
 
 
Znění dotazu 
 
Dotaz 1 
V závěru roku byl realizován proces změny právní formy akciové společnosti na společnost 
s ručením omezeným podle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách). 
 
Dne 31. 12. 2009 byla změna právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením 
omezeným zapsána v obchodním rejstříku. 
 
Společnost s ručením omezeným sestaví ke dni 31. 12. 2009 roční účetní závěrku. K 31. 12. 
2009 bude společnost s ručením omezeným splňovat jednu z podmínek podle § 20 odst. 1 
písm. b) zákona o účetnictví (aktiva vyšší než Kč 40 000 000).    
 
Bude roční účetní závěrka k 31. 12. 2009 společnosti s ručením omezeným podléhat 
povinnému ověření auditorem?  
 
Dotaz 2 
V závěru roku byl realizován proces změny právní formy akciové společnosti na společnost 
s ručením omezeným podle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách). 
 
Dne 31. 12. 2009 byla změna právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením 
omezeným zapsána v obchodním rejstříku. 
 
Společnost s ručením omezeným sestaví ke dni 31. 12. 2009 roční účetní závěrku. K 31. 12. 
2009 bude společnost s ručením omezeným splňovat všechny podmínky podle § 20 odst. 1 
písm. b) zákona o účetnictví (aktiva vyšší než Kč 40 000 000; roční úhrn čistého obratu více 
než Kč 80 000 000; průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více 
než 50).   
 
Bude roční účetní závěrka k 31. 12. 2009 společnosti s ručením omezeným podléhat 
povinnému ověření auditorem?  
 
 
Stanovisko 
 
Referát metodiky a účetnictví ve spolupráci s výborem pro auditorské standardy KA ČR došel 
k následujícímu názoru: 
 
Dotaz 1 
Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2009 společnosti s ručením omezeným nebude 
podléhat povinnému ověření auditorem, protože se v okamžiku provádění testu na povinný 
audit (§ 20 odst. 1 zákona o účetnictví) jedná o společnost, která není akciovou společností a 
proto podle citovaného ustanovení (viz písm. b) musí být splněny minimálně dvě stanovené 
podmínky. 
 
 



Dotaz 2 
Pokud budou všechny podmínky vyjmenované v ustanovení § 20 odst. 1 zákona o účetnictví 
splněny za aktuální (tj. na základě údajů z účetní závěrky společnosti s ručením omezeným 
sestavené k 31.12.2009) i minulé účetní období (tj. na základě údajů z účetní závěrky akciové 
společnosti sestavené k 31.12.2008), bude účetní závěrka společnosti s ručením omezeným 
podléhat povinnému auditu. Společnost s ručením omezením je plným nástupcem akciové 
společnosti a účetní kontinuita nebyla nijak narušena. 
 
Při určení auditora, který bude pověřen povinným auditem, je třeba postupovat podle 
ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.  
 
 
 


