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a nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu). Příslušná úprava se týká zejména 
požadavků na posílení odbornosti a nezávislosti auditorů a také 
zajištění vysoké kvality prováděného auditu. Součástí těchto 
norem jsou také požadavky na působnost výboru pro audit.

V českém právním řádu najdeme požadavky na výbor pro audit 
v § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterým byla do čes-
kého právního řádu implementována směrnice o povinném 
auditu.

Tento zákon, včetně požadavků na výbor pro audit, byl změněn 
zákonem č. 334/2014 Sb. Tato změna zakotvila, mimo jiné požada-
vek, aby většina členů výboru pro audit byla nezávislá a odborně 
způsobilá.

Další změna zákona o auditorech byla vyhlášena v rámci změn 
zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.), kterou došlo k roz-
šíření rozsahu působnosti výboru pro audit o zajištění funkční 
nezávislosti interního auditu.

V dalším textu předkládám shrnutí často diskutovaných sku-
tečností při aplikaci klíčových požadavků aktuálního znění § 44 
zákona o auditorech, s dopadem do působnosti výboru pro audit. 

  „...subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit…“

Jaký subjekt je považován za „subjekt veřejného zájmu“, na to 
dostaneme odpověď v § 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Konkrétní podmínky pro ustavení výboru pro audit uvádí § 44b 
a 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zákonem č. 334/2014 Sb. (změna zákona o auditorech) byla zru-
šena zákonná povinnost mít ustaven výbor pro audit jako orgán 
společnosti. Tím však možnost ustavit výbor pro audit jako 
„samostatný“ orgán společnosti není dotčena – rozhodnutí je 
ponecháno na příslušných společnostech (v souladu se „zaklada-
telským právním jednáním společnosti“).

   „…výbor pro audit má nejméně 3 členy…“, „...většina členů výboru 

pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá...“

Podrobná kritéria nezávislosti a odborné způsobilosti v zákonu 
o auditorech vymezena nejsou. Za užitečný návod je obecně pova-
žováno Doporučení komise 2005/162/ES, ze dne 15. února 2005,  
o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady 

Problematika výboru pro audit je, podle mého názoru, v poslední 
době poměrně často citovanou záležitostí. A to zejména v rámci 
diskuzí o posilování corporate governance společnosti, v souvis-
losti s výkonem externího auditora ve společnosti a v neposlední 
řadě se zajištěním funkční nezávislosti interního auditu a repor-
tingem interního auditu do orgánů společnosti.

Vzhledem k tomu, že vývoj změn požadavků práva na roz-
sah působnosti výboru pro audit prokazuje v posledních letech 
poměrně vysokou dynamiku, pojďme společně nahlédnout pod 
pokličku vybraných požadavků a povšimnout si souvislostí vyplý-
vajících z aktuálních změn.

Od prvotních záměrů k ustavení výboru pro audit již v roce 1939 
v New York Stock Exchange (NYSE) můžeme za společného jme-
novatele a základní úlohu výborů pro audit označit dohled nad 
sestavováním účetní závěrky. Na to navázalo sledování procesu 
povinného auditu společnosti a součinnost s externím auditorem. 
Významnou úlohou výboru pro audit je sledování účinnosti vnitř-
ních kontrol a systému řízení rizik společnosti. Pokud jde o sle-
dování účinnosti interního auditu výborem pro audit – v praxi se 
jedná o monitorování činnosti interního auditu – jednak ve formě 
reportingu interního auditu a také pravidelnou účastí vedoucího 
interního auditu na zasedáních výboru pro audit.

Jedním z předpokladů pro efektivní fungování výboru pro 
audit je součinnost a průběžná komunikace členů výboru pro 
audit s externími auditory provádějícími ve společnosti povinný 
audit roční účetní závěrky, se členy dalších orgánů společnosti 
a v neposlední řadě s vedoucím útvaru interního auditu. V rámci 
získání přehledu nad oblastí řízení rizik, compliance nebo bez-
pečnosti, by měli členové výboru pro audit vyžadovat osobní 
účast na zasedáních výboru pro audit také specialistů odpověd-
ných za tyto oblasti.

Pokud nahlédnu do regulatorního prostředí, stěžejní normou 
pro určení rozsahu působnosti výboru pro audit se, v tomto sto-
letí, stala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze 
dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidova-
ných účetních závěrek. Koncem května 2014 byla v Úředním věst-
níku Evropské unie č. L158 publikována aktualizovaná regulace 
k povinnému auditu účetních závěrek subjektů veřejného zájmu 
(směrnice č. 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES,  
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Pokud si povzdychneme, že „už to stačí“, mohu vás ujistit, že výše 
uvedenými skutečnostmi změny zákona o auditorech nekončí.

V těchto dnech je ve stavu projednávání v Poslanecké sně-
movně další změna zákona o auditorech (sněmovní tisk č. 759/0), 
s původně předpokládaným nabytím účinnosti změn zákona 
od 16. června 2016. Předmětem této změny je zajištění plného 
souladu právního řádu ČR s výše citovanou aktuální regulací EU 
k povinnému auditu ročních účetních závěrek z května 2014.

