
Ministerstvo financí   
Č.j.: 28/66 270/2009-281 

V. 
Úplné znění dotčených §                                                                                   

 
ZÁKON 

563/1991 Sb., o účetnictví, 
 
ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 
353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,  zákona č. 
69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., 
126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č.         
/2010 Sb: 
 
 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto 
zákoně: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Obecná ustanovení 
 

§ 1 
 
 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) rozsah a 
způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. 
  
 (2) Tento zákon se vztahuje na 
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost 

podle zvláštních právních předpisů; pro zahraniční osoby, které jsou fyzickými osobami 
podle § 21 odst. 5 obchodního zákoníku, se použijí ustanovení písmen e) až g) 
obdobně, 

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z 

přidané hodnoty1a), včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v 

                                                 
1)   Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních 

závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 
90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES. 

     Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních  
závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/65/ES. 
     Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002, o používání mezinárodních    
účetních standardů. 

1a)  § 6 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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rámci jejich  podnikatelské činnosti  přesáhl  za  bezprostředně předcházející  kalendářní 
rok  částku  25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního předpisu1b), pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 
sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 
(dále jen "účetní jednotky"). 
  
 (3) Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. 
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke 
shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému 
účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými 
účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, 
Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. 
  
 (4) Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů 
za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které též spravuje 
centrální systém účetních informací státu. 

. 

. 

. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy 
 

§ 9 
 

Rozsah vedení účetnictví 
 
 (1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou 
povinny vést účetnictví v plném rozsahu. 
  

(2) Účetní jednotky uvedené v § 19 odst. 9 a § 23a § 19a a 23a při vedení účetnictví v 
plném rozsahu použijí metody podle těchto ustanovení. 
 

(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu 
a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu, církve a 

náboženské společnosti8a) nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou 

                                                 
1b) § 829 a následující občanského zákoníku. 
  
8)      § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. 
8a)   § 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 

změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 
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podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností9), obecně prospěšné 
společnosti, honební společenstva10), nadační fondy a společenství vlastníků jednotek10a),  

b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, 
která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo 
jiných potřeb svých členů10b),  

c) příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, 
d) ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 
 
(4) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) mohou vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, 
nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 
 
(5) Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, přestane-li splňovat 
podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 4 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; na 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může účetní jednotka přejít v případě, že splňuje 
podmínky stanovené v odstavci 3 nebo 5 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období 
následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti. 
  

. 

. 

. 
 

§ 19 
 

Rozvahový den 
 
 (1) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy 
uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni 
účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Rozvahu jako 
zahajovací sestavují účetní jednotky v případech uvedených v § 17 odst. 1 s výjimkou k 
prvnímu dni účetního období. 
  
 (2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke 
konci rozvahového dne; to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k 
rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. 
  
 (3) V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují 
účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne 
(dále jen "mezitímní účetní závěrka"). V případech sestavování mezitímní účetní závěrky 
                                                 
9)   Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 
č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb. 

10)     § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb. 
10a)  Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k 

bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb. 

10b)  § 221 odst. 1 obchodního zákoníku. 
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účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření 
ocenění podle § 25 odst. 3; ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí 
obdobně. Účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) až h), které jsou příjemci 
prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtů územních samosprávných celků a jsou povinny 
tyto prostředky vypořádat podle zvláštního právního předpisu11d), a uplatňují hospodářský rok 
podle § 3 odst. 2 a 3, sestavují k 31. prosinci kalendářního roku mezitímní účetní závěrku, při 
které nepoužijí ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a § 24 odst. 6 písm. b). 
  
 (4) Účetní jednotky sestavují rozvahu tak, aby počáteční zůstatky účtů, které obsahuje 
rozvaha, (dále jen "rozvahové účty"), jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné 
zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo; toto 
ustanovení platí i pro podrozvahové účty. 
  
 (5) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení 
účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace 
o 
a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly 

ke konci rozvahového dne, 
b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, 
    a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. 
  
