POVINNOST AUDITU ZE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ
Účetní jednotky

Povinnost auditu

1. Akciové společnosti (obecně)

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní
závěrka (§18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně
předcházejícího, bylo naplněno alespoň jedno z následujících tří kritérií:
a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč, aktivy celkem se rozumí úhrn
zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3,
b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč; ročním úhrnem čistého
obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená
dvanácti; c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního
období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě
zvláštního právního předpisu (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě).

Zákon v platném znění k
28. 04. 2013

§ 20 odst. 1 písm. a)
zák. 563/1991 Sb.

Vybrané typy akciových společností upravené
speciálním zákonem:
a) emitent kótovaného cenného papíru
(akcie, dluhopisu, investičního cenného vždy
papíru)

§ 118 odst. 3 zák. 256/2004
Sb.

b) obchodník s cennými papíry

vždy

§ 16 odst. 1 zák. 256/2004
Sb.

c) banky

vždy

§ 22 zák. 21/1992 Sb.

d) investiční společnosti, investiční
fondy
e) pojišťovny (kromě VZP a
zaměstnaneckých pojišťoven)
2. Družstevní záložny

vždy
vždy
vždy

§ 85 odst. 1-2 zák.
189/2004 Sb.
§ 82 odst. 2 zák. 277/2009
Sb.
§ 8b odst. 1, 3 zák. 87/1995
Sb.

3. Ostatní obchodní společnosti a družstva
4. Zahraniční osoby, které v ČR podnikají
nebo provozují jinou činnost podle zvláštních
právních předpisů
Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní
5. Fyzické osoby-podnikatelé nebo zahraniční závěrka ověřuje (§ 18 odst. 3), a účetního období bezprostředně
fyzické osoby-podnikatelé, kteří vedou
předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií
účetnictví a jsou zapsáni v obchodním
uvedených v bodě 1. tohoto přehledu.
rejstříku, nebo v závislosti na dosaženém
obratu, nebo na základě svého rozhodnutí,
nebo účastníci sdružení bez právní
subjektivity za zákonem definovaných
podmínek, nebo ostatní fyzické osoby podle
zvláštních právních předpisů

6. Ostatní subjekty, kterým tuto povinnost
stanoví zvláštní právní předpis

Jde např. o nadace (§ 24 odst. 2 zák. 227/1997 Sb.), obecně prospěšné
společnosti (§ 19 odst. 2 zák. 248/1995 Sb.), politické strany a hnutí (§
18 odst. 1 písm. b) zák. 424/1991 Sb.), veřejné výzkumné instituce (§ 29
odst. 4 zák. 341/2005 Sb.), dráhy celostátní nebo regionální (§ 14a odst.
2 písm. d) zák. 266/1994 Sb.), kolektivní správce (§ 100 odst. 1 písm.
m) až o) zák. 121/2000 Sb.), VZP a zaměstnanecké pojišťovny, ČNB,
NKÚ, Českou televizi, Fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje
bydlení a další.

§ 20 odst. 1 písm. b) až d)
zák. 563/1991 Sb.

§ 20 odst. 1 písm. e)
zák. 563/1991 Sb.

