ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI
BDO CB s. r. o.
Účetní období končící 30. září 2017

1. Úvod
Zprávu o transparentnosti jsme připravili a zveřejňujeme ji dle požadavku čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014.

2. Informace o právní formě a vlastnické struktuře
Společnost BDO CB s. r. o. je česká firma se sídlem v Českých Budějovicích. Pražská 1247/24. Aktuální
údaje o vlastnících jsou uvedeny v obchodním rejstříku.

3. Popis sítě, do které společnost patří
Popis sítě
Síť BDO je mezinárodní sítí nezávislých veřejných účetních, daňových a poradenských firem, které
jsou členy společnosti BDO International Limited a vykonávají profesionální služby pod jménem a ve
stylu BDO (dále jen „členské firmy BDO“). BDO je obchodní značkou sítě BDO a všech členských firem
BDO.
Právní a organizační uspořádání sítě
Každá členská firma BDO je členem BDO International Limited, anglické společnosti s ručením
omezeným zárukou, buď jako hlasující člen (jeden hlas za každou zemi), nebo jako nehlasující člen.
Společnost BDO International Limited je řídícím subjektem sítě BDO a stanovuje povinnosti členských
firem BDO v rámci vnitřních předpisů.
Síť BDO je řízena radou, globálním výborem a globálním týmem vedoucích společnosti BDO
International Limited.
Rada obsahuje jednoho zástupce za každého hlasujícího člena a dále členy společnosti BDO
International Limited účastnící se valné hromady. Rada schvaluje centrální rozpočet sítě, jmenuje
globální výbor a schvaluje veškeré změny stanov a vnitřních předpisů společnosti BDO International
Limited.
Globální výbor, což je představenstvo společnosti BDO International Limited, obsahuje zástupce sedmi
největších členských firem sítě BDO, jejichž jmenování na tříleté funkční období schvaluje rada.
Globální výbor stanovuje priority sítě BDO a dozoruje práci globálního týmu vedoucích. Globální výbor
se schází nejméně čtyřikrát ročně.
Globální tým vedoucích má za úkol koordinovat činnost sítě BDO. Je veden CEO a obsahuje globální
vedoucí auditu a účetnictví, daní, HR a rozvoje, obchodního rozvoje a marketingu, IT, CEO pro Evropu,
Střední východ a Afriku (v současnosti rovněž globální vedoucí poradenství), CEO pro Ameriku, CEO pro
Asii a Pacifik a mezinárodního tajemníka.
Globální tým vedoucích je podporován globální kanceláří Brussels Worldwide Services BVBA. Brussels
Worldwide Services BVBA je belgická společnost s ručením omezeným, která poskytuje služby na
podporu koordinace sítě BDO.
Společnosti BDO International Limited a Brussels Worldwide Services BVBA neposkytují žádné
profesionální služby klientům. To je výlučně v kompetenci členských firem BDO.

Společnosti BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA a členské firmy BDO jsou
samostatnými právnickými osobami a nepřebírají odpovědnost za jednání či pochybení jakéhokoliv
jiného subjektu. Žádné ujednání či pravidla BDO nezakládají ani neimplikují zprostředkovatelský vztah
nebo partnerství mezi společnostmi BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA
a/nebo členskými firmami BDO.
Globální kumulovaný obrat členských firem BDO (včetně jejich výlučných svazů) v zemích za rok
končící 30. září 2017 dosáhl výše 7,4 mld. EUR (8,1 mld. USD). Počet partnerů a zaměstnanců k 30.
září 2017 byl téměř 74 tis.
Seznam členských auditorských společností a zemí, ve kterých působí
V rámci Evropské Unie patří do sítě BDO následující auditorské společnosti:
STÁT

ÚZEMÍ

NÁZEV AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Austria

BDO Agitas GmbH Wirtschaftsprüfungs-und
Steuerberatungsgesellschaft

Austria

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Austria

BDO Audit Styria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Austria

BDO Salzburg GmbH
Wirstschaftsprufungsgesellschaft

Austria

BDO Oberösterreich GmbH Wirtschaftsprüfungs - und
Steuerberatungsgesellschaft

BELGIUM

Belgium

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

BULGARIA

Bulgaria

BDO Bulgaria Ltd.