 (6) Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a 
posuzují se z hlediska významnosti. Informace se považuje za spolehlivou, jestliže splňuje 
požadavek § 7 odst. 1 a je-li úplná a včasná. Informace je včasná, je-li získána ve správném 
čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání, pokud tyto náklady nepřevýší 
přínosy plynoucí z této informace. Informace je srovnatelná, jestliže splňuje požadavky 
stanovené v § 7 odst. 3 až 5. Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její 
neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto 
informaci využívá (dále jen "uživatel"); u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. c) a u 
územních samosprávných celků, které jsou příjemci prostředků ze státního rozpočtu nebo s 
nimi hospodaří a jsou povinny tyto prostředky vypořádat podle zvláštního právního 
předpisu11d), se považuje za  významnou též  informace  o ocenění nehmotného majetku ve 
výši nad 60 000 Kč a u samostatných movitých věcí nebo souboru movitých věcí ve výši nad 
40 000 Kč. Informace je srozumitelná, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 8 odst. 5. 
  
 (7) Pro účely tohoto zákona se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé. 
Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě 
sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok, ostatní majetek a 
závazky jsou považovány za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků 
objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky 
projevený při jejich pořízení. 
  

                                                 
11d)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 

znění pozdějších předpisů. 
         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (8) V případech, kdy to vyžadují právní předpisy, mohou účetní jednotky poskytnout 
účetní záznamy nesoucí informace uspořádané podle oborů (druhů) činnosti nebo podle 
zeměpisných oblastí, ve kterých provozují svou činnost. 
  
 (9) Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných 
papírů 3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské 
unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené 
právem Evropských společenství11e).  Regulovaným trhem se v České republice pro účely 
tohoto zákona rozumí veřejný trh podle zvláštního právního předpisu. 
  
 (109) Kromě případů podle odstavců 1 a 3 žádný jiný účetní záznam nesmí být 
označován názvy podle § 18 odst. 1. 
  
 (1110) Účetní závěrkou není shromažďování nebo vyžadování informací prováděné na 
základě zvláštních právních předpisů.12) 

  
 

§ 19a 
Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky 

 
(1) Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů3) 

přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské 
unie11e), použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 
upravené právem Evropských společenství11f) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).  

 
(2) Pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou 

k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie11e) 

k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá 
mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1, rozhodne o použití mezinárodních 
účetních standardů již od počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru 
k takovému obchodování došlo anebo od počátku účetního období následujícího po 
účetním období, v němž byly cenné papíry k takovému obchodování přijaty, neodporuje-
li to jinému právnímu předpisu nebo mezinárodním účetním standardům. 
 

(3) Pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou již nejsou obchodovány na 
žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie11e) a přestaly být 
takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka 
rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů podle odstavce 1 až do konce 
účetního období, v němž cenné papíry přestaly být  takto obchodovány  anebo rozhodne 
o ukončení použití mezinárodních účetních standardů podle odstavce l k poslednímu dni 

                                                 
11e) § 55 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. 
11f)  Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002, o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
297/2008. 
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají n ěkteré mezinárodní 
účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, ve znění 
pozdějších nařízení Komise (ES). 
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účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být 
takto obchodovány, neodporuje-li to jinému právnímu předpisu nebo mezinárodním 
účetním standardům. 
 

(4) Pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou již nejsou obchodovány na 
žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie11e) a účetní 
jednotka v důsledku toho přestává být účetní jednotkou podle odstavců 1 a 3, a nejvyšší 
orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly 
být takto obchodovány, o záměru požádat o přijetí nového cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie11e), a to 
nejdéle ve lhůtě tří let, může účetní jednotka rozhodnout o použití mezinárodních 
účetních standardů podle odstavce 1 až do konce účetního období, ve kterém má dojít 
k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování.  
 

(5) Pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období podle odstavce 4 účetní 
jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem 
v členském státě Evropské unie11e), může prodloužit používání mezinárodních účetních 
standardů podle odstavce 4 ještě o jedno účetní období. Pokud k přijetí cenného papíru 
k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního 
období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. 
 

(6) O použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní 
závěrky může rovněž rozhodnout konsolidovaná účetní jednotka, která je obchodní 
společností, jestliže konsolidující účetní jednotka (§ 22 a § 4 odst. 8) používá pro 
sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, a je vysoce 
pravděpodobné, že k rozvahovému dni bude konsolidovaná účetní jednotka zahrnuta do 
konsolidačního celku (§ 22 a § 4 odst. 8). Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních 
standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky podléhá schválení nejvyšším orgánem 
konsolidované účetní jednotky. Obdobně postupuje konsolidovaná účetní jednotka, 
pokud její zahraniční konsolidující osoba používá pro sestavení konsolidované účetní 
závěrky mezinárodní účetní standardy. 
 

