
Popis situace 

Splňuje následující obchodní společnost podmínku povinného auditu za rok 2015? Společnost 

s ručením omezeným měla v roce 2014 povinný audit - aktiva brutto přes 40 mil. Kč, obrat přes 80 

mil. Kč, v roce 2015 splňuje podmínku obratu, ale aktiva za rok 2015 jsou ve výši brutto 57.515 tis. Kč 

a netto ve výši 37.103 tis. Kč.  

Nevím, zda aplikovat změnu parametrů pro povinné ověřování účetní závěrky už na výkazy za rok 

2015 nebo až na výkazy za rok 2016 a tím pádem by firma splnila 2 podmínky a byla by povinně 

auditovaná i za rok 2015. 

Stanovisko  

Domníváme se, že kritéria určující povinnost účetní jednotky mít účetní závěrku za rok 2015 ověřenu 

auditorem jsou definována zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném do 31. 12. 2015. 

Vyplývá to z přechodných ustanovení poslední účinné novely tohoto zákona (viz čl. II zákona č. 

221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony). 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že obchodní společnost, která není akciovou společností, je v souladu 

s ustanovením § 20 ZoU povinna mít účetní závěrku za kalendářní rok 2015 ověřenu auditorem, 

pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního 

období bezprostředně předcházejícího, překročila nebo již dosáhla alespoň dvou ze tří kritérií: 

1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona  
rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3 (tedy 

aktiva brutto), 

2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, 
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. 

 

Domníváme se proto, že společnost s ručením omezeným dosahující hodnot uvedených v popisu 

situace výše, je povinna mít účetní závěrku za kalendářní rok 2015 ověřenu auditorem.  

Rovněž bychom chtěli upozornit, že zpráva auditora k ověření účetní závěrky za rok 2015 již musí být 

sestavena v souladu s novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, 

účinnou již pro audity za rok 2015 (provedenou zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), resp. 

s aktualizovanou aplikační doložkou KA ČR k Mezinárodnímu auditorskému standardu (ISA) 720 

„Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou 

účetní závěrku“. Vzhledem k této nepřehledné situaci vydalo Ministerstvo financí ČR Vámi zmíněné 

sdělení a také KA ČR zveřejnila k této problematice své stanovisko. 

 


