 
komise prohlásí za přiměřené, za účelem zajištění účinného dohledu 
za podmínek stanovených tímto zákonem a pracovními ujednáními 
podle § 49. 
(2) Společné kontroly kvality provádí osoba nebo osoby, které 
splňují požadavky stanovené tímto zákonem na provádění kontrol 
kvality, pověřené Radou společně s osobami pověřenými příslušným 
orgánem třetí země. 
(3) Pracovní ujednání uzavřená mezi Radou a příslušným orgánem 
třetí země zajistí, kromě požadavků podle § 49 odst. 2, že 
a) jsou stanoveny požadavky na rozsah provádění společné kontroly 
kvality, které je příslušný orgán třetí země povinen dodržovat při 
provádění společné kontroly kvality podle odstavce 2, 
b) Rada může odmítnout společnou kontrolu kvality, pokud by 
společná kontrola kvality měla nepříznivý vliv na svrchovanost, 
bezpečnost nebo veřejný pořádek České republiky, 
c) příslušné orgány třetí země zaručí povinnost zachovávat 
mlčenlivost alespoň v rozsahu stanoveném v § 15b, 
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d) informace, na které se vztahuje povinnost zachovávat 
mlčenlivost, nesmějí být sděleny žádné jiné osobě nebo orgánu, než 
těm, které jsou uvedeny v pracovních ujednáních, a mohou být 
použity pouze pro výkon pravomocí v oblasti dohledové působnosti 
příslušného orgánu třetí země pro účely kontroly kvality a šetření, 
které splňují požadavky rovnocenné požadavkům uvedeným v § 24, 
25 a v hlavách VI a XI, a 
e) bez předchozího souhlasu Rady není příslušný orgán třetí země 
oprávněn dále poskytovat osobní údaje obsažené v pracovních 
materiálech k povinnému auditu a jiných dokumentech v držení 
auditorů; předávání údajů do třetí země probíhá podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů22). 
(4) Společná kontrola kvality musí splňovat tyto požadavky: 
a) osoby pověřené příslušným orgánem třetí země k provedení 
kontroly kvality jsou oprávněny nahlížet do spisu auditora a jiných 
dokumentů souvisejících s prováděním povinného auditu v souladu 
s tímto zákonem, 
b) osoby pověřené příslušným orgánem třetí země k provedení 
kontroly kvality jsou povinny prohlášením doložit splnění požadavků 
stanovených v § 24d odst. 1 a 
c) kontrolor kvality neumožní osobě pověřené příslušným orgánem 
třetí země k provedení kontroly kvality přístup k těm dokumentům k 
auditu, pokud by tím došlo k porušení tohoto zákona nebo 
pracovních ujednání. 
(5) Na společnou kontrolu kvality se použijí § 24c až 24g obdobně.“. 

  32006L0043 čl. 32 Zásady veřejného dohledu 

1. Členské státy zavedou účinný systém veřejného 
dohledu nad statutárními auditory a auditorskými 
společnostmi založený na zásadách uvedených v 
odstavcích 2 až 7 a určí příslušný orgán odpovědný za 
tento dohled. 
2. Všichni statutární auditoři a auditorské společnosti 
podléhají veřejnému dohledu. 
3. Příslušný orgán je řízen osobami mimo profesi, které 
mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit. Tyto 
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osoby jsou vybírány nezávislým a transparentním 
jmenovacím postupem. 
Příslušný orgán může pro provádění konkrétních úkolů 
najmout osoby vykonávající tuto profesi a může rovněž 
využít pomoci odborníků, pokud je to nezbytné pro řádné 
plnění jeho úkolů. V uvedených případech nejsou osoby 
vykonávající tuto profesi ani odborníci nijak zapojeni do 
procesu rozhodování příslušného orgánu. 
4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad: 
a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností; 
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu; 
c) průběžným vzděláváním; 
d) systémem zajištění kvality; 
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy. 
4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS. 
Členské státy o jejich určení informují Komisi. 
Příslušné orgány musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. 
4b. Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušnému 
orgánu přenést jakékoli ze svých úkolů na jiné orgány 
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nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
povolené pro účely provádění takových úkolů. 
Přenesením se stanoví přenesené úkoly a podmínky, za 
kterých mají být prováděny. Orgány nebo subjekty musejí 
být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné orgány nebo 
subjekty, má možnost převzít tyto přenesené pravomoci v 
jednotlivých případech zpět. 
5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a 
vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a 
auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. 
V případě, že si příslušný orgán najme pro provádění 
konkrétních úkolů odborníky, zajistí, aby mezi těmito 
odborníky a příslušným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností neexistoval střet zájmů. Tito 
odborníci musejí splňovat stejné požadavky jako ty, které 
jsou stanoveny v čl. 29 odst. 2 písm. a). 
Příslušnému orgánu se svěří pravomoci nezbytné k 
umožnění plnění jeho úkolů a povinností podle této 
směrnice. 
6. Příslušný orgán jedná transparentně. To zahrnuje 
zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti. 
7. Systém veřejného dohledu má k dispozici odpovídající 
finanční prostředky a zdroje pro zahájení a vedení 
vyšetřování podle odstavce 5. Financování systému 
veřejného dohledu musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
auditorů nebo auditorských společností. 

  32014L0056 čl. 1 bod 24 Článek 29 se mění takto:  
a) odstavec 1 se mění takto:  
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:  
„a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým 
způsobem, aby byl nezávislý na kontrolovaných 
statutárních auditorech a auditorských společnostech a 
aby podléhal veřejnému dohledu;“  
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ii) písmeno h) se nahrazuje tímto:  
„h) přezkum zajištění kvality se provádí na základě 
analýzy rizik, a to alespoň jednou za šest let v případě 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
provádějících povinné audity ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. 
a);“  
iii) doplňuje se nové písmeno, které zní: 
„k) přezkumy zajištění kvality musí být přiměřené a 
úměrné rozsahu a komplexnosti činnosti kontrolovaného 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti.“;  
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:  
„2. Pro účely odst. 1 písm. e) se výběr osob provádějících 
přezkum uskuteční alespoň podle těchto kritérií:  
a) osoby provádějící přezkum mají náležité odborné 
vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu 
a účetního výkaznictví a absolvovaly zvláštní odbornou 
přípravu v oblasti přezkumu zajištění kvality;  
b) působit v roli osoby provádějící přezkum zajištění kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti není 
povoleno osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, 
kdy přestala být společníkem či zaměstnancem 
kontrolovaného statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
c)osoby provádějící přezkum učiní prohlášení, že mezi 
nimi a statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností, u nichž se má přezkum provést, neexistuje 
střet zájmů.“  
c) vkládá se nový odstavec, který zní: 
„3.Členské státy pro účely odst. 1 písm. k) vyžadují, aby 
příslušné orgány při přezkumu zajištění kvality povinného 
auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek 
středních a malých podniků zohlednily skutečnost, že 
auditorské standardy přijaté v souladu s článkem 26 jsou 
uzpůsobeny k uplatňování způsobem, který je úměrný 
rozsahu a složitosti podnikání auditovaného subjektu.“ 
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  32014L0056 čl. 1 bod 26 Článek 32 se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Členské státy zavedou účinný systém veřejného 
dohledu nad statutárními auditory a auditorskými 
společnostmi založený na zásadách uvedených v 
odstavcích 2 až 7 a určí příslušný orgán odpovědný za 
tento dohled.“  
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3. Příslušný orgán je řízen osobami mimo profesi, které 
mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit. Tyto 
osoby jsou vybírány nezávislým a transparentním 
jmenovacím postupem. 
Příslušný orgán může pro provádění konkrétních úkolů 
najmout osoby vykonávající tuto profesi a může rovněž 
využít pomoci odborníků, pokud je to nezbytné pro řádné 
plnění jeho úkolů. V uvedených případech nejsou osoby 
vykonávající tuto profesi ani odborníci nijak zapojeni do 
procesu rozhodování příslušného orgánu.“  
c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
„4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad: a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností;  
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu; c) průběžným vzděláváním;  
d) systémem zajištění kvality; 
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy.“;  
d) vkládají se nové odstavce, které znějí: 
„4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
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auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS. Členské státy o jejich určení informují 
Komisi. Příslušné orgány musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. 4b.Členské státy mohou 
přenést nebo povolit příslušnému orgánu přenést jakékoli 
ze svých úkolů na jiné orgány nebo subjekty, které jsou 
určené či jinak ze zákona povolené pro účely provádění 
takových úkolů. Přenesením se stanoví přenesené úkoly a 
podmínky, za kterých mají být prováděny. Orgány nebo 
subjekty musejí být organizovány tak, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů. Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné 
orgány nebo subjekty, má možnost převzít tyto přenesené 
pravomoci v jednotlivých případech zpět.“  
e) odstavce 5 až 7 se nahrazují tímto:  
„5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a 
vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a 
auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. V 
případě, že si příslušný orgán najme pro provádění 
konkrétních úkolů odborníky, zajistí, aby mezi těmito 
odborníky a příslušným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností neexistoval střet zájmů. Tito 
odborníci musejí splňovat stejné požadavky jako ty, které 
jsou stanoveny v čl. 29 odst. 2 písm. a). Příslušnému 
orgánu se svěří pravomoci nezbytné k umožnění plnění 
jeho úkolů a povinností podle této směrnice. 
6. Příslušný orgán jedná transparentně. To zahrnuje 
zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti. 
7.Systém veřejného dohledu má k dispozici odpovídající 
finanční prostředky a zdroje pro zahájení a vedení 
vyšetřování podle odstavce 5. Financování systému 
veřejného dohledu musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
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auditorů nebo auditorských společností.“ 
  32014R0537 čl. 26 Zajištění kvality  

1. Pro účely tohoto článku se rozumí: 
a) „kontrolami“ přezkumy zajištění kvality u statutárních 
auditorů a auditorských společností, které provádí 
kontrolor a které nejsou vyšetřováním ve smyslu čl. 32 
odst. 5 směrnice 2006/43/ES; 
b) „kontrolorem“ osoba provádějící přezkum, která splňuje 
požadavky stanovené v odst. 5 prvním pododstavci písm. 
a) tohoto článku a je zaměstnancem příslušného orgánu 
nebo pro něj vykonává činnost na základě smlouvy; 
c) „odborníkem“ fyzická osoba, která má specifické 
odborné znalosti v oblasti finančních trhů, účetního 
výkaznictví, provádění auditu či v jiných oblastech 
týkajících se kontrol, přičemž odborníky mohou být i činní 
statutární auditoři. 
2. Příslušné orgány určené podle čl. 20 odst. 1 zavedou 
účinný systém zajištění kvality auditu. Příslušné orgány 
provádějí přezkum zajištění kvality u statutárních auditorů 
a auditorských společností, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, na základě analýzy rizik, a to: 
a) alespoň jednou za tři roky v případě statutárních 
auditorů a auditorských společností provádějících povinný 
audit jiných subjektů veřejného zájmu, než jsou subjekty 
veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 bodu 17 a 18 směrnice 
2006/43/ES, a 
b) alespoň jednou za šest let v případech jiných, než jsou 
uvedené v písmeni a). 
3. Příslušný orgán má tyto povinnosti: 
a) schvalování a změny kontrolních metodik včetně 
příruček pro kontrolu a navazující činnosti, metodik 
výkaznictví a periodických kontrolních programů; 
b) schvalování a změny zpráv o kontrole a zpráv o 
navazujících činnostech; 
c) schvalování a přidělování kontrolorů pro každou 
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kontrolu. Příslušný orgán přidělí na systém zajištění kvality 
odpovídající zdroje.  
4. Příslušný orgán organizuje systém zajištění kvality 
takovým způsobem, aby fungoval nezávisle na 
kontrolovaných statutárních auditorech a auditorských 
společnostech. Příslušný orgán zajistí, aby existovaly 
vhodné politiky a postupy týkající se nezávislosti a 
objektivnosti pracovníků, včetně kontrolorů, a systému 
zajištění kvality. 
5. Příslušný orgán musí při jmenování kontrolorů splnit 
tato kritéria: 
a) kontroloři musejí mít náležité odborné vzdělání a 
patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu a účetního 
výkaznictví a zároveň projít zvláštní odbornou přípravou v 
oblasti přezkumu zajištění kvality; 
b) osobě, která je činným statutárním auditorem nebo je 
zaměstnána u statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti či je se statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností jinak spojena, není povoleno 
působit v roli kontrolora; 
c) působit v roli kontrolora při kontrole statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti není povoleno 
osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od doby, kdy 
přestala být společníkem či zaměstnancem daného 
statutárního auditora nebo dané auditorské společnosti 
nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena; 
d) kontroloři učiní prohlášení, že mezi nimi a 
kontrolovaným statutárním auditorem nebo auditorskou 
společností neexistuje střet zájmů. 
Odchylně od odst. 1 písm. b) může příslušný orgán uzavřít 
smlouvu s odborníky na provádění konkrétních kontrol, 
pokud nemá dostatečný počet kontrolorů. Příslušnému 
orgánu mohou být rovněž nápomocni odborníci, pokud je 
to nezbytné pro řádný průběh kontroly. V takových 
případech příslušné orgány a odborníci postupují v 
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souladu s požadavky podle tohoto odstavce. Odborníci se 
nesmějí podílet na správě a řízení profesních sdružení a 
subjektů, ani nesmějí být jejich zaměstnanci nebo jinými 
osobami, které pro ně vykonávají činnost na základě 
smlouvy, ale mohou být jejich členy.  
6. Rozsah kontrol by měl zahrnovat alespoň: 
a) hodnocení koncepce vnitřního systému řízení kvality 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti; 
b) přiměřené prověření souladu postupů a přezkum 
auditorských spisů subjektů veřejného zájmu s cílem ověřit 
účinnost vnitřního systému řízení kvality; 
c) s ohledem na zjištění učiněná při kontrolách podle 
písmen a) a b) tohoto odstavce hodnocení obsahu 
poslední výroční zprávy o transparentnosti zveřejněné 
statutárním auditorem nebo auditorskou společností v 
souladu s článkem 13. 
7. Měly by být přezkoumány alespoň tyto politiky a 
postupy vnitřní kontroly kvality statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti: 
a) dodržování příslušných auditorských standardů a norem 
řízení kvality a dodržování etických požadavků a 
požadavků nezávislosti, včetně požadavků uvedených v 
kapitole IV směrnice 2006/43/ES a v článcích 4 a 5 tohoto 
nařízení, jakož i příslušných právních a správních předpisů 
dotčeného členského státu ze strany statutárního auditora 
nebo auditorské společnosti; 
b) množství a kvalita použitých zdrojů, včetně dodržování 
požadavků na průběžné vzdělávání uvedených v článku 
13 směrnice 2006/43/ES; 
c) dodržování požadavků uvedených v článku 4 tohoto 
nařízení týkajících se odměn účtovaných za audit. Pro 
účely prověření souladu jsou auditorské spisy vybírány na 
základě analýzy rizik případného nesprávného provádění 
povinného auditu. Příslušné orgány rovněž pravidelně 
přezkoumávají metodiky užívané statutárními auditory a 
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auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit. 
Příslušné orgány mají pravomoc provádět i jiné kontroly 
kromě kontroly uvedené v prvním pododstavci.  
8. Zjištění a závěry, které byly učiněny při kontrolách a 
jsou podkladem pro doporučení, včetně zjištění a závěrů 
týkajících se zprávy o transparentnosti, jsou sděleny 
kontrolovanému statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti a jsou s nimi prodiskutovány před 
vypracováním zprávy o kontrole. Kontrolovaný statutární 
auditor nebo auditorská společnost provede doporučení 
vyplývající z kontrol v přiměřené lhůtě, kterou určí 
příslušný orgán. V případě doporučení týkajících se 
vnitřního systému řízení kvality statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti nesmí tato lhůta překročit 12 
měsíců.  
9. Kontrola je předmětem zprávy, která obsahuje hlavní 
závěry a doporučení přezkumu zajištění kvality. 

  32013D0280 čl. 2 odst. 1 V případě kontrol a vyšetřování statutárních auditorů nebo 
auditorských společností podléhá jakékoli předání 
pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v 
držení statutárních auditorů a auditorských společností 
předchozímu souhlasu příslušného orgánu dotyčného 
členského státu nebo je předání uvedených dokumentů 
prováděno příslušným orgánem dotyčného členského 
státu. 

  32013D0280 čl. 2 odst. 2 Předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných 
dokumentů v držení statutárních auditorů nebo 
auditorských společností smí sloužit pouze účelům 
veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality nebo 
vyšetřování auditorů a auditorských společností. 

  32013D0280 čl. 2 odst. 4 Členské státy zajistí, aby dvoustranná pracovní ujednání, 
která umožňují předávání pracovních materiálů k auditu 
nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo 
auditorských společností mezi jejich příslušnými orgány a 
příslušnými orgány Spojených států amerických, byla 
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Obsah 

odpovídajícím způsobem zabezpečena s ohledem na 
ochranu osobních údajů, profesního tajemství a citlivých 
obchodních informací týkajících se společností, jejichž 
účetní závěrky jsou předmětem auditu, a auditorů, kteří 
jsou v těchto dokumentech uvedeni. 

  32013D0280 čl. 2 odst. 6 Členské státy se mohou dohodnout na společných 
kontrolách, pouze pokud je to nutné. Zajistí, aby jakékoliv 
společné kontroly prováděné jejich příslušnými orgány a 
příslušnými orgány Spojených států amerických na území 
členských států podle článku 47 směrnice 2006/43/ES 
obecně probíhaly pod vedením příslušného orgánu 
dotyčného členského státu. 

  32013D0280 čl. 2 odst. 7 Členské státy zajistí, aby jakákoli dvoustranná pracovní 
ujednání mezi jejich příslušnými orgány a příslušnými 
orgány Spojených států amerických byla v souladu s 
podmínkami pro spolupráci stanovenými tímto článkem. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 92 

V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se za číslo „18“ vkládají slova 
„, které není správním deliktem podle hlavy XI“ a za slova „(dále jen 
„kárné provinění“)“ se vkládá čárka. 

32014R0537  čl. 24 odst. 1 Přenesení úkolů 

Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušným 
orgánům uvedeným v čl. 20 odst. 1 přenést jakékoli úkoly, 
jejichž plnění se vyžaduje podle tohoto nařízení, na jiné 
orgány nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
příslušné pro účely provádění takových úkolů, s výjimkou 
úkolů týkajících se:  
a) systému zajištění kvality podle článku 26;  
b) vyšetřování podle článku 23 tohoto nařízení a článku 32 
směrnice 2006/43/ES prováděného na základě výše 
uvedeného systému zajištění kvality nebo v důsledku 
postoupení jiným orgánem a  
c) ukládání sankcí a opatření, uvedených v kapitole VII 
směrnice 2006/43/ES v souvislosti s přezkumy zajištění 
kvality nebo vyšetřováním povinných auditů subjektů 
veřejného zájmu. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 25 odst. 1 písmeno e) zní: 
„e) vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
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I  
bod 93 

společnosti na dobu nejdéle 3 roky.“. VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
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dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
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za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
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možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
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Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 25 odst. 4 se za slovo „auditora“ vkládají slova „nebo správním 
deliktem podle hlavy XI“ a  číslo „5 000 000“ se nahrazuje číslem „10 

32014R0537  čl. 24 odst. 1 Přenesení úkolů 

Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušným 
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I  
bod 96 

000 000“. orgánům uvedeným v čl. 20 odst. 1 přenést jakékoli úkoly, 
jejichž plnění se vyžaduje podle tohoto nařízení, na jiné 
orgány nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
příslušné pro účely provádění takových úkolů, s výjimkou 
úkolů týkajících se:  
a) systému zajištění kvality podle článku 26;  
b) vyšetřování podle článku 23 tohoto nařízení a článku 32 
směrnice 2006/43/ES prováděného na základě výše 
uvedeného systému zajištění kvality nebo v důsledku 
postoupení jiným orgánem a  
c) ukládání sankcí a opatření, uvedených v kapitole VII 
směrnice 2006/43/ES v souvislosti s přezkumy zajištění 
kvality nebo vyšetřováním povinných auditů subjektů 
veřejného zájmu. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 106 

V § 27 odstavec 1 zní: 
„(1) Po uplynutí 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
uložení opatření uvedeného v § 25 odst. 1 písm. a) až c) se opatření 
považuje za zahlazené. Opatření uvedené v § 25 odst. 1 písm. d) a 
e) se považuje za zahlazené, uplynula-li ode dne, k němuž bylo 
vykonáno opatření zákazu, doba 7 let.“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
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uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
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osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
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f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
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odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
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3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 107 

V části první hlavě III se za § 27 vkládá nový § 27a, který včetně 
nadpisu zní: 
„§ 27a 
Zveřejnění rozhodnutí o kárném provinění 

(1) Komora zveřejní rozhodnutí o kárném provinění v rejstříku 
bezodkladně poté, co nabude právní moci. Zveřejňuje se výroková 
část rozhodnutí o kárném provinění. 
(2) Komora na základě rozhodnutí kárné komise Komory nezveřejní 
rozhodnutí o kárném provinění v rejstříku, pokud by zveřejnění 
ohrozilo stabilitu finančních trhů, probíhající trestní řízení vedené 
proti auditorovi nebo způsobilo účastníkům řízení nepřiměřené 
škody. Má-li Komora pochybnosti o možném ohrožení stability 
finančních trhů, může si vyžádat stanovisko České národní banky; 
přílohou žádosti je kopie rozhodnutí o kárném provinění. 
(3) Komora na základě rozhodnutí kárné komise Komory nezveřejní 
rozhodnutí o kárném provinění statutárního auditora v rejstříku, 
pokud by zveřejnění osobních údajů bylo nepřiměřené vzhledem k 
povaze a závažnosti kárného provinění. 
(4) V případě postupu podle odstavců 2 nebo 3 Komora zveřejní 
rozhodnutí o kárném provinění na svých internetových stránkách 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
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bez uvedení údajů umožňujících identifikaci auditora, o jehož 
kárném provinění bylo rozhodnuto, bezodkladně poté, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. 
(5) O rozhodnutí o kárném provinění auditora, který provádí 
auditorskou činnost v účetní jednotce, jež podléhá dohledu České 
národní banky, a které Komora nezveřejní podle odstavců 2 nebo 3, 
informuje Komora Českou národní banku; v informaci uvede jméno 
auditora, prohlášení viny, uložení opatření, případně prohlášení 
neviny a den nabytí právní moci rozhodnutí. 
(6) Je-li proti rozhodnutí o kárném provinění podána žaloba, zveřejní 
Komora tuto skutečnost v rejstříku. Komora zveřejní stejným 
způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu. 
(7) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o kárném provinění nesmějí 
být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než auditora, o jehož 
kárném provinění bylo rozhodnuto.“. 

uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
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osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
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f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
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odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
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3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 112 

V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Způsob řízení odborné praxe asistenta auditora auditorem a 
jejího vykazování stanoví Komora vnitřním předpisem.“. 

