
Dotaz: 
V zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, jsem nenalezl žádnou povinnost pro 
osoby podléhající povinnému auditu (dle zákona o 
účetnictví) měnit po určité době auditora resp. osoby provádějící povinný audit. V § 17 jsem 
pouze nalezl způsob určení auditorů u právnických osob. 
 
Ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17.5.2006, o povinném auditu 
…, jsem v čl. 42 odst. 2 nalezl povinnost pro všechny osoby podléhající povinnému auditu 
změnit po 7 letech „klíčového auditorského partnera“ nebo „partnery odpovědné za provádění 
povinného auditu“. Směrnice však (až na výjimky) není přímo aplikovatelná v ČR (bez 
transformace do vnitřního právního předpisu). 
 
Dovoluji si proto požádat o sdělení názoru Komory auditorů ČR na tuto otázku: 
1/  Je společnost s ručením omezeným (tj. společnost s obchodními podíly – tzn. nemající veřejně 
obchodovatelné účastnické cenné papíry), která podléhá povinnosti (dle zákona o účetnictví) 
nechat vyhotovit audit své účetní závěrky a která má roční hrubý obrat kolem cca 200.000.000,-- 
Kč, povinna měnit po nějaké době své auditory? 
2/  A pokud ano, z čeho (jakého právního předpisu) tato povinnost vyplývá? 
3/  A dále: je tato společnost povinna vyměnit celou právnickou osobu provádějící u ní audit nebo 
jen statutární auditory? 
 
 
 

Stanovisko: 
Dovolujeme si Vás upozornit, že Vámi zmiňovaný požadavek o změně „klí čového auditorského 
partnera“ v článku 42 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES je součástí kapitoly 
X. „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU”. 
Tento požadavek je v zákoně č. 93/2009 Sb.  uveden v §45 jako součást hlavy VIII „ZVLÁŠTNÍ 
USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU“. 
 
K Vašim dotazům pak uvádíme: 
 
1/  Je společnost s ručením omezeným (tj. společnost s obchodními podíly – tzn. nemající veřejně 
obchodovatelné účastnické cenné papíry), která podléhá povinnosti (dle zákona o účetnictví) 
nechat vyhotovit audit své účetní závěrky a která má roční hrubý obrat kolem cca 200.000.000,-- 
Kč, povinna měnit po nějaké době své auditory? 
Pokud společnost není subjektem veřejného zájmu (viz definici v §2 zákona č. 93/2009 Sb.), 
nemá povinnost auditory měnit. 
 
2/  A pokud ano, z čeho (jakého právního předpisu) tato povinnost vyplývá? 
Případná povinnost vyplývá z výše zmíněného §45 zákona č. 93/2009 Sb. 
 
3/  A dále: je tato společnost povinna vyměnit celou právnickou osobu provádějící u ní audit nebo 
jen statutární auditory? 
Není povinnost vyměnit celou právnickou osobu, ale jen odpovědného auditora. 
 
 
 


