
 
 
 

Zpráva o transparentnosti za rok 2020 
 

Zpráva o transparentnosti je vyhotovena podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a rady 

(EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 

 

 

1. Popis právní formy a vlastnické struktury společnosti 

Společnost kratkyaudit je společností s ručením omezeným. K 31. 12. 2020 byla společnost vlastněna 

jediným společníkem: 

Ondřej Krátký, statutární auditor č. 2437 

 

2. Členství v síti 

Společnost kratkyaudit není členem žádné sítě auditorských společností. 

 

3. Popis struktury řízení auditorské společnosti 

Společnost je řízena jediným partnerem Ondřejem Krátkým. Jednotlivé auditní týmy jsou řízeny 

auditními seniory. 

Společnost má k 31.12.2020 dva jednatele: 

o Ondřej Krátký, statutární auditor 

o Vítězslav Černý, momentálně v přípravě na statutárního auditora 

 

4. Vnitřní systém řízení kvality 

Vnitřní kontrolní systém společnosti ve společnosti upravuje interní směrnice „Řízení kvality ve 

společnosti kratkyaudit s.r.o.“ a směrnice „Metodologie auditu“. 

Směrnice „Řízení kvality ve společnosti kratkyaudit s.r.o.“ zahrnuje následující požadavky: 

o odpovědnost vedení za kvalitu v rámci společnosti 

o etické požadavky 

o postupy pro přijetí klienta a pokračování vztahů a pro zvláštní zakázky 

o lidské zdroje 

o provádění zakázky 

o monitorování 

o dokumentace 

Zásady a postupy přijaté společností vyžadují, aby prověrka řízení kvality byla dokončena před 

vydáním Zprávy auditora. Jestliže při zahájení zakázky není prověrka řízení kvality zakázky 



 
 
považována za nezbytnou, auditor odpovědný za zakázku věnuje pozornost změnám okolností, které 

by si takovou prověrku vyžádaly. 

 

5. Údaj o tom, kdy byl proveden poslední přezkum zajištění kvality 

Interní kontrola kvality 

Na dokončených auditech je prováděna každoročně interní kontrola kvality, na jejíž nálezy je v co 

nejkratší době patřičně reagováno. 

 

Externí kontrola kvality 

Společnost podléhá externí kontrole kvality nejméně jednou za 6 let, kterou provádí Komora auditorů 

ČR.  

Kontrola kvality prováděná Komorou auditorů ČR proběhla zatím poprvé v srpnu roku 2020. 

 

6. Seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých společnost prováděla povinný audit 

Společnost kratkyaudit s.r.o. provedla audit společnosti Europa Investment Property CZ a.s. za rok 

2019. V dalším roce již tato společnost nebyla subjektem veřejného zájmu. 

 

7. Prohlášení o nezávislosti činnosti auditorské společnosti a provedení vnitřního 

přezkumu dodržování nezávislosti 

V kratkyaudit věnujeme nastavení procesů v oblasti nezávislosti řádnou péči a dbáme na dodržování 

veškerých souvisejících předpisů, ať už se jedná o etický kodex nebo ostatní předpisy Komory 

auditorů ČR. 

Každý pracovník společnosti pravidelně potvrzuje svou nezávislost a ta je v rámci plánování a celého 

průběhu všech auditorských zakázek pečlivě sledována. 

 

8. Prohlášení o strategii, kterou společnost uplatňuje v oblasti průběžného vzdělávání 

statutárních auditorů 

Každý statuární auditor (momentálně jen Ondřej Krátký) v kratkyaudit je povinen absolvovat v rámci 

systému kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů České republiky školení v minimálním 

rozsahu 40 hodin ročně, což společnost průběžně sleduje a vyhodnocuje.  Dále potom absolvuje další 

vzdělávání/školení dle svého portfolia zakázek se zaměřením na klíčové záležitosti, které se v rámci 

daných zakázek řeší. Tato školení jsou zajišťována i pro ostatní zaměstnance společnosti. 

 

9. Systém odměňování společníků 

Jediný společník je odměňován fixní mzdou a případným podílem na zisku společnosti. 

 



 
 

10. Popis strategie uplatněné pro účely střídání klíčových auditorských partnerů a 

zaměstnanců 

V případě auditu subjektů veřejného zájmu je maximální doba setrvání auditorského partnera či 

odpovědného auditora 7 let. Další minimálně 3 roky nesmí být tato osoba členem auditorského týmy 

pro daného klienta. 

 

11. Dělení tržeb auditorské společnosti 

V roce 2020 byly tržby společnosti tvořeny těmito částmi: 

a) Audity účetních závěrek subjektů veřejného zájmu – 45 tis. Kč 

b) Audity účetních závěrek a jiných auditních zakázek pro společnosti, které nejsou subjekty 

veřejného zájmu – 4 085 tis. Kč 

c) Neauditorské služby pro ostatní subjekty – 366 tis. Kč 

 

Sestaveno v Telnici dne 21.12.2021 

 

 

 

 

Ondřej Krátký 

Jednatel společnosti 

K nádraží 225, 664 59 Telnice 

Oprávnění KAČR č. 583 