(7) O použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní 
závěrky může rovněž rozhodnout i konsolidující účetní jednotka, která je obchodní 
společností, jestliže používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní 
účetní standardy, a je vysoce pravděpodobné, že k rozvahovému dni bude vytvářet 
konsolidační celek (§ 22 a § 4 odst. 8). Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních 
standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky podléhá schválení nejvyšším orgánem 
konsolidující účetní jednotky. 
 

(8) Není-li ke konci rozvahového dne konsolidovaná nebo konsolidující účetní 
jednotka zahrnuta do konsolidačního celku, ačkoliv to bylo na počátku účetního období 
vysoce pravděpodobné, a účetní jednotka využila možnosti stanovené v odstavcích 6 nebo 
7, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení 
účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.  Ustanovení odstavců 1 až 5 nejsou tímto 
dotčena. 
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§ 20 
 

Ověřování účetní závěrky auditorem 
 

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou 
povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky 
a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní 

závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily 
nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 
1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí 

úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro 

účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem 
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný 
způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,12) jiného právního 
předpisu12), 

b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, 
za nějž se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v 
písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 
rozumí i pracovní vztah člena k družstvu, 

c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle 
písmene b), 

d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), 
e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 
 

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou 
účetní závěrku 
a) sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních 

měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly 
účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor, 

b) sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního 
plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor, 

c) pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů 
zcela nepostačující, 

d) pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 
  

§ 21 
 

Výroční zpráva 
 
 (1) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit 
výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich 

                                                 
12) Například § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v 
případech uvedených v § 20 odst. 2 a 3. 
  
 (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční 
zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace 
a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu 

výroční zprávy podle odstavce 1, 
b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 
c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 
d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, 
e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, 
f) požadované podle zvláštních právních předpisů13a).  
  
 (3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 
finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá 
investiční instrumenty4), případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také 
informace o 
a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech 

hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty,  
b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým 

je účetní jednotka vystavena. 
  
 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku (§ 18, 19a, 22 a 23a) a zprávu o auditu 
auditora, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu13b).  
 
 (5) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. e) vyhotovují výroční zprávu nebo 
obdobný dokument, pokud jim tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis14).  
 
 (6) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 20 obdobně. 
  

. 

. 

.  
 

§ 22 
 
 (1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka (§ 18) sestavená a 
upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona (§ 23 odst. 1); tato závěrka informuje o 
konsolidačním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná účetní závěrka musí být ověřena 
auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí 
i pro konsolidovanou účetní závěrku. 
  

                                                 
13a)  Například § 161d odst. 5 obchodního zákoníku. 
13b)  Obchodní zákoník. 
14)    Například § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 

117/1994 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb. 
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 (2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má účetní 
jednotka, která je obchodní společností a je řídící osobou19) nebo ovládající osobou20). Účetní 
jednotka, která má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, je konsolidující účetní 
jednotkou. Účetní jednotka Osoba, bez ohledu na její sídlo, která je řízenou osobou19), 
ovládanou osobou20) nebo ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv, má 
povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky; tyto účetní jednotky osoby jsou 
konsolidovanými účetními jednotkami. Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv 
na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není 
rozhodující20); není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % 
hlasovacích práv. 
  
 (3) Konsolidačním celkem se rozumí skupina účetních jednotek uvedených v odstavci 
2. Konsolidující účetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci 
rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, uvedené 
účetní jednotky na základě svých posledních řádných účetních závěrek nepřekročily nebo 
nedosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií: 
    1. aktiva celkem více než 350 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona 

rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 
    2.  roční úhrn čistého obratu více než 700 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro 

účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem 
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 

    3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k 
družstvu, v průběhu účetního období více než 250, zjištěný způsobem stanoveným na 
základě zvláštního právního předpisu12).  

Uvedené osvobození se nepoužije u účetních jednotek, které jsou bankami, nebo u účetních 
jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, a 
u účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných přijatých 
k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů. 
  

(4) Konsolidující účetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, 
pokud řídí, ovládá nebo vykonává podstatný vliv pouze v konsolidovaných účetních 
jednotkách, jež jsou jednotlivě i všechny společně nevýznamné z hlediska sestavení 
konsolidované účetní závěrky, za účelem podání věrného a poctivého obrazu o stavu 
aktiv a pasiv, finanční situaci a zisku nebo ztrátě konsolidačního celku a k podání tohoto 
věrného a poctivého obrazu postačuje účetní závěrka konsolidující účetní jednotky. 
Konsolidující účetní jednotka je rovněž osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud 
neřídí ani neovládá žádnou konsolidující účetní jednotku a pouze v jedné nebo více 
konsolidovaných účetních jednotkách vykonává podstatný vliv. 
CELEX 32009L0049 
 
 (45) Konsolidující účetní jednotka je povinna včas sdělit konsolidovaným účetním 
jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku, že budou konsolidovány, a současně jim sdělí 
informaci o vymezení tohoto celku. 
  

