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IV. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odměny členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 3. 7. 2017 
s termínem dodání stanovisek do 26. 7. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Doporučující připomínka: 
V části 4. obecné části důvodové zprávy by bylo vhodné 
uvést alespoň základní východiska předkladatele pro 
stanovení bodového hodnocení významnosti či váhy 
dané funkce, agendy (úkoly z nařízení/systém zajištění 
kvality, veřejný dohled, ostatní funkce) u jednotlivých 
kritérií. Ve zvláštní části důvodové zprávy se sice uvádí, 
že při stanovení bodového hodnocení bylo použito 
„naplnění jednotlivých kritérií (hodnotící škála 0 – 10 
bodů)“, ale toto odůvodnění považujeme 
za nedostačující.  
 
Není rovněž zřejmé, proč jsou spojeny do jediné 

Akceptováno. 
Základním východiskem pro bodové 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 určena, a dále také např. správní právo 
procesní. Pro získání a hodnocení obsahové náplně sloužily 
jako významný zdroj informací dále roční zprávy o veřejném 
dohledu nad auditem, které je Rada na základě zákona o 
auditorech povinna vypracovávat. Je však nutno konstatovat, 
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společné funkce úkoly z nařízení a úkoly spojené se 
systémem zajištění kvality, když ze schématu 
popisujícího nejvýznamnějších činností Rady pro veřejný 
dohled nad auditem jsou úkoly spojené se systémem 
zajištění kvality uvedeny jak u veřejného dohledu, tak u 
úkolů u nařízení a u ostatních funkcí. 

že bodové ohodnocení je založeno na kvalifikovaném odhadu 
předkladatele. V tomto smyslu bude odůvodnění v bodu 4. 
obecné části doplněno. 
Pokud jde o systém zajištění kvality, tento funkčně náleží jak 
do veřejného dohledu, tak i do úkolů z nařízení i ostatních 
souvisejících funkcí, a to proto, že v tomto systému Rada 
vykonává jak veřejnou dohledovou funkci – dohlíží na kontroly 
kvality u auditorů organizované, řízené a prováděné Komorou 
auditorů ČR, tak i vlastní exekutivní funkci - organizuje, řídí a 
provádí kontroly kvality u auditorů provádějících statutární 
audit u subjektů veřejného zájmu, přičemž vlastní výkon 
kontrol kvality je kompetence nová, získaná na základě určení 
Rady orgánem příslušným k plnění úkolů z nařízení o 
specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného 
zájmu, což chtěl předkladatel zdůraznit. Celá problematika 
systému zajištění kvality byla jedním z hlavních předmětů 
novelizace zákona o auditorech v roce 2016 (zákon č. 
299/2016 Sb.) a je podrobně popsána v důvodové zprávě 
k této novele. Souhlasíme každopádně s připomínkou a s 
tvrzením, že se může jevit, jako by systém zajištění kvality 
souvisel pouze s úkoly z nařízení. Příslušné části odůvodnění 
(zejména tedy popisy ke grafickým částem) proto byly 
upraveny, aby odpovídaly schématu a nebyly zavádějící. 

Úřad vlády ČR – 
Odbor kompatibility 

Doporučující připomínka: 
K odůvodnění:  
Z první věty bodu 3 obecné části odůvodnění není 
zřejmé, kde je požadavek na financování bezpečné a 
neovlivňované ze strany auditorů a auditorských 
společností stanoven. Mělo by tedy být doplněno, že 
právo EU toto stanoví pro povinný audit subjektů 
veřejného zájmu a že uvedené zásadě vyhovuje 
předložený návrh odměňování členů Prezídia Rady pro 
veřejný dohled nad auditem jako celek. 
Doporučujeme upravit bod 3 obecné části odůvodnění. 

Akceptováno. 
Odůvodnění v bodu 3 doplněno v souladu s připomínkou. 

Komora auditorů 
ČR 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
K obálce materiálu v části nazvané Důvod předložení 
doporučujeme doplnit „chybějící slova" (zákon o 
auditorech) za slovo „zákonů". 

Akceptováno. 
Obal materiálu doplněn podle připomínky. 

Doporučující připomínka: 
K návrhu vyhlášky a jejímu odůvodnění dáváme ke 
zvážení, zda na místo určení odměny člena Prezidia 
Rady jednou konkrétní částkou neměl zákonodárce 
v úmyslu stanovit odměny členů Prezidia Rady 
diferencovaně s ohledem na charakter činnosti, kterou 
určitý člen Prezidia Rady vykonává, tj. s ohledem na 
složitost, míru odpovědnosti, náročnosti a rozsah výkonu 
funkce jednotlivého člena Prezidia Rady. 

