
Popis situace 

Je správný postup, že společnost sestaví nekonsolidovanou účetní závěrku, např. k 28. 2. 16 bez 

výroční zprávy (bude až konsolidovaná). Vydáme zprávu auditora pouze k účetní závěrce. Ve výroku 

není třeba odstavec „Ostatní informace“ a v něm popisovat, že výroční zpráva bude součástí až 

konsolidované výroční zprávy. Nebo je potřeba to uvést? 

 V dubnu společnost sestaví konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu 

(obsahuje nekonsolidovanou UZ + zprávu auditora k ní, konsolidovanou UZ + zprávu auditora k ní a 

dále k výroční zprávě). V části „Ostatní informace“ popíšu ověření souladu jak nekonsolidovaných, tak 

konsolidovaných finančních informací a dalších požadovaných ověření auditorem. 

 Stanovisko  

V souladu s ustanovením § 22b odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoU“), není konsolidovaná účetní jednotka povinna vyhotovovat výroční zprávu 

(nekonsolidovanou), pokud jsou všechny informace o této konsolidující účetní jednotce obsahem 

konsolidované výroční zprávy. 

Pokud konsolidující účetní jednotka nechce s ověřením auditora k nekonsolidované účetní závěrce 

čekat až do vydání konsolidované výroční zprávy, ověří auditor nekonsolidovanou účetní závěrku 

konsolidující účetní jednotky a vydá zprávu auditora k nekonsolidované účetní závěrce. V takovém 

případě bude zpráva auditora k nekonsolidované účetní závěrce obsahovat odstavec „Ostatní 

informace“, v němž auditor uvede, že postupy týkající se nekonsolidované výroční zprávy nebyly 

provedeny, protože účetní jednotka v souladu s § 22b odst. 2 ZoU nekonsolidovanou výroční zprávu 

nesestavuje, a sestavena bude pouze výroční zpráva konsolidovaná, jejíž součástí budou také všechny 

informace požadované v rámci individuální výroční zprávy této účetní jednotky. 

Jak správně uvádíte, konsolidovaná výroční zpráva pak bude obsahovat nekonsolidovanou účetní 

závěrku konsolidující účetní jednotky a zprávu auditora k ní a konsolidovanou účetní závěrku a zprávu 

auditora ke konsolidované účetní závěrce (a ke konsolidované výroční zprávě). Ve zprávě auditora ke 

konsolidované účetní závěrce v části „Ostatní informace“ se auditor vyjádří k ověření souladu 

informací uvedených v konsolidované výroční zprávě s konsolidovanou i individuální účetní závěrkou 

konsolidující účetní jednotky. 

 

 


