SLUŽBY AUDITORA v dalších případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon

Hlavní město Praha a městské části

Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý
kalendářní rok Ministerstvo financí nebo zadá přezkoumání
auditorovi. Městská část požádá o přezkoumání hospodaření
Magistrát hlavního města Prahy nebo zadá přezkoumání auditorovi.

Zákon účetnictví v platném
znění k 1.1.2017

§ 38 odst. 1 zák. 131/2000 Sb.

Podrobnosti stanoví zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (§ 4, § 12).

Obce

Dobrovolné svazky obcí

Ověření splnění podmínek pro
poskytnutí dotace soukromým
školám, předškolním zařízením a
školským zařízením

Obchodní korporace

Obce a dobrovolné svazky obcí požádají o přezkoumání
hospodaření za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad,
anebo zadají přezkoumání hospodaření auditorovi.
Podrobnosti stanoví zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (§ 4, § 12).

§ 42 odst. 1 zák. 128/2000 Sb.

§ 53 odst. 1 zák. 128/2000 Sb.,
§ 26 odst. 1 zák. 131/2000 Sb.

Podrobnosti stanoví metodický pokyn MŠMT ČR k provedení § 6
odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb.

§ 6 odst. 5 zák. 306/1999 Sb.

a) přeměna - povinnost ověření všech účetních závěrek
zúčastněných, pokud alespoň jeden z nich podléhá ověření
auditorem;

§ 12 odst. 1 zák. 125/2008 Sb.

b) pokud podle a) vznikla povinnost ověření konečné účetní závěrky
auditorem, pak jsou všichni nástupci povinni nechat ověřit také
zahajovací rozvahu auditorem; zahraniční právnická osoba
zúčastněná na přeshraniční fúzi/rozdělení, pokud se vnitřní poměry
právnické osoby mají řídit právním řádem ČR, nebo dochází k
přemístění sídla zahraniční právnické osoby do ČR.

§ 12 odst. 2 zák. 125/2008 Sb.,
§ 59e odst. 4 zák. 125/2008 Sb.

c) ověření správnosti oznámení o změnách týkajících se jmění
uvedeného ve znalecké zprávě, pokud zúčastněný podléhá
povinnému auditu a všichni společníci/členové všech zúčastněných
se nevzdali práva na její sestavení (mimo § 306a odst. 2 zák.
125/2008 Sb.).

§ 95a odst. 1, § 122 odst. 3,
§ 171 odst. 3, § 287a odst. 1,
§ 301 odst. 3, § 306a odst. 2 a
§ 325 odst. 3 zák. 125/2008 Sb.