                                                 
19) § 66a odst. 7 obchodního zákoníku 
20) § 66a odst. 2 obchodního zákoníku. 
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 (56) Konsolidované účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny 
poskytnout svojí účetní závěrku a veškeré ostatní dokumenty potřebné pro sestavení 
konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotce. 
  
 (67) Povinnosti podle odstavců 2, 45 a 56 platí obdobně pro povinnost vyhotovit 
konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 78. 
  
 (78) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva (§ 21), která obsahuje 
informace o konsolidačním celku. 
  
 (89) Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o 
konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní 
jednotka vyhotovovat tuto zprávu. 

. 

. 

. 
 

§ 23a 
 

Použití Mezinárodních mezinárodních účetních standardů v konsolidaci 
 
 (1) Konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů

3) 
registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, 
použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní 
účetní standardy upravené právem Evropských společenství11e).  

(1) Konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů3) přijatých 
k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie11e), použije 
pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. 
 
 (2) Konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení 
konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní mezinárodní 
účetní standardy podle odstavce 1. 

. 

. 

. 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Způsoby oceňování 
 

§ 24 
 
 (1) Účetní jednotky jsou povinny oceňovat majetek a závazky způsoby podle 
ustanovení tohoto zákona. 
  
 (2) Účetní jednotky oceňují majetek a závazky 
a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25, 
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b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 
způsoby podle § 27; rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních knihách, 

(dále jen "okamžik ocenění"). Ustanovení tohoto zákona o oceňování majetku a závazků se 
použije přiměřeně i pro oceňování jiných aktiv a pasiv. 
  
 (3) Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze 
jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25, ocení účetní jednotka jednotlivé složky 
majetku 
a) při nabytí podniku či jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a to i při přeměně 

společnosti s výjimkou změny právní formy 
1. oceněním jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které 

bylo právo k podniku převedeno nebo přešlo, nebo 
2. oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu, 

b) v ostatních případech poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční 
pořizovací ceny. 

  
 (4) Při pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým 
určením, které slouží jednotnému účelu, popřípadě u dalších souborů stanovených prováděcím 
právním předpisem, se ocení soubor jako celek. 
  
 (5) Účetní metodu oceňování majetku podle odstavců 3 a 4 upraví prováděcí právní 
předpis. 
  
 (6) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou 
měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění 
a) podle odstavce 2 písm. a), nebo 
b) podle odstavce 2 písm. b), a to pouze majetek a závazky uvedené v § 4 odst. 12. 
V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít 
kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. 
  
 (7) Pro účely ocenění podle odstavce 2 písm. a) může účetní jednotka použít pro 
přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním 
předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 
bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí 
přesáhnout účetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základě se pevný kurs stanoví, 
použije účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni 
období, pro které je pevný kurs používán. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs 
devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs 
vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurs mezibankovního trhu k 
americkému dolaru nebo euru. Při používání pevného kursu může účetní jednotka tento kurs 
změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení 
devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy. 
  
 (8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti 
potřebují podle zvláštních právních předpisů bankovní licenci20a), povolení k výkonu činnosti 

                                                 
20a)  Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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obchodníka s cennými papíry20b), povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního 
fondu20c), povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu20d), povolení působit jako družstevní 
záložna20e), povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti20f), povolení k 
provádění všeobecného zdravotního pojištění20g). Dále se ustanovení odstavce 7 nevztahuje na 
Českou národní banku20h), Českou konsolidační agenturu,20i) Českou kancelář pojistitelů20j)  a 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky20k).  
 

(9) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, 
použije účetní jednotka pro její přepočet  
a)  kurs mezibankovního trhu pro tuto měnu k americkému dolaru nebo EUR a kurs 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro americký dolar nebo EUR ke 
stejnému dni,  

b)  poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou; tento postup 
nepoužijí účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 7. 

 
. 
. 
. 
 