32006L0043 čl. 10 odst. 2 Členské státy zajistí, aby veškerá odborná praxe probíhala 
pod dohledem osob, které poskytují odpovídající záruky 
své schopnosti zajišťovat odbornou praxi. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 113 

V § 31 odst. 2 písm. a) se slova „provoz systému kontroly kvality 
podle § 24“ nahrazují slovy „provádění kontrol kvality 
organizovaných a řízených dozorčí komisí a podmínky pro 
spolupráci při kontrolách kvality podle § 24d odst. 3“. 

32014L0056 čl. 1 bod 24 
písm. a) bod 
ii) 

Článek 29 se mění takto:  
a) odstavec 1 se mění takto:  
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:  
„a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým 
způsobem, aby byl nezávislý na kontrolovaných 
statutárních auditorech a auditorských společnostech a 
aby podléhal veřejnému dohledu;“  
ii) písmeno h) se nahrazuje tímto:  
„h) přezkum zajištění kvality se provádí na základě 
analýzy rizik, a to alespoň jednou za šest let v případě 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
provádějících povinné audity ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. 
a);“  
iii) doplňuje se nové písmeno, které zní:  
„k) přezkumy zajištění kvality musí být přiměřené a 
úměrné rozsahu a komplexnosti činnosti kontrolovaného 
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statutárního auditora nebo auditorské společnosti.“; 
  32014L0056 čl. 1 bod 26 

písm. d) 
d) vkládají se nové odstavce, které znějí:  
„4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS.  
Členské státy o jejich určení informují Komisi. Příslušné 
orgány musejí být organizovány tak, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů.  
4b.Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušnému 
orgánu přenést jakékoli ze svých úkolů na jiné orgány 
nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
povolené pro účely provádění takových úkolů. 
Přenesením se stanoví přenesené úkoly a podmínky, za 
kterých mají být prováděny. Orgány nebo subjekty musejí 
být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  
Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné orgány nebo 
subjekty, má možnost převzít tyto přenesené pravomoci v 
jednotlivých případech zpět.“ 

  32014R0537 čl. 24 odst. 1 
písm. a) 

Přenesení úkolů 

Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušným 
orgánům uvedeným v čl. 20 odst. 1 přenést jakékoli úkoly, 
jejichž plnění se vyžaduje podle tohoto nařízení, na jiné 
orgány nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
příslušné pro účely provádění takových úkolů, s výjimkou 
úkolů týkajících se:  
a) systému zajištění kvality podle článku 26;  
b) vyšetřování podle článku 23 tohoto nařízení a článku 32 
směrnice 2006/43/ES prováděného na základě výše 
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uvedeného systému zajištění kvality nebo v důsledku 
postoupení jiným orgánem a  
c) ukládání sankcí a opatření, uvedených v kapitole VII 
směrnice 2006/43/ES v souvislosti s přezkumy zajištění 
kvality nebo vyšetřováním povinných auditů subjektů 
veřejného zájmu. 

  32014R0537 čl. 26 odst. 2 Příslušné orgány určené podle čl. 20 odst. 1 zavedou 
účinný systém zajištění kvality auditu. 
Příslušné orgány provádějí přezkum zajištění kvality u 
statutárních auditorů a auditorských společností, kteří 
provádějí povinný audit subjektů veřejného zájmu, na 
základě analýzy rizik, a to: 
a) alespoň jednou za tři roky v případě statutárních 
auditorů a auditorských společností provádějících povinný 
audit jiných subjektů veřejného zájmu, než jsou subjekty 
veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 bodu 17 a 18 směrnice 
2006/43/ES, a 
b) alespoň jednou za šest let v případech jiných, než jsou 
uvedené v písmeni a). 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 118 

V § 31 odst. 4 se text „h)“ nahrazuje textem „i)“ a slova „ve všech 
otázkách týkajících se veřejného dohledu a spolupráce Rady s 
příslušnými orgány v ostatních členských státech a třetích zemí 
podle § 37, hlavy VII a hlavy IX, pokud je o to Radou požádána“ se 
nahrazují slovy „při výkonu působnosti Rady podle tohoto zákona a 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“. 

32014L0056 čl. 1 bod 29 
písm. a) 

Článek 36 se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Orgány členských států příslušné pro schvalování, 
registraci, zajištění kvality, kontrolu a disciplínu, příslušné 
orgány určené podle článku 20 nařízení (EU) č. 537/2014 
a příslušné evropské orgány dohledu vzájemně 
spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich 
povinností a úkolů podle této směrnice a nařízení (EU) č. 
537/2014. Příslušné orgány členského státu jsou 
nápomocny příslušným orgánům jiných členských států a 
příslušným evropským orgánům dohledu. Příslušné 
orgány si zejména vyměňují informace a spolupracují při 
vyšetřováních, která se týkají provádění povinných 
auditů.“; 

ČÁST V § 31 odst. 5 se slova „§ 14, § 20 a § 24“ nahrazují slovy „§ 47 až 32014L0056 čl. 1 bod 37 Vkládá se nový článek, který zní:  
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PRVNÍ Čl. 
I  
bod 119 

49“. „Článek 48a  
Výkon přenesené pravomoci  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se 
svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.  
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 
26 odst. 3, čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2 a čl. 47 odst. 3 je 
Komisi svěřena na dobu pěti let od 16. června 2014. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci do devíti 
měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.  
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení 
pravomoci uvedené v čl. 26 odst. 3, čl. 45 odst. 6, čl. 46 
odst. 2 a čl. 47 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.  
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně 
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.  
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 26 odst. 3, 
čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2 a čl. 47 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě čtyř měsíců ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 
o dva měsíce.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 31 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Komora zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
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I  
bod 120 

domnělého porušení tohoto zákona, jiného právního předpisu 
upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů 
Komory nebo auditorských standardů podle § 18 a informuje o něm 
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tento mechanismus 
zahrnuje alespoň 
a) postupy pro hlášení porušení nebo domnělého porušení a jejich 
vyhodnocování, 
b) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo 
domnělé porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení 
nebo domnělé porušení, a 
c) postupy zajišťující právo osoby, která je údajně odpovědná za 
porušení nebo domnělé porušení, na vyjádření nebo podání 
vysvětlení, včetně práva na podání opravných prostředků proti 
rozhodnutí Komory.“. 

VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
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dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
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za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
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možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
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Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 35 odst. 1 větě poslední se slovo „systém“ zrušuje a slovo 
„auditu“ se nahrazuje slovy „u auditora, který neprovádí povinný 

32014L0056 čl. 1 bod 26 
písm. d) 

d) vkládají se nové odstavce, které znějí:  
„4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
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I  
bod 124 

audit ani u jednoho subjektu veřejného zájmu“. pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS.  
Členské státy o jejich určení informují Komisi. Příslušné 
orgány musejí být organizovány tak, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů.  
4b.Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušnému 
orgánu přenést jakékoli ze svých úkolů na jiné orgány 
nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
povolené pro účely provádění takových úkolů. 
Přenesením se stanoví přenesené úkoly a podmínky, za 
kterých mají být prováděny. Orgány nebo subjekty musejí 
být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  
Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné orgány nebo 
subjekty, má možnost převzít tyto přenesené pravomoci v 
jednotlivých případech zpět.“ 

  32014R0537 čl. 24 Přenesení úkolů 

1. Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušným 
orgánům uvedeným v čl. 20 odst. 1 přenést jakékoli úkoly, 
jejichž plnění se vyžaduje podle tohoto nařízení, na jiné 
orgány nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
příslušné pro účely provádění takových úkolů, s výjimkou 
úkolů týkajících se: 
a) systému zajištění kvality podle článku 26; 
b) vyšetřování podle článku 23 tohoto nařízení a článku 32 
směrnice 2006/43/ES prováděného na základě výše 
uvedeného systému zajištění kvality nebo v důsledku 
postoupení jiným orgánem a 
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c) ukládání sankcí a opatření, uvedených v kapitole VII 
směrnice 2006/43/ES v souvislosti s přezkumy zajištění 
kvality nebo vyšetřováním povinných auditů subjektů 
veřejného zájmu. 
2. Jakékoli plnění úkolů musí být na jiné orgány nebo 
subjekty výslovně přeneseno příslušným orgánem. V 
rámci přenesení se stanoví přenášené úkoly a podmínky, 
za kterých mají být provedeny. Pokud příslušný orgán 
přenese úkoly na jiné orgány nebo subjekty, má možnost 
převzít tyto pravomoci v jednotlivých případech zpět. 
3. Orgány nebo subjekty musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. Konečnou odpovědnost za 
dohled nad plněním tohoto nařízení a prováděcích 
opatření přijatých podle něj nese příslušný orgán, který 
úkoly přenesl. 
Příslušný orgán uvědomí Komisi a příslušné orgány 
členských států o všech ujednáních uzavřených s ohledem 
na přenesení úkolů, včetně přesných podmínek, kterými 
se toto přenesení úkolů řídí. 
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout o přenesení úkolů uvedených v odst. 1 bodě c) 
na jiný orgán nebo subjekt, který byl určen nebo je jinak ze 
zákona příslušný tyto úkoly vykonávat, pokud je většina 
osob podílejících se na správě a řízení dotčeného orgánu 
nebo subjektu nezávislá na auditorské profesi. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 125 

V § 36 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) Kárná komise informuje nejméně jednou za 6 měsíců Komoru a 
Radu o výsledcích své činnosti. 
(4) Kárná komise poskytne Radě pravidelně jednou za kalendářní 
čtvrtletí informace o uložených opatřeních podle § 25 pro účely § 38 
odst. 2 písm. q).“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
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jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
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auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
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relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
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a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
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porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 126 

V § 37 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která 
znějí: 
„b) je určeným příslušným orgánem podle čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
c) vykonává působnost příslušného orgánu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, neurčí-li 
tento zákon v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů 

32014R0537 čl. 20 odst. 1 Odpovědným za provádění úkolů stanovených v tomto 
nařízení a za zajištění uplatňování tohoto nařízení je určen 
některý z těchto příslušných orgánů: 
a) příslušný orgán uvedený v čl. 24 odst. 1 směrnice 
2004/109/ES; 
b) příslušný orgán uvedený v čl. 24 odst. 4 písm. h) 
směrnice 2004/109/ES; 
c) příslušný orgán uvedený v článku 32 směrnice 
2006/43/ES. 
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veřejného zájmu výkon působnosti jinému orgánu,“. 
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e). 

  32014R0537 čl. 24 Přenesení úkolů 

1. Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušným 
orgánům uvedeným v čl. 20 odst. 1 přenést jakékoli úkoly, 
jejichž plnění se vyžaduje podle tohoto nařízení, na jiné 
orgány nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
příslušné pro účely provádění takových úkolů, s výjimkou 
úkolů týkajících se: 
a) systému zajištění kvality podle článku 26; 
b) vyšetřování podle článku 23 tohoto nařízení a článku 32 
směrnice 2006/43/ES prováděného na základě výše 
uvedeného systému zajištění kvality nebo v důsledku 
postoupení jiným orgánem a 
c) ukládání sankcí a opatření, uvedených v kapitole VII 
směrnice 2006/43/ES v souvislosti s přezkumy zajištění 
kvality nebo vyšetřováním povinných auditů subjektů 
veřejného zájmu. 
2. Jakékoli plnění úkolů musí být na jiné orgány nebo 
subjekty výslovně přeneseno příslušným orgánem. V 
rámci přenesení se stanoví přenášené úkoly a podmínky, 
za kterých mají být provedeny. Pokud příslušný orgán 
přenese úkoly na jiné orgány nebo subjekty, má možnost 
převzít tyto pravomoci v jednotlivých případech zpět. 
3. Orgány nebo subjekty musejí být organizovány tak, aby 
nedocházelo ke střetu zájmů. Konečnou odpovědnost za 
dohled nad plněním tohoto nařízení a prováděcích 
opatření přijatých podle něj nese příslušný orgán, který 
úkoly přenesl. 
Příslušný orgán uvědomí Komisi a příslušné orgány 
členských států o všech ujednáních uzavřených s ohledem 
na přenesení úkolů, včetně přesných podmínek, kterými 
se toto přenesení úkolů řídí. 
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout o přenesení úkolů uvedených v odst. 1 bodě c) 
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na jiný orgán nebo subjekt, který byl určen nebo je jinak ze 
zákona příslušný tyto úkoly vykonávat, pokud je většina 
osob podílejících se na správě a řízení dotčeného orgánu 
nebo subjektu nezávislá na auditorské profesi. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 132 

V § 38 odst. 1 písmeno b) zní: 
„b) organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných 
a řízených dozorčí komisí,“. 

32014R0537 čl. 21 Podmínky nezávislosti 

Příslušné orgány jsou nezávislé na statutárních auditorech 
a auditorských společnostech. Příslušné orgány mohou 
konzultovat odborníky uvedené v čl. 26 odst. 1 písm. c) 
pro účely výkonu zvláštních úkolů a mohou rovněž využít 
jejich pomoci, pokud je to nezbytné pro řádné provedení 
jejich úkolů. V těchto případech nesmí být tito odborníci 
zapojeni do přijímání žádných rozhodnutí. Členem řídicího 
orgánu nebo osobou odpovědnou za rozhodování 
uvedených orgánů nesmí být žádná osoba, která v době 
zapojení do činnosti orgánu nebo v průběhu předchozích 
tří let: a) prováděla povinné audity; b) měla hlasovací 
právo v auditorské společnosti; c) byla členem správního, 
řídicího nebo dozorčího orgánu auditorské společnosti; d) 
byla společníkem či zaměstnancem auditorské společnosti 
nebo pro auditorskou společnost vykonávala činnost na 
základě smlouvy. Financování těchto orgánů musí být 
bezpečné a nesmí být vystaveno nepatřičnému vlivu ze 
strany statutárních auditorů a auditorských společností. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 134 

V § 38 odst. 2 písm. a) se slova „Ministerstvem financí na přípravě 
právních předpisů souvisejících s povinným auditem“ nahrazují slovy 
„orgány podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014 ve věcech týkajících se povinného auditu a plnění 
povinností podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu 

32014R0537 čl. 25 Spolupráce s dalšími příslušnými orgány na 
vnitrostátní úrovni 

Příslušné orgány určené v souladu s čl. 20 odst. 1 a 
případně orgán, na který příslušný orgán přenesl úkoly, 
spolupracují na vnitrostátní úrovni s: a) příslušnými orgány 
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Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu“. 

uvedenými v čl. 32 odst. 4 směrnice 2006/43/ES; b) 
orgány uvedenými v čl. 20 odst. 2 bez ohledu na to, zda 
byly určeny jako příslušné orgány pro účely tohoto 
nařízení či nikoli; c) finančními zpravodajskými jednotkami 
a příslušnými orgány uvedenými v článcích 21 a 37 
směrnice 2005/60/ES. V rámci této spolupráce se 
uplatňuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 
22 tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 135 

V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu a podílí se 
též na mezinárodní spolupráci dohledových orgánů, pokud je to 
nutné nebo žádoucí pro plnění povinností stanovených tímto 
zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu“. 

32014L0056 čl. 1 bod 33 Článek 45 se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1. Příslušné orgány členského státu zaregistrují v souladu 
s články 15, 16 a 17 všechny auditory a auditorské 
subjekty ze třetích zemí, pokud tito auditoři nebo 
auditorské subjekty ze třetích zemí předloží zprávu 
auditora týkající se roční nebo konsolidované účetní 
závěrky podniku se sídlem mimo Unii, jehož převoditelné 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu tohoto členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 
směrnice 2004/39/ES s výjimkou případů, kdy uvedený 
podnik vydává pouze nesplacené dluhopisy, pro které platí 
některá z následujících skutečností: a) jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu ve členském státě ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/109/ES (*) 
před 31. prosincem 2010, činí-li jmenovitá hodnota 
jednotlivého cenného papíru ke dni vydání alespoň 50 000 
EUR nebo v případě dluhopisů se jmenovitou hodnotou v 
jiné měně ke dni vydání odpovídá alespoň částce 50 000 
EUR; 
b) jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v 
členském státě ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 
2004/109/ES po 31. prosinci 2010, činí-li jmenovitá 
hodnota jednotlivého cenného papíru ke dni vydání 
alespoň 100 000 EUR nebo v případě dluhopisů se 
jmenovitou hodnotou v jiné měně ke dni vydání odpovídá 
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alespoň částce 100 000 EUR. 
 (*)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES 
ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 
31.12.2004, s. 38).“; b) odstavec 5 se mění takto: i) 
písmeno a) se zrušuje ii) písmeno d) se nahrazuje tímto: 
„d)audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b a 
25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“ iii) 
písmeno e) se nahrazuje tímto: „e)tento auditorský subjekt 
zveřejní na své internetové stránce výroční zprávu o 
průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v článku 
13 nařízení (EU) č. 537/2014 nebo splňuje rovnocenné 
požadavky na zveřejnění.“ c) vkládá se nový odstavec, 
který zní: „5a.Členský stát může zaregistrovat auditora ze 
třetí země, pouze pokud splňuje požadavky stanovené v 
odst. 5 písm. c), d) a e) tohoto článku.“; d) odstavec 6 se 
nahrazuje tímto: „6.S cílem zajistit jednotné podmínky 
uplatňování odst. 5 písm. d) tohoto článku je Komise 
zmocněna rozhodovat o rovnocennosti v něm uvedené 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 
Dokud Komise nepřijme takové rozhodnutí, mohou 
rovnocennost zmíněnou v odst. 5 písm. d) tohoto článku 
hodnotit členské státy. Komise je zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za 
účelem zavedení obecných kritérií rovnocennosti, kterých 
má být použito při posuzování, zda je audit účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku proveden v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 24 a 
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25. Členské státy budou používat tato kritéria, která jsou 
platná pro všechny třetí země, při hodnocení 
rovnocennosti na vnitrostátní úrovni.“  
 

