Zápis

z

jednání etické komise Komory certifikovaných účetních
konané dne r. íijnazot4vPraze

Přítomni: doc. Dr. Ing. Filipczyková, Ing. Molín, Ph.D., Ing. Mudra - členovékomise,
Ing. Vašek, Plr.P-. - předseda-KCÚ, Ing. Zemánek - tajemník KCÚ
Program:

.

o
o
o

.

volba předsedy komise,
,,legislatirmí" úprava komise v rámci KCÚ,
eticlcý kodex kcú,
presentace komise, stanoviska komise,
různé

Ad t) Volba předsedy komise v souladu s čl. z odst. z ,,Rozhodnutí výboru ě. 5/zoo5,
kterým se zřizuje etická komise". Návrh, by předsedou komise byl Ing. Molín,
Ph.D. - souhlas.
Ad z) V současnosti upraveno ,,Rozhodnutím ýboru č. 5f zoo5".
Pro sněm 2015 se bude připravovat noý statut KCÚ - diskuse o možném
v5rmezení postavení a působnosti komise přímo ve statutu vč. volby ďenů
komise sněmem či ponechání stávajícího stavu.
Závér: komise se přiHání k variantě ,,stafut".
Ad s) V současnosti platí eťclcý kodex přljatý v roce 2oo4. Kodex přímo vycházi
z etického kodexu IFACu. Ten byl v uplynulých letech několikrát novelizován,
novely nebyly do našeho kodexu zapracovány.
Nutnost přípravy nového kodexu KCÚ na příštísněm.
V souČasnosti není jisté, zda Svaz účetníchzůstane i nadále členem IFACu
(podána výpověď z člensWí)- do konce roku bude ryjasněno.
Dva směry příprarly nového kodexu: za předpoHadu, žeSvaz (KCÚ) zůstane
ďenem nebo naopak členem nebude - vprvním případě důsledné zapracování
novel kodexu IFACu nebo v druhém případě příprava zce|anového
jednoduššíhokodexu, nicméně vychánejiciho rovněž z kodexu IFACu.
Dále diskutován náwh na sepsání stručné,,vetzen kodexu zdůrazňujícízáHadní
principy pro informování veřejnosti.
Závét: komise souhlasí s přípravou nového kodexu na příštísněm s termínem
do 3o. čer",.na 2015 v návaznosti na vyjasnění vztahu SÚ (rCÚ k IFACu i
s nasledným zpracováním stručnéinformačni verze.
Ad

+)

Diskuse o ,,zviditelnění" etické komise - zptacovávání ýkladů
k nejdůležitějšímčástem etickému kodexu, stanovisek k některým kauzám Oť
se netýkají členůKCÚ) - např. zadržování dokladů (vč. ovšem postupu
v případě, že Hient neplní své finančnízávaz|<y). Vyjádření komise k náwhům
norem či podnětyk novelizacím.
Zveíejňování na internetoých stránkách a v bulletinu.

Závér: komise se shodla na dlouhodobém záměruvyjadřovat se
(prostřednicMm stanovisek_zveřejňovaných na internetových stránkách
KCU, článkův Bulletinu KCU atp.) jakk normám upravujících výkon
profóse certifikovaných účetní.t"Íát k některým aátSim ÓtázMm, které
bude považovat zejména z hlediska zdůrazňování etického rozměru
výkonu profese certifikovaných účetních za prospěšné.

Ad s) Vztah etické komise a disciplinární komise. Vyjasnění součinnosti obou komisí.
Náwh na společnéjednání - bude svoláno po zvolení nové disciplinární
komise na sněmuv říjnu.
Informace Ing. Vaška ph.D. o aktuálním děnív KCťJ.
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Zapsal:

Zemánek
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