CROATIA

Croatia

BDO Croatia D.O.O.

CYPRUS

Cyprus

BDO Limited

Czech Republic

BDO Audit s.r.o

Czech Republic

BDO CA s.r.o.

Czech Republic

BDO CB s.r.o.

Czech Republic

BDO Plzen s.r.o.

Denmark / Greenland / Feroe
Islands

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Denmark

BDO Holding IV, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Estonia

BDO Eesti AS

Finland

BDO Oy

Finland

BDO Audiator Oy

Finland

BDO Yhtiötarkastus Oy

France

BDO France Léger & Associés SARL

France

BDO IDF SARL

France

BDO PACA SAS

France

BDO Atlantique SA

France

BDO Rhone - Alpes SAS

France

BDO AXE SASU

AUSTRIA

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ESTONIA
FINLAND

FRANCE

France

BDO 2AS SAS

France

BDO Les HERBIERS SA

France

BDO FONTENAY LE COMTE SAS

France

BDO SAINT GILLES CROIX DE VIE SARL

France

BDO NANTES SAS

France

Vincent Rusé Conseil SAS

France

BDO Les Ulis

Germany

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Germany

BDO Arbicon GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

GIBRALTAR

Gibraltar

BDO Limited

GREECE

Greece

BDO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A.

HUNGARY

Hungary

BDO Hungary Audit Ltd

IRELAND

Ireland

BDO

Italy / San Marino

BDO Italia S.p.A.

San Marino

BDO Srl (San Marino)

LATVIA

Latvia

SIA BDO Audit

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein

BDO (Liechtenstein) AG

LITHUANIA

Lithuania

BDO Auditas ir Apskaita, UAB

LUXEMBOURG

Luxembourg

BDO Audit

MALTA

Malta

BDO Malta CPAs

NETHERLANDS

Netherlands

BDO Audit & Assurance B.V.

NORWAY

Norway/Iceland

BDO AS

POLAND

Poland

BDO Sp. z o.o.

PORTUGAL

Portugal /Cape Verde

BDO & Associados, SROC, Lda

Romania/Moldova

BDO Audit SRL

Romania

BDO Auditors & Accountants SRL

Romania

BDO Auditors and Business Advisors SRL

Slovak Republic

BDO Audit, spol. s r.o.

Slovenia

BDO Revizija d.o.o.

Spain

BDO Auditores, S.L.P.

Spain

BDO Quota, S.L.P.

Sweden

BDO AB

Sweden

BDO Syd AB

Sweden

BDO Syd KB

Sweden

BDO Göteborg KB

Sweden

BDO Göteborg AB

Sweden

BDO Sweden AB

Sweden

BDO Mälardalen AB

Sweden

BDO Stockholm AB

Sweden

BDO Mälardalen Intressenter AB

Sweden

BDO Syd Intressenter AB

Sweden

BDO Göteborg Intressenter AB

Sweden

BDO Norr AB

GERMANY

ITALY

ROMANIA

SLOVENIA
SPAIN

SWEDEN

Sweden

UNITED KINGDOM

BDO Norr Intressenter AB

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland/ Isle of Man/ BDO LLP
Guernsey
Northern Ireland

BDO Northern Ireland

Guernsey

BDO Limited

Celkový získaný obrat z povinného auditu
Celkový získaný obrat z povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek vytvořený
statutárními auditory vykonávajícími svou činnost vlastním jménem na vlastní účet nebo auditorskými
společnostmi patřícími do sítě za firmy sídlící v Evropské Unii dosáhl za hospodářský rok končící 30. 9.
2017 objemu 557.930.819 EUR.

4. Popis struktury řízení auditorské společnosti
BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového
soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 3151, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 094) je
členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a
je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. BDO CB s. r. o. Společnost je řízena
jednatelem.