  32014L0056 čl. 1 bod 34 V článku 46 se odstavec 2 se nahrazuje tímto: „2.Za 
účelem zajištění jednotných podmínek k provedení 
odstavce 1 tohoto článku je Komise zmocněna rozhodovat 
o rovnocennosti v něm uvedené prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. Poté, co 
Komise uzná rovnocennost uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku, mohou se členské státy rozhodnout, zda se na 
takovou rovnocennost částečně či zcela spolehnou, a 
podle toho neuplatnit nebo částečně či zcela upravit 
požadavky čl. 45 odst. 1 a 3. Členské státy mohou 
posoudit rovnocennost uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku nebo se spoléhat na posouzení jiných členských 
států, dokud Komise takové rozhodnutí nepřijme. Pokud 
Komise rozhodne, že požadavek rovnocennosti uvedený v 
odstavci 1 tohoto článku není splněn, může umožnit 
dotčeným auditorům a auditorským subjektům ze třetích 
zemí pokračovat v auditorské činnosti v souladu s 
požadavky dotyčného členského státu po přiměřenou 
přechodnou dobu. 
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem zavedení 
obecných kritérií rovnocennosti na základě požadavků 
stanovených v článcích 29, 30 a 32, která se použijí při 
posuzování toho, zda jsou systémy veřejného dohledu, 
zajištění kvality, vyšetřování a sankcí určité třetí země 
rovnocenné takovým systémům v Unii. Tato obecná 
kritéria budou členské státy používat při posuzování 
rovnocennosti na vnitrostátní úrovni v případě, že nebude 
k dispozici rozhodnutí Komise ohledně dotčené třetí 
země.“ 
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  32014L0056 čl. 1 bod 35 Článek 47 se mění takto: a) odstavec 1 se mění takto: i) 
návětí se nahrazuje tímto: „1.Členské státy mohou povolit 
předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných 
dokumentů v držení jimi schválených statutárních auditorů 
nebo auditorských společností i zpráv o kontrole a 
vyšetřování souvisejících s dotčenými audity příslušným 
orgánům třetí země, pokud:“; ii) písmeno a) nahrazuje 
tímto: „a) se tyto pracovní materiály k auditu nebo jiné 
dokumenty vztahují k auditům společností, které vydaly 
cenné papíry v této třetí zemi nebo které jsou součástí 
skupiny vydávající povinnou konsolidovanou účetní 
závěrku v této třetí zemi;“ b) v odstavci 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní: „ba) nebude narušena ochrana 
obchodních zájmů auditovaného subjektu včetně jeho 
průmyslového a duševního vlastnictví;“; c) v odst. 2 písm. 
d) se druhá odrážka nahrazuje tímto: „—pokud již v 
souvislosti s týmiž činy bylo proti týmž osobám před 
orgány dožádaného členského státu zahájeno soudní 
řízení, nebo — pokud příslušné orgány dožádaného státu 
již vynesly pravomocný rozsudek nad týmiž statutárními 
auditory nebo auditorskými společnostmi za tytéž činy.“ d) 
odstavec 3 se nahrazuje tímto: „3.Za účelem usnadnění 
spolupráce je Komise svěřena pravomoc rozhodnout o 
přiměřenosti podle odst. 1 písm. c) tohoto článku 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení 
souladu s rozhodnutím Komise. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 48a za účelem zavedení obecných kritérií 
přiměřenosti, podle kterých má Komise zhodnotit, zda 
příslušné orgány třetích zemí mohou být uznány za 
přiměřené z hlediska spolupráce s příslušnými orgány 
členských států při výměně pracovních materiálů k auditu 
nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů a 
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auditorských společností. Obecná kritéria přiměřenosti 
musí vycházet z požadavků stanovených v článku 36 nebo 
ze zásadně rovnocenných funkčních výsledků v oblasti 
přímé výměny pracovních materiálů k auditu nebo jiných 
dokumentů v držení statutárních auditorů nebo 
auditorských společností.“; e) odstavec 5 se zrušuje. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 136 

V § 38 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) spolupracuje s Komorou, Výborem evropských orgánů dohledu 
nad auditem a příslušnými orgány jiných členských států za účelem 
sjednocování požadavků na teoretickou přípravu a odbornou praxi a 
požadavků na rozdílovou zkoušku,“. 
Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena e) až n). 

32014L0056 čl. 1 bod 6 V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:  
„Příslušné orgány uvedené v článku 32 mezi sebou 
spolupracují s cílem dosáhnout sblížení požadavků 
stanovených v tomto článku. V rámci této spolupráce 
přihlédnou tyto příslušné orgány k vývoji v oblasti auditu a 
auditorské profese, a zejména ke sblížení požadavků, 
kterého již bylo v rámci této profese dosaženo. 
Spolupracují s Výborem evropských orgánů dohledu nad 
auditem (CEAOB) a s příslušnými orgány uvedenými v 
článku 20 nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, v níž se 
takové sbližování týká povinného auditu subjektů 
veřejného zájmu.“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 10 Článek 14 se nahrazuje tímto: 
„Článek 14 
Schvalování statutárních auditorů z jiného členského 
státu  

1. Příslušné orgány zavedou postupy pro schvalování 
statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nesmí překračovat 
požadavek na absolvování adaptačního období podle čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES (*) nebo na složení zkoušky způsobilosti podle 
čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené směrnice. 
2. Hostitelský členský stát rozhodne, zda se žadatel o 
schválení podrobí adaptačnímu období ve smyslu čl. 3 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

155 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

odst. 1 písm. g) směrnice 2005/36/ES, nebo zkoušce 
způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené 
směrnice. 
Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a 
žadatel musí být podroben hodnocení. 
Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z jazyků 
povolených podle jazykových předpisů platných v daném 
hostitelském členském státě. Smí se týkat pouze 
přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti 
právních předpisů tohoto hostitelského členského státu v 
rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. 
3. Příslušné orgány spolupracují v rámci výboru CEAOB s 
cílem dosáhnout sblížení požadavků na adaptační období 
a zkoušku způsobilosti. Budou posilovat transparentnost a 
předvídatelnost požadavků. Spolupracují s výborem 
CEAOB a s příslušnými orgány uvedenými v článku 20 
nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, do níž se takové 
sbližování týká povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. 
věst. L 255, 30. 9. 2005, s. 22).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 141 

V § 38 odst. 2 písm. i) se slova „k systému kontroly kvality a“ zrušují 
a na konci textu písmene se doplňují slova „podle § 37 odst. 2 a 
spolupráce podle písmene d)“. 

32014L0056 čl. 1 bod 6 V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:  
„Příslušné orgány uvedené v článku 32 mezi sebou 
spolupracují s cílem dosáhnout sblížení požadavků 
stanovených v tomto článku. V rámci této spolupráce 
přihlédnou tyto příslušné orgány k vývoji v oblasti auditu a 
auditorské profese, a zejména ke sblížení požadavků, 
kterého již bylo v rámci této profese dosaženo. 
Spolupracují s Výborem evropských orgánů dohledu nad 
auditem (CEAOB) a s příslušnými orgány uvedenými v 
článku 20 nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, v níž se 
takové sbližování týká povinného auditu subjektů 
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veřejného zájmu.“ 
  32014L0056 čl. 1 bod 10 Článek 14 se nahrazuje tímto: 

„Článek 14 
Schvalování statutárních auditorů z jiného členského 
státu  

1. Příslušné orgány zavedou postupy pro schvalování 
statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nesmí překračovat 
požadavek na absolvování adaptačního období podle čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES (*) nebo na složení zkoušky způsobilosti podle 
čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené směrnice. 
2. Hostitelský členský stát rozhodne, zda se žadatel o 
schválení podrobí adaptačnímu období ve smyslu čl. 3 
odst. 1 písm. g) směrnice 2005/36/ES, nebo zkoušce 
způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) uvedené 
směrnice. 
Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a 
žadatel musí být podroben hodnocení. 
Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z jazyků 
povolených podle jazykových předpisů platných v daném 
hostitelském členském státě. Smí se týkat pouze 
přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti 
právních předpisů tohoto hostitelského členského státu v 
rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. 
3. Příslušné orgány spolupracují v rámci výboru CEAOB s 
cílem dosáhnout sblížení požadavků na adaptační období 
a zkoušku způsobilosti. Budou posilovat transparentnost a 
předvídatelnost požadavků. Spolupracují s výborem 
CEAOB a s příslušnými orgány uvedenými v článku 20 
nařízení (EU) č. 537/2014 do té míry, do níž se takové 
sbližování týká povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
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ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. 
věst. L 255, 30. 9. 2005, s. 22).“ 

  32014L0056 čl. 1 bod 26 
písm. c) 

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
„4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad:  
a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností;  
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu;  
c) průběžným vzděláváním;  
d) systémem zajištění kvality;  
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy.“; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 142 

V § 38 odst. 2 písm. k) se slova „podle § 24b“ nahrazují slovy 
„organizované a řízené dozorčí komisí“ a slova „a navrhuje opatření 
k nápravě“ se nahrazují slovy „, která není s kontrolovaným 
auditorem ve střetu zájmů a splňuje požadavky uvedené v § 24c 
odst. 1“. 

32014L0056 čl. 1 bod 26 
písm. c) 

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:  
„4. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled 
nad:  
a) schvalováním a registrací statutárních auditorů a 
auditorských společností;  
b) přijímáním standardů profesní etiky a vnitřního řízení 
kvality auditorských společností a auditorských služeb, 
pokud tyto standardy nepřijímají nebo neschvalují jiné 
orgány členského státu;  
c) průběžným vzděláváním;  
d) systémem zajištění kvality;  
e) systémy vyšetřování a správními disciplinárními 
systémy.“; 

  32014L0056 čl. 1 bod 26 
písm. e) 

e) odstavce 5 až 7 se nahrazují tímto:  
„5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a 
vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a 
auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření.  
V případě, že si příslušný orgán najme pro provádění 
konkrétních úkolů odborníky, zajistí, aby mezi těmito 
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odborníky a příslušným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností neexistoval střet zájmů. Tito 
odborníci musejí splňovat stejné požadavky jako ty, které 
jsou stanoveny v čl. 29 odst. 2 písm. a).  
Příslušnému orgánu se svěří pravomoci nezbytné k 
umožnění plnění jeho úkolů a povinností podle této 
směrnice.  
6. Příslušný orgán jedná transparentně. To zahrnuje 
zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti.  
7. Systém veřejného dohledu má k dispozici odpovídající 
finanční prostředky a zdroje pro zahájení a vedení 
vyšetřování podle odstavce 5. Financování systému 
veřejného dohledu musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
auditorů nebo auditorských společností.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 144 

V § 38 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena m) až t), která znějí: 
„m) kontroluje, zda jsou auditory, osobami, které se přímo podílejí na 
činnostech souvisejících s povinným auditem u účetní jednotky, 
členy sítě a subjekty veřejného zájmu dodržována ustanovení přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
n) rozhoduje o prodloužení podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
o) sleduje vývoj na trhu provádění povinného auditu subjektů 
veřejného zájmu a zpracovává zprávu o vývoji na trhu poskytování 
služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu v souladu s čl. 
27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
p) sjednává a uzavírá dohody s příslušnými orgány třetích zemí za 
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu, 
q) zpracovává přehled všech opatření, která byla za každý 
kalendářní rok uložena auditorům podle § 25 a hlavy XI a předává je 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
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Výboru evropských orgánů dohledu nad auditem, 
r) zveřejní jména auditorů, jejichž podíl odměn za povinný audit 
účtovaných nebo evidovaných od subjektů veřejného zájmu 
nepřesahuje 15 % z celkových odměn účtovaných nebo 
evidovaných za povinný audit za kalendářní rok podle čl. 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
s) pro účely čl. 17 odst. 8 třetí pododstavec nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 určuje datum pro uplatňování 
požadavků na trvání auditorské zakázky, 
t) informuje Výbor evropských orgánů dohledu nad auditem o 
uložených opatřeních zákazu výkonu auditorské činnosti a vyloučení 
z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti nebo 
subjektu veřejného zájmu podle jiného právního předpisu.“. 

3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
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osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
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právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

162 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
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směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 145 

V § 38 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí: 
„(4) Rada zveřejní účetní závěrku Rady za předcházející účetní 
období na svých internetových stránkách nejpozději do 30. června a 
dále informace podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014. Tyto informace musejí být na internetových 
stránkách zveřejněny po dobu alespoň 5 let od jejich zveřejnění 
včetně případných oprav. 
(5) Rada informuje Českou národní banku o výpovědi závazku ze 
smlouvy o povinném auditu nebo o odstoupení od smlouvy o 
povinném auditu podle § 17a, je-li smluvní stranou účetní jednotka 
podléhající dohledu České národní banky. 
(6) Rada se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu podílí na 
činnosti Výboru evropských orgánů dohledu nad auditem podle čl. 
30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
(7) Rada se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu podílí na 
činnosti kolegií orgánů dohledu v rámci spolupráce příslušných 

32014R0537 čl. 25 Spolupráce s dalšími příslušnými orgány na 
vnitrostátní úrovni 

Příslušné orgány určené v souladu s čl. 20 odst. 1 a 
případně orgán, na který příslušný orgán přenesl úkoly, 
spolupracují na vnitrostátní úrovni s: a) příslušnými orgány 
uvedenými v čl. 32 odst. 4 směrnice 2006/43/ES; b) 
orgány uvedenými v čl. 20 odst. 2 bez ohledu na to, zda 
byly určeny jako příslušné orgány pro účely tohoto 
nařízení či nikoli; c) finančními zpravodajskými jednotkami 
a příslušnými orgány uvedenými v článcích 21 a 37 
směrnice 2005/60/ES. V rámci této spolupráce se 
uplatňuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 
22 tohoto nařízení. 
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orgánů podle čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014. 
(8) Rada sdělí na požádání České národní bance výsledek kontroly 
kvality u auditora, který provádí povinný audit účetní jednotky, jež 
podléhá dohledu České národní banky.“. 

  32014R0537 čl. 28 Transparentnost příslušných orgánů 

Činnost příslušných orgánů musí být transparentní a tyto 
orgány musí zveřejňovat alespoň: a) roční zprávy o 
činnosti týkající se úkolů podle tohoto nařízení; b) roční 
programy činnosti týkající se úkolů podle tohoto nařízení; 
c) každoroční zprávu o celkových výsledcích systému 
zajištění kvality. Tato zpráva zahrnuje informace o 
vydaných doporučeních, činnostech navazujících na 
doporučení, opatřeních v oblasti dohledu a uložených 
sankcích. Rovněž obsahuje kvantitativní informace a jiné 
zásadní informace o výkonnosti v oblasti finančních zdrojů 
a personálního obsazení a účinnosti a účelnosti systému 
zajištění kvality; d) souhrnné informace o zjištěních a 
závěrech z kontrol uvedených v čl. 26 odst. 8 prvním 
pododstavci. Členské státy mohou vyžadovat zveřejnění 
těchto zjištění a závěrů při jednotlivých kontrolách. 

  32014R0537 čl. 30 Zřízení výboru CEAOB 

1. Aniž je dotčena organizace vnitrostátního dohledu nad 
auditem, spolupráce mezi příslušnými orgány je 
organizována v rámci výboru CEAOB. 
2. Výbor CEAOB je tvořen jedním členem z každého 
členského státu, kterým je zástupce na vysoké úrovni 
příslušného orgánu uvedeného v čl. 32 odst. 1 směrnice 
2006/43/ES, a jedním členem jmenovaným orgánem 
ESMA (společně dále jen „členové“). 
3. Orgány EBA a EIOPA budou přizvány k účasti na 
zasedáních výboru CEAOB coby pozorovatelé. 
4.Výbor CEAOB se schází v pravidelných intervalech a v 
případě potřeby na žádost Komise nebo některého 
členského státu. 
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5. Každý člen výboru CEAOB má jeden hlas, s výjimkou 
člena jmenovaného orgánem ESMA, který nemá hlasovací 
práva. Není-li uvedeno jinak, rozhodnutí výboru CEAOB 
jsou přijímána prostou většinou jeho členů. 
6. Předseda výboru CEAOB je volen ze seznamu 
uchazečů, kterými jsou zástupci příslušných orgánů 
uvedených v čl. 32 odst. 1 směrnice 2006/43/ES, nebo v 
každém případě odvoláván dvoutřetinovou většinou členů. 
Je volen na čtyřleté funkční období. Předseda nemůže na 
této pozici působit v navazujících funkčních obdobích, ale 
může být opětovně zvolen po čtyřleté pauze. 
Místopředsedu jmenuje nebo odvolává Komise. Předseda 
a místopředseda nemají hlasovací práva. Pokud předseda 
odstoupí nebo je odvolán před koncem funkčního období, 
místopředseda působí v roli předsedy do dalšího zasedání 
výboru CEAOB, na němž je zvolen nový předseda na 
zbývající část funkčního období. 
7. Úkolem výboru CEAOB je: 
a) usnadňovat výměnu informací, odborných znalostí a 
osvědčených postupů pro účely provádění tohoto nařízení 
a směrnice 2006/43/ES; 
b) poskytovat na vyžádání Komisi i příslušným orgánům 
odborné poradenství ohledně záležitostí týkajících se 
provádění tohoto nařízení a směrnice 2006/43/ES; 
c) přispívat k technickému posouzení systémů veřejného 
dohledu ve třetích zemích a k mezinárodní spolupráci v 
této oblasti mezi členskými státy a třetími zeměmi podle čl. 
46 odst. 2 a čl. 47 odst. 3 směrnice 2006/43/ES; 
d) přispívat k technickému přezkumu mezinárodních 
auditorských standardů, včetně postupů pro jejich 
vypracování, s cílem přijmout tyto standardy na úrovni 
Unie; 
e) přispívat ke zlepšování mechanismů spolupráce 
týkajících se dohledu nad statutárními auditory a 
auditorskými společnostmi subjektů veřejného zájmu nebo 
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sítěmi, do nichž patří; 
f) provádět jiné úkoly v oblasti koordinace v případech 
stanovených tímto nařízením nebo směrnicí 2006/43/ES. 
8. Pro účely plnění úkolů uvedených v odst. 7 písm. c) si 
výbor CEAOB vyžádá pomoc orgánů ESMA, EBA a 
EIOPA v rozsahu, v němž se daný požadavek bude týkat 
mezinárodní spolupráce mezi členskými státy a třetími 
zeměmi v oblasti povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu, nad nímž vykonávají dohled tyto Evropské orgány 
dohledu. Pokud je o takovou pomoc požádáno, orgány 
ESMA, EBA a EIOPA jsou výboru CEAOB při plnění 
dotčeného úkolu nápomocny. 
9.Výbor CEAOB může přijímat nezávazné pokyny nebo 
stanoviska pro účely plnění svých úkolů. Pokyny a 
stanoviska přijatá výborem CEAOB zveřejňuje Komise. 
10. Výbor CEAOB převezme podle potřeby všechny 
stávající a rozpracované úkoly od Evropské skupiny 
orgánů pro dohled nad auditory (dále jen „EGAOB“), 
zřízené rozhodnutím Komise 2005/909/ES. 
11.Výbor CEAOB může zřizovat podskupiny na trvalém 
nebo ad hoc základě, které budou přezkoumávat konkrétní 
záležitosti na základě mandátu stanoveného výborem 
CEAOB. Účast na jednáních podskupin lze rozšířit i na 
příslušné orgány ze zemí Evropského hospodářského 
prostoru (dále jen „EHP“) v oblasti dohledu nad auditem 
nebo – v jednotlivých případech, na základě pozvání a s 
výhradou schválení ze strany členů výboru CEAOB – na 
příslušné orgány ze zemí mimo EU/EHP. Účast 
příslušného orgánu ze zemí mimo EU/EHP může být 
časově omezena.  
12. Pro účely plnění úkolů uvedených v odst. 7 písm. c) 
zřídí výbor CEAOB podskupinu. Této skupině předsedá 
člen jmenovaný orgánem ESMA podle odstavce 2. 
13. Předseda výboru CEAOB může na žádost alespoň tří 
členů nebo z vlastního podnětu, pokud je to považováno 
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za vhodné nebo nezbytné, přizvat odborníky, včetně 
odborníků činných v praxi, se zvláštní kvalifikací týkající se 
některého z témat na pořadu jednání, aby se zúčastnili 
jednání výboru CEAOB nebo jeho podskupiny jakožto 
pozorovatelé. Výbor CEAOB může přizvat zástupce 
příslušných orgánů z třetích zemí, kteří mají kvalifikaci v 
oblasti dohledu nad auditem, aby se zúčastnili jednání 
výboru CEAOB nebo jeho podskupiny jakožto 
pozorovatelé. 
14. Funkci sekretariátu CEAOB zajišťuje Komise. Výdaje 
výboru CEAOB se zahrnou do odhadu příjmů a výdajů 
Komise. 
15. Předseda připraví předběžný pořad jednání pro každé 
zasedání výboru CEAOB, přičemž řádně zohlední 
písemné příspěvky členů. 
16. Předseda nebo, v případě jeho nepřítomnosti, 
místopředseda sdělí názory či postoje výboru CEAOB 
pouze se souhlasem členů. 
17. Jednání výboru CEAOB nejsou veřejná. 
18. Výbor CEAOB přijme svůj jednací řád. 

