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Vážení, 
 
pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání 
novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Doufáme, 
že Vám tyto informace napomůžou včas identifikovat problémy, 
se kterými se potýkáte, nebo možnosti, které se změnami 
legislativy přicházejí. Informace zde uváděné nemají charakter 
stanoviska, ale budeme velice potěšeni, pokud Vám budeme 
moci být nápomocni při řešení Vašich problémů. 
 
V tomto čísle zpravodaje Vás budeme informovat o dopadech 
novely Zákona o auditorech, který významným způsobem mění 
dosavadní praxi.  
 
 
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2015 
Miloš Fiala, partner 
milos.fiala@ecovis.cz  
 
Podle novely zákona o účetnictví a dalších zákonů č. 221/2015 
Sb. (částka č. 92/2015, vydáno 10. záři 2015) musí zprávy  
o povinném auditu, který bude dokončen po 1. lednu 2016, 
obsahovat vyjádřeni auditora k výroční zprávě účetní jednotky 
(viz. novelizovaný § 20 a § 20b). Končí tedy dosavadní praxe, 
kdy se auditor zpravidla vyjadřoval k účetní závěrce a výroční 
zprávě ve dvou oddělených zprávách. 
 
Zároveň dochází ke změně toho, k čemu se auditor v případě 
výroční zprávy vyjadřuje. Novinkou je zejména zákonem 
vyžadované posouzení souladu výroční zprávy s právními 
předpisy a souladu výroční zprávy s poznatky auditora 
nabytými v průběhu ověřování účetní závěrky. 
 
V souvislosti se změnou došlo k nahrazení stávajících profesních 
předpisů novým zněním mezinárodního standardu pro audit ISA 
720 (revidovaný), který upravuje nový způsob vyjadřování 
auditora k výroční zprávě, a související aplikační doložkou, 
která uvedený standard rozšiřuje o další postupy potřebné  
k dosažení souladu s požadavky novelizovaného zákona  
o auditorech. Tyto profesní předpisy byly schváleny na Sněmu 
Komory auditorů České dne 23.11.2015. 
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Novela zákona o auditorech nově upravuje zprávu auditora k účetní závěrce o povinném auditu  
o vyjádření, ve kterém auditor jasně uvede, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo 
konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení  
v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech  
v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou (§20 odst 1e)). 

V praxi to znamená, že auditor od 1.1.2016 může vydat pouze jednu zprávu auditora a to zprávu 
k účetní závěrce, která musí obsahovat i vyjádření se k výroční zprávě. 

Tento výklad zákona nemusí nutně představovat komplikaci pro rozsah prací auditora a naplnění 
očekávání klienta, pokud však bude klient schopen připravit výroční zprávu a předat ji auditorovi 
k ověření  před vydáním zprávy auditora k účetní závěrce. Pokud se tento předpoklad 
připravenosti na straně klienta nenaplní, a to z jakékoliv příčiny, musí auditor ve své zprávě 
konstatovat, že mu nebyla poskytnuta součinnost ze strany klienta a že se k Výroční zprávě 
nemůže vyjádřit. 
 
Případné další komplikace mohou nastat v momentě, kdy klient zveřejní v obchodním rejstříku 
Výroční zprávu se zprávou auditora, která konstatuje, že mu nebyla poskytnuta součinnost  
ze strany klienta a že se k Výroční zprávě nemůže vyjádřit. Pro takovéto situace prozatím 
neexistují právní výklady, nicméně se teoreticky lze dostat do rozporu s odst. 2 §21a Sb., zákona 
o účetnictví tím, že společnost zveřejní neověřenou Výroční zprávu a bude vystavena riziku ve 
výši 3% hodnoty bilanční sumy (odst.3b) §37a zákona o účetnictví. 
 
Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepší způsob minimalizování rizika je jeho prevence, a proto 
doporučujeme nastalou situaci komunikovat přímo s auditorem a přizpůsobit přípravu potřebných 
dokumentů pro ověření tak, aby se auditor mohl vyjádřit k výroční zprávě již v momentě, kdy se 
vyjadřuje k účetní závěrce. S touto změnou doporučujeme dát do souladu i smlouvy o povinném 
auditu. 
 
  
V případě potřeby kontaktujte svého partnera ze skupiny ECOVIS, nebo následující garanty 
jednotlivých produktových linek: 
 
AUDITORSKÉ SLUŽBY A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ                                                                          
Ing. Miloš Fiala     
milos.fiala@ecovis.cz 
 
IAS-IFRS SPECIALISTA 
Ing. Jan Bláha    
jan.blaha@ecovis.cz 
 
INTERNÍ AUDIT A FINANČNÍ KONTROLA 
Ing. Michal Brandejs    
michal.brandejs@ecovis.cz 
 
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 
Hans van Capelleveen     
hans.van.capelleveen@ecovis.cz 
 
PODNIKOVÉ FINANCE  
Ing. Jan Slabý    
jan.slaby@ecovis.cz 
 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
Mgr. Marie Hlaváčová    
marie.hlavacova@ecovis.cz 
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