5. Popis vnitřního systému řízení kvality
BDO CB s. r. o. klade velký důraz na všechny aspekty řízení kvality a postupuje při řízení kvality
v souladu s právními předpisy platnými v České republice (zejména se zákonem 93/2009 Sb.,
o auditorech), profesními standardy kvality vydanými Komorou auditorů České republiky a
mezinárodními standardy Mezinárodní federace účetních IFAC (zejména ISQC 1) a dalšími relevantními
dokumenty.
Podrobné postupy zajištění kvality auditu jsou obsaženy v interní směrnici pro řízení kvality a
v manuálu, používaném v celé světové síti BDO.
Odpovědnost za kvalitu v rámci společnosti
Konečná zodpovědnost za kvalitu spočívá na jednateli společnosti. Dílčí zodpovědnosti vyplývají z
přidělených zakázek a úkolů pro jednotlivé partnery, pokud je jich ve společnosti více.
Dodržování etických požadavků
BDO CB s. r. o. se při dodržování etických požadavků řídí etickým kodexem IFAC platným po schválení
KAČR i v České republice. Od všech partnerů a zaměstnanců se vyžaduje, aby důsledně dodržovali
uvedené etické zásady. Tyto zásady požadují zejména, aby všichni zaměstnanci zachovávali princip
nezávislosti na klientovi, jednali bezúhonně a nestranně, chovali se profesionálně, odborně a s řádnou
péčí.
Společnost BDO CB s. r. o. uplatňuje pro dodržování nezávislosti a příslušných ustanovení norem
mezinárodní zásady a související pravidla etického kodexu která v případě potřeby doplňuje o příslušné
právní předpisy, auditorské standardy a další ustanovení platná v České republice. Pravidelně se sledují
a vyhodnocují požadavky na zachování nezávislosti v oblasti osobních vazeb, finančních zájmů i

obchodních vztahů s klienty. Všichni partneři i zaměstnanci dodávají každoročně písemné prohlášení o
dodržení příslušných etických požadavků a zásad pro případ řešení sporů.
Postup při přijetí zakázky
Při rozhodování o přijetí zakázky (klienta) resp. o jejím opakovaném přijetí a pokračování vztahu
využívá BDO CB s. r. o. v souladu s manuálem BDO a interním software systém, který umožňuje
vyhodnotit, zda je příslušný klient akceptovatelný, zda nedochází k porušení pravidel nezávislosti a
dalších stanovených podmínek pro přijetí zakázky. Proces přijetí zakázky zahrnuje zejména následující
činnosti:
► posouzení klientovy obchodní činnosti včetně jejího geografického rozšíření a odvětví, v kterém
působí,
► vyhodnocení informací o klientovi, jeho vedení a vlastnících, včetně získání podkladů o identitě
vlastníků a představitelů podniku,
► posouzení informací o charakteru a pověsti perspektivního klienta a jeho klíčového personálu,
► vyhodnocení potenciálního ohrožení nezávislosti a potenciálního střetu zájmů,
► případné dotazování u předchozího auditora ohledně důvodů výměny auditora a zda existuje
jakýkoli důvod, proč bychom neměli přijímat jmenování auditorem,
► zhodnocení naší schopnosti poskytovat služby potenciálnímu klientovi a
► přezkum podání učiněných společností včetně účetní závěrky za předchozí rok.
Přijímání a udržování všech klientů vyžaduje schvalovací proces, který odpovídá zjišťovanému riziku.
Uvedený systém usnadňuje rozhodování o přijetí zakázky a je součástí systému řízení rizik, který
BDO důsledně aplikuje. Díky tomuto systému může partner a auditorský tým určit, zda existují případná
rizika související se stávajícím nebo potenciálním klientem, zda je lze v dostatečné míře ošetřit a zda
lze tedy novou zakázku přijmout resp. s daným klientem spolupracovat i nadále.
Klienti ověřovacích zakázek s „vysokým rizikem“ vyžadují předběžný souhlas vedoucího auditu a za
určitých okolností i partnera pro řízení rizik.
Řízení kvality při provádění zakázky
Celý proces auditu je v BDO CB dokumentován v komplexním auditorském software, který je připraven
v souladu s požadavky mezinárodních auditorských standardů. V tomto software jsou nastaveny
jednotlivé kroky auditu od přijetí zakázky po archivaci auditorského spisu. Veškeré kroky auditu jsou
chronologicky řazeny, každý krok je třeba v software samostatně uzavřít. Tímto procesem je zaručeno,
že audit bude proveden komplexně a systematicky a zároveň v souladu s mezinárodními auditorskými
standardy a Auditorským manuálem BDO.
Konečnou zodpovědnost za řízení kvality auditu v průběhu zakázky má partner zodpovědný za zakázku.
Partner má kdykoliv přístup do elektronického spisu, který vzniká v průběhu auditu ve výše zmíněném
software a schvaluje jednotlivé provedené kroky, které překontroloval. Interním předpisem je dáno,
které kroky musí partner vždy překontrolovat, přičemž rozhodující kroky jsou přímo v auditorském
software nastaveny tak, že je nemůže provést nikdo jiný, než partner.