  32014R0537 čl. 32 Kolegia příslušných orgánů 

1. S cílem usnadnit plnění úkolů uvedených v článku 26 a 
čl. 31 odst. 4 až 6 tohoto nařízení a článku 30 směrnice 
2006/43/ES s ohledem na konkrétní statutární auditory, 
auditorské společnosti nebo jejich sítě mohou být 
zřizována kolegia, do nichž se zapojí příslušný orgán 
domovského členského státu a jakýkoli jiný příslušný 
orgán, za předpokladu, že: 
a) statutární auditor nebo auditorská společnost poskytují 
služby povinného auditu subjektům veřejného zájmu v 
rámci územní působnosti dotčeného členského státu nebo 
b) v rámci územní působnosti dotčeného členského státu 
je usazena pobočka, která je součástí dané auditorské 
společnosti. 
2. Příslušný orgán domovského členského státu působí 
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jako koordinátor ve vztahu ke konkrétním statutárním 
auditorům nebo auditorským společnostem. 
3. S ohledem na konkrétní sítě mohou příslušné orgány 
členských států, v nichž daná síť vykonává významné 
činnosti, požádat výbor CEAOB o zřízení kolegia, do 
něhož se žádající příslušné orgány zapojí. 
4. Do patnácti pracovních dnů od zřízení kolegia 
příslušných orgánů s ohledem na konkrétní síť vyberou 
jeho členové koordinátora. Nepodaří-li se jim dosáhnout 
dohody, jmenuje koordinátora výbor CEAOB z řad členů 
kolegia. Členové kolegia přezkoumají výběr koordinátora 
nejméně každých pět let, aby zajistili, že zvolený 
koordinátor je nadále nejvhodnější osobou pro tento post. 
5. Koordinátor předsedá zasedáním kolegia, koordinuje 
jeho činnost a zajišťuje účinnou výměnu informací mezi 
jeho členy. 
6. Koordinátor je povinen do deseti pracovních dnů od 
svého zvolení v rámci kolegia zavést písemné koordinační 
postupy týkající se: 
a) informací, které si příslušné orgány mají vyměňovat; 
b) případů povinných konzultací mezi příslušnými orgány; 
c) případů, kdy příslušné orgány mohou přenést úkoly v 
oblasti dohledu v souladu s článkem 33. 
7. Nedojde-li k dohodě o písemných koordinačních 
postupech podle odstavce 6, může kterýkoli člen kolegia 
danou záležitost postoupit výboru CEAOB. Před 
schválením konečného znění písemných koordinačních 
postupů koordinátor řádně zváží jakékoli doporučení 
poskytnuté v této věci výborem CEAOB. Písemné 
koordinační postupy budou stanoveny v jediném 
dokumentu obsahujícím plné odůvodnění jakékoli 
významné odchylky od doporučení výboru CEAOB. 
Koordinátor předá písemné koordinační postupy členům 
kolegia a výboru CEAOB. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

169 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 156 

§ 39a včetně nadpisu zní: 
„§ 39a 
Podmínky členství v Prezidiu 

(1) Členem Prezidia může být jmenována fyzická osoba, která 
a) je občanem České republiky, 
b) je bezúhonná, 
c) je plně svéprávná, 
d) získala znalosti anebo praxi v oblasti účetnictví nebo auditorské 
činnosti nebo v oboru práva nebo ekonomie, zajišťující předpoklad 
řádného výkonu funkce člena Prezidia, 
e) nemá a neměla v období nejméně 3 let před jmenováním 
1. podíl na hlasovacích právech v auditorské společnosti, 
2. sjednán s auditorskou společností nebo statutárním auditorem 
vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet základní pracovněprávní vztah, 
f) není a nebyla v období nejméně 3 let před jmenováním členem 
řídicího nebo kontrolního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem 
nebo zástupcem auditorské společnosti, 
g) není statutárním auditorem a nevykonávala v období nejméně 3 
let před jmenováním povinný audit, nebo 
h) není a nebyla v období nejméně 3 let před jmenováním zavázána 
jiným smluvním vztahem s auditorem. 
(2) Členem Prezidia nemůže být jmenován ten, komu bylo Komorou 
uloženo kárné opatření podle § 25 odst. 1 nebo hlavy XI, které není 
ke dni jmenování členem Prezidia zahlazeno. 
(3) Výkon funkce člena Prezidia končí 
a) uplynutím jeho funkčního období, 
b) odvoláním, 
c) vzdáním se funkce, 
d) smrtí nebo prohlášením za mrtvého, 
e) je-li mu vydáno auditorské oprávnění, nebo 

32014L0056  čl. 1 bod 2 
písm. g) 

g) bod 15 se nahrazuje tímto: 
„15. ‚osobou mimo profesi‘ 
fyzická osoba, která po dobu svého zapojení do řízení 
systému veřejného dohledu a v období tří let 
bezprostředně předcházejících tomuto zapojení 
neprováděla povinné audity, neměla hlasovací právo v 
auditorské společnosti, nebyla členem správního, řídicího 
ani dozorčího orgánu auditorské společnosti a nebyla 
zaměstnána ani jinak spojena se žádnou auditorskou 
společností;“ 
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f) nabytím právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl člen Prezidia 
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo kterým byla omezena jeho 
svéprávnost. 
(4) Ministr financí po dohodě s Českou národní bankou odvolá člena 
Prezidia pokud 
a) nevykonává svou funkci po dobu delší než 9 měsíců nebo neplní 
své povinnosti podle tohoto zákona, 
b) narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce, 
c) je jmenován členem kontrolního nebo řídicího orgánu auditorské 
společnosti,  
d) získá podíl na hlasovacích právech v auditorské společnosti, 
e) vstoupí do základního pracovněprávního vztahu s auditorskou 
společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet, nebo 
f)uzavře jiný smluvní vztah s auditorem. 
(5) Přestane-li člen Prezidia splňovat kteroukoliv podmínku 
stanovenou tímto zákonem pro členství v Prezidiu, je povinen tuto 
skutečnost oznámit bezodkladně ministrovi financí.“. 

  32014R0537  čl. 21 Podmínky nezávislosti 

Příslušné orgány jsou nezávislé na statutárních auditorech 
a auditorských společnostech.  
Příslušné orgány mohou konzultovat odborníky uvedené v 
čl. 26 odst. 1 písm. c) pro účely výkonu zvláštních úkolů a 
mohou rovněž využít jejich pomoci, pokud je to nezbytné 
pro řádné provedení jejich úkolů. V těchto případech 
nesmí být tito odborníci zapojeni do přijímání žádných 
rozhodnutí. 
Členem řídicího orgánu nebo osobou odpovědnou za 
rozhodování uvedených orgánů nesmí být žádná osoba, 
která v době zapojení do činnosti orgánu nebo v průběhu 
předchozích tří let: 
a) prováděla povinné audity; 
b) měla hlasovací právo v auditorské společnosti; 
c) byla členem správního, řídicího nebo dozorčího orgánu 
auditorské společnosti; 
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d) byla společníkem či zaměstnancem auditorské 
společnosti nebo pro auditorskou společnost vykonávala 
činnost na základě smlouvy. 
Financování těchto orgánů musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
auditorů a auditorských společností. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 157 

Za § 39a se vkládají nové § 39b a 39c, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 39b 
Disciplinární výbor 

(1) Disciplinární výbor má 5 členů. 
(2) Členové disciplinárního výboru jsou jmenováni Prezidentem 
Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů disciplinárního 
výboru, způsob jejich odvolání, odměňování a pravidla pro 
rozhodování stanoví statut Rady. Disciplinární výbor se při své 
činnosti řídí disciplinárním řádem Rady, který je vnitřním předpisem 
Rady. 
(3) Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v 
řízení o sankcích podle hlavy XI. Odvolacím orgánem je Prezidium. 
(4) Disciplinární výbor vykonává působnost Rady v šetření podle § 
40b. 
(5) Plnění funkce člena disciplinárního výboru je výkonem veřejné 
funkce. 
§ 39c 
Kontrolní výbor 

(1) Kontrolní výbor má 5 členů. 
(2) Členem kontrolního výboru může být jmenována fyzická osoba 
uvedená v čl. 21 třetí pododstavec písm. a) až d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
(3) Členové kontrolního výboru jsou jmenováni Prezidentem 
Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů kontrolního výboru, 
způsob jejich odvolání, odměňování a pravidla pro rozhodování 

32014L0056  čl. 1 bod 2 
písm. g) 

g) bod 15 se nahrazuje tímto: 
„15. ‚osobou mimo profesi‘ 
fyzická osoba, která po dobu svého zapojení do řízení 
systému veřejného dohledu a v období tří let 
bezprostředně předcházejících tomuto zapojení 
neprováděla povinné audity, neměla hlasovací právo v 
auditorské společnosti, nebyla členem správního, řídicího 
ani dozorčího orgánu auditorské společnosti a nebyla 
zaměstnána ani jinak spojena se žádnou auditorskou 
společností;“ 
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stanoví statut Rady. Kontrolní výbor se při své činnosti řídí řádem ke 
kontrolám kvality, který je vnitřním předpisem Rady. 
(4) Kontrolní výbor 
a) organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný 
audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu a podle § 24h a 24i 
a čl. 26, 31 a 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014, 
b) předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality 
podle § 24 odst. 7 Prezidiu ke schválení, 
c) předkládá návrh plánu kontrol kvality podle § 24b odst. 3 Prezidiu 
ke schválení. 
(5) Plnění funkce člena kontrolního výboru je výkonem veřejné 
funkce.“. 

  32014R0537  čl. 21 Podmínky nezávislosti 

Příslušné orgány jsou nezávislé na statutárních auditorech 
a auditorských společnostech.  
Příslušné orgány mohou konzultovat odborníky uvedené v 
čl. 26 odst. 1 písm. c) pro účely výkonu zvláštních úkolů a 
mohou rovněž využít jejich pomoci, pokud je to nezbytné 
pro řádné provedení jejich úkolů. V těchto případech 
nesmí být tito odborníci zapojeni do přijímání žádných 
rozhodnutí. 
Členem řídicího orgánu nebo osobou odpovědnou za 
rozhodování uvedených orgánů nesmí být žádná osoba, 
která v době zapojení do činnosti orgánu nebo v průběhu 
předchozích tří let: 
a) prováděla povinné audity; 
b) měla hlasovací právo v auditorské společnosti; 
c) byla členem správního, řídicího nebo dozorčího orgánu 
auditorské společnosti; 
d) byla společníkem či zaměstnancem auditorské 
společnosti nebo pro auditorskou společnost vykonávala 
činnost na základě smlouvy. 
Financování těchto orgánů musí být bezpečné a nesmí být 
vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních 
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auditorů a auditorských společností. 
  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 162 

Za § 40 se vkládají nové § 40a až 40e, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 40a 
Zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad 

(1) Členu Prezidia náleží za výkon funkce odměna, kterou stanoví 
prováděcí právní předpis. 
(2) Členu disciplinárního výboru a kontrolního výboru náleží za 
výkon funkce odměna, kterou stanoví Rada podle složitosti, míry 
odpovědnosti, náročnosti a rozsahu výkonu funkce. 
(3) Členu orgánu Rady přísluší při cestách v souvislosti s výkonem 
funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených v části 
sedmé zákoníku práce pro zaměstnance v pracovním poměru s tím, 
že za pravidelné pracoviště se pro tyto účely považuje místo bydliště 
člena orgánu Rady. 
(4) Odměnu a cestovní náhrady členu orgánu Rady poskytuje Rada. 
Odměna je splatná ve shodných termínech jako u zaměstnanců 
Rady. 
(5) Rada vnitřním předpisem upraví principy poskytování mzdy 
zaměstnancům, v nichž zohlední rozpočtové možnosti Rady. 
§ 40b 
Šetření prováděné Radou 

Rada je oprávněna provést pro účely veřejného dohledu šetření u 
a) auditora provádějícího povinný audit subjektu veřejného zájmu, 
b) člena sítě, do níž patří auditor provádějící povinný audit subjektu 
veřejného zájmu, se sídlem na území České republiky, 
c) osob podílejících se na auditorské činnosti auditora provádějícího 
povinný audit subjektu veřejného zájmu, 
d) subjektu veřejného zájmu a 
e) Komory. 
§ 40c 
Uchovávání spisu 

32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1.Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány nebo 
jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých úkolů 
podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora.  
2.Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES.  
3.Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: a)získat přístup k údajům 
souvisejícím s povinným auditem nebo k jiným 
dokumentům v jakékoli formě v držení statutárních 
auditorů nebo auditorských společností, které jsou 
významné pro provádění jejich úkolů, a získávat nebo 
pořizovat jejich kopie; b) získávat od jakékoli osoby 
informace týkající se povinného auditu; c) provádět 
kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; d) postoupit věci k trestnímu 
stíhání; e) požádat odborníky o provedení ověření nebo 
šetření; f) přijímat správní opatření a ukládat sankce 
uvedené v článku 30a směrnice 2006/43/ES. Příslušné 
orgány mohou pravomoci uvedené v prvním pododstavci 
využívat pouze ve vztahu k: a) statutárním auditorům a 
auditorským společnostem provádějícím povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, b) osobám podílejícím se na 
činnosti statutárních auditorů a auditorských společností 
provádějících povinný audit subjektů veřejného zájmu, c) 
auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, d) 
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Informace poskytnuté Radě je Rada povinna chránit před zneužitím. 
Rada uchovává spis po dobu 10 let ode dne ukončení šetření, tato 
doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro vedení řízení o správním 
deliktu nebo trestního řízení. 
§ 40d 
Přenesení úkolů Radou na příslušný orgán jiného členského 
státu 

(1) Pokud Rada přenese některou činnost, kterou by jinak 
vykonávala nebo mohla vykonávat sama podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, na orgán jiného členského 
státu, který byl v tomto členském státě určen jako příslušný orgán 
odpovědný za provádění úkolů stanovených v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, není tím dotčena 
odpovědnost Rady. 
(2) Rada zajistí, že v souvislosti s přenesením činnosti podle 
odstavce 1 
a) není omezen soulad takto vykonávaných činností s příslušnými 
právními předpisy a možnost jejich kontroly Radou, 
b) nejsou dotčeny právní vztahy Rady s auditorem a 
c) jsou stanovena pravidla kontroly takto vykonávaných činností 
Radou. 
(3) Rada uzavírá smlouvu upravující přenesení činnosti podle 
odstavce 1 způsobem, který umožňuje zachycení obsahu, 
kontrolovatelnost a vymahatelnost, jakož i uchovatelnost této 
smlouvy. 
§ 40e 
Oznamování případů porušení 

Rada zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo 
domnělého porušení tohoto zákona, jiného právního předpisu 
upravujícího výkon auditorské činnosti, nebo přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních 
předpisů Komory nebo auditorských standardů podle § 18 a 

třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a e)osobám 
s jinou vazbou na statutární auditory a auditorské 
společnosti, kteří provádějí povinný audit subjektů 
veřejného zájmu.  
4.Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: a) přímo; b) ve spolupráci s 
dalšími orgány; c) prostřednictvím dožádání u příslušných 
soudních orgánů. 
5.Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci příslušných 
orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu s 
vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu.  
6.Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 
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informuje o něm způsobem umožňujícím dálkový přístup; tento 
mechanismus zahrnuje alespoň 
a) postupy pro hlášení porušení nebo domnělého porušení a jejich 
vyhodnocování, 
b) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo 
domnělé porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení 
nebo domnělé porušení, 
c) postupy zajišťující právo osoby, která je údajně odpovědná za 
porušení nebo domnělé porušení, na vyjádření nebo podání 
vysvětlení, včetně práva na podání opravných prostředků proti 
rozhodnutí nebo opatření Rady.“. 

  32014R0537 čl. 33 Přenesení úkolů 

Příslušný orgán domovského členského státu může 
přenést své úkoly na příslušný orgán jiného členského 
státu, pokud s tím uvedený orgán souhlasí. Přenesením 
úkolů není dotčena odpovědnost příslušného orgánu, který 
tyto úkoly přenesl. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

  32014L0056 čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
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nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
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e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
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příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
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c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
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stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 163 

V § 41 odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“ a za slovo 
„při“ se vkládají slova „kontrolách kvality a“. 

32014R0537 čl. 29 Povinnost spolupráce 

Příslušné orgány členských států vzájemně spolupracují, 
pokud je to nezbytné pro účely tohoto nařízení, a to i v 
případech, kdy vyšetřované jednání nepředstavuje 
porušení žádného legislativního či regulačního ustanovení 
platného v dotčeném členském státě. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 164 

V § 41 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo by 
takové šetření mělo za následek porušení zákonů upravujících 
ochranu utajovaných informací a činnost zpravodajských služeb“. 

32006L0043 čl. 36 odst. 4 
písm. a) 

e) v odstavci 6 čtvrtém pododstavci se písmeno a) 
nahrazuje tímto: 
„a) by takové vyšetřování mohlo mít nepříznivý vliv na 
svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek 
dožádaného státu nebo porušit vnitrostátní bezpečnostní 
předpisy; nebo“; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 

V § 42 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo by 
takové poskytnutí informací mělo za následek porušení zákonů 

32014L0056 čl. 1 bod 29 
písm. e) 

Příslušné orgány mohou odmítnout vyhovět žádosti o 
poskytnutí informací, pokud: 
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I  
bod 165 

upravujících ochranu utajovaných informací a činnost 
zpravodajských služeb“. 

a) by poskytnutí informace mohlo mít nepříznivý vliv na 
svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek 
dožádaného státu nebo porušit vnitrostátní bezpečnostní 
předpisy; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I 
bod 166 

V § 42 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“. 

32014L0056 čl. 1 bod 29 
písm. c) bod 
iii) 

c) odstavec 4 se mění takto:  
i) ve třetím pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:  
„b) v souvislosti se stejnými činy bylo proti stejným 
osobám před orgány dožádaného členského státu již 
zahájeno soudní řízení; nebo“; 
ii) ve třetím pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:  
„c) příslušné orgány dožádaného členského státu již 
vynesly pravomocný rozsudek nad týmiž osobami za tytéž 
činy.“;  
iii) čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:  
„Aniž jsou dotčeny jejich povinnosti v soudních řízeních, 
mohou příslušné orgány nebo evropské orgány dohledu 
použít informace, které obdrží podle odstavce 1, pouze 
pro výkon svých funkcí v oblasti působnosti této směrnice 
nebo nařízení (EU) č. 537/2014 a v souvislosti se 
správním nebo soudním řízením, které se konkrétně týká 
výkonu těchto funkcí.“; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 167 

§ 43 včetně nadpisu zní: 
„§ 43 
Určení auditora subjektem veřejného zájmu 

(1) Subjekt veřejného zájmu určuje auditorskou společnost nebo 
statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet pro povinný audit podle čl. 16 odst. 2 až 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
(2) Pro účely určení auditorské společnosti nebo statutárního 
auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na 
vlastní účet podle § 17 odst. 3 nebo 4 navrhuje auditorskou 
společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet tomu, kdo je určuje, 
kontrolní orgán; přitom zohlední doporučení výboru pro audit. 

