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Ing. Jiří Pípal, auditor, evidenční číslo 2064 (oprávnění KAČR) 

 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2016 

(ve smyslu § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění platném k 1.1.2016) 

 

Pozn.: Tato zpráva není zprávou o transparentnosti podle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na 

povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, protože po 

nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ (17.6.2016) auditor neprovádí povinné audity subjektů veřejného zájmu.  

 

 

a/ informace o právní formě a vlastnících auditorské společnosti: 

Ing. Jiří Pípal, auditor, evidenční číslo 2064 (oprávnění KAČR) 

 

b/ popis sítě, postavení v síti: 

Auditor není členem žádné auditorské sítě. 

 

c/ popis struktury řízení auditorské společnosti: 

Samostatný, statutární auditor.  

Zahájení aktivní činnosti samostatného auditora od 2/2010, do té doby auditor působil na různých 

pozicích auditorských společností (od 11/1995). 

 

d/ popis vnitřního kontrolního systému řízení kvality auditora: 

Auditor se při své činnosti řídí zákonnými předpisy, standardy a ostatními předpisy KAČR. Provádí 

ověřovací zakázky a poskytuje ostatní služby podle vlastního předpisu, který je v souladu se předpisy 

a doporučeními KAČR. Každoroční monitoring kvality auditorské činnosti je prováděn jiným 

nezávislým auditorem. Každý z klientů auditora poskytuje předchozí souhlas s provedením kontroly 

kvality ověřovací zakázky v písemné smlouvě o ověření. 

Základní informace o činnosti auditora a jím poskytovaných službách jsou uvedeny na internetových 

stránkách auditora: www.audit-pipal.cz.  

 

 

 

http://www.audit-pipal.cz/
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e/ poslední kontrola kvality: 

Poslední pravidelná kontrola dle § 3 odst. 1 Dozorčího řádu KAČR byla provedena v červnu 2016. 

Zpráva o výsledku kontrolní činnosti vydaná 7. června 2016 uvádí dílčí nedostatky a doporučení pro 

vedení auditorského spisu a práci auditora. Předmětem kontroly byly Zprávy auditora vydané do data 

kontroly za audity účetních období let 2012-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

f/ seznam subjektů veřejného zájmu (ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění platném 

k 1.1.2016), u kterých auditor na základě smlouvy ukončil provádění povinného auditu v roce 2016: 

Název subjektu VZ Zakázka 
Datum vydání zprávy 

auditora 

AQUAPALACE, a.s. Ověření ÚZ a VZ k 31.12.2015 2.5.2016 

EXAFIN, uzavřený investiční fond a.s. Ověření ÚZ a VZ k 31.12.2015 2.5.2016 

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční 
fond, a.s. 

Ověření UZ a VZ podle CZ GAAP 
k 31.12.2015 

2.5.2016 

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční 
fond, a.s. 

Ověření UZ podle IFRS k 31.12.2015 2.5.2016 

 

Auditor má od všech uvedených společnosti písemný souhlas s jejich uveřejněním v této zprávě a na 

svých internetových stránkách. 

Po nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 

16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2005/909/ES, tj. po 17.6.2016 auditor neprovádí povinné audity subjektů veřejného 

zájmu.  

 

g/ vyjádření o nezávislosti činnosti auditora: 

Auditor před přijetím každé ověřovací zakázky zpracovává standardní dotazník na přijetí anebo 

opakované přijetí zakázky a vyhodnocuje identifikovaná rizika, včetně rizik ohrožení nezávislosti. 

Auditor prohlašuje, že ve vztahu k zakázkám uvedeným v bodě f/ této zprávy není ve své nezávislosti 

ohrožen.  

K 31.12.2016 ani k datu vydání této zprávy auditor neeviduje pohledávky po splatnosti ani nevede 

žádný soudní spor v souvislosti s auditorskou činností. 
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h/ vyjádření k přístupu v oblasti průběžného vzdělávání (KPV): 

Údaje o průběžném vzdělávání auditora ve smyslu podmínek stanovených KAČR jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Rok 
Požadovaný počet hodin 

KPV 
Skutečný počet hodin KPV 

Z toho počet hodin 
prioritních témat 

2012 40 94 34 

2013 40 67 8 

2014 40 50 16 

2015 40 43 0 

2016 40 53 14 

 

 

i/ finanční informace vypovídající o postavení na trhu, celkové příjmy rozdělené na odměny za povinný 

audit a příjmy za jiné ověřovací služby, služby daňového poradenství a další neauditorské služby 

(údaje v tis. Kč bez DPH): 

Rok Celkové příjmy Povinný audit 
Jiné ověřovací 

služby 
Daňové 

poradenství 
Ostatní 
zakázky 

2010    586 142   25 0 419 

2011 1 161 296   43 0 822 

2012 1 413 497   56 0 860 

2013 1 351 859 198 0 294 

2014 1 272 597 111 0 564 

2015 1 332 742 307 0 283 

2016 1 093 877  84 0 132 

 

 

 

        Jiří Pípal 

V Praze dne 27. března 2017 