Pokud jde o výbor pro audit – z předkládaných změn stojí 
za povšimnutí nejen poměrně významné rozšíření rozsahu 
působnosti výboru pro audit, ale také návrh na zrušení textu, 
který byl předmětem poslední změny zákona o auditorech o tom, 
že „vnitřní audit je výboru pro audit funkčně podřízený“.

Mezi další změnu, ve vztahu k výboru pro audit, kterou bychom 
neměli neopomenout, patří nově vložený § 44aa a v něm nové 
povinnosti vyplývající z nařízení EU 537/2014, a to:

  auditoři předloží výboru pro audit dodatečnou podrobnější 
zprávu o výsledcích povinného auditu subjektu veřejného 
zájmu,

  výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, 
ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke všem činnostem 
vykonávaným podle zákona o auditorech.

Věřím, že přijetím této změny zákona o auditorech nastane pro 
výbor pro audit období „regulatorní stabilizace“. Nicméně před 
členy výboru pro audit přichází období nových výzev a poža-
davků na další „profesní“ rozvoj – zejména posílení dohledu nad 
řízením rizik, dohledu nad zpracováním výkazů, posílení zájmu 
o problematiku kybernetické bezpečnosti (včetně různých clou-
dových řešení). V neposlední řadě bude kladen důraz na vyhod-
nocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému 
společnosti. 

Závěrem nemohu opomenout sektor veřejné správy, kde je situ-
ace s výbory pro audit trochu jiná. V rámci návrhu zákona o řízení 
a kontrole veřejných financí jsou vymezeny požadavky na výbor 
pro (interní) audit, jako zcela nový prvek a orgán dohledu nad 
systémem řízení a kontroly veřejných financí. Současně by 
výbory pro (interní) audit měly také zajišťovat poskytování pora-
denských služeb pro účinný interní audit. Podle důvodové zprávy 
k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí by tento 
výbor měl být zřizován jen u ústředních orgánů státní správy. 
Toto téma je však na samostatný článek pro odborníka ze sek-
toru veřejné správy. 

a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných 
na burze. Vzhledem k tomu, že tato kritéria nevytvářejí kompletní 
seznam možností nezávislosti, je, pro určení splnění podmínek 
příslušným kandidátem na člena výboru pro audit, umožněno 
využít principu tzv. comply or explain – kandidát na člena buď kri-
téria splňuje, nebo společnost uvede důvody, proč daného kandi-
dáta považuje za nezávislého.

Pokud jde o odbornou způsobilost členů výboru pro audit, nově 
bylo stanoveno (v rámci změn zákona č. 221/2015 Sb., změna 
zákona o účetnictví a v souladu se směrnicí EU o povinném 
auditu), že nejméně jeden člen výboru pro audit musí být oso-
bou, která je nebo byla statutárním auditorem, nebo osobou, 
jejíž znalosti nebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajiš-
ťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, 
a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu 
působí. Tento člen musí být vždy nezávislý. V praxi by se mělo jed-
nat o osobu, která získala „účetní kvalifikaci“ v rámci systému cer-
tifikace účetních, nebo o osobu, která má dostatek znalostí a zku-
šeností v oblasti účetnictví.

Při snaze o dodržení těchto požadavků může být v praxi obtížné 
najít kandidáty na členy výboru pro audit, kteří taková kritéria 
splňují.

  „Výbor pro audit … sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje 

jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena; 

vnitřní audit je výboru pro audit v takovém případě funkčně pod-

řízený…“

Zde nyní odhlédnu od analýzy rozdílnosti v pojmech „funkční 
nezávislost“ a „funkční podřízenost“.

Výčet skutečností, které znamenají zajištění funkční nezávislosti 
interního auditu výborem pro audit, v textu zákona nenajdeme. 
Pro účel výkladu navrhuji využít text z důvodové zprávy ke změně 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (sněmovní tisk 398/0 – část 
s návrhem změn zákona o auditorech). V praxi „zajištění funkční 
nezávislosti“ znamená, že výbor pro audit:

  schvaluje statut vnitřního auditu,

  schvaluje rizikově zaměřené plány vnitřního auditu,

  projednává zjištění a doporučení vnitřního auditu,

  dohlíží na využití doporučení vnitřního auditu a na plnění přija-
tých nápravných opatření,

  přezkoumává adekvátnost zdrojů vnitřního auditu a navrhuje 
jejich navýšení nebo snížení, včetně odměn vedoucího vnitř-
ního auditu,

  projednává jmenování a odvolání vedoucího útvaru vnitřního 
auditu a

  projednává narušení nezávislosti vnitřního auditu.

Tímto není dotčena organizační nezávislost funkce interního 
auditu ve společnosti a řízení útvaru interního auditu jeho 
vedoucím.

Pokud k tomuto výčtu přihlédnu očima interního auditora, při 
snaze o aplikaci Mezinárodního rámce profesní praxe interního 
auditu, vnímám určitou modifikaci textu o funkční podřízenosti 
uvedenou v Doporučení pro praxi 1110-1.

„Při snaze o dodržení těchto 
požadavků může být v praxi 
obtížné najít kandidáty na členy 
výboru pro audit“

Prostor k vyjádření.


