
Na pomoc auditorům – dotazy a odpovědi z oblasti metodiky účetnictví 
 

 

1 

 

        

Účetní závěrka ve zkráceném rozsahu 

Datum vydání: 7. 9. 2022  

 

 

Dotaz 
 

1) Účetní jednotka, společnost s ručením omezeným, která nepodléhá povinnému auditu 

dle zákona o účetnictví, požádala o provedení auditu účetní závěrky. Účetní závěrku 

má sestavenou ve zkráceném rozsahu v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“). Je účetní jednotka 

povinna i v případě nepovinného auditu vyhotovit účetní závěrku pro účely auditu v 

plném rozsahu?  

 

2) Účetní jednotka, společnost s ručením omezeným, která nepodléhá povinnému auditu 

dle ZoÚ, požádala o provedení auditu účetní závěrky z důvodu smlouvy o poskytnutí 

dotace MPO ČR. Účetní závěrku má sestavenou ve zkráceném rozsahu v souladu s § 

18 odst. 4 ZoÚ. Povinnost auditu z důvodu dotace vyplývá pouze ze všeobecných 

smluvních podmínek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Považuje se smlouva o 

poskytnutí dotace za jiný právní předpis ve smyslu § 20, odst. 1 ZoÚ, a z tohoto 

důvodu jde o povinný nikoliv nepovinný audit? (a tím i vyplývající povinnost 

zpracovat účetní závěrku v plném rozsahu?) 

 

 

Odpověď 

 

 

1) Vzhledem k tomu, že společnost není povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, může 

ji v souladu s § 18 odst. 4 ZoÚ sestavit ve zkráceném rozsahu. Podstoupení dobrovolného 

auditu na tuto možnost nemá vliv.  

 

2) Smlouva o poskytnutí dotace není právní předpis, tudíž se nejedná o "povinný audit". Opět 

tedy lze sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. 

 

Upozorňujeme na obecný požadavek na uvedení významných informací v účetní závěrce 

podle § 19 odst. 7 ZoÚ, který musí dodržet i účetní jednotka sestavující účetní závěrku ve 

zkráceném rozsahu, tj. účetní jednotka musí posoudit, zda účetní závěrka ve zkrácené rozsahu 

bez dodatečných významných informací naplní požadavek na věrné a poctivé zobrazení 

předmětu účetnictví.  

 

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. 

 


