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III. 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 
Ministerstvo financí připravilo návrh vyhlášky, kterou se stanoví odměny členům Prezidia 
Rady pro veřejný dohled nad auditem, na základě zmocnění obsaženého v § 50a zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 
pozdějších předpisů. Hlavním účelem předkládané vyhlášky je stanovení výše odměny 
pro člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a Prezidenta Rady pro veřejný 
dohled nad auditem, a to s ohledem na složitost, míru odpovědnosti, náročnost a rozsah 
výkonu funkce. 
 
V souladu s výše uvedeným je v příslušných ustanoveních vyhlášky uvedena výše odměny 
člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 1 odst. 1) a výše odměny Prezidenta 
Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 1 odst. 2). Předpokládané datum nabytí účinnosti je 
1. ledna 2018 (§ 2). 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Vyhláška se vydává podle § 50a jako prováděcí právní předpis k provedení § 40a odst. 1 
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), 
ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákonného zmocnění stanovuje výši 
odměny pro člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a Prezidenta Rady pro 
veřejný dohled nad auditem podle složitosti, míry odpovědnosti, náročnosti a rozsahu výkonu 
funkce. Navrhovaná vyhláška je tudíž v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
a v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

 
Návrh nové právní úpravy týkající se odměňování členů Prezidia Rady pro veřejný dohled 
nad auditem se jen nepřímo a jen okrajově dotýká oblasti financování systému veřejného 
dohledu nad auditem, jehož obecné zásady jsou upraveny právem Evropské unie (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), ale nemá transpoziční povahu. 
Jedná se o národní právní úpravu reagující na požadavky na zajištění efektivního a 
nezávislého systému veřejného dohledu nad auditem, jehož financování musí být bezpečné 
a nesmí být vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany auditorů a auditorských společností. 
Požadavek na bezpečné financování bez nepatřičného vlivu ze strany statutárních auditorů a 
auditorských společností je explicitně stanoven v čl. 32 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 a v čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu 
a byl argumentem pro navržení financování Rady pro veřejný dohled nad auditem primárně 
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z veřejných prostředků, resp. ze státního rozpočtu České republiky, což, z hlediska způsobu 
financování jiných evropských dohledových orgánů, není ojedinělý model. Správa a činnost 
Rady pro veřejný dohled nad auditem je na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 
a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, 
financována dotací ze státního rozpočtu, resp. jde o výdaje z rozpočtových prostředků 
kapitoly 312 - MF. Účelem dotace je úhrada nákladů spojených se správou a činností Rady 
pro veřejný dohled nad auditem. Z dotace jsou hrazeny i výdaje na mzdy zaměstnanců 
a odměny členů orgánů. Předložený návrh odměňování členů Prezidia Rady pro veřejný 
dohled nad auditem vyhovuje uvedené zásadě bezpečného a auditory neovlivňovaného 
financování systému veřejného dohledu jako celku. 
Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury Evropského soudního dvora nevyplývají 
žádné další specifické požadavky vztahující se k oblastem upraveným návrhem vyhlášky. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Zásady odměňování členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem platné před 
nabytím účinnosti zákona č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., 
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, byly zakotveny v ustanovení § 39 odst. 11 a 12 zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Podle těchto 
ustanovení se výše odměny člena Prezidia resp. Prezidenta Rady určila jako součin 
platového koeficientu 0,25 resp. 0,35 a platové základny podle zákona č. 236/1995 Sb., 
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci 
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Změna způsobu stanovení odměn členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 
zavedeného a fungujícího od roku 2009, který vycházel ze stanovení odměny ve výši určené 
z platové základny platovým koeficientem podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byla 
vyvolána požadavkem Ministerstva práce a sociálních věcí, které jako gesčně příslušný 
resort k zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
k návrhu novely zákona o auditorech v roce 2016 zásadně odmítl dosavadní model 
odměňování s tím, že z věcného hlediska jde o nesystémové rozšíření osobního rozsahu 
působnosti a původního účelu zákona č. 236/1995 Sb., kterým je úprava platu a dalších 
náležitostí pro představitele moci zákonodárné, výkonné a soudní, jejichž postavení upravuje 
Ústava České republiky. Návrh na rozšíření působnosti zákona č. 236/1995 Sb. na členy 
Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem provedením jeho novely Ministerstvo práce 
a sociálních věcí současně odmítlo jako nepřijatelný. Výsledkem vypořádání bylo nalezení 
konsenzu v podobě zákonného zmocnění Ministerstva financí k vydání prováděcího 
právního předpisu upravujícího tuto oblast.  
 
Zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, tak došlo s účinností od 1. října 2016 ke zrušení stávajícího předmětného 
ustanovení upravujícího odměňování členů Prezidia Rady a jeho nahrazení ustanovením, 
kterým se Ministerstvo financí zmocňuje k vydání prováděcího předpisu, kterým stanoví 
odměny členů Prezidia Rady podle složitosti, míry odpovědnosti, náročnosti a rozsahu 
výkonu funkce. 
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Nezbytnost vydání vyhlášky tedy vyplývá ze zmocnění v § 50a zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších 
předpisů.
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Schéma:  Přehled nejvýznamnějších činností Rady pro veřejný dohled nad auditem podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu

 

veřejný 
dohled -

hlavní funkce

•dohled nad kontrolou dodržování zákona  
auditory a KAČR

•dohled nad kontrolami kvality  prováděnými 
KAČR ( část systému zajištění kvality)

•dohled nad vstupem do profese a vzděláváním
•dohled nad uplatňováním  disciplinárního a 

sankčního systému KAČR
•výkon šetření podle § 40b zákona
•výkon působnosti v oblasti veřejné správy ve 

věcech podle hlavy XI zákona (správní delikty a 
přestupky - porušení zákona)

úkoly z 
nařízení (EU) 

537/2014

•výkon kontrol kvality auditorů subjektů 
veřejného zájmu  (část systému zajištění 
kvality)

•kontrola dodržování nařízení auditory, členy 
auditorské sítě , subjekty veřejného zájmu + 
metodická podpora

•výkon působnosti v oblasti veřejné správy ve 
věcech podle hlavy XI zákona (správní delikty a 
přestupky  - porušení nařízení)

•schvalování plánu kontrol kvality
•schvalování souhrnné zprávy o systému 

zajištění kvality
•rozhodování o prodloužení auditorské zakázky
•spolupráce s orgány podle čl. 25 nařízení 

(KAČR, ČNB, FAÚ)
•spolupráce s  evropskými orgány dohledu 

(Výbor evropských orgánů dohledu nad 
auditem CEAOB, kolegia)

•spolupráce s dohledovými orgány třetích zemí 
(uzavírání dohod o spolupráci v oblasti výměny 
informací, spolupráce v oblasti zajištění kvality 
a  šetření)

•informační povinnosti podle nařízení 
(transparentnost- zprávy o činnosti, programy 
činnosti, zprávy o výsledcích systému zajištění 
kvality, souhrnné informace o zjištěních a 
závěrech z kontrol kvality)

•monitoring auditorského trhu  a hospodářské 
soutěže (úroveň koncentrace, rizika z výskytu 
nedostatků v kvalitě auditu a dopad na 
stabilitu finančního sektoru, činnost výborů pro 
audit) a vypracovávání zpráv o vývoji trhu 
(zprávu předkládá CEAOB, orgánům ESMA, 
EBA, EIOPA a EK)

ostatní 
související 

funkce 
/činnosti

•nadřízený správní orgán v případech 
stanovených zákonem (odvolací orgán proti 
rozhodnutí KAČR)

•kontrolní orgán podle kontrolního řádu
•spolupráce s partnerskými dohledovými 

orgány členských států a třetích zemí a 
mezinárodními organizacemi

•spolupráce s  MF, ČNB, KAČR, NKÚ, ČIIA
•projednávání vnitřních předpisů KAČR s 

možností podání návrhu na jejich změnu nebo 
zrušení

•vydávání doporučení pro účely výkonu 
veřejného dohledu

•školení kontrolorů kvality, osvětová činnost
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Odpovědnost – pravděpodobnost vzniku sankčních následků/škody a jejich dopad 
(významnost) 
Bodové hodnocení: 
Úkoly z nařízení – 6 bodů (60 %) 
Veřejný dohled – 2,8 bodů (28 %) 
Ostatní funkce – 1,2 bodů (12 %) 
 

 
Náročnost – čas procesu ke splnění činnosti 
Bodové hodnocení: 
Úkoly z nařízení – 6,2 bodů (62 %) 
Veřejný dohled – 2,4 bodů (24 %) 
Ostatní funkce – 1,4 bodů (14 %) 
 

 
Složitost – množství úkonů v rámci činnosti 
Bodové hodnocení: 
Úkoly z nařízení – 6,9 bodů (69 %) 

Odpovědnost

Úkoly z nařízení

Veřejný dohled

Ostatní funkce

Náročnost

Úkoly z nařízení

Veřejný dohled

Ostatní funkce

Složitost

Úkoly z nařízení

Veřejný dohled

Ostatní funkce
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Veřejný dohled – 2,5 bodů (25 %) 
Ostatní funkce – 0,6 bodů (6 %) 

 
Rozsah výkonu – míra/stupeň zapojení v činnosti 
Bodové hodnocení: 
Úkoly z nařízení – 4,5 bodů (45 %) 
Veřejný dohled – 4,5 bodů (45 %) 
Ostatní funkce – 1 bod (10 %) 
 
