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  Výpověď smlouvy o povinném auditu 

Datum vydání: 21. červen 2021 

 

 

Dotaz 

 

 Vedení účetní jednotky se domnívá, že auditor neprovádí audit řádně, z tohoto důvodů chce 

jednostranně vypovědět smlouvu o povinném auditu v souladu s § 17a odst. 1 písm. a) zákona 

č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZoA). 

Vedení účetní jednotky si je vědomo povinnosti oznámit tuto jednostrannou výpověď 

smlouvy o povinném auditu Radě pro veřejný dohled nad auditem (dále je „Rada“). Má 

oznámení Radě vliv na ukončení smlouvy o povinném auditu? Bude Rada zasílat odpověď na 

toto oznámení? 

  

Odpověď 

 

Vedení účetní jednotky může závazek ze smlouvy o povinném auditu vypovědět pouze za 

podmínek uvedených v § 17a odst. 1 ZoA. Účetní jednotka však musí být schopna prokázat 

důvody pro toto jednostranné ukončení smlouvy o povinném auditu. Podle § 17a odst. 4 ZoA 

rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy není důvodem výpovědi smlouvy 

o povinném auditu. Pokud auditor provádí povinný audit v souladu s právními předpisy, 

účetní jednotka nemůže smluvní vztah jednostranně ukončit.  

 

V případě sporu mezi účetní jednotkou a auditorem o platnosti učiněné výpovědi smlouvy  

o povinném auditu může naplnění zákonných požadavků posoudit pouze soud. To, zda bylo či 

nebylo neprodleně odesláno oznámení Radě, nemá vliv na platnost výpovědi smlouvy  

o povinném auditu. 

 

KAČR se nemůže vyjádřit k tomu, jaký bude postup Rady po oznámení podle ustanovení § 17 

odst. 5 ZoA.  

 

Upozorňujeme, že odpověď Komory auditorů ČR (KA ČR) na výše uvedený dotaz je 

založena na současném znění právních předpisů a jejich převažujících interpretacích, které se 

mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v této odpovědi.  

 

Dále upozorňujeme, že KA ČR nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat funkci 

regulátora účetnictví a auditu. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. KA ČR tedy 

žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla třetím osobám 

v souvislosti s využíváním názoru prezentovaného v této odpovědi. Při zpracování odpovědi 

jsme vycházeli ze skutečností popsaných v dotazu. 


