Povinnost auditu podle zvláštního právního předpisu
Účetní jednotka
Banka
Česká národní banka
Česká televize
Dráha celostátní nebo
regionální
Dražebník
Družstevní záložny

Povinnost auditu
vždy
vždy
vždy

Zákon v platném znění k 1. 1. 2017
§ 22 zák. 21/1992 Sb.
§ 48 odst. 2 a 3 zák. 6/1993 Sb.
§ 8 odst. 1 písm. b) zák. 483/1991 Sb.

vždy

§ 14a odst. 2 písm. d) zák. 266/1994 Sb.

vždy
vždy

§ 6 odst. 3 písm. c) zák. 26/2000 Sb.
§ 8b odst. 1, 3 zák. 87/1995 Sb.

Emitent kotovaného cenného
papíru (akcie, dluhopis,
vždy
insvestičního cenného papíru)
Evropské seskupení pro
územní spolupráci
Fond české kinematografie
Fond dopravní infrastruktury
Investiční společnost,
investiční fond
Kolektivní správce

Nadace

Nejvyšší kontrolní úřad

Obchodní společnosti a
družstva

Obchodní korporace speciální podmínky zákona o
politických stranách a hnutích
Obchodník s cennými papíry

vždy

§ 18f odst. 2 zák. 248/2000 Sb.

vždy
vždy

§ 9 odst. 2 zák. 496/2012 Sb.
§ 5b odst. 1 zák. 104/2000 Sb.

vždy

§ 187, § 234 zák. 240/2013 Sb.

vždy

§ 100 odst. 1 písm. m) až o) zák. 121/2000 Sb.

dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním
období výše alespoň 5 mil. Kč, podléhají řádná účetní závěrka,
mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření
§ 341 odst. 1 a 2 zák. 89/2012 Sb.
auditorem. Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě,
rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo
o přeměně nadace.
vždy
§ 33 odst. 3 zák. 166/1993 Sb.
a) přeměna - povinnost ověření všech účetních závěrek zúčastněných,
pokud alespoň jeden z nich podléhá ověření auditorem;

Ústav
Veřejná výzkumná instituce
VZP
Zaměstnanecká pojišťovna

§ 12 odst. 1 zák. 125/2008 Sb.

b) pokud podle a) vznikla povinnost ověření konečné účetní závěrky
§ 12 odst. 2 zák. 125/2008 Sb.
auditorem, pak jsou všichni všichni nástupci povinni nechat ověřit také
zahajovací rozvahu auditorem;
Účetní závěrka obchodní korporace založené stranou nebo hnutím nebo
obchodní korporace, na níž se strana nebo hnutí účastní jako společník
§ 17 odst. 10 zák. 424/1991 Sb.
nebo člen, musí být ověřena auditorem podle zákona o auditorech.
Téhož auditora pro ověření účetní závěrky podle věty první lze určit
nejvýše 5 po sobě následujících kalendářních let.
vždy
§ 16 odst. 1 zák. 256/2004 Sb.

Organizátor regulovaného trhu vždy
Pojišťovny (kromě VZP a
zaměstnaneckých pojišťoven)
Politická strana a politické
hnutí
Státní fond kultury ČR
Státní fond rozvoje bydlení
Státní zemědělský intervenční
fond
Technologická agentura ČR
Účelové zařízení registrované
církve a náboženské
společnosti pro poskytování
služeb soc. či zdravotnických,
charity či diakonie

§ 118 odst. 3 zák. 256/2004 Sb.

§ 50 odst. 1 písm. a) zák. 256/2004 Sb.

vždy

§ 82 odst. 1 zák. 277/2009 Sb.

vždy

§ 17 odst. 9 zák. 424/1991 Sb.

vždy
vždy

§ 6 odst. 4 zák. 239/1992 Sb.
§ 5 odst. 3 zák. 211/2000 Sb.

vždy

§ 4 odst. 1 písm. b) zák. 256/2000 Sb.

vždy

§ 36a odst. 2 zák. 130/2002 Sb.

u těch zařízení, u kterých výše čistého obratu překročí 10 mil. Kč

§ 16a odst. 5 písm. c) zák. 3/2002 Sb.

Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá zakladatelské
právní jednání nebo statut, anebo pokud výše čistého obratu ústavu
překročí 10 mil. Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu
ústavu.
vždy
vždy
vždy

§ 415 odst. 2 zák. 89/2012 Sb.
§ 29 odst. 4 zák. 341/2005 Sb.
§ 6 odst. 5 zák. 551/1991 Sb.
§ 15 odst. 5 zák. 280/1992 Sb.