Základním východiskem pro stanovení bodového hodnocení pro jednotlivá kritéria byla 
obsahová náplň jednotlivých činností v rámci tří základních funkčních oblastí – veřejný 
dohled, nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu 
a ostatní související funkce (viz schéma). Obsahovou náplň jednotlivých činností do značné 
míry determinuje samotný zákon o auditorech i evropské nařízení, k jehož uplatňování je 
Rada pro veřejný dohled nad auditem určena, a dále také např. správní právo procesní. Pro 
získání obsahové náplně sloužily jako významný zdroj informací také roční zprávy 
o veřejném dohledu nad auditem, které je Rada pro veřejný dohled nad auditem na základě 
zákona o auditorech povinna vypracovávat. Výsledky bodového hodnocení jsou založeny 
na kvalifikovaném odhadu předkladatele. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Vyhláška bude mít další dopad na výdaje rozpočtu kapitoly 312 – MF, a to přibližně ve výši 
597 000 Kč ročně. Tato částka [(24200*5+33900)-(16433*5+23006)]*12 představuje 
souhrnný roční nárůst v porovnání s odměnami vyplácenými v roce 2017, resp. částku, 
o kterou se zvýší objem ročních výdajů Rady pro veřejný dohled nad auditem, financovaných 
formou dotace z rozpočtu kapitoly 312 – MF. Prostředky státního rozpočtu na poskytnutí 
dotace Radě pro veřejný dohled nad auditem, které nebyly rozpočtovány, budou přednostně 
zajištěny přesunem prostředků uvnitř rozpočtu kapitoly 312 – MF. 
 
Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky, nemá 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na spotřebitele, ani 
dopady na životní prostředí. Ve spojení se zákonem o auditorech má vyhláška pozitivní 
dopad na zajištění efektivního fungování systému veřejného dohledu nad auditem v České 
republice. 
 

Rozsah výkonu

Úkoly z nařízení

Veřejný dohled

Ostatní funkce
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 
 
Vyhláška nijak nezasahuje do oblasti ochrany soukromí a jejím předmětem není ani 
zpracování osobních údajů, resp. jejich ochrana. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
S vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
Návrh vyhlášky se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2017. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla u tohoto 
návrhu vyhlášky uložena. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Základní pojmy, které jsou používány v zákoně o auditorech, se používají v textu vyhlášky 
v návaznosti na jejich vymezení v zákoně.  
 
Platová základna pro rok 2016 vyhlášená Ministerstvem práce a sociálních věcí sdělením 
č. 329/2015 Sb., pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona 
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve 
znění pozdějších předpisů, činila 60 815,65 Kč. V roce 2016 tak členu Prezidia Rady pro 
veřejný dohled náležela měsíční hrubá odměna ve výši 0,25násobku platové základny, tj. 
15 200 Kč (zaokrouhleno na celé stokoruny). Prezidentovi Rady pro veřejný dohled nad 
auditem náležela v roce 2016 měsíční hrubá odměna ve výši 0,35násobku platové základny, 
tj. 21 300 Kč (zaokrouhleno na celé stokoruny). 
Platová základna vyhlášená Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2017 sdělením 
č. 401/2016 Sb. činí 65 733,50 Kč. V roce 2017 je tedy odměna člena Prezidia Rady 16 433 
Kč a Prezidenta Rady 23 006 Kč.  
 
Ustanovením § 1 se členovi Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem stanovuje pevná 
měsíční hrubá odměna ve výši 24 200 Kč a Prezidentovi Rady pro veřejný dohled se 
stanovuje pevná měsíční hrubá odměna ve výši 33 900 Kč. 
Kritérií, podle nichž byla odměna stanovena, jsou složitost, míra odpovědnosti, náročnost 
a rozsah výkonu funkce v rámci činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem, jak pro ni 
vyplývá ze zákona o auditorech. Posouzení činností v kontextu daných kritérií je 
vyhodnoceno v obecné části důvodové zprávy. Bylo použito bodového hodnocení naplnění 
jednotlivých kritérií (hodnotící škála 0 – 10 bodů). 
 
Navýšení částky odměn je nezbytné vnímat a chápat v souvislosti se skutečnostmi, které 
byly předmětem novely zákona o auditorech v roce 2016 publikované ve Sbírce zákonů 
pod č. 299/2016 s účinností od 1. října 2016. Touto novelou se do zákona o auditorech 
zapracovaly požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 
16. dubna 2014, kterou se novelizuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES 
ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Na jejím základě 
došlo k výraznému rozšíření kompetencí Rady pro veřejný dohled nad auditem, resp. 
zvýšení míry odpovědnosti, náročnosti a rozsahu výkonu funkce členů jejího statutárního i 
výkonného orgánu. Z vyhodnocení vyplývá, že se nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu se Radě z hlediska daných kritérií navýšila agenda o 59 %. 
 
K § 2 
Účinnost je navržena prvním dnem kalendářního roku pro shodu s počátkem rozpočtového 
roku i ročním dotačním cyklem. 
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