Neakceptováno. 
S ohledem na konstrukci Prezidia jakožto výkonného orgánu 
Rady, v němž každý člen (s výjimkou člena, který je 
Prezidentem, který zároveň vykonává funkci statutárního 
orgánu a zastupuje Radu navenek) má rovnocenné postavení 
a který v zásadě jedná a rozhoduje kolektivně a odpovědnost 
přijímá jako celek, není diferenciace odměn členů Prezidia 
vhodná. Provedené hodnocení toto reflektuje. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Doporučující připomínka: 
Ke zvláštní části odůvodnění 
Upozorňujeme, že pro rok 2016 činila dle sdělení 
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 329/2015 Sb. 
platová základna pro představitele 60 815,65 Kč. Pro rok 
2017 činí podle sdělení č. 401/2016 Sb. 65 733,50 Kč. 
Není tedy pravda, že výše platové základny zůstala 
oproti roku 2016 nezměněna, jak je uvedeno ve zvláštní 
části odůvodnění. Doporučujeme údaj opravit. 

Akceptováno. 
Údaj týkající se výše platové základny pro rok 2017 byl 
v odůvodnění opraven dle připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Doporučující připomínka: 
K Odůvodnění, část I., bod 5.: 
Částka uvedená v první větě daného bodu je vypočítána 
rozdílově, pouze z částek navýšení odměn oproti jejich 
současné výši, a nemůže tedy být uváděna jako celkový 
dopad na výdaje rozpočtu kapitoly. V současné době činí 
celkový dopad na výdaje z rozpočtu přibližně 1 167 600 
Kč, zatímco po stanovení odměn vyhláškou budou 
vzhledem k šestičlennému Prezidiu činit přibližně 1 856 
484 Kč ročně. Doporučujeme předmětný bod doplnit ve 
smyslu uvedeném, popř. částku 688 884 Kč uvádět nikoli 
jako „dopad“, nýbrž jako „další dopad“. 

Akceptováno. 
Odůvodnění v bodu 5. bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Doporučující připomínka: 
K Odůvodnění, části II., k § 1: 
Upozorňujeme, že navrhovaná výše odměn představuje 
navýšení měsíční odměny o 59 % a že procentně 
vyjádřené navýšení agendy celé Radě přesně odpovídá 
zmíněnému procentnímu navýšení odměn členům 
Prezidia Rady. Vzhledem k tomu, že procentní údaj o 
navýšení agendy vyplynul „z vyhodnocení“, které tedy v 
konečném důsledku přímo ovlivnilo navrženou výši 
měsíčních odměn členů Prezidia Rady, doporučujeme, 
aby bylo podrobnější vyhodnocení vhodným způsobem 
do Odůvodnění doplněno. 

Akceptováno částečně. 
Základním východiskem pro bodové 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 určena, a dále také např. správní právo 
procesní. Pro získání a hodnocení obsahové náplně sloužily 
jako významný zdroj informací dále roční zprávy o veřejném 
dohledu nad auditem, které je Rada na základě zákona o 
auditorech povinna vypracovávat. Je však nutno konstatovat, 
že bodové ohodnocení je založeno na kvalifikovaném odhadu 
předkladatele. V tomto smyslu bude odůvodnění v bodu 4. 
obecné části doplněno. 

Ministerstvo vnitra Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka: 
K § 1 a zvláštní části odůvodnění k § 1 
 
Uváděné částky výše měsíčních odměn (včetně jejich 
odůvodnění) jsou nesprávné, neboť nevycházejí z 
aktuálního sdělení MPSV týkajícího se určení platových 

Akceptováno částečně. 
V odůvodnění byla nesprávně uvedena výše platové základny 
vyhlášená sdělením MPSV pod č. 401/2016. Tato nesprávnost 
bude v odůvodnění napravena. Nesouhlasíme však s tím, že 
stanovená výše odměny pro člena Prezidia a Prezidenta Rady 
je v návrhu uvedena nesprávně. Výpočet odměn, resp. 
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základen a není zřejmá konstrukce stanovení výše 
odměny v odůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Výše odměny stanovené členu Prezidia a Prezidentovi 
Rady je v návrhu uvedena nesprávně. Předkladatel totiž 
odkazuje ve zvláštní části odůvodnění na platovou 
základnu vyhlášenou MPSV pod č. 401/2016, a k ní 
uvádí, že platová základna zůstává pro r. 2017 shodná 
jako v r. 2016, tj. ve výši 60 815,65 Kč. Toto ovšem není 
správné tvrzení. Dle sdělení MPSV č. 401/2016 činí 
platová základna pro rok 2017  65 733,50 Kč. Vyhlášené 
platové základny pro roky 2016 a 2017 nejsou totožné a 
neplatí tvrzení, že oproti roku 2016 zůstala platová 
základna pro rok 2017 nezměněná.   
 