V případě auditu subjektů veřejného zájmu a dalších citlivých zakázek je určen kontrolor kvality, který
provádí v druhém stupni kontroly kvality prováděného auditu. Kontrolor kvality je vybrán tak, aby byl
nezávislý na týmu provádějícím zakázku a aby se nijak nepodílel na dané zakázce. Interním předpisem
jsou definovány kroky, jež musí kontrolor kvality při prověrce kvality minimálně provést a
zdokumentovat, přičemž dokument z provedení kontroly kvality musí být vystaven a podepsán
kontrolorem kvality před vydáním auditorského výroku.
Monitorování a následné kontroly kvality
V rámci sítě firem BDO i v rámci BDO CB s. r. o. je zaveden systém pravidelného posuzování kvality i na
již ukončených zakázkách. Probíhá tedy externí i interní kontrola dokumentace již ukončených zakázek.
Provádění vnitřní kontroly
V rámci sítě BDO je BDO CB s. r. o. podrobena kontrole kvality prováděné skupinou odborníků z jiných
členských společností z jiného státu a to jedenkrát za tři roky. Každoročně provádí kontrolu kvality na
již ukončených zakázkách odborníci z jiné firmy sítě BDO v České republice.
Kontrola kvality spočívá v komplexním posouzení veškerých aspektů řízení kvality auditu. Cílem kontroly
je zjistit dodržení interních manuálů sítě BDO a rovněž mezinárodních auditorských standardů. Kontroly
provádějí auditoři a manažeři, kteří mají dostatek zkušeností k provedení kontroly a jsou nezávislí na
kontrolované firmě BDO i na ověřovaných auditech. Mezinárodní kontroly kvality jsou řízeny
koordinačním centrem sítě BDO. Vnitrostátní mezifiremní kontroly jsou řízeny pověřeným partnerem
BDO Audit s. r. o., přičemž kontrolní tým je sestaven z odborníků z různých firem BDO v České republice
a program kontrol je vždy koordinován tak, aby kontrolu v každé firmě prováděli odborníci z jiných
členských firem.
Zpráva z mezinárodní kontroly kvality je koordinačním centrem poskytnuta k dispozici BDO CB s. r. o. a
na jejím základě jsou přijímána případná doporučení či prováděny jiné adekvátní reakce k udržení či
posílení kvalitních a účinných kontrolních prvků v rámci procesu auditu.
Zpráva z vnitrostátní kontroly kvality je k dispozici všem členským firmám v rámci České republiky, je
projednávána partnery jednotlivých firem i v rámci společného setkání všech partnerů.
Celkový systém řízení kvality a prohlášení o účinnosti jeho fungování
Systém řízení kvality je velmi pečlivě sledován jak na celosvětové úrovni v síti BDO, tak i v rámci BDO
v České republice. Řídící orgány považují za jeden ze svých prvořadých úkolů zajistit, aby byla
věnována náležitá péče kvalitě práce při auditu, nezávislosti a etickému chování.
Kvalita práce je neustále zdůrazňována v komunikaci jednatele s jednotlivými pracovníky a výsledky z
kontroly kvality v jednotlivých společnostech BDO v ČR jsou projednávány na všech úrovních porad.
Kvalita práce je nezbytně hlavním kritériem hodnocení činnosti partnerů i manažerů auditorských
týmů. Jednatel svým jednáním prokazuje podporu cílům a systémům pro zajišťování kvality. Naše
poznatky i výsledky externích a interních kontrol potvrzují účinnost fungování systému řízení kvality.

