
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů  
(zákon o auditorech) 

 
HLAVA VI 

 
VEŘEJNÝ DOHLED 

 
§ 37  

 
Rada a její působnost  

 
 (1) Zřizuje se Rada pro veřejný dohled nad auditem. Rada je právnickou osobou. Sídlem Rady je Praha.  
  
 (2) Rada  
  
a) vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory v rozsahu stanoveném tímto zákonem,  
  
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 veřejného zájmu výkon působnosti jinému orgánu,  
  
d) vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve věcech podle hlavy XI,  
  
e) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento 
zákon.  
  
 (3) Rada při výkonu působnosti podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu dbá na ochranu veřejného zájmu.  
  

§ 37a  
 

Rozpočet Rady  
 
 (1) Rada sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu nejméně v rozsahu celkových příjmů a celkových 
výdajů a spolu s účetní závěrkou Rady za předcházející účetní období jej ve lhůtách stanovených pro sestavování státního 
rozpočtu České republiky a státního závěrečného účtu České republiky předkládá Ministerstvu financí. Rozpočet Rady schvaluje 
Ministerstvo financí.  
  
 (2) Finančními zdroji Rady jsou  
  
a) dotace ze státního rozpočtu,  
  
b) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím finančních prostředků Rady,  
  
c) výnosy z prodeje majetku Rady,  
  
d) ostatní příjmy z činnosti Rady.  
  
 (3) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována Radě každoročně nejméně ve výši skutečných výdajů určených 
schváleným rozpočtem Rady ve výši určené k pokrytí správy a činnosti Rady nepokryté z finančních zdrojů podle odstavce 2 písm. 
b) až d).  
  
 (4) Finanční prostředky Rady lze použít pouze k úhradě nákladů spojených se správou a činností Rady schválených v 
rámci rozpočtu Rady.  
  

§ 38  
 

Činnost Rady  
 
 (1) Výkonem veřejného dohledu podle § 37 odst. 2 se rozumí dohled nad  
  
a) kontrolou dodržování ustanovení tohoto zákona, auditorských standardů podle § 18, etického kodexu a vnitřních předpisů 
Komory auditory a orgány Komory,  
  
b) organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí,  
  
c) organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou,  
  
d) uplatňováním kárných a jiných opatření podle tohoto zákona Komorou při řízeních proti auditorům, případně osobám 
registrovaným podle § 47.  
  
 (2) Rada  
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a) spolupracuje s 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 Evropské unie upravujícího specifické 
požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu,  
  
b) spolupracuje s orgány veřejného dohledu nad auditory ostatních členských států a třetích zemí za podmínek stanovených tímto 
zákonem 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,  
  
c) spolupracuje s Českou národní bankou ve věci dohledu nad auditory provádějícími auditorskou činnost osobám podléhajícím 
dohledu České národní banky,  
  
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,  
  
e) plní funkci nadřízeného správního orgánu v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem21),  
  
f) schvaluje  
1. statut Rady,  
2. plán činnosti Rady,  
3. návrh rozpočtu Rady,  
4. jednací řád Rady, organizační, spisový a podpisový řád Rady, řád ke kontrolám kvality a další vnitřní předpisy,  
5. zprávu o veřejném dohledu nad auditem podle odstavce 3,  
6. souhrnnou zprávu o systému zajištění kvality,  
7. plán kontrol kvality,  
  
g) projednává s Komorou návrhy změn vnitřních předpisů nebo návrhy vnitřních předpisů Komory před procesem jejich 
schvalování sněmem nebo výkonným výborem; členové Prezidia Rady mají právo účastnit se bez hlasovacího práva sněmu 
Komory nebo zasedání jiných orgánů Komory, členové disciplinárního výboru, kontrolního výboru a zaměstnanci Rady mají právo 
účastnit se bez hlasovacího práva sněmu Komory, zasedání dozorčí komise nebo kárné komise, a to po předchozím projednání s 
prezidentem Komory,  
  
h) podává Komoře návrh na zrušení nebo změnu vnitřního předpisu Komory nebo jeho části, pokud jsou v rozporu s tímto 
zákonem nebo jiným právním předpisem; nevyhoví-li Komora tomuto návrhu ve lhůtě stanovené Radou, může podat návrh na 
zrušení vnitřního předpisu Komory nebo jeho části soudem,  
  
