
Česká národní banka vždy
§ 48 odst. 2 a 3 zák. 

6/1993 Sb.

Česká televize vždy
 § 8 odst. 1 písm. b) zák. 

483/1991 Sb.

Dráha celostátní nebo regionální vždy
§ 14a odst. 2 písm. d) zák. 

266/1994 Sb.

Dražebník vždy
§ 6 odst. 3 písm. c) zák. 

26/2000 Sb.

Evropské uskupení pro územní 
spolupráci

vždy
§ 18f odst. 2 zák. 248/2000 

Sb.

Fond české kinematografie vždy
§ 6 odst. 4 

zák. 241/1992 Sb.

Fond dopravní infrastruktury vždy
§ 5b odst. 1

zák. 104/2000 Sb.

Kolektivní správce vždy
§ 100 odst. 1 písm. m) až 

o) zák. 121/2000 Sb.

Nadace vždy
§ 24 odst. 2              zák. 

227/1997 Sb.

Nadační fond
úhrn celkových nákladů nebo výnosů převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek nadačního fondu 

je vyšší než 3 mil. Kč v roce, za který je účetní závěrka sestavována

§ 24 odst. 2              zák. 

227/1997 Sb.

Nejvyšší kontrolní úřad vždy
§ 33 odst. 3 zák. 166/1993 

sb. 

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.)

v následujících případech: a) o.p.s je příjemcem dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, 

případně z jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem v roce, za 

nějž je účetní závěrka sestavována, přesáhne 1mil. Kč, b) výše čistého obratu o.p.s. překročila 

10 mil. Kč

§ 19 odst. 2                zák. 

248/1995 Sb.

a) přeměna - povinnost ověření všech účetních závěrek zúčastněných, pokud alespoň jeden z 

nich podléhá ověření auditorem;

§ 12 odst. 1 zák. 125/2008 

Sb.

b) pokud podle a) vznikla povinnost ověření konečné účetní závěrky auditorem, pak jsou 

všichni nástupci povinni nechat ověřit také zahajovací rozvahu auditorem;

§ 12 odst. 2, § 59e odst. 4 

zák. 125/2008 Sb.

Organizátor regulovaného trhu vždy
§ 50 odst. 1 písm. a) zák. 

256/2004 Sb.

Politická strana a politické hnutí vždy
§ 18 odst. 1 písm. b)            

zák. 424/1991 Sb.

Správa uložišť radioaktivních odpadů vždy

§ 29 odst. 5 písm. c) a § 30 

odst. 1 písm. c) zák. 

18/1997 Sb.

Státní fond kultury ČR vždy
§ 6 odst. 4 

zák. 239/1992 Sb.

Státní fond rozvoje bydlení vždy
§ 5 odst. 3 zák. 211/2000 

Sb.

Státní podnik vždy
§ 18 odst. 1       zák. 

77/1997 Sb.

Státní zemědělský intervenční fond vždy
§ 4 odst. 1 písm. a) zák. 

256/2000 Sb.

Technologická agentura ČR vždy
§ 36a odst. 2 zák. 

130/2002 Sb.

Účelové zařízení registrované církve a 
náboženské společnosti pro 
poskytování služeb soc. či 
zdravotnických, charity či diakonie

do jejichž majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která používají majetek státu 

nebo obce nebo jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů

§ 16a odst. 5 písm. c) zák. 

3/2002 Sb.

Veřejná výzkumná instituce vždy
§ 29 odst. 4                     

zák. 341/2005 Sb.

VZP vždy
§ 6 odst. 2                   zák. 

551/1991 Sb.

Zaměstnanecká pojišťovna vždy
§ 15 odst. 1                  zák. 

280/1992 Sb.

Žadatel-právnická osoba - investiční 
pobídky

při předložení záměru získat investiční pobídky, povinnost předložit auditované účetní 

závěrky až za tři poslední účetní období, pokud po tu dobu již podniká

§ 3 odst. 3 písm. a)               

zák. 72/2000 Sb.

Obchodní společnosti a družstva

POVINNOST AUDITU PODLE § 20 ODST. 1 PÍSM. E) ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

Účetní jednotky Povinnost auditu
Zákon v platném znění k 

28. 04. 2013