6. Informace o provedení posledního přezkumu zajištění kvality
Společnost BDO CB s. r. o. patřila do roku 2016 do systému kontroly kvality, který organizovala a řídila
Komora auditorů České republiky v souladu s dozorčím řádem, který je vnitřním předpisem Komory a

který zároveň stanovoval podrobnosti provádění kontroly kvality. Poslední kontrola kvality orgány
Komory auditorů ČR byla provedena v březnu 2015.
Od roku 2017 podléhá společnost BDO CB s. r. o., jako auditor společnosti veřejného zájmu, do kontrolní
působnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA). V roce 2017 proběhla kontrola v únoru až
březnu a následné kontroly budou probíhat každý rok.

7. Seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých společnost prováděla povinný audit
v předchozím účetním období
E4U a. s.

8. Prohlášení o nezávislosti činnosti auditorské společnosti
Společnost BDO CB s. r. o. uplatňuje postupy vedoucí k dodržení zásad nezávislosti jak na národní tak
mezinárodní úrovni, jako součást mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO International.
Zásady pro dodržování nezávislosti jsou ve společnosti BDO CB s. r. o. (dále společnost) koncipovány a
zavedeny takovým způsobem, aby zajistily požadovanou jistotu nezávislosti společnosti, jejích
pracovníků a spolupracujících osob na auditované osobě (dále klient) při poskytování auditorských služeb
v souladu s Etickým kodexem Komory auditorů České republiky, jakož i příslušnými ustanoveními zákona
č. 93/2009 Sb. o auditorech.
a) globální zásada nezávislosti sítě firem BDO
Globální síti členských firem BDO odpovídá i systém nástrojů, metodických pomůcek a informací, který
byl vybudován s cílem zajistit jasnou představu o zásadním významu zachování nezávislosti auditora na
globální úrovni. Tento systém nástrojů a informací je umístěn v samostatné sekci „Ethics &
Independence“ na společných webových stránkách BDO Connect, které jsou přístupné prostřednictvím
BDO intranetu. V této sekci je umístěna i databáze nepovolených klientů celé globální sítě
„BDO International Restricted Entities“ a je průběžně aktualizována.
b) zásada nezávislosti na národní úrovni
Rozsah požadavků na nezávislost pracovníků společnosti a spolupracujících osob, podmínky pro dodržení
nezávislosti a uplatňované interní postupy stanoví vedení společnosti. V rámci interních kontrol je
v roční periodicitě prověřováno dodržování podmínek a zachování nezávislosti pracovníků společnosti a
vyhodnocením je pověřen jednatel společnosti.
Společností stanovené postupy pro průběžné zajištění dodržování nezávislosti jsou následující:
► Procedura přijetí pracovníka do společnosti, která zahrnuje organizované vstupní školení nových
pracovníků s důrazem významu osobní odpovědnosti k takovému chování, které by bylo neslučitelné
se zásadou bezúhonnosti, objektivity, zachování důvěrných informací, profesionálního chování a
nezávislosti.
► Organizační struktura společnosti zastřešená odpovědným partnerem za pracovní úsek a zakázku,
které zajistí, aby z informací o zakázce a klientovi bylo možné ihned vyhodnotit požadavek
nezávislosti a okolnosti ohrožující tuto nezávislost a pracovníci společnosti mohli snadno zjistit,
zda tyto požadavky splňují. Tento systém zároveň zajišťuje, aby partner odpovědný za pracovní
úsek a zakázku nebo klienta byl včas informován o případném porušení požadavku nezávislosti a
umožní mu podniknout příslušné kroky k vyřešení těchto situací.

