
 
 
1. dotaz: Auditorská společnost uzavřela před několika lety s klientem smlouvu o 
poskytování auditorských služeb spočívajících v ověřování účetních závěrek, povinnost ověřit 
účetní závěrku vyplývá pro klienta z ust. § 20 zák. o účetnictví. Smlouva je na dobu 
neurčitou. Účetním obdobím klienta je hospodářský rok končící 31. 3., audit účetní závěrky 
k 31. 3. 2009 byl ukončen. Otázka klienta zní, zda lze tuto smlouvu jednostranně vypovědět 
bez uvedení důvodu či z jiných důvodů (např. cenových) než uvádí § 17 odst. 2 cit. zákona? 
Máme pochybnost, zda lze ust. § 17 odst. 2 aplikovat i na smluvní vztahy vzniklé před 
účinností zákona. 
 
2. dotaz: Pokud by byla smlouva ze strany klienta pro neexistenci důvodu předvídaných cit. 
ustanovením nevypověditelná, lze na základě ní provést naposled audit za hospodářský rok 
končící 31. 3. 2010?  Rozumíme v souvislosti s uvedeným případem správně přechodným 
ustanovením zákona v § 51 odst. 8, tj. nebude-li auditor potvrzen valnou hromadou či 
dozorčím orgánem, pozbývá smlouva poté (tj. pro následující hospodářské roky) účinnost? 
Jestliže stejnou smlouvu má auditorská společnost s klientem, který si nechává ověřovat 
účetní závěrku dobrovolně, domníváme se, že lze tuto smlouvu jednostranně vypovědět za 
podmínek ve smlouvě uvedených a ust. § 17 nového zákona na tyto smluvní vztahy nedopadá. 
 
 
Stanovisko: 
 
1. dotaz: Zákon o auditorech  v § 51, odstavci 8 uvádí, že na smluvní vztahy uzavřené před 
účinností nového zákona o auditorech se nevztahuje § 17, odstavec 1. Jednostranné ukončení 
vztahu podle smlouvy o povinném auditu je však upraveno v § 17, odstavci 2, a proto se 
přechodné ustanovení uvedené v § 51, odst. 8 na ukončení vztahu nevztahuje. Smluvní vztah 
lze jednostranně ukončit pouze z důvodů uvedených v zákoně o auditorech.  
 
2. dotaz: Povinný audit lze podle takto uzavřené smlouvy v uvedeném případě provést 
nejpozději za účetní období končící 31. březnem 2010. Nedojde-li k určení auditora dle § 17 
odst. 1 zákona o auditorech, tento smluvní vztah vyplývající ze smlouvy o povinném auditu 
zaniká ze zákona. Auditu, který není povinným auditem (tzv. „dobrovolný audit“), se určení 
auditora dle § 17 netýká.  
 