Tudíž konečná výše odměny pro člena Prezidia a 
Prezidenta Rady nemůže činit uváděných 24 168,- Kč 
(resp. 33 867,- Kč pro Prezidenta Rady), neboť tento 
výpočet vychází z neaktuální výše platové základny:  
• u člena Prezidia z 0,25násobku pl. zákl., tj. 15 200,- Kč: 
15200+(15200*0,59)=24168 
 
• u Prezidenta Rady z 0,35násobku pl. zákl, tj.  21 300,- 
Kč: 21300+(21300*0,59)=33867 
 
Navíc tvrdí-li předkladatel, že se navýšila agenda Rady o 
59 %, a o tuto míru hodlá fakticky navýšit i odměnu pro 
člena Prezidia či Prezidenta Rady, měl by tak učinit 
výslovně v odůvodnění a nikoliv jen odkazem na 
provedené vyhodnocení nárůstu agendy plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických 
požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 

navýšení odměn o 59 % na základě vyhodnocení podle 
daných kritérií souvisí s vyhodnocením činností Rady a jejich 
nárůstu v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických 
požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, které 
vešlo v účinnost v roce 2016. Pro stanovení odměn, resp. 
jejich navýšení byla proto relevantní platová základna 
vyhlášená pro rok 2016, resp. výše odměn vyplácených podle 
platové základny pro rok 2016. Výše odměn členů Prezidia a 
Prezidenta v roce 2017 stanovená na základě platové 
základny vyhlášené pro rok 2017 byla pro účely stanovení 
odměn irelevantní, jelikož byla zvýšena automaticky, 
v závislosti na zvýšení platové základny, bez vlivu, resp. bez 
ohledu na jakékoliv vyhodnocení změn v činnostech Rady. 
 
Konstrukce stanovení výše odměn: Základním východiskem 
pro bodové 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 
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 
na základě zákona o auditorech povinna vypracovávat. Je 
však nutno konstatovat, že bodové ohodnocení je založeno na 
kvalifikovaném odhadu předkladatele. V tomto smyslu bude 
odůvodnění v bodu 4. obecné části doplněno. Změny 
v rozsahu činnosti Rady v souvislosti s uplatňováním 
evropského nařízení o specifických požadavcích na povinný 
audit subjektů veřejného zájmu byly podrobně popsány 
v důvodové zprávě k novele zákona o auditorech č. 299/2016 
Sb. 
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Doporučující připomínka: 
Ve zvláštní části odůvodnění (str. 7) se předkladatel 
odkazuje na § 2, na místo § 1 v otázce stanovení výše 
odměny. § 2 totiž upravuje pouze účinnost, kdežto § 1 
právě stanovení výše odměn. Doporučujeme tuto 
písařskou chybu opravit. 

Akceptováno. 
Chyba byla opravena. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Doporučující připomínka: 
K nadpisu navrhované vyhlášky:  
V souladu s Legislativními pravidly vlády MZV 
doporučuje uvést název navrhované vyhlášky tučně. 

Akceptováno. 
Upraveno podle připomínky. 

 Doporučující připomínka: 
K úvodní větě: 
MZV doporučuje v úvodní větě citovat zákon o 
auditorech hned za číselným označením jeho 
zmocňovacího ustanovení, nikoli až za číselným 
označením ustanovení, k jehož provedení se má 
navrhovaná vyhláška vydat. Proto MZV doporučuje 
úvodní větu formulovat takto:  
„Ministerstvo financí stanoví podle § 50a zákona č. 
93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 
(zákon o auditorech), ve znění zákona č. 299/2016 Sb., 
k provedení § 40a odst. 1 zákona o auditorech:“. 

Akceptováno. 
Upraveno podle připomínky. 

 Doporučující připomínka: 
K ust. § 1:  
MZV dává ke zvážení, s ohledem na předcházející 
zaokrouhlení odměn na stovky, navržené částky 
měsíčních odměn členů Prezidia zaokrouhlit, nikoli 
uvádět zakončené na jednotky korun. 

Akceptováno. 
Odměny byly v návrhu vyhlášky zaokrouhleny na celé 
stokoruny. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Nejvyšší soud Bez připomínek.  
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Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Ústavní soud Bez připomínek.  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Vedoucí úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Generální finanční 
ředitelství 

Bez připomínek.  

Generální ředitelství 
cel 

Bez připomínek.  

Finanční analytický 
úřad 

Bez připomínek.  

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

Bez připomínek.  
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V Praze dne 25. října 2017 
 
Vypracoval: Zdenka Kalbáčová        Podpis: …………………………… 
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