i) vydává doporučení pro účely výkonu veřejného dohledu podle § 37 odst. 2 a spolupráce podle písmene d),  
  
j) je oprávněna nařídit Komoře provedení kontroly kvality u auditora,  
  
k) dohlíží na provádění kontroly kvality organizované a řízené dozorčí komisí prostřednictvím Radou pověřeného člena nebo jiné 
pověřené osoby, která není s kontrolovaným auditorem ve střetu zájmů a splňuje požadavky uvedené v § 24c odst. 1,  
  
l) provádí další činnosti, které jí stanoví tento zákon a jsou nezbytné k řádnému provádění veřejného dohledu nad auditem,  
  
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 
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) Rada vydá každoročně, nejpozději do 30. června, zprávu o veřejném dohledu nad auditem České republice za 
předcházející kalendářní rok.  
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 (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 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.  
  

§ 38a  
 

Orgány Rady  
 
 (1) Orgány Rady jsou  
  
a) Prezidium,  
  
b) Prezident Rady,  
  
c) disciplinární výbor,  
  
d) kontrolní výbor.  
  
 (2) Rada může zřizovat poradní komise.  
  
 (3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci Rady, jejích orgánů a vnitřních útvarů Rady stanoví statut Rady.  
  

§ 39  
 

Prezidium 
 
  

 (1) Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává působnost Rady podle tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, pokud 
nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady.  
  
 (2) Prezidium je šestičlenné.  
  
 (3) Členy Prezidia jmenuje ministr financí po dohodě s Českou národní bankou.  
  
 (4) Prezidium volí a odvolává ze svých členů prezidenta Rady při ustavujícím zasedání Rady a dále vždy při jmenování 
více jak jednoho nového člena Prezidia, nebo pokud prezidentovi Rady výkon funkce člena Prezidia skončí.  
  
 (5) Prezident Rady je statutárním orgánem Rady. Prezidenta Rady v jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřený člen 
Prezidia.  
  
 (6) Funkční období členů Prezidia je 6 let.  
  
 (7) Plnění funkce člena Prezidia je výkonem veřejné funkce.  
  

§ 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,  
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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  
  
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.  
  

§ 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 stanoví statut Rady. Kontrolní výbor se při své činnosti řídí 
řádem ke kontrolám kvality, který je vnitřním předpisem Rady.  
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 (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.  
  

§ 40  
 

Zasedání Prezidia  
 
 (1) Prezidium zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Zasedání Prezidia svolává prezident Rady. 
Požádá-li písemně některý z členů Prezidia o svolání mimořádného zasedání, svolá Prezident Rady toto zasedání nejpozději do 
30 dnů ode dne doručení žádosti.  
  
 (2) Zasedání Prezidia je neveřejné, pokud statut Rady nestanoví jinak.  
  
 (3) Prezidium je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  
  
 (4) Prezidium rozhoduje hlasováním. Každý člen Prezidia má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovali 
alespoň 4 členové Prezidia, s výjimkou rozhodování podle § 37 odst. 2 písm. e); v tomto případě je rozhodnutí přijato nadpoloviční 
většinou přítomných členů Prezidia a v případě jejich rovnosti je rozhodný hlas prezidenta Rady.  
  
 (5) Nelze-li přijmout rozhodnutí podle odstavce 4 z důvodu vyloučení těch členů Prezidia, u nichž se zřetelem na jejich 
poměr k věci nebo k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti, je rozhodnutí 
přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů, kteří nejsou z těchto důvodů vyloučeni z hlasování, a v případě jejich 
rovnosti je rozhodný hlas Prezidenta Rady. Prezidenta Rady nelze vyloučit z rozhodování Prezidia.  
  

§ 40a  
 

Zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad  
 
 (1) Členu Prezidia náleží za výkon funkce odměna, kterou stanoví prováděcí právní předpis podle složitosti, míry 
odpovědnosti, náročnosti a rozsahu výkonu funkce.  
  
 (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  
 
 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  
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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 upravujícím 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 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.  
  

HLAVA VII  
 

SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH  
 

§ 41  
 

Spolupráce s příslušnými orgány členských států  
 
 (1) Rada má povinnost vzájemně spolupracovat s příslušnými orgány členských států kdykoli je to pro účely provádění 
veřejného dohledu podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu nutné nebo žádoucí. Jedná se zejména o výměnu informací a spolupráci při kontrolách 
kvality a šetřeních, která se týkají provádění povinných auditů.  
  