32014L0056 č. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto: 
„KAPITOLA X 
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39 
Výbor pro audit 

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
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Navrhne-li kontrolní orgán tomu, kdo je určuje, auditorskou 
společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet jiné, než kteří byli 
doporučeni výborem pro audit, je takový návrh povinen řádně 
odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlil od 
doporučení výboru pro audit. 
(3) Nemá-li subjekt veřejného zájmu kontrolní orgán, navrhuje 
auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet tomu, kdo je 
určuje, výbor pro audit. 
(4) Aniž je dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
subjekt veřejného zájmu může určit auditorskou společnost nebo 
statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet pro provedení povinného auditu nejdéle na 
dobu 20 let v případě, že nejdéle po uplynutí 10 let od určení 
auditorské společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, avšak ne 
dříve, než 18 měsíců před uplynutím doby trvání zakázky, uskuteční 
na provedení povinného auditu na období bezprostředně následující 
po uplynutí 10 let výběrové řízení v souladu s čl. 16 odst. 2 až 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
(5) Nemá-li subjekt veřejného zájmu nejvyšší orgán, vykonává 
působnost nejvyššího orgánu pro účely určení auditorské 
společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu ten, kdo určuje auditorskou 
společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet pro provedení povinného 
auditu. 
(6) Určí-li subjekt veřejného zájmu auditorskou společnost 
nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost 
vlastním jménem a na vlastní účet postupem podle § 17 odst. 2, 3 
nebo 4, neprodleně o tom informuje Radu.“. 

akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci. Členové výboru jako celek musí 
mít odbornou způsobilost relevantní pro odvětví, ve kterém 
auditovaný subjekt působí. Většina členů výboru pro audit 
musí být na auditovaném subjektu nezávislá. Předsedu 
výboru pro audit jmenují jeho členové nebo dozorčí orgán 
auditovaného subjektu; předseda je na auditovaném 
subjektu nezávislý. Členské státy mohou požadovat, aby 
byl předseda výboru pro audit volen každoročně valnou 
hromadou akcionářů auditovaného subjektu. 
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit. Je-li výbor pro 
audit součástí správního nebo dozorčího orgánu 
auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou členské 
státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit. 
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu: a) subjekt veřejného zájmu, který je 
dceřiným podnikem ve smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 
2013/34/EU, pokud tento subjekt splňuje požadavky 
stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 tohoto článku, čl. 11 odst. 
1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 537/2014 
na úrovni skupiny; b) subjekt veřejného zájmu, který je 
subjektem kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 
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2009/65/ES (**) nebo alternativním investičním fondem ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); c) 
subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je jednat 
jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve smyslu 
čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (****); d) 
úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 
2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu členského státu ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES a která 
trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové cenné 
papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu za 
předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni 
c) vysvětlí veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné 
mít bud výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán 
pověřený výkonem funkcí výboru pro audit. 
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení. 5.Jsou-li všichni členové výboru pro 
audit členy správního nebo dozorčího orgánu 
auditovaného subjektu, mohou členské státy stanovit, že 
je výbor pro audit zproštěn požadavků na nezávislost 
stanovených v odst. 1 čtvrtém pododstavci.  
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné: a) informuje správní 
nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu o výsledku 
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povinného auditu a vysvětlí, jakým způsobem povinný 
audit přispěl k integritě účetního výkaznictví a jaká byla 
role výboru pro audit v tomto procesu; b) sleduje postup 
účetního výkaznictví a předkládá doporučení nebo návrhy 
k zajištění jeho integrity; c) sleduje účinnost systémů 
vnitřní kontroly a systémů řízení rizik podniku a případně 
jeho vnitřního auditu s ohledem na účetní výkaznictví 
auditovaného subjektu, aniž by narušil jeho nezávislost; d) 
sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných účetních 
závěrek, zejména jeho provádění, přičemž zohledňuje 
veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu podle čl. 26 
odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014; e) posuzuje a sleduje 
nezávislost statutárních auditorů nebo auditorských 
společností v souladu s články 22, 22a, 22b, 24a a 24b 
této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) č. 537/2014, 
zejména pak vhodnost poskytování neauditorských služeb 
auditovanému subjektu v souladu s článkem 5 tohoto 
nařízení; f) odpovídá za postup při výběru statutárního 
auditora či auditorů nebo auditorské společnosti či 
společností a doporučuje statutárního auditora či auditory 
nebo auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. (*)Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce 
nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně 
směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64). 
(**)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32). (***)Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. 
června 2011 o správcích alternativních investičních fondů 
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a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení 
(ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 
1.7.2011, s. 1). (****)Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze 
dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o 
údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění 
údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření 
inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).“ 

  32014R0537 čl. 16 Jmenování statutárních auditorů nebo auditorských 
společností 

1. Pro účely uplatňování čl. 37 odst. 1 směrnice 
2006/43/ES se na jmenování statutárních auditorů a 
auditorských společností subjekty veřejného zájmu uplatní 
podmínky uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, 
případně s výhradou podle článku 7. V případě použití čl. 
37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES uvědomí subjekt 
veřejného zájmu příslušný orgán o uplatnění alternativních 
systémů nebo způsobů jmenování v daném článku 
uvedených. V takovém případě se nepoužijí odstavce 2 až 
5 tohoto článku. 
2. Výbor pro audit předloží správnímu nebo dozorčímu 
orgánu auditovaného subjektu doporučení týkající se 
jmenování statutárních auditorů nebo auditorských 
společností. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské 
zakázky podle čl. 17 odst. 1 a čl. 17 odst. 2, musí být dané 
doporučení odůvodněno a obsahovat alespoň dvě 
možnosti auditorské zakázky a výbor pro audit musí 
vyjádřit, kterou z nich upřednostňuje, a tuto volbu řádně 
odůvodnit. Ve svém doporučení výbor pro audit uvede, že 
jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že 
nepodléhá žádnému ujednání uvedenému v odstavci 6. 
3. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky 
podle čl. 17 odst. 1 a 2, bude doporučení výboru pro audit 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku vypracováno na 
základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný 
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subjekt v souladu s následujícími kritérii: 
a)auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli 
statutárního auditora nebo auditorskou společnost k 
předložení nabídky na poskytování služeb povinného 
auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 17 odst. 3 a že 
pořádání výběrového řízení žádným způsobem nezamezí 
účasti společností, které získaly v dotyčném členském 
státě v předchozím kalendářním roce méně než 15 % 
celkových odměn za audit od subjektů veřejného zájmu; 
b) auditovaný subjekt vypracuje zadávací dokumentaci 
určenou vyzvaným statutárním auditorům nebo 
auditorským společnostem. Tato zadávací dokumentace 
jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu 
a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací 
dokumentace musí obsahovat průhledná a 
nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt 
použije pro hodnocení nabídek předložených statutárními 
auditory nebo auditorskými společnostmi; 
c) auditovaný subjekt může vybrat výběrové řízení a v 
průběhu tohoto řízení vést přímá jednání se 
zainteresovanými uchazeči; 
d) pokud v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem příslušné orgány uvedené v článku 20 požadují, 
aby statutární auditoři a auditorské společnosti splňovali 
určité standardy kvality, musí být tyto standardy obsaženy 
v zadávací dokumentaci; 
e) auditovaný subjekt vyhodnotí nabídky statutárních 
auditorů nebo auditorských společností v souladu s kritérii 
výběru vymezenými předem v zadávací dokumentaci. 
Auditovaný subjekt vypracuje zprávu o závěrech 
výběrového řízení a výbor pro audit ji schválí. Auditovaný 
subjekt a výbor pro audit zohlední veškerá zjištění nebo 
závěry jakékoli zprávy o kontrole podle čl. 26 odst. 8, které 
se týkají statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
účastnících se výběrového řízení a byly zveřejněny 
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příslušným orgánem v souladu s čl. 28 písm. d); 
f) auditovaný subjekt musí být na požádání schopen 
prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 20, že 
výběrové řízení proběhlo spravedlivě. Výbor pro audit je 
odpovědný za výběrové řízení podle prvního pododstavce. 
Pro účely písmene a) prvního pododstavce zveřejní 
příslušný orgán uvedený v čl. 20 odst. 1 seznam 
dotčených statutárních auditorů a auditorských 
společností, který bude každoročně aktualizován. 
Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními 
auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 
14 k provedení příslušných výpočtů. 
4. Subjekty veřejného zájmu, které splňují kritéria 
stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES (1), nejsou povinny 
uplatňovat výběrové řízení uvedené v odstavci 3. 
5. Návrh valné hromadě akcionářů, společníků nebo členů 
auditovaného subjektu na jmenování statutárních auditorů 
nebo auditorských společností zahrnuje doporučení a 
upřednostňovanou volbu podle odstavce 2, uvedené 
výborem pro audit nebo orgánem, který plní rovnocennou 
funkci. Pokud se návrh odchyluje od volby 
upřednostňované výborem pro audit, musí obsahovat 
vysvětlení důvodů, proč se doporučením výboru neřídí. 
Statutární auditor či auditorská společnost doporučení 
správním nebo dozorčím orgánem se však musí zúčastnit 
výběrového řízení popsaného v odstavci 3. Tento 
pododstavec se nepoužije v případě, že funkci výboru pro 
audit plní správní orgán nebo dozorčí orgán. 
6. Jakékoli smluvní ujednání uzavřené mezi subjektem 
veřejného zájmu a třetí stranou, které by omezovalo výběr 
subjektu provádějícího povinný audit valnou hromadou 
akcionářů, společníků nebo členů tohoto subjektu podle 
článku 37 směrnice 2006/43/ES na určité kategorie nebo 
seznamy statutárních auditorů nebo auditorských 
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společností, pokud jde o jmenování určitého statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost, je neplatné. Subjekt 
veřejného zájmu musí přímo a neprodleně informovat 
příslušné orgány uvedené v článku 20 o jakémkoli pokusu 
třetí strany zavést takové smluvní ujednání nebo jinak 
nepatřičně ovlivnit rozhodnutí valné hromady akcionářů, 
společníků nebo členů o výběru statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti. 
7. Členské státy mohou rozhodnout o minimálním počtu 
statutárních auditorů nebo auditorských společností, kteří 
budou za určitých okolností jmenováni subjekty veřejného 
zájmu, a stanovit podmínky pro vztahy mezi jmenovanými 
auditory nebo společnostmi. Pokud členský stát takový 
požadavek stanoví, informuje o tom Komisi a příslušný 
Evropský orgán dohledu. 
8. Pokud auditovaný subjekt disponuje výborem pro 
jmenování, v němž mají významný vliv akcionáři, 
společníci nebo členové a jehož úkolem je vydávat 
doporučení ohledně výběru auditorů, může členský stát 
povolit, aby tento výbor pro jmenování plnil funkce výboru 
pro audit stanovené tímto článkem, a požadovat od něj, 
aby valné hromadě akcionářů, společníků nebo členů 
předkládal doporučení podle odstavce 2. 

  32014R0537 čl. 17 Trvání auditorské zakázky 

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost na první zakázku na dobu 
alespoň jednoho roku. Tuto zakázku lze prodloužit. 
Maximální doba trvání první zakázky určitého statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti, ani kombinace 
takové zakázky a jejího prodloužení, nesmí překročit deset 
let. 
(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
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L 345, 31.12.2003, s. 64) 
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy: a) 
požadovat, aby první zakázka uvedená v odstavci 1 byla 
na dobu delší než jeden rok; b) stanovit pro zakázky 
uvedené v odst. 1 druhém pododstavci maximální dobu 
trvání kratší než deset let. 
3. Po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci nebo v odst. 2 písm. b) nebo 
po uplynutí doby trvání zakázky prodloužené v souladu s 
odstavcem 4 nebo 6 nesmějí statutární auditor ani 
auditorská společnost, ani případně jakýkoli z členů jejich 
sítě v rámci Unie provádět povinný audit téhož subjektu 
veřejného zájmu po dobu následujících čtyř let. 
4. Odchylně od odstavce 1 a odst. 2 písm. b) mohou 
členské státy stanovit, že maximální doba trvání zakázky 
uvedená v odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) 
může být prodloužena na maximálně: a) dvacet let, pokud 
je po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) vedeno 
veřejné výběrové řízení pro zadání povinného auditu v 
souladu s čl. 16 odst. 2 až 5, nebo b) dvacet čtyři let, 
pokud byl po uplynutí maximální doby trvání zakázky 
uvedené v odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) 
zároveň jmenován více než jeden statutární auditor nebo 
auditorská společnost, za předpokladu, že výsledkem 
povinného auditu je předložení společné zprávy auditora, 
jak je uvedeno v článku 28 směrnice 2006/43/ES. 
5. Maximální doba trvání uvedená v odst. 1 druhém 
pododstavci a v odst. 2 písm. b) se prodlouží, pouze 
pokud správní nebo dozorčí rada na základě doporučení 
výboru pro audit navrhne valné hromadě akcionářů, 
společníků nebo členů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, prodloužení zakázky a tento návrh je valnou 
hromadou schválen. 
6. Po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
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odst. 1 druhém pododstavci, v odst. 2 písm. b) nebo 
případně v odstavci 4 může subjekt veřejného zájmu ve 
výjimečných případech požádat příslušný orgán uvedený v 
čl. 20 odst. 1 o prodloužení, aby daný statutární auditor 
nebo auditorská společnost mohli být znovu jmenováni na 
další zakázku, pokud jsou splněny podmínky v odst. 4 
písm. a) nebo b). Tato další zakázka nesmí přesáhnout 
dobu dvou let. 
7. Klíčoví auditorští partneři odpovědní za provedení 
povinného auditu ukončí účast na povinném auditu 
auditovaného subjektu nejpozději do sedmi let ode dne 
jmenování. Tito partneři se mohou do povinného auditu 
auditovaného subjektu opět zapojit po uplynutí nejméně tří 
let ode dne ukončení účasti. Odchylně mohou členské 
státy požadovat, aby klíčoví auditorští partneři odpovědní 
za provádění povinného auditu ukončili účast na povinném 
auditu auditovaného subjektu dříve než po sedmi letech 
ode dne svého jmenování. Statutární auditor nebo 
auditorská společnost zavedou vhodný mechanismus 
postupného pravidelného střídání nejvyšších vedoucích 
pracovníků podílejících se na povinném auditu, který bude 
zahrnovat alespoň osoby registrované jako statutární 
auditoři. Tento mechanismus postupného pravidelného 
střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni 
jednotlivci, nikoli celý tým, který na zakázce pracuje. Musí 
být přiměřený vzhledem k rozsahu a složitosti činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí být 
schopni prokázat příslušnému orgánu, že tento 
mechanismus je účinně uplatňován a přizpůsoben rozsahu 
a složitosti činnosti statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti. 
8. Pro účely tohoto článku se doba trvání auditorské 
zakázky počítá od prvního účetního období zahrnutého ve 
smluvním dopise, kdy byli statutární auditor nebo 
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auditorská společnost poprvé jmenováni pro provádění po 
sobě jdoucích povinných auditů pro tentýž subjekt 
veřejného zájmu. 
Pro účely tohoto článku zahrnuje auditorská společnost i 
jiné společnosti, které převzala nebo které se s ní sloučily. 
Pokud není například v důsledku fúzí, převzetí nebo změn 
vlastnické struktury jasné, ke kterému dni začal statutární 
auditor nebo auditorská společnost provádět po sobě 
jdoucí povinné audity pro daný subjekt veřejného zájmu, 
měl by statutární auditor nebo auditorská společnost o 
těchto nejasnostech bezodkladně uvědomit příslušný 
orgán, který určí příslušné datum pro účely prvního 
pododstavce s konečnou platností. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 168 

Za § 43 se vkládají nové § 43a až 43d, které včetně nadpisů a 
poznámky pod čarou č. 25 znějí: 
„§ 43a 
Vztah statutárního auditora k subjektu veřejného zájmu 

(1) Statutární auditor nesmí v subjektu veřejného zájmu, u 
kterého provádí povinný audit nebo se podílí na činnostech 
souvisejících s povinným auditem, přijmout pozici osoby v klíčové 
funkci, funkci člena výboru pro audit nebo nevýkonného člena 
řídicího nebo kontrolního orgánu před uplynutím 2 let poté, co 
provedl povinný audit této účetní jednotky nebo se podílel na 
činnostech souvisejících s povinným auditem. 
(2) Odstavec 1 se použije obdobně na fyzickou osobu, která 
prováděla povinný audit nebo se podílela na činnostech 
souvisejících s povinným auditem, jestliže jí zaniklo oprávnění k 
výkonu auditorské činnosti. 
§ 43b 
Poskytování některých neauditorských služeb 

(1) Auditor, který provádí povinný audit subjektu veřejného 

32014L0056 Článek 1 bod 
15 

Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 22a 
Zaměstnávání bývalých statutárních auditorů nebo 
zaměstnanců statutárních auditorů nebo auditorských 
společností v auditovaných subjektech 

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo klíčový 
auditorský partner, který jménem auditorské společnosti 
vykonává povinný audit, před uplynutím nejméně jednoho 
roku, nebo v případě povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu před uplynutím nejméně dvou let, od ukončení své 
činnosti jako statutárního auditora nebo klíčového 
auditorského partnera na auditorské zakázce nesměl: 
a) nastoupit na pozici člena vrcholového vedení 
auditovaného subjektu; 
b) stát se případně členem výboru pro audit auditovaného 
subjektu, anebo, v případě, že takový výbor neexistuje, 
orgánu, který vykonává rovnocenné funkce jako výbor pro 
audit;  
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zájmu, může v období počínající prvním dnem účetního období, za 
které je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka 
ověřována, a dále do vydání zprávy auditora, poskytovat tomuto 
subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci25) se 
sídlem v České republice a jeho dceřiné obchodní korporaci25) se 
sídlem v České republice neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 
1 písm. a) bodu i), bodu iv) až vii) a v písm. f) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, za podmínek stanovených 
tímto zákonem a pokud: 
a) tyto neauditorské služby nemají přímý vliv nebo mají samostatně 
nebo v souhrnu nevýznamný vliv na ověřovanou účetní závěrku 
nebo konsolidovanou účetní závěrku, a 
b) odhad jejich vlivu na ověřovanou účetní závěrku nebo 
konsolidovanou účetní závěrku je auditorem zdokumentován a 
vysvětlen v dodatečné zprávě výboru pro audit vyhotovené podle čl. 
11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
(2) Auditor, který je členem sítě, do které náleží auditor, auditor 
z jiného členského státu nebo auditorská osoba z jiného členského 
státu provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu zřízeného 
podle práva členského státu, může tomuto subjektu veřejného 
zájmu, jeho mateřské obchodní korporaci25) se sídlem v České 
republice a jeho dceřiné obchodní korporaci25) se sídlem v České 
republice v období počínajícím prvním dnem účetního období, za 
které je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka 
ověřována, a dále do vydání zprávy auditora, poskytovat 
neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu i), bodu 
iv) až vii) a v písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 537/2014, a to za podmínek stanovených v odstavci 1. 
(3) Na poskytování služeb uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) 
bodu i), bodu iv) až vii) a v písm. f) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 537/2014 subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské 
obchodní korporaci25) se sídlem v České republice a jeho dceřiné 
obchodní korporaci25) se sídlem v České republice, členem sítě, do 
které náleží auditor provádějící povinný audit tohoto subjektu 
veřejného zájmu, se odstavce 1 a 2 použijí obdobně. 

c) stát se nevýkonným členem správního orgánu nebo 
členem dozorčího orgánu auditovaného subjektu. 
2. Členské státy zajistí, že zaměstnanci a společníci, kteří 
nejsou klíčovými auditorskými partnery, statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti vykonávající povinný 
audit, ani jiné fyzické osoby, jejichž služby tento statutární 
auditor nebo tato auditorská společnost využívá nebo má 
pod kontrolou, nesmějí v případě svého osobního 
jmenování do funkce statutárního auditora přijímat funkce 
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) po období nejméně 
jednoho roku od doby, kdy se přímo podíleli na auditorské 
zakázce.“ 
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(4) Auditor nesmí poskytnout subjektu veřejného zájmu, jeho 
mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, 
neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 bez schválení kontrolním 
orgánem podle § 44a odst. 1 písm. m) nebo výborem pro audit podle 
čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014. 
§ 43c 
Omezení v provádění povinného auditu subjektu veřejného 
zájmu 

Auditor nesmí provést povinný audit, rozhodne-li tak výbor pro audit 
podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 
§ 43d 
Informační povinnosti auditora 

Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou 
činnost vlastním jménem a na vlastní účet do 30 dnů od uzavření 
smlouvy o povinném auditu se subjektem veřejného zájmu informují 
o této skutečnosti Radu; v oznámení uvedou též období, na které 
byli subjektem veřejného zájmu určeni. 
____________________ 
25) § 74 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“. 

  32014R0537  čl. 5 odst. 3 Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce mohou členské 
státy povolit poskytování služeb uvedených v písm. a) 
bodu i) a písm. a) bodu iv) až vii) a v písmeni f), pokud 
jsou splněny tyto požadavky:  
a) služby nemají přímý vliv nebo mají samostatně nebo v 
souhrnu nevýznamný vliv na auditovanou účetní závěrku;  
b) odhad jejich vlivu na auditovanou účetní závěrku je 
uceleným způsobem zdokumentován a vysvětlen v 
dodatečné zprávě určené výboru pro audit uvedené v 
článku 11 a  
c) statutární auditor nebo auditorská společnost splňuje 
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zásady nezávislosti stanovené ve směrnici 2006/43/ES. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 173 

V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro 
audit. Nezvolí-li členové výboru pro audit předsedu výboru pro audit, 
jmenuje a odvolává předsedu výboru pro audit kontrolní orgán. 
Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X  
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39  
Výbor pro audit  

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
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orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
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Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
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zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
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prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 176 

V § 44a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Výbor pro audit, aniž je 
dotčena odpovědnost řídicího nebo kontrolního orgánu nebo jejich 
členů, zejména“. 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X  
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39  
Výbor pro audit  

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
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celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
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EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
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d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
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2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 178 

V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a 
předkládá řídicímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění 
integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví“. 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X  
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39  
Výbor pro audit  

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

203 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
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za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
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ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
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(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 179 

V § 44a odst. 1 písm. d) se za slovo „doporučení“ vkládají slova „, 
nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu 
jinak,“. 