► Formalizací tohoto postupu v pracovních dokumentech zakázky. Skutečnost dodržení požadavků
nezávislosti na zakázce a klientovi potvrdí pracovníci podpisem v zápisu z úvodní schůzky
auditorského týmu a v dotazníku na nezávislost.
► Vzděláváním a školením pracovníků společnosti tak, aby bylo zajištěno správné pochopení a
vyvození osobní odpovědnosti za porušení podmínek a zásad nezávislosti a pěstovat toto povědomí
nezávislosti.
► Zhotovení a aktualizace seznamu nepovolených klientů a charakteristika okolnosti, které ohrožují
principy etického chování včetně nezávislosti. Ve většině případů se jedná o kótované společnosti
nebo jejich mateřské společnosti, případně jejich přidružené společnosti.
► Uplatňování principu přijatelnosti zakázky z hlediska řízení rizik v procesu rozhodování o přijetí
zakázky nebo klienta, který je dán v rámci BDO International z hlediska strategie a přístupu ke
klientům. Komunikaci o přijatelnosti klienta v mezinárodní síti firem BDO zajišťuje ve společnosti
Risk manager v pozici Senior partnera.
► Intranetový systém sdílených informací umístěných na BDO Connect v rámci mezinárodní sítě
BDO popsaný výše v bodě a).
Společnost BDO CB s. r. o. prohlašuje, že poslední prověrka dodržování podmínek a zásad nezávislosti
proběhla v říjnu 2017 a v souladu se stanovenou roční periodicitou byla zahájena nová prověrka.

9. Průběžné vzdělávání statutárních auditorů
BDO CB s. r. o. klade velký důraz na kontinuální vzdělávání auditorů a asistentů. Systém vzdělávání
z hlediska auditorské odbornosti je postaven na těchto hlavních pilířích:
► Dvakrát ročně je pořádáno třídenní výjezdní školení, kterého se účastní auditoři a asistenti. Vedení
dbá na to, aby na programu školení byla aktuální auditorská a účetní témata.
► Partneři i jednotliví auditoři běžně monitorují nabídky komerčních vzdělávacích agentur a na základě
aktuální potřeby jsou vybraní auditoři a asistenti posíláni na potřebná externí školení.
► V rámci sítě BDO využíváme koncepční vzdělávání v oblasti auditorských dovedností formou elearningových kurzů.
► Vzdělávací program je připravován s ohledem na prioritní téma vyhlášené Komorou auditorů České
republiky tak, aby byly naplněny požadavky na kontinuální profesní vzdělávání auditorů.

10. Odměňování společníků
Příjmy partnera tvoří pravidelné měsíční mzdy a podíly na zisku společnosti. Podíly na zisku společnosti
odpovídají ustanovení společenské smlouvy.

11. Rotace partnerů
Společnost sleduje prostřednictvím interní databáze pracovních výkonů dobu účasti klíčových
auditorských partnerů na povinném auditu auditovaných subjektů a v případě dosažení 7 let ode dne
jmenování zajišťuje jejich výměnu a přerušení této činnosti u stejného klienta po dobu nejméně 3 let.

12. Informace o celkovém obratu auditorské společnosti
Finanční informace za hospodářský rok 2016/2017 dle Nařízení EU č. 537/2014:
Obrat v tis. Kč dle požadavku Nařízení
► povinný audit SVZ vč. dceřiných společností
SVZ
► povinný audit ostatních subjektů

9 278

170
8 297

► povolené neauditorské služby auditovaným
subjektům

179

► neauditorské služby jiným subjektům

632

V Českých Budějovicích, dne 29. ledna 2018
Za BDO CB s. r. o.
jednatel:
----------------------------Ing. Miroslav Souček

BDO CB s. r. o.
Pražská 1247/24
370 04 České Budějovice
Tel.:
+420 385 102 520
E-mail: miroslav.soucek@bdo.cz
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