 (2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny osoby, které jsou nebo byly zaměstnány Radou. 
Informace, na které se vztahuje požadavek mlčenlivosti, nesmějí být sděleny žádné jiné osobě či orgánu, nestanoví-li tento nebo 
jiný právní předpis jinak. Tím není dotčena možnost výměny důvěrných informací mezi příslušnými orgány. Rada zajistí, aby se na 
takto vyměněné informace rovněž vztahovala povinnost zachovávat mlčenlivost. Rada může rovněž požádat příslušný orgán 
jiného členského státu, aby provedl šetření na svém území. Může také požádat, aby její vlastní zaměstnanci nebo jí vybrané 
osoby mohli v průběhu šetření doprovázet osoby příslušného orgánu tohoto jiného členského státu. Rada může umožnit osobám 
pověřeným příslušným orgánem jiného členského státu být přítomny šetření prováděného Radou.  
  
 (3) Rada může odmítnout provést šetření nebo odmítnout umožnit zaměstnancům nebo osobám vybraným příslušným 
orgánem jiného členského státu doprovázet své pracovníky, jak je uvedeno v odstavci 2, pokud  
  
a) může mít takové šetření nepříznivý vliv na svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek České republiky nebo by takové 
šetření mělo za následek porušení zákonů upravujících ochranu utajovaných informací a činnost zpravodajských služeb,  
  
b) bylo již proti auditorovi zahájeno soudní řízení ve stejné věci, nebo  
  
c) Komora nebo Rada již u těchto osob v rámci kárného nebo jiného řízení v této věci rozhodly.  
  

§ 42  
 

Výměna informací mezi příslušnými orgány  
 
 (1) Rada poskytne příslušným orgánům jiných členských států na požádání a bez zbytečného odkladu informace 
požadované pro účely uvedené v § 41 odst. 1. V případě potřeby přijme Rada, která takovou žádost obdrží, bez zbytečného 
odkladu nezbytná opatření, aby požadované informace získala. Na takto poskytnuté informace se vztahuje povinnost zachovávat 

aspi://module='ASPI'&link='93/2009%20Sb.%252340d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='93/2009%20Sb.%252340d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='93/2009%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='93/2009%20Sb.%252341'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='93/2009%20Sb.%252341'&ucin-k-dni='30.12.9999'


mlčenlivost.  
  
 (2) Neposkytne-li Rada na základě žádosti požadované informace bez zbytečného odkladu, musí sdělit žadatelům 
důvody.  
  
 (3) Rada může odmítnout poskytnout informace, pokud  
  
a) by poskytnutí informací mohlo mít nepříznivý vliv na svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek České republiky nebo by 
takové šetření mělo za následek porušení zákonů upravujících ochranu utajovaných informací a činnost zpravodajských služeb,  
  
b) bylo již ve stejné věci proti auditorům zahájeno soudní řízení, nebo  
  
c) o této věci pravomocně rozhodl soud.  
  
 (4) Aniž jsou dotčeny povinnosti Komory nebo Rady při správních nebo soudních řízeních, mohou použít informace, 
které získaly postupem podle § 41 odst. 1 od příslušných orgánů jiných členských států, pouze pro výkon svých pravomocí v 
oblasti působnosti tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný 
audit subjektů veřejného zájmu a v souvislosti se správním nebo soudním řízením, které se konkrétně týká výkonu těchto 
pravomocí.  
  
 (5) Pokud Rada nebo Komora dospějí k závěru, že na území jiného členského státu jsou nebo byly prováděny činnosti 
v rozporu s ustanovením směrnice1), oznámí tento závěr co nejpřesněji příslušnému orgánu nebo orgánům tohoto jiného 
členského státu. Komora navíc zašle oznámení Radě.  
  
 (6) Pokud Rada nebo Komora obdrží informace podle odstavce 5, jsou povinny navzájem se o takové skutečnosti 
informovat. Rada rozhodne o přijetí vhodného opatření. O výsledku, případně podstatném prozatímním vývoji, uvědomí Rada 
oznamující příslušný orgán jiného členského státu.  
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