32014R0537  čl. 16 odst. 3 Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle 
čl. 17 odst. 1 a 2, bude doporučení výboru pro audit 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku vypracováno na 
základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný 
subjekt v souladu s následujícími kritérii: a)auditovaný 
subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost k předložení 
nabídky na poskytování služeb povinného auditu za 
předpokladu, že bude dodržen čl. 17 odst. 3 a že pořádání 
výběrového řízení žádným způsobem nezamezí účasti 
společností, které získaly v dotyčném členském státě v 
předchozím kalendářním roce méně než 15 % celkových 
odměn za audit od subjektů veřejného zájmu; b) 
auditovaný subjekt vypracuje zadávací dokumentaci 
určenou vyzvaným statutárním auditorům nebo 
auditorským společnostem. Tato zadávací dokumentace 
jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu 
a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací 
dokumentace musí obsahovat průhledná a 
nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt 
použije pro hodnocení nabídek předložených statutárními 
auditory nebo auditorskými společnostmi; c) auditovaný 
subjekt může vybrat výběrové řízení a v průběhu tohoto 
řízení vést přímá jednání se zainteresovanými uchazeči; 
d) pokud v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem příslušné orgány uvedené v článku 20 požadují, 
aby statutární auditoři a auditorské společnosti splňovali 
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určité standardy kvality, musí být tyto standardy obsaženy 
v zadávací dokumentaci;  
e) auditovaný subjekt vyhodnotí nabídky statutárních 
auditorů nebo auditorských společností v souladu s kritérii 
výběru vymezenými předem v zadávací dokumentaci. 
Auditovaný subjekt vypracuje zprávu o závěrech 
výběrového řízení a výbor pro audit ji schválí. Auditovaný 
subjekt a výbor pro audit zohlední veškerá zjištění nebo 
závěry jakékoli zprávy o kontrole podle čl. 26 odst. 8, které 
se týkají statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
účastnících se výběrového řízení a byly zveřejněny 
příslušným orgánem v souladu s čl. 28 písm. d); 
f) auditovaný subjekt musí být na požádání schopen 
prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 20, že 
výběrové řízení proběhlo spravedlivě. Výbor pro audit je 
odpovědný za výběrové řízení podle prvního pododstavce. 
Pro účely písmene a) prvního pododstavce zveřejní 
příslušný orgán uvedený v čl. 20 odst. 1 seznam 
dotčených statutárních auditorů a auditorských 
společností, který bude každoročně aktualizován. 
Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními 
auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 
14 k provedení příslušných výpočtů. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 181 

V § 44a odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
„f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a 
ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika 
zmírnit,“. 
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 

32014R0537  čl. 4 odst. 3 
první 
pododstavec  

V případě, že celková výše odměn od subjektu veřejného 
zájmu přesáhne v každém z posledních tří po sobě 
jdoucích účetních období 15 % celkové výše odměn 
vyplacených statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti nebo případně auditorovi skupiny 
provádějícímu povinný audit v každém z těchto účetních 
období, informuje statutární auditor, auditorská společnost 
nebo auditor skupiny o této skutečnosti výbor pro audit a 
projednají s ním rizika ohrožující jejich nezávislost a 
záruky přijaté k jejich omezení. Výbor pro audit uváží, zda 
bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení 
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kvality provedeného jiným statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností před tím, než bude vydána zpráva 
auditora. Pokud odměny od daného subjektu veřejného 
zájmu nadále přesahují 15 % celkové výše odměn 
obdržených daným statutárním auditorem, auditorskou 
společností nebo případně auditorem skupiny 
provádějícím povinný audit, rozhodne výbor pro audit na 
základě objektivních důvodů, zda daný statutární auditor, 
auditorská společnost nebo auditor skupiny dotčeného 
subjektu nebo skupiny subjektů mohou povinný audit 
nadále provádět v průběhu dalšího období, které v 
žádném případě nesmí být delší než dva roky. 

  32014R0537 čl. 6 odst. 2 
písm. b) 

Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí: a) 
každý rok výboru pro audit písemně potvrzovat, že 
statutární auditor, auditorská společnost, auditorští 
partneři a členové vyššího i nižšího vedení provádějící 
povinný audit jsou na auditovaném subjektu nezávislí; b) 
projednat s výborem pro audit případná rizika ohrožující 
jejich nezávislost a záruky ke zmírnění těchto rizik, tak jak 
jimi byly zdokumentovány podle odstavce 1. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 182 

V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „; přitom 
vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality“. 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X 
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39 
Výbor pro audit 

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
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Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
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b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
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požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
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____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 183 

V § 44a odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena h) až o), která znějí: 
„h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu 
nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle § 17a odst. 1, 
i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu 
řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem 
vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první 
pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014, 
j) informuje kontrolní orgán o výsledku povinného auditu a jeho 
poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu, 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X  
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39  
Výbor pro audit  

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
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k) informuje kontrolní orgán, jakým způsobem povinný audit přispěl k 
zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, 
l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem 
podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb, 
n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém 
řízení v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014, a 
o) vykonává další působnost podle tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu.“. 

subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
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nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
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požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
____________________ 
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(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 

  32014R0537 čl. 5 odst. 4 
první 
pododstavec  

Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící 
povinný audit subjektů veřejného zájmu a jakýkoli člen 
sítě, do níž daný statutární auditor nebo auditorská 
společnost případně patří, může auditovanému subjektu, 
jeho mateřskému podniku nebo podnikům, které ovládá, 
poskytovat jiné neauditorské služby než zakázané 
neauditorské služby uvedené v odstavcích 1 a 2, a to za 
podmínky schválení výborem pro audit po náležitém 
posouzení možného ohrožení nezávislosti a příslušných 
záruk v souladu s článkem 22b směrnice 2006/43/ES. 
Výbor pro audit vydá tam, kde je to namístě, pokyny 
ohledně služeb uvedených v odstavci 3. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 
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Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 186 

Za § 44a se vkládá nový § 44aa, který včetně nadpisu zní: 
„§ 44aa 
Další působnost a povinnosti výboru pro audit 

(1) Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů 
týkajících se činnosti subjektu veřejného zájmu, který jej zřídil, v 
rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit. 
(2) Výbor pro audit nebo orgán, který podle § 44b odst. 2 vykonává 
činnosti výboru pro audit a který je podle čl. 11 odst. 1 druhého 
pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014 určeným příjemcem dodatečné zprávy pro výbor pro audit, 
postoupí na vyžádání tuto zprávu vhodnou formou bez zbytečného 
odkladu 
a) kontrolnímu orgánu, 
b) řídicímu orgánu, 
c) České národní bance, v případě účetní jednotky, jejíž činnost 
podléhá podle jiných právních předpisů dohledu České národní 
banky, a 
d) Radě, v případě subjektu veřejného zájmu. 
(3) Jednou ročně výbor pro audit vyhotoví zprávu o činnosti, ve které 
zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem uvedeným v § 44a 
odst. 1 a poskytne ji Radě.“. 

32014L0056 čl. 1 bod 32 Kapitola X se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA X  
VÝBOR PRO AUDIT 

Článek 39  
Výbor pro audit  

1. Členské státy zajistí, aby každý subjekt veřejného 
zájmu měl výbor pro audit. Výborem pro audit je buď 
samostatný výbor, nebo výbor správního či dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu. Výbor pro audit se skládá z 
členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů 
jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které 
akcionáře nemají. 
Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní nebo 
auditorskou kvalifikaci.  
Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost 
relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt 
působí.  
Většina členů výboru pro audit musí být na auditovaném 
subjektu nezávislá. Předsedu výboru pro audit jmenují 
jeho členové nebo dozorčí orgán auditovaného subjektu; 
předseda je na auditovaném subjektu nezávislý. Členské 
státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit 
volen každoročně valnou hromadou akcionářů 
auditovaného subjektu.  
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že v případě subjektů veřejného zájmu, které 
splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) 
směrnice 2003/71/ES (*), může funkce přidělené výboru 
pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako 
celek, přičemž je-li předseda takového orgánu výkonným 
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členem, nevystupuje v pozici předsedy tehdy, když daný 
orgán vykonává funkce výboru pro audit.  
Je-li výbor pro audit součástí správního nebo dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu podle odstavce 1, mohou 
členské státy povolit nebo vyžadovat, aby pro účely plnění 
povinností stanovených touto směrnicí nebo nařízením 
(EU) č. 537/2014 správní nebo dozorčí orgán v 
přiměřeném rozsahu vykonával funkce výboru pro audit.  
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
rozhodnout, že výbor pro audit nemusejí mít tyto subjekty 
veřejného zájmu:  
a) subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice 2013/34/EU, pokud tento 
subjekt splňuje požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 5 
tohoto článku, čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 
nařízení (EU) č. 537/2014 na úrovni skupiny; 
b) subjekt veřejného zájmu, který je subjektem 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES (**) 
nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU (***); 
c) subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je 
jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 
(****); 
d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 
směrnice 2013/36/EU, jejíž podíly nebo akcie nejsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES 
a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové 
cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu 
za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech 
takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 
EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 
2003/71/ES. 
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Subjekty veřejného zájmu uvedené v písmeni c) vysvětlí 
veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít bud 
výbor pro audit, nebo správní či dozorčí orgán pověřený 
výkonem funkcí výboru pro audit.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
požadovat nebo povolit, aby subjekt veřejného zájmu 
neměl výbor pro audit, pokud má orgán či orgány, jež plní 
rovnocennou funkci jako výbor pro audit a jež vznikly a 
fungují v souladu s předpisy platnými ve členském státě, 
ve kterém je auditovaný subjekt registrován. V takovém 
případě daný subjekt uvede, který orgán tyto funkce plní a 
jaké je jeho složení.  
5. Jsou-li všichni členové výboru pro audit členy správního 
nebo dozorčího orgánu auditovaného subjektu, mohou 
členské státy stanovit, že je výbor pro audit zproštěn 
požadavků na nezávislost stanovených v odst. 1 čtvrtém 
pododstavci. 
6. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídicích 
nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných 
valnou hromadou společníků či akcionářů auditovaného 
subjektu, výbor pro audit mimo jiné:  
a) informuje správní nebo dozorčí orgán auditovaného 
subjektu o výsledku povinného auditu a vysvětlí, jakým 
způsobem povinný audit přispěl k integritě účetního 
výkaznictví a jaká byla role výboru pro audit v tomto 
procesu;  
b) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá 
doporučení nebo návrhy k zajištění jeho integrity;  
c) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a systémů 
řízení rizik podniku a případně jeho vnitřního auditu s 
ohledem na účetní výkaznictví auditovaného subjektu, 
aniž by narušil jeho nezávislost;  
d) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek, zejména jeho provádění, přičemž 
zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu 
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podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 537/2014;  
e) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů 
nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a, 
22b, 24a a 24b této směrnice a s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 537/2014, zejména pak vhodnost poskytování 
neauditorských služeb auditovanému subjektu v souladu s 
článkem 5 tohoto nařízení;  
f) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora či 
auditorů nebo auditorské společnosti či společností a 
doporučuje statutárního auditora či auditory nebo 
auditorskou společnost či společnosti, kteří budou 
jmenováni v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
537/2014 s výjimkou případů, kdy se uplatní čl. 16 odst. 8 
nařízení (EU) č. 537/2014. 
____________________ 
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31. 12. 2003, s. 64).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(Úř. věst. L 302, 17. 11. 2009, s. 32).  
(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích 
alternativních investičních fondů a o změně směrnic 
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 
(EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1. 7. 2011, s. 1).  
(****) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v 
prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě 
odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. 
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L 149, 30. 4. 2004, s. 1).“ 
  32014R0537 čl. 11 odst. 1 Statutární auditoři nebo auditorské společnosti provádějící 

povinný audit subjektů veřejného zájmu předloží výboru 
pro audit auditovaného subjektu dodatečnou zprávu 
nejpozději v den předložení zprávy auditora uvedené v 
článku 10. 
Členské státy mohou navíc požadovat, aby tato dodatečná 
zpráva byla předložena správní nebo dozorčí radě 
auditovaného subjektu. Pokud auditovaný subjekt 
nedisponuje výborem pro audit, dodatečná zpráva se 
předkládá orgánu, který v auditovaném subjektu plní 
rovnocennou funkci. Členské státy mohou povolit, aby 
výbor pro audit tuto dodatečnou zprávu zpřístupnil třetím 
stranám stanoveným vnitrostátním právem. 

  32014R0537 čl. 26 odst. 3 Příslušný orgán má tyto povinnosti: 
a) schvalování a změny kontrolních metodik včetně 
příruček pro kontrolu a navazující činnosti, metodik 
výkaznictví a periodických kontrolních programů; 
b) schvalování a změny zpráv o kontrole a zpráv o 
navazujících činnostech; 
c) schvalování a přidělování kontrolorů pro každou 
kontrolu. 
Příslušný orgán přidělí na systém zajištění kvality 
odpovídající zdroje. 

  32014R0537 čl. 27 odst. 1 Příslušné orgány určené podle čl. 20 odst. 1 a případně 
Evropská síť pro hospodářskou soutěž (dále jen „síť 
ECN“) pravidelně sledují vývoj na trhu poskytování služeb 
povinného auditu subjektům veřejného zájmu a posuzují 
zejména tyto skutečnosti: a) rizika vyplývající z vysokého 
výskytu nedostatků v kvalitě práce statutárního auditora 
nebo auditorské společnosti, včetně systémových 
nedostatků v rámci sítě auditorských společností, které 
mohou vést k zániku kterékoli auditorské společnosti, dále 
přerušení poskytování služeb povinného auditu v 
konkrétních odvětvích i napříč odvětvími, další hromadění 
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rizik, jež spočívají v nedostatcích auditů, a dopad na 
celkovou stabilitu finančního sektoru; b) úroveň 
koncentrace trhu, včetně úrovně jeho koncentrace v 
konkrétních odvětvích; c) činnost výborů pro audit; d) 
potřebu přijmout opatření ke zmírnění rizik uvedených v 
bodu a). 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 192 

V § 47 odst. 2 písm. c) se za číslo „14“ vkládá text „ , 14b“. 32014L0056 čl. 1 bod 33 
písm. b) bod 
ii) 

b) odstavec 5 se mění takto:  
i) písmeno a) se zrušuje  
ii) písmeno d) se nahrazuje tímto:  
„d) audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b a 
25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“ 
iii) písmeno e) se nahrazuje tímto:  
„e) tento auditorský subjekt zveřejní na své internetové 
stránce výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje 
informace uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 537/2014 
nebo splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 193 

V § 47 odst. 2 písm. d) se text „§ 43“ nahrazuje textem „čl. 13 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014“. 

32014L0056 čl. 1 bod 33 
písm. b) bod 
iii) 

b) odstavec 5 se mění takto:  
i) písmeno a) se zrušuje  
ii) písmeno d) se nahrazuje tímto:  
„d) audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b a 
25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“  
iii) písmeno e) se nahrazuje tímto:  
„e) tento auditorský subjekt zveřejní na své internetové 
stránce výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje 
informace uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 537/2014 
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nebo splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 194 

V § 47 odst. 3 písm. d) se za číslo „14“ vkládá text „ , 14b“. 32014L0056 čl. 1 bod 33 
písm. b) bod 
ii) 

b) odstavec 5 se mění takto:  
i) písmeno a) se zrušuje  
ii) písmeno d) se nahrazuje tímto:  
„d) audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b a 
25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“  
iii) písmeno e) se nahrazuje tímto:  
„e) tento auditorský subjekt zveřejní na své internetové 
stránce výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje 
informace uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 537/2014 
nebo splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 195 

V § 47 odst. 3 písm. e) se text „§ 43“ nahrazuje textem „čl. 13 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014“. 

32014L0056 čl. 1 bod 33 
písm. b) bod 
iii) 

b) odstavec 5 se mění takto:  
i) písmeno a) se zrušuje  
ii) písmeno d) se nahrazuje tímto:  
„d) audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 
uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b a 
25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“  
iii) písmeno e) se nahrazuje tímto:  
„e) tento auditorský subjekt zveřejní na své internetové 
stránce výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje 
informace uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 537/2014 
nebo splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 197 

V § 47 odst. 4 větě první se slova „odstavců 2 až 4“ nahrazují slovy 
„odstavce 2“, slova „kontrolu kvality“ se nahrazují slovy „systém 
zajištění kvality“ a ve větě druhé se slovo „kontroly“ nahrazuje 
slovem „zajištění“. 

32006L0043 čl. 45 odst. 3 Členské státy podrobí registrované auditory a auditorské 
subjekty ze třetích zemí svým systémům dohledu, zajištění 
kvality a vyšetřování a sankcí. Členský stát může 
osvobodit registrované auditory a auditorské subjekty ze 
třetích zemí od povinnosti podrobit se jeho systému 
zajištění kvality, pokud systém zajištění kvality jiného 
členského státu nebo třetí země, který byl vyhodnocen 
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jako rovnocenný v souladu s článkem 46, provedl přezkum 
kvality tohoto auditora nebo auditorského subjektu ze třetí 
země v průběhu předcházejících tří let. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 200 

V § 48 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, slovo „kontroly“ se 
nahrazuje slovem „zajištění“ a slova „hlavy VI“ se nahrazují slovy 
„hlav VI a XI“. 

32006L0043 čl. 46 odst. 1 Členské státy nemusí použít nebo mohou upravit 
požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 na základě vzájemnosti 
pouze v případě, že tito auditoři nebo auditorské subjekty 
ze třetích zemí podléhají systémům veřejného dohledu, 
zajištění kvality a vyšetřování a sankcí ve třetí zemi, které 
splňují požadavky rovnocenné požadavkům podle článků 
29, 30 a 32.  

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 201 

V § 48 odst. 3 písm. b) se slovo „kontroly“ nahrazuje slovem 
„zajištění“. 

32006L0043 čl. 46 odst. 1 Členské státy nemusí použít nebo mohou upravit 
požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 na základě vzájemnosti 
pouze v případě, že tito auditoři nebo auditorské subjekty 
ze třetích zemí podléhají systémům veřejného dohledu, 
zajištění kvality a vyšetřování a sankcí ve třetí zemi, které 
splňují požadavky rovnocenné požadavkům podle článků 
29, 30 a 32.  

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 202 

V § 49 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) nedošlo k narušení práva ochrany obchodního tajemství, 
bankovního tajemství nebo ochrany průmyslového a duševního 
vlastnictví účetní jednotky, u které auditor provádí nebo prováděl 
auditorskou činnost,“. 

32014L0056 čl. 1 bod 35 
písm. b) 

b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:  
„ba) nebude narušena ochrana obchodních zájmů 
auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a 
duševního vlastnictví;“; 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 203 

V § 49 odst. 2 písm. d) se slovo „kontroly“ nahrazuje slovy „pro účely 
systému zajištění“ a slova „hlavě VI“ se nahrazují slovy „hlavách VI a 
XI“. 

32006L0043 čl. 47 odst. 2 
písm. c) 

2. Pracovní ujednání uvedená v odst. 1 písm. d) zajistí, 
aby: 
a) příslušné orgány poskytly odůvodnění účelu žádosti o 
poskytnutí pracovních materiálů k auditu a jiných 
dokumentů; 
b) osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané příslušnými 
orgány třetí země, které obdržely informace, podléhaly 
povinnosti zachovávat profesní tajemství; 
ba) nebude narušena ochrana obchodních zájmů 
auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a 
duševního vlastnictví; 
c) příslušné orgány třetí země mohly použít pracovní 
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materiály k auditu a jiné dokumenty pouze pro výkon 
veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování, které 
splňují požadavky rovnocenné požadavkům uvedeným v 
článcích 29, 30 a 32; 
d) žádost příslušných orgánů třetí země o poskytnutí 
pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v 
držení statutárního auditora nebo auditorské společnosti 
bylo možno odmítnout: 
— pokud by poskytnutí těchto pracovních materiálů nebo 
jiných dokumentů nepříznivě ovlivnilo svrchovanost, 
bezpečnost nebo veřejný pořádek Společenství nebo 
dožádaného členského státu 
— pokud již v souvislosti s týmiž činy bylo proti týmž 
osobám před orgány dožádaného členského státu 
zahájeno soudní řízení, nebo 
— pokud příslušné orgány dožádaného státu již vynesly 
pravomocný rozsudek nad týmiž statutárními auditory 
nebo auditorskými společnostmi za tytéž činy. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 205 

V § 49 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo 
pokud již bylo v takovém řízení pravomocně rozhodnuto“. 

