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Popis situace 

 
Prosím o odpověď, v jaké podobě se bude zpracovávat prohlášení účetní jednotky k auditu a 
zprávě o vztazích?  
Popis situace je následující: 
Jedná se o účetní jednotku (společnost s ručením omezeným, která přistoupila k zákonu o 
obchodních korporacích), která má povinný audit, tj. výroční zpráva, zpráva o vztazích a 
účetní závěrka bude předána jako celek. Jedná se o audit účetní závěrky za rok 2015. Výroční 
zpráva bude zpracována včas a bez nedostatků. Jak se v takovém případě bude postupovat 
s prohlášením? V minulých letech byla 2 prohlášení. Dojde ke spojení prohlášení nebo budou 
stále 2 prohlášení?  
 

Stanovisko  

 
Účetní jednotka, která přistoupila k zákonu o obchodních korporacích (provedla tzv. „opt in“), 
nemá zákonnou povinnost mít zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ověřenu 
auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
je zpráva o vztazích připojena k výroční zprávě, bude se auditor zprávou o vztazích zabývat 
zcela stejně jako ostatními částmi výroční zprávy (s výjimkou auditované účetní závěrky) 
v rámci tzv. ostatních informací. Nebude se tedy jednat o ověřování zprávy o vztazích dle 
auditorského standardu č. 56 „ Ověřování zprávy o vztazích“. 
 
Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu musí obsahovat všechny nezbytné požadavky, 
které stanoví Mezinárodní auditorské standardy ISA 580 „Písemná prohlášení“ a ISA 720 
„Povinnosti auditora týkající se ostatních informací“ ve znění aplikační doložky KA ČR k 
ISA 720. Lze pouze doporučit, aby účetní jednotka předala auditorovi jedno (společné) 
prohlášení týkající se účetní závěrky a ostatních informací - výroční zprávy a zprávy o 
vztazích. 
 
Pro úplnost uvádíme, že toto platí v případě účetní jednotky, která provedla „opt-in“ a 
nepožaduje samostatné ověření zprávy o vztazích. V případě samostatného ověření zprávy 
o vztazích, při kterém auditor postupuje podle auditorského standardu č. 56 „ Ověřování 
zprávy o vztazích“, je nezbytné, aby auditor obdržel prohlášení vedení účetní jednotky ke 
zprávě o vztazích tohoto auditorského standardu, nejlépe ve formě samostatného dokumentu. 
 
 
 


