
POVINNOST AUDITU ÚČETNÍCH JEDNOTEK 

KRITÉRIA 

1) Aktiva celkem více než 40 milionů Kč 
2) Roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč 
3) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50 

ÚČETNÍ JEDNOTKY POVINNOST AUDITU Zákon v platném znění k 7.10.2016 

Akciové společnosti (obecně) 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího bylo naplněno alespoň jednoho ze tří kritérií 
výše 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 

Akciové společnosti upravené 
speciálním zákonem: 
- emitent kótovaného cenného 

papíru 
- obchodník s cennými papíry 
- banky 
- investiční společnosti, 

investiční fondy 
- pojišťovny (kromě VZP a 

zaměstnaneckých pojišťoven 

Vždy 

§ 118 odst. 3 zák. 256/2004 Sb. 

§ 16 odst. 1 zák. 256/2004 Sb. 

§ 22 zák. 21/1992 Sb. 

§ 234 odst. 1 písm. A zák. 240/2013 Sb. 

§ 80 zák. 277/2009 Sb. 

 

Evropské společnosti se sídlem v 
ČR 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího bylo naplněno alespoň jednoho ze tří kritérií 
výše 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 

Ostatní obchodní společnosti a 
družstva 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze 
tří kritérií výše 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 

Zahraniční osoby, které v ČR 
podnikají nebo provozují jinou 
činnost podle zvláštních 
právních předpisů. 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze 
tří kritérií výše 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 



FO – podnikatelé nebo 
zahraniční FO, kteří vedou 
účetnictví a 
- Jsou zapsány v OR, nebo 
- V závislosti na dosaženém 

obratu, nebo 
- Na základě svého rozhodnutí, 

nebo 
- Účastníci sdružení bez právní 

subjektivity za zákonem 
definovaných podmínek, nebo 

- Ostatní FO dle zvláštních 
právních předpisů 

 

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze 
tří kritérií výše 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 

Svěřenské fondy  

Pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze 
tří výše uvedených kritérií 

§ 20 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb. 

Obecně prospěšné společnosti 
(o.p.s.) 

Jestliže: 

-  jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu 
nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v 
účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden 
milion Kč, nebo 

- ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč. 

§ 19 odst. 2 zák. 248/1995 Sb. 

Nadace 
Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat více než 5 milionů Kč 
nebo rozhoduje-li se podle ÚZ o zvýšení/snížení nadačního 
kapitálu nebo o přeměně společnosti  

§ 341 odst. 1 a 2 a násl. § 330 odst. 1 zák. 89/2012 Sb.  

Ústavy 
Překročí-li výše čistého obratu 10 mil. Kč nebo ukládá-li mu to 
zakladatelské právní jednání nebo statut 

§ 415 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. 

Politické strany a hnutí Vždy § 17 odst. 9 zák. 424/1991 Sb. 

Veřejné výzkumné instituce Vždy § 29 odst. 4 zák. 341/2005 Sb. 

Celostátní a regionální dráhy 
V případě, že provozovatel dráhy v předcházejícím ročním 
účetním období vykonával podnikatelskou činnost. 

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

Dražebník Vždy § 6 odst. 3 písm. c) zák. 26/2000 Sb. 

 



Účelové zařízení registrované 
církve a náboženské společnosti 
pro poskytování služeb 
sociálních či zdravotnických, 
charity či diakonie. 

U těch účelových zařízení, u kterých výše čistého obratu 
překročí 10 miliónů Kč 

§ 16a odst. 5 písm. c) zák. 3/2002 

Kolektivní správce Vždy § 100 odst. 1 písm. m) až o) zák. 121/2000 

Česká národní banka Vždy § 48 odst. 2 a 3 zák. 6/1993 Sb. 

Česká televize Vždy § 8 odst. 1 písm. b) zák. 483/1991 Sb. 

Fond dopravní infrastruktury Vždy § 5b odst. 1 zák. 104/2000 Sb. 

Nejvyšší kontrolní úřad Vždy § 33 odst. 3 zák. 166/1993 Sb. 

Státní fond kultury ČR Vždy § 6 odst. 4 zák. 239/1992 Sb. 

Státní fond rozvoje bydlení Vždy § 5 odst. 3 zák. 211/2000 Sb. 

Státní zemědělský intervenční 
fond 

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

Technologická agentura ČR Vždy § 36a odst. 2 zák. 130/2002 Sb. 

VZP, zaměstnanecké pojišťovny Vždy § 6 odst. 2 zák. 551/1991 Sb., § 15 odst. 1 zák. 280/1992 Sb. 

Organizátor regulovaného trhu Vždy § 50 odst. 1 písm. a) zák. 256/2004 Sb. 

Evropské uskupení pro územní 
spolupráci 

Vždy § 18f odst. 2 zák. 248/2000 Sb. 

 