32014L0056 čl. 1 bod 35 
písm. c) 

c) v odst. 2 písm. d) se druhá odrážka nahrazuje tímto:  
„— pokud již v souvislosti s týmiž činy bylo proti týmž 
osobám před orgány dožádaného členského státu 
zahájeno soudní řízení, nebo  
— pokud příslušné orgány dožádaného státu již vynesly 
pravomocný rozsudek nad týmiž statutárními auditory 
nebo auditorskými společnostmi za tytéž činy.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 206 

V § 49 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
„(7) V případě ujednání o spolupráci s příslušnými orgány třetích 
zemí o výměně informací v oblasti dohledu nad auditory 
provádějícími povinný audit subjektů veřejného zájmu se dále 
postupuje podle čl. 36 až 38 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014.“. 

32014R0537 čl. 36 Dohoda o výměně informací  

1. Příslušné orgány mohou uzavírat dohody o spolupráci 
týkající se výměny informací s příslušnými orgány třetích 
zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace v 
dotčených třetích zemích podléhají zárukám zachování 
mlčenlivosti, které jsou alespoň rovnocenné zárukám 
stanoveným v článcích 22 a 34. Příslušné orgány o 
takových dohodách bezodkladně uvědomí výbor CEAOB a 
Komisi. Informace se na základě tohoto článku vyměňují 
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pouze v případě, kdy je taková výměna informací 
nezbytná pro účely plnění úkolů dotčených příslušných 
orgánů podle tohoto nařízení. Pokud se taková výměna 
informací týká předávání osobních údajů do třetí země, 
musí členské státy postupovat v souladu se směrnicí 
95/46/ES a výbor CEAOB musí postupovat v souladu s 
nařízením (ES) č. 45/2001. 
2. Příslušné orgány spolupracují s příslušnými orgány 
nebo jinými relevantními subjekty třetích zemí v oblasti 
přezkumů zajištění kvality a vyšetřování u statutárních 
auditorů a auditorských společností. Na žádost 
příslušného orgánu výbor CEAOB přispívá k této 
spolupráci a k zajištění sbližování v oblasti dohledu se 
třetími zeměmi. 3.V případě, že se spolupráce nebo 
výměna informací týkají pracovních materiálů k auditu 
nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo 
auditorských společností, použije se článek 47 směrnice 
2006/43/ES. 
4. Výbor CEAOB vypracuje pokyny ohledně obsahu dohod 
o spolupráci týkajících se výměny informací podle tohoto 
článku. 

  32014R0537 čl. 37 Zpřístupnění informací získaných ze třetích zemí 

Příslušný orgán členského státu může zpřístupnit důvěrné 
informace, které obdržel od příslušných orgánů třetích 
zemí, pokud tak stanoví dohoda o spolupráci, pouze 
pokud dostal výslovný souhlas příslušného orgánu, který 
mu informace poskytl, přičemž tyto informace lze případně 
zpřístupnit výhradně pro účely, pro které tento příslušný 
orgán vydal svůj souhlas, nebo pokud je takové 
zpřístupnění informací požadováno unijním nebo 
vnitrostátním právem. 

  32014R0537 čl. 38 Zpřístupnění informací předaných ze třetích zemí 

Příslušný orgán členského státu vyžaduje, aby důvěrné 
informace, které sdělil příslušnému orgánu třetí země, 
mohl tento příslušný orgán zpřístupnit třetím osobám nebo 
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orgánům pouze s předchozím výslovným souhlasem 
příslušného orgánu, který tyto informace předal, v souladu 
s jeho vnitrostátními právními předpisy a za předpokladu, 
že tyto informace budou zpřístupněny pouze pro účely, pro 
které příslušný orgán členského státu poskytl souhlas, 
nebo pokud je takové zpřístupnění informací požadováno 
unijním nebo vnitrostátním právem nebo pokud je 
nezbytné pro soudní řízení v dané třetí zemi. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 207 

V § 49a odstavec 1 zní: 
„(1) Statutární auditor nebo fyzická osoba, které zaniklo auditorské 
oprávnění, se dopustí přestupku tím, že přijme v účetní jednotce 
pozici osoby v klíčové funkci v rozporu s § 14i nebo § 43a.“. 

32014L0056  čl. 1 bod 15 Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 22a 
Zaměstnávání bývalých statutárních auditorů nebo 
zaměstnanců statutárních auditorů nebo auditorských 
společností v auditovaných subjektech 

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo klíčový 
auditorský partner, který jménem auditorské společnosti 
vykonává povinný audit, před uplynutím nejméně jednoho 
roku, nebo v případě povinného auditu subjektů veřejného 
zájmu před uplynutím nejméně dvou let, od ukončení své 
činnosti jako statutárního auditora nebo klíčového 
auditorského partnera na auditorské zakázce nesměl: 
a) nastoupit na pozici člena vrcholového vedení 
auditovaného subjektu; 
b) stát se případně členem výboru pro audit auditovaného 
subjektu, anebo, v případě, že takový výbor neexistuje, 
orgánu, který vykonává rovnocenné funkce jako výbor pro 
audit; 
c) stát se nevýkonným členem správního orgánu nebo 
členem dozorčího orgánu auditovaného subjektu. 
2. Členské státy zajistí, že zaměstnanci a společníci, kteří 
nejsou klíčovými auditorskými partnery, statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti vykonávající povinný 
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audit, ani jiné fyzické osoby, jejichž služby tento statutární 
auditor nebo tato auditorská společnost využívá nebo má 
pod kontrolou, nesmějí v případě svého osobního 
jmenování do funkce statutárního auditora přijímat funkce 
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) po období nejméně 
jednoho roku od doby, kdy se přímo podíleli na auditorské 
zakázce.“ 

  32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII 
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE 

Článek 30 
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
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jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
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3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
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nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 
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Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
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všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 17 Klíčoví auditorští partneři odpovědní za provedení 
povinného auditu ukončí účast na povinném auditu 
auditovaného subjektu nejpozději do sedmi let ode dne 
jmenování. Tito partneři se mohou do povinného auditu 
auditovaného subjektu opět zapojit po uplynutí nejméně tří 
let ode dne ukončení účasti. 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
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provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 208 

V § 49a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Statutární auditor se jako klíčový auditorský partner určený 
podle § 14g odst. 1 dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu neukončí 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII 
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE 

Článek 30 
Systémy vyšetřování a sankcí  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)



 

235 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustano-
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

účast na provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu 
nejpozději do 7 let od svého jmenování klíčovým auditorským 
partnerem nebo provede povinný audit subjektu veřejného zájmu 
před uplynutím 3 let poté, co v něm ukončil účast na provádění 
povinném auditu jako klíčový auditorský partner.“. 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
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stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
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vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
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předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
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porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
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zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
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orgánů. 
5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 210 

V § 49a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Statutární auditor se jako osoba pověřená přezkumem řízení 
kvality auditorské zakázky dopustí přestupku tím, že v rozporu s 
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu nevede 
záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality zakázky.“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII 
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE 

Článek 30 
Systémy vyšetřování a sankcí 

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení. 
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
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auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES. 
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a 
Sankční pravomoci 

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
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způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
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Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
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součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e 
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 
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1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
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b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 213 

V § 49a se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Za přestupek uvedený v odstavci 1, 2 nebo 4 lze statutárnímu 
auditorovi samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 
písm. a), b), d) nebo e).“. 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
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vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
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c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
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správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
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a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
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b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
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a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
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5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 214 

§ 49b a 49c včetně nadpisů znějí: 
„§ 49b 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí 
správního deliktu tím, že 
a) požaduje nebo přijme od subjektu veřejného zájmu odměnu za 
provedení povinného auditu, která je v rozporu s § 16, 
b) v rozporu s § 17a odst. 5 neoznámí výpověď závazku ze smlouvy 
o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu 
Radě, 
c) nesplní informační povinnost podle § 21 odst. 3, 4, 5 nebo § 43d 
anebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, 
d) neposkytne České národní bance na základě její žádosti 
informace a vysvětlení týkající se průběhu povinného auditu a 
poznatky získané na základě povinného auditu v subjektu veřejného 
zájmu, který podléhá dohledu České národní banky podle § 21 odst. 
6. 
e) v rozporu s § 24f odst. 5 neprovede opatření k nápravě, 
f) v rozporu s § 43b odst. 1 a 2 poskytne subjektu veřejného zájmu, 
jeho mateřské obchodní korporaci25) se sídlem v České republice 
nebo jeho dceřiné obchodní korporaci25) se sídlem v České 
republice, neauditorské služby uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu 
i), bodu iv) až vii) a v písm. f) nařízení Evropského parlamentu a 

32014L0056  čl. 1 bod 25 Kapitola VII se nahrazuje tímto:  
„KAPITOLA VII  
VYŠETŘOVÁNÍ A SANKCE  

Článek 30  
Systémy vyšetřování a sankcí  

1. Členské státy zajistí, aby existovaly účinné systémy 
vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci 
nesprávného provádění povinného auditu.  
2. Aniž jsou dotčeny režimy občanskoprávní odpovědnosti 
jednotlivých členských států, zavedou členské státy 
účinné, přiměřené a odrazující sankce ve vztahu ke 
statutárním auditorům a auditorským společnostem pro 
případy, kdy povinné audity nejsou prováděny v souladu s 
předpisy přijatými k provedení této směrnice a případně 
nařízení (EU) č. 537/2014. Členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví správní sankce v případě 
porušení, na něž se již vztahuje vnitrostátní trestní právo. 
V takovém případě sdělí Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení.  
3. Členské státy zajistí, aby přijatá opatření a sankce 
uložené statutárním auditorům a auditorským 
společnostem byly odpovídajícím způsobem zveřejněny. 
Sankce mohou zahrnovat i zrušení schválení statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti. Členské státy 
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Rady (EU) č. 537/2014, 
g) v rozporu s § 43b odst. 4 poskytne subjektu veřejného zájmu, 
jeho mateřské obchodní korporaci nebo jeho dceřiné obchodní 
korporaci, neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1, nebo 
h) v rozporu s § 43c provede povinný audit. 
(2) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí 
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu 
a) nesplní informační povinnost, 
b) přijme od subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní 
korporace nebo jeho dceřiné obchodní korporace, odměnu za 
neauditorské služby neuvedené v čl. 5 odst. 1, 
c) neprojedná s výborem pro audit rizika ohrožující nezávislost 
auditora a záruky přijaté k jejich omezení, 
d) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní 
korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské 
služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) bod ii) a 
iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k), 
e) neposoudí, zda poskytování neauditorských služeb uvedených v 
čl. 5 odst. 1 a 2 dceřiné společnosti subjektu veřejného zájmu, u 
kterého statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost provádí 
povinný audit, členem sítě, do níž statutární auditor vykonávající 
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo 
auditorská společnost náleží, ohrožuje jeho nezávislost, 
f) neposoudí rizika ohrožení nezávislosti, 
g) nezdokumentuje rizika ohrožení nezávislosti, 
h) neprojedná s výborem pro audit případná rizika ohrožující 
nezávislost auditora a záruky přijaté k jejich omezení, 
i) neprovede přezkum řízení kvality auditorské zakázky nebo 
nezajistí provedení přezkumu řízení kvality auditorské zakázky, 
j) nevede záznamy o výsledcích přezkumu řízení kvality auditorské 
zakázky nebo je neuchová po stanovenou dobu, 

mohou rozhodnout, že součástí tohoto zveřejnění nejsou 
osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES.  
4. Do 17. června 2016 oznámí členské státy sankce 
stanovené podle odstavce 2 Komisi. Neprodleně jí oznámí 
jakékoli následné změny těchto ustanovení.  
Článek 30a  
Sankční pravomoci  

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány budou mít 
pravomoc přijímat nebo ukládat za porušení ustanovení 
této směrnice a podle okolností i nařízení (EU) č. 
537/2014 alespoň tyto správní opatření a sankce:  
a) výzvu, aby fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
dané porušení upustila od příslušného jednání a zdržela 
se jeho opakování;  
b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu 
a povahu daného porušení, zveřejněné na internetových 
stránkách příslušných orgánů;  
c) dočasný zákaz provádět povinný audit nebo 
podepisovat zprávy auditora uložený statutárnímu 
auditorovi, auditorské společnosti nebo klíčovému 
auditorskému partnerovi až na dobu tří let;  
d) prohlášení, že zpráva auditora nesplňuje požadavky 
článku 28 této směrnice nebo případně článku 10 nařízení 
(EU) č. 537/2014;  
e) dočasný zákaz vykonávat funkce v auditorských 
společnostech nebo subjektech veřejného zájmu uložený 
členovi auditorské společnosti nebo správnímu nebo 
řídicímu orgánu subjektu veřejného zájmu až na dobu tří 
let;  
f) uložení správní peněžité sankce fyzickým a právnickým 
osobám.  
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány byly schopny 
vykonávat své sankční pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z těchto 
způsobů:  
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k) nevyhotoví zprávu auditora, 
l) nevyhotoví nebo nepředloží výboru pro audit dodatečnou zprávu 
určenou výboru pro audit, 
m) neprojedná s výborem pro audit, řídicím nebo kontrolním 
orgánem dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit na základě 
žádosti výboru pro audit, 
n) nezpřístupní novému auditorovi dodatečnou zprávu určenou 
výboru pro audit nebo informace předané Radě podle čl. 12 a 13, 
o) nevyhotoví nebo nezveřejní zprávu o transparentnosti, 
p) nepředloží Radě seznam auditovaných subjektů, 
q) neuchová informace nebo záznamy uvedené v čl. 15, nebo 
r) nezavede postup pro pravidelné postupné obměňování osob. 
(3) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním 
jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost se dopustí 
správního deliktu tím, že při provádění povinného auditu subjektu 
veřejného zájmu 
a) postupuje v rozporu s § 3, 
b) nedodrží etický kodex podle § 13, 
c) v rozporu s § 18 nepostupuje v souladu s auditorskými standardy 
upravenými právem Evropské unie a s auditorskými standardy 
vydanými Komorou nebo vnitřními předpisy Komory podle § 21 odst. 
1 písm. a), nebo 
d) nevede spis auditora podle § 20a odst. 1 až 3. 
(4) Auditorská společnost se dopustí správního deliktu tím, že v 
rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu 
nestanoví postup pro určení způsobu řešení neshody mezi klíčovým 
auditorským partnerem a osobou provádějící přezkum řízení kvality 
auditorské zakázky. 
(5) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se jako člen sítě, do 
níž náleží auditor provádějící povinný audit subjektu veřejného 
zájmu, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu 
a) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní 

a) přímo;  
b) ve spolupráci s dalšími orgány;  
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
3. Členské státy mohou příslušným orgánům kromě 
sankčních pravomocí uvedených v odstavci 1 svěřit i jiné 
sankční pravomoci.  
4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy orgánům 
vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu, 
nejsou-li určeny jako příslušný orgán podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EU) č. 537/2014, svěřit pravomoc ukládat sankce 
za porušení povinností v oblasti podávání zpráv 
stanovených uvedeným nařízením.  
Článek 30b  
Účinné ukládání sankcí  

Při stanovování sankcí podle článku 30 členské státy 
vyžadují, aby příslušné orgány při určování druhu a výše 
správních sankcí a opatření zohledňovaly veškeré 
relevantní okolnosti, mezi něž podle potřeby patří: 
a) závažnost a délka trvání porušení pravidel;  
b) míra odpovědnosti odpovědné osoby;  
c) finanční situace odpovědné osoby vyplývající například 
z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního 
příjmu odpovědné osoby, pokud je tato osoba fyzickou 
osobou;  
d) výše zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, 
které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;  
e) míra spolupráce odpovědné osoby s příslušným 
orgánem;  
f) předchozí porušení pravidel ze strany odpovědné 
právnické nebo fyzické osoby.  
Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud 
jsou tyto faktory blíže stanoveny ve vnitrostátním právu.  
Článek 30c  
Zveřejňování sankcí a opatření  
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korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské 
služby uvedené v čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) bod ii) a 
iii), písm. b) až e) nebo písm. g) až k), nebo 
b) poskytne subjektu veřejného zájmu, jeho mateřské obchodní 
korporaci nebo jeho dceřiné obchodní korporaci, neauditorské 
služby neuvedené v čl. 5 odst. 1 bez schválení výborem pro audit 
podle čl. 5 odst. 4. 
(6) Účetní jednotka se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s 
§ 17a odst. 5 neoznámí výpověď závazku ze smlouvy o povinném 
auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu Radě. 
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), 
d) nebo e), odstavce 2 písm. a), c), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o), 
p), q) nebo r), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 4 nebo 6, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i) 
nebo odstavce 3 písm. a), b) nebo c), 
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), f), 
g) nebo h), odstavce 2 písm. b) nebo d) nebo odstavce 5. 
(8) Za správní delikt uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 lze 
samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), 
d) nebo e). 
§ 49c 
Správní delikty Komory 

(1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že 
a) vede rejstřík v rozporu s § 11 odst. 1 až 6 nebo § 12 až 12d, 
b) organizuje a řídí kontroly kvality v rozporu s § 24a odst. 2, 
c) nepředloží Radě návrh plánu kontrol kvality podle § 24b odst. 1 
nebo 2, 
d) provede kontrolu kvality v rozporu s § 24d odst. 1, 
e) neprovede kontrolu kvality nařízenou Radou podle § 38 odst. 2 
písm. j), 
f) neprojedná s Radou vnitřní předpisy Komory, etický kodex nebo 
auditorské standardy před jejich vydáním podle § 31 odst. 2 písm. 
c), 
g) neposkytne Radě dokumenty a informace podle § 31 odst. 3, 

1. Příslušné orgány na svých oficiálních internetových 
stránkách zveřejní alespoň údaje týkající se veškerých 
správních sankcí uložených za porušení ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014, v souvislosti s 
nimiž již byla vyčerpána nebo vypršela práva na odvolání, 
a to jakmile je to rozumně možné bezprostředně poté, co 
bylo dané osobě oznámeno rozhodnutí o uložení sankce, 
a včetně informací o druhu a povaze porušení a totožnosti 
fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.  
Pokud členské státy povolí zveřejnění sankcí, proti nimž je 
možné podat odvolání, zveřejní příslušné orgány, jakmile 
je to rozumně možné, na svých internetových stránkách 
rovněž informace o situaci ohledně odvolání a o výsledku 
jakéhokoli odvolání.  
2. Příslušné orgány zveřejní uložené sankce anonymně a 
způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ve všech níže uvedených případech:  
a) je-li sankce uložena fyzické osobě a povinné předchozí 
posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů 
ukázalo, že takové zveřejnění je nepřiměřené;  
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů 
nebo probíhající trestní vyšetřování;  
c) pokud by zveřejnění zúčastněným orgánům nebo 
osobám způsobilo nepřiměřené škody.  
3. Příslušné orgány zajistí, aby veškeré zveřejnění podle 
odstavce 1 trvalo přiměřeně dlouhou dobu a bylo na jejich 
oficiálních internetových stránkách zachováno po dobu 
alespoň pěti let od vyčerpání nebo vypršení všech práv na 
odvolání. 
Zveřejnění sankcí a opatření a všech veřejných prohlášení 
ctí základní práva stanovená v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou rozhodnout, že 
součástí takového zveřejnění nebo všech veřejných 
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h) v rozporu s § 31 odst. 4 znemožní výkon působnosti Rady 
neposkytnutím potřebné součinnosti. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 300 000 
Kč.“. 

prohlášení nejsou osobní údaje ve smyslu čl. 2 písm. a) 
směrnice 95/46/ES.  
Článek 30d 
Odvolání 

Členské státy zajistí, aby se na rozhodnutí přijatá 
příslušným orgánem v souladu s touto směrnicí a 
nařízením (EU) č. 537/2014 vztahovalo právo podat 
odvolání.  
Článek 30e  
Oznamování případů porušení  

1. Členské státy zajistí zavedení účinných mechanismů na 
podporu oznamování případů porušení této směrnice nebo 
nařízení (EU) č. 537/2014 příslušným orgánům.  
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat 
alespoň:  
a) konkrétní postupy pro přijímání oznámení případů 
porušení a jejich následnou kontrolu;  
b) ochranu osobních údajů týkajících se jak osoby, která 
ohlásí domnělé nebo skutečné porušení, tak osoby, která 
je z daného porušení podezřelá nebo o níž někdo uvedl, 
že se tohoto porušení dopustila, v souladu se zásadami 
stanovenými ve směrnici 95/46/ES;  
c) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na 
obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím 
rozhodnutí, které se jí týká, a právo domáhat se u soudu 
účinných opravných prostředků proti všem rozhodnutím 
nebo opatřením, které se jí týkají.  
3. Členské státy zajistí, aby auditorské společnosti zavedly 
vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní 
hlášení skutečných nebo domnělých porušení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 537/2014 prostřednictvím 
zvláštního komunikačního kanálu.  
Článek 30f  
Výměna informací 

1. Příslušné orgány poskytnou každoročně výboru CEAOB 
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souhrnné informace týkající se všech správních opatření a 
sankcí uložených podle této kapitoly. Výbor CEAOB tyto 
informace zveřejní ve výroční zprávě. 
2. Příslušné orgány výbor CEAOB okamžitě informují o 
všech dočasných zákazech podle článku 30a odst. 1 písm. 
c) a e).“ 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
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a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

  32014L0056 čl. 1 bod 26 
písm. d) 

d) vkládají se nové odstavce, které znějí:  
„4a. Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů 
pro plnění úkolů stanovených touto směrnicí. Členské 
státy určí pouze jeden příslušný orgán nesoucí výhradní 
odpovědnost za úkoly uvedené v tomto článku s výjimkou 
případů, kdy jsou tyto úkoly plněny pro účely povinného 
auditu družstev, spořitelen a obdobných subjektů ve 
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smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo dceřiných 
společností či právních nástupců družstev, spořitelen nebo 
obdobných subjektů ve smyslu článku 45 směrnice 
86/635/EHS.  
Členské státy o jejich určení informují Komisi. Příslušné 
orgány musejí být organizovány tak, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů.  
4b. Členské státy mohou přenést nebo povolit příslušnému 
orgánu přenést jakékoli ze svých úkolů na jiné orgány 
nebo subjekty, které jsou určené či jinak ze zákona 
povolené pro účely provádění takových úkolů. 
Přenesením se stanoví přenesené úkoly a podmínky, za 
kterých mají být prováděny. Orgány nebo subjekty musejí 
být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  
Pokud příslušný orgán přenese úkoly na jiné orgány nebo 
subjekty, má možnost převzít tyto přenesené pravomoci v 
jednotlivých případech zpět.“ 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
I  
bod 215 

Za § 49c se vkládají nové § 49d až 49g, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 49d 
Správní delikty subjektu veřejného zájmu 

(1) Subjekt veřejného zájmu se dopustí správního deliktu tím, že 
a) určí auditora v rozporu s § 43 odst. 1, 
b) neinformuje Radu o určení auditora podle § 43 odst. 6, 
c) nezřídí výbor pro audit podle § 44, 
d) v rozporu s § 44 odst. 7 neuveřejní na svých internetových 
stránkách seznam členů výboru pro audit, nebo neuveřejní údaje, 
které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku 
nebo 
e) jeho výbor pro audit nebo orgán, který podle § 44b odst. 2 
vykonává činnosti výboru pro audit a který je podle čl. 11 odst. 1 
druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014 určeným příjemcem dodatečné zprávy pro výbor pro audit 
nepostoupí na vyžádání tuto zprávu vhodnou formou bez 
zbytečného odkladu podle § 44aa odst. 2. 

