Zápis z jednání etické komise Komory certifikovaných účetních
konaného dne 13. července 2015 v Praze
Přítomni:

Ing. Molín, Ph.D. – předseda komise, doc. Dr. Ing. Filipczyková, Ing.
Mudra – členové komise,
Ing. Vašek, Ph.D. – předseda KCÚ, Ing. Zemánek – tajemník KCÚ

Program:
• základní zásady nového etického kodexu KCÚ
• různé
V souvislosti s posledním vývojem týkajícím se ukončení členství Svazu účetních
v organizaci IFAC a v návaznosti na rozhodnutí etické komise z minulého zasedání se
členové etické komise sešli za účelem projednání základních zásad, které by měl
obsahovat návrh nového etického kodexu KCÚ. Shoda panuje na tom, že nový etický
kodex by měl být stručný a měl by obsahovat přehled základních etických požadavků
na výkon profese certifikovaných účetních.
V rámci diskuse se členové komise shodli, že nový kodex by měl obsahovat řešení
zejména těchto bodů:
- čestný a poctivý výkon služeb,
- objektivita a profesní nezávislost,
- odborná způsobilost pro poskytování služeb,
- mlčenlivost; členové etické komise se shodli, že mlčenlivost by měla být pojata
široce,
- odpovědnost ve vztahu ke klientovi (schopnost dostát odpovědnosti za škodu),
- reklama a propagace služeb,
- vztah k ostatním členům profese.
K otázce schopnosti dostát odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientovi se členové
komise shodli, že není vhodné, aby etický kodex nařizoval uzavření pojistné smlouvy
na pojištění takové odpovědnosti, i když je to v praktických situacích vhodné. Bude
zvolena formulace, že certifikovaný účetní má jednat tak, aby byl schopen dostát
odpovědnosti ve vztahu ke svému klientovi, přičemž forma (pojištění atp.) bude na
rozhodnutí konkrétního certifikovaného účetního.
Návrh nového etického kodexu zpracuje Ing. Molín v termínu do konce srpna 2015
tak, aby byl prodiskutován v rámci etické komise a v rámci KCÚ a poté předložen
Výboru ke schválení, resp. úpravám.
Předpokladem je, že etický kodex by měl být schválen na letošním sněmu.

Zapsal: Jan Molín v.r.