32014R0537 čl. 11 odst. 2 Dodatečná zpráva určená výboru pro audit musí být 
vypracována písemně. Musí v ní být vysvětleny výsledky 
provedeného povinného auditu a musí obsahovat alespoň: 
a) prohlášení o nezávislosti uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. 
a); 
b) pokud povinný audit prováděla auditorská společnost, 
musí být ve zprávě uvedeni jednotliví klíčoví auditorští 
partneři zapojení do daného auditu; 
c) informace o případné skutečnosti, že statutární auditor 
nebo auditorská společnost přijali opatření k tomu, aby 
některou z jejich činností provedl jiný statutární auditor 
nebo auditorská společnost, kteří nejsou členy téže sítě, 
nebo že využili práce externích odborníků, a dále 
potvrzení o nezávislosti poskytnuté daným jiným 
statutárním auditorem nebo auditorskou společností nebo 
externím odborníkem; 
d) popis povahy, frekvence a rozsahu komunikace s 
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(2) Subjekt veřejného zájmu se dále dopustí správního deliktu tím, 
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů 
veřejného zájmu 
a) nesplní informační povinnost, nebo 
b) neprojedná s auditorem dodatečnou zprávu určenou výboru pro 
audit na základě žádosti auditora. 
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), 
d) nebo e) nebo odstavce 2, 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a). 
§ 49e 
Společná ustanovení ke správním deliktům 

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt 
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 
(2) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti 
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho 
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní 
orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, 
nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán. 
(4) Lhůta podle odstavce 3 neběží 
a) v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti, 
b) po dobu, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo 
kárné řízení, nebo 
c) po dobu, po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní. 
(5) Správní delikty podle § 49a až 49d projednává Rada. 
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. 
§ 49f 
Zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu 

(1) Rada ve spolupráci s Komorou zajistí, aby po nabytí právní moci 
rozhodnutí bylo v rejstříku bez zbytečného odkladu zveřejněno 
rozhodnutí o správním deliktu. Zveřejňuje se výroková část 
rozhodnutí o správním deliktu. 

výborem pro audit nebo orgánem, který v auditovaném 
subjektu plní rovnocenné funkce, s řídicím orgánem a 
správním nebo dozorčím orgánem auditovaného subjektu, 
včetně termínů jednání s těmito orgány; 
e) popis rozsahu a časového rozvrhu auditu; 
f) popis rozdělení úkolů mezi statutární auditory nebo 
auditorské společnosti, pokud byl jmenován více než 
jeden auditor nebo auditorská společnost; 
g) popis použité metodiky, včetně toho, které kategorie 
rozvahy byly ověřovány přímo a které byly ověřovány na 
základě kontroly systému a souladu, včetně vysvětlení 
případných podstatných změn váhy věcné kontroly a 
kontroly souladu v porovnání s předchozím rokem, a to i v 
případě, že byl povinný audit v předchozím roce proveden 
jiným statutárním auditorem či auditory nebo auditorskou 
společností či společnostmi; 
h) kvantitativní úroveň významnosti použitou při provedení 
povinného auditu pro účetní závěrku jakožto celek a 
případně úroveň či úrovně významnosti pro konkrétní 
kategorie transakcí, zůstatků účtů nebo údajů, jakož i 
kvalitativní faktory zohledněné při stanovování úrovně 
významnosti; 
i) vyhodnocení a vysvětlení událostí nebo okolností, které 
byly zjištěny v průběhu auditu a jež by mohly vyvolat 
podstatné pochybnosti o předpokladu dalšího trvání 
podniku, a otázky, zda tyto události nebo okolnosti 
představují významnou nejistotu, a dále souhrnné 
informace o všech zárukách, doporučujících prohlášeních, 
závazcích veřejného zásahu a dalších podpůrných 
opatřeních zohledněných při hodnocení předpokladu 
dalšího trvání podniku;  
j) informace o jakýchkoli závažných nedostatcích systému 
vnitřní finanční kontroly auditovaného subjektu nebo, v 
případě konsolidované účetní závěrky, mateřského 
podniku, jakož i jejich účetního systému. U každého z 
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(2) Odchylně od odstavce 1 lze postupovat v případě, pokud by 
zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu ohrozilo stabilitu finančních 
trhů, probíhající trestní řízení vedené proti auditorovi, nebo 
způsobilo účastníkům řízení nepřiměřené škody. Má-li Rada 
pochybnosti o možném ohrožení stability finančních trhů, může si 
vyžádat stanovisko České národní banky; přílohou žádosti je 
rozhodnutí o správním deliktu. 
(3) Rada nezajistí zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu 
statutárního auditora v rejstříku, pokud by zveřejnění osobních údajů 
bylo nepřiměřené vzhledem k povaze a závažnosti správního 
deliktu. 
(4) V případě postupu podle odstavce 2 nebo 3 Rada zveřejní 
rozhodnutí o správním deliktu bez uvedení údajů umožňujících 
identifikaci auditora, o jehož správním deliktu bylo rozhodnuto, 
bezodkladně poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. 
(5) Je-li proti rozhodnutí o správním deliktu podána žaloba, zveřejní 
Rada tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Rada 
zveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního 
přezkumu. 
(6) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu nesmějí 
být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než auditora, o jehož 
správním deliktu bylo rozhodnuto. 
§ 49g 
Zahlazení postihu za správní delikt 

(1) Po uplynutí 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 
sankce se sankce za správní delikt považuje za zahlazenou; v 
případě sankce zákazu uplynula-li ode dne, k němuž bylo vykonáno 
opatření zákazu, doba 7 let. 
(2) Jde-li o rozhodnutí o správním deliktu zveřejněné postupem 
podle § 49f odst. 1, Rada ve spolupráci s Komorou zajistí bez 
zbytečného odkladu jeho výmaz z rejstříku po uplynutí doby 
uvedené v odstavci 1. 
(3) Byla-li sankce zahlazena, nelze na auditora nebo jinou osobu 
pohlížet, jako by se dopustila správního deliktu. 
(4) Zahlazená sankce nesmí být zveřejňována v rejstříku.“. 

těchto závažných nedostatků se v dodatečné zprávě 
uvede, zda tyto nedostatky byly vedením vyřešeny; 
k) informace o veškerých významných záležitostech, které 
se týkají skutečného nesouladu s právními předpisy nebo 
stanovami odhaleného v průběhu auditu nebo podezření 
na takový nesoulad, jsou-li tyto záležitosti pokládány za 
důležité pro to, aby výbor pro audit mohl plnit své úkoly; 
l) informace o použitých metodách oceňování jednotlivých 
položek v roční nebo konsolidované účetní závěrce včetně 
případného dopadu jejich změn, jakož i posouzení těchto 
metod; 
m) v případě povinného auditu konsolidované účetní 
závěrky vysvětlení rozsahu konsolidace a kritérií 
uplatněných auditovaným subjektem pro vyloučení 
uplatněných ve vztahu k případným nekonsolidovaným 
subjektům, jakož i vysvětlení toho, zda jsou uplatněná 
kritéria v souladu s příslušným rámcem účetního 
výkaznictví; 
n) uvedení případné auditorské činnosti, kterou v 
souvislosti s povinným auditem konsolidované účetní 
závěrky provádí jeden nebo více auditorů ze třetí země, 
statutárních auditorů ze třetí země, auditorských subjektů 
ze třetí země nebo auditorských společností ze třetí země, 
které nejsou členy téže sítě jako auditor konsolidované 
účetní závěrky; 
o) informace o tom, zda auditovaný subjekt poskytl 
všechna požadovaná vysvětlení a dokumenty; 
p) informace o: 
i) případných významných potížích, které se během 
povinného auditu vyskytly, 
ii) případných významných záležitostech, které byly v 
souvislosti s povinným auditem projednávány v 
rozhovorech nebo v korespondenci s vedením, a 
iii) případných dalších záležitostech, jež vyplynuly z 
povinného auditu a jež mají dle profesionálního úsudku 
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auditora význam pro dohled nad procesem účetního 
výkaznictví. 
Členské státy mohou stanovit další požadavky týkající se 
obsahu dodatečné zprávy určené výboru pro audit. 
Na základě žádosti statutárního auditora, auditorské 
společnosti nebo výboru pro audit projedná statutární 
auditor či auditoři nebo auditorská společnost či 
společnosti klíčové záležitosti vyplývající z povinného 
auditu a uvedené v dodatečné zprávě určené výboru pro 
audit, zejména v prvním pododstavci písm. j), s výborem 
pro audit, správním orgánem nebo případně dozorčím 
orgánem auditovaného subjektu. 

  32014R0537 čl. 16 odst. 1 Pro účely uplatňování čl. 37 odst. 1 směrnice 2006/43/ES 
se na jmenování statutárních auditorů a auditorských 
společností subjekty veřejného zájmu uplatní podmínky 
uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, případně s 
výhradou podle článku 7. 
V případě použití čl. 37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES 
uvědomí subjekt veřejného zájmu příslušný orgán o 
uplatnění alternativních systémů nebo způsobů jmenování 
v daném článku uvedených. V takovém případě se 
nepoužijí odstavce 2 až 5 tohoto článku. 

  32014R0537 čl. 16 odst. 6 Jakékoli smluvní ujednání uzavřené mezi subjektem 
veřejného zájmu a třetí stranou, které by omezovalo výběr 
subjektu provádějícího povinný audit valnou hromadou 
akcionářů, společníků nebo členů tohoto subjektu podle 
článku 37 směrnice 2006/43/ES na určité kategorie nebo 
seznamy statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, pokud jde o jmenování určitého statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost, je neplatné. 
Subjekt veřejného zájmu musí přímo a neprodleně 
informovat příslušné orgány uvedené v článku 20 o 
jakémkoli pokusu třetí strany zavést takové smluvní 
ujednání nebo jinak nepatřičně ovlivnit rozhodnutí valné 
hromady akcionářů, společníků nebo členů o výběru 
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statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 
  32014R0537 čl. 17 Trvání auditorské zakázky 

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost na první zakázku na dobu 
alespoň jednoho roku. Tuto zakázku lze prodloužit. 
Maximální doba trvání první zakázky určitého statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti, ani kombinace 
takové zakázky a jejího prodloužení, nesmí překročit deset 
let. 
(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES 
ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. 
L 345, 31.12.2003, s. 64) 
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy: 
a) požadovat, aby první zakázka uvedená v odstavci 1 
byla na dobu delší než jeden rok; 
b) stanovit pro zakázky uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci maximální dobu trvání kratší než deset let. 
3. Po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci nebo v odst. 2 písm. b) nebo 
po uplynutí doby trvání zakázky prodloužené v souladu s 
odstavcem 4 nebo 6 nesmějí statutární auditor ani 
auditorská společnost, ani případně jakýkoli z členů jejich 
sítě v rámci Unie provádět povinný audit téhož subjektu 
veřejného zájmu po dobu následujících čtyř let. 
4. Odchylně od odstavce 1 a odst. 2 písm. b) mohou 
členské státy stanovit, že maximální doba trvání zakázky 
uvedená v odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) 
může být prodloužena na maximálně: a) dvacet let, pokud 
je po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) vedeno 
veřejné výběrové řízení pro zadání povinného auditu v 
souladu s čl. 16 odst. 2 až 5, nebo b) dvacet čtyři let, 
pokud byl po uplynutí maximální doby trvání zakázky 
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uvedené v odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 písm. b) 
zároveň jmenován více než jeden statutární auditor nebo 
auditorská společnost, za předpokladu, že výsledkem 
povinného auditu je předložení společné zprávy auditora, 
jak je uvedeno v článku 28 směrnice 2006/43/ES. 
5. Maximální doba trvání uvedená v odst. 1 druhém 
pododstavci a v odst. 2 písm. b) se prodlouží, pouze 
pokud správní nebo dozorčí rada na základě doporučení 
výboru pro audit navrhne valné hromadě akcionářů, 
společníků nebo členů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, prodloužení zakázky a tento návrh je valnou 
hromadou schválen. 
6. Po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci, v odst. 2 písm. b) nebo 
případně v odstavci 4 může subjekt veřejného zájmu ve 
výjimečných případech požádat příslušný orgán uvedený v 
čl. 20 odst. 1 o prodloužení, aby daný statutární auditor 
nebo auditorská společnost mohli být znovu jmenováni na 
další zakázku, pokud jsou splněny podmínky v odst. 4 
písm. a) nebo b). Tato další zakázka nesmí přesáhnout 
dobu dvou let. 
7. Klíčoví auditorští partneři odpovědní za provedení 
povinného auditu ukončí účast na povinném auditu 
auditovaného subjektu nejpozději do sedmi let ode dne 
jmenování. Tito partneři se mohou do povinného auditu 
auditovaného subjektu opět zapojit po uplynutí nejméně tří 
let ode dne ukončení účasti. Odchylně mohou členské 
státy požadovat, aby klíčoví auditorští partneři odpovědní 
za provádění povinného auditu ukončili účast na povinném 
auditu auditovaného subjektu dříve než po sedmi letech 
ode dne svého jmenování. Statutární auditor nebo 
auditorská společnost zavedou vhodný mechanismus 
postupného pravidelného střídání nejvyšších vedoucích 
pracovníků podílejících se na povinném auditu, který bude 
zahrnovat alespoň osoby registrované jako statutární 
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auditoři. Tento mechanismus postupného pravidelného 
střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni 
jednotlivci, nikoli celý tým, který na zakázce pracuje. Musí 
být přiměřený vzhledem k rozsahu a složitosti činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti. 
Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí být 
schopni prokázat příslušnému orgánu, že tento 
mechanismus je účinně uplatňován a přizpůsoben rozsahu 
a složitosti činnosti statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti. 
8.Pro účely tohoto článku se doba trvání auditorské 
zakázky počítá od prvního účetního období zahrnutého ve 
smluvním dopise, kdy byli statutární auditor nebo 
auditorská společnost poprvé jmenováni pro provádění po 
sobě jdoucích povinných auditů pro tentýž subjekt 
veřejného zájmu. 
Pro účely tohoto článku zahrnuje auditorská společnost i 
jiné společnosti, které převzala nebo které se s ní sloučily. 
Pokud není například v důsledku fúzí, převzetí nebo změn 
vlastnické struktury jasné, ke kterému dni začal statutární 
auditor nebo auditorská společnost provádět po sobě 
jdoucí povinné audity pro daný subjekt veřejného zájmu, 
měl by statutární auditor nebo auditorská společnost o 
těchto nejasnostech bezodkladně uvědomit příslušný 
orgán, který určí příslušné datum pro účely prvního 
pododstavce s konečnou platností. 

  32014R0537 čl. 23 Pravomoci příslušných orgánů 

1. Aniž je dotčen článek 26, nesmějí příslušné orgány 
nebo jiné veřejné orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora. 
2. Členské státy zajistí, aby byly příslušným orgánům 
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí podle tohoto nařízení 
v souladu s kapitolou VII směrnice 2006/43/ES. 
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3. Pravomoci uvedené v odstavci 2 tohoto článku musí 
zahrnovat alespoň pravomoc: 
a) získat přístup k údajům souvisejícím s povinným 
auditem nebo k jiným dokumentům v jakékoli formě v 
držení statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, které jsou významné pro provádění jejich 
úkolů, a získávat nebo pořizovat jejich kopie; 
b) získávat od jakékoli osoby informace týkající se 
povinného auditu; 
c) provádět kontroly na místě u statutárních auditorů nebo 
auditorských společností; 
d) postoupit věci k trestnímu stíhání; 
e) požádat odborníky o provedení ověření nebo šetření; 
f) přijímat správní opatření a ukládat sankce uvedené v 
článku 30a směrnice 2006/43/ES. 
Příslušné orgány mohou pravomoci uvedené v prvním 
pododstavci využívat pouze ve vztahu k: 
a) statutárním auditorům a auditorským společnostem 
provádějícím povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
b) osobám podílejícím se na činnosti statutárních auditorů 
a auditorských společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, 
c) auditovaným subjektům veřejného zájmu, jejich 
sesterským společnostem a spřízněným třetím stranám, 
d) třetím stranám, na které statutární auditoři a auditorské 
společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného 
zájmu přenesli některé funkce nebo činnosti, a 
e) osobám s jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí povinný audit 
subjektů veřejného zájmu. 
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly 
vykonávat pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
kterýmkoli z těchto způsobů: 
a) přímo; 
b) ve spolupráci s dalšími orgány; 
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c) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních 
orgánů. 
5. Pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci 
příslušných orgánů musejí být vykonávány zcela v souladu 
s vnitrostátním právem, zejména se zásadou respektování 
soukromého života a právem na obhajobu. 
6. Zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci 
výkonu dohlížecích a vyšetřovacích pravomocí podle 
tohoto článku se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 

  32014R0537 čl. 42 Vnitrostátní právní předpisy 

Členské státy přijmou vhodná opatření pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení. 

ČÁST 
PRVNÍ Čl. 
II  
bod 16 

Smluvní ujednání mezi účetní jednotkou a třetí stranou, kterým je 
určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora 
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní 
účet pro povinný audit omezeno na určité kategorie nebo seznamy 
statutárních auditorů nebo auditorských společností pozbývá 
platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

32014L0056 čl. 1 bod 30 V článku 37 se doplňuje nový odstavec, který zní:  
„3. Jakékoli smluvní ustanovení, které by omezovalo výběr 
valnou hromadou společníků, akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu podle odstavce 1 na určité 
kategorie nebo seznamy statutárních auditorů nebo 
auditorských společností, pokud jde o jmenování určitého 
statutárního auditora nebo auditorské společnosti, kteří 
budou provádět povinný audit, je zakázáno. Jakékoli 
takové již existující ustanovení je neplatné.“ 

 
 

Číslo předpisu EU (kód 
celex) 

Název předpisu EU 

32006L0043 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS 

32014L0056 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek 

32014R0537 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného 
zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES 

32013D0280 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 280/2013 ze dne 11. Června 2013 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNA8JG3R79)