ČÁST SEDMÁ 
 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
 

§ 33 
 

Účetní záznam 
 
 (1) Účetní záznam podle § 4 odst. 10 musí umožňovat vedení účetnictví podle tohoto 
zákona. Pro účely tohoto zákona se informace obsažená v účetním záznamu označuje jako 
obsah účetního záznamu; konkrétní způsob zaznamenání této informace se označuje jako 
forma účetního záznamu. 
                                                                                                                                                          
         Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o   

Nejvyšším kontrolním úřadu. 
20b)  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 
20c)  Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 
20d)  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
20e) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
20f)  Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění 

pozdějších předpisů. 
Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o 
Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

20g)  Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

20h)  Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
20i)  Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační 

agentuře), ve znění pozdějších předpisů. 
20j) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 
20k)  Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (2) Účetní záznam může mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu. Pro účely 
tohoto zákona se považuje za 
a) listinnou formu účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím strojem, 

tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením 
výpočetní techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu čitelný, 

b) technickou formu účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným 
způsobem nespadajícím pod písmeno a), který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je 
jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný, 

c) smíšenou formu účetní záznam v listinné formě obsahující též informace v technické formě 
pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah 
pro fyzickou osobu čitelný. 

  
 (3) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné nové 
formy. Tímto převodem vzniká nový účetní záznam. V uvedeném případě je účetní jednotka 
povinna zajistit, že obsah účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního 
záznamu v původní formě. Splnění uvedené povinnosti se má za prokázané, pokud účetní 
jednotka předloží účetní záznam v původní i nové formě a jejich obsah je shodný. Splnění této 
povinnosti však účetní jednotka může prokázat i jiným způsobem, který nezpochybní žádná z 
osob, které s převedeným záznamem pracují. V případě nezpochybnění průkaznosti převodu 
účetního záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem pracují, se u účetních 
záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr nebo archiválii podle zvláštního 
právního předpisu28), nevyžaduje předložení účetního záznamu v původní formě a pro 
záznamy v původní formě neplatí ustanovení § 31. 
  
 (4) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě, se skartačními znaky „A“ nebo 
„V“ vzniklý z činnosti účetní jednotky, musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a 
umožní jeho následnou čitelnost pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní 
jednotka zabezpečit, převede takové účetní záznamy do listinné formy odpovídající době 
jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do 
výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj; obdobně postupuje při nakládání s 
účetními záznamy přijatými účetní jednotkou v technické, případně smíšené formě, u účetních 
záznamů obsahujících elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v listinné formě o 
platnosti elektronického podpisu v době přijetí účetního záznamu. Účetní jednotka je povinna 
disponovat účetními záznamy, kterými dokládá formu vedení účetnictví. 
  
 (5) Jednotlivý účetní záznam může být tvořen několika dílčími účetními záznamy. 
Všechna ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se týkají každého jednotlivého 
účetního záznamu včetně dílčích účetních záznamů i účetního záznamu vzniklého jejich 
seskupením. 
  
 (6) Na všechny formy účetního záznamu se, pokud tento zákon výslovně nestanoví 
jinak, pohlíží stejně; obsah všech účetních záznamů a jejich změny mají stejné důsledky, jsou-
li provedeny v účetních záznamech ve formě podle odstavce 2 písm. b) a c), jako ve formě 
podle odstavce 2 písm. a). 
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 (7) Účetní jednotky mohou vést účetní záznamy i ve formě, ve které je jejich obsah bez 
dalšího nečitelný; v tomto případě jsou povinny disponovat takovými prostředky, nosiči a 
vybavením (§ 4 odst. 10), které umožní provést převod účetních záznamů do formy, ve které 
je jejich obsah pro fyzickou osobu čitelný. Pro potřeby ověřování účetní závěrky auditorem (§ 
20), jejího zveřejňování (§ 21a) a pro potřeby orgánů podle § 37 odst. 3 podle § 37 odst. 11 
jsou účetní jednotky povinny na požádání umožnit oprávněným osobám seznámit se s 
obsahem jimi určených účetních záznamů v uvedené formě. Tyto povinnosti mají účetní 
jednotky po dobu, po kterou jsou povinny vést nebo uschovávat uvedené účetní záznamy. 
Stanovení těchto povinností na smluvním základě30) není dotčeno. 
  
 (8) V řízení ve věcech týkajících se účetnictví nebo vycházejících z účetnictví lze 
použít k důkazu průkazné účetní záznamy (§ 33a), které splňují požadavky tohoto zákona. 
  
 (9) Účetní jednotky jsou povinny zajistit ochranu účetních záznamů a jejich obsahu, 
použitých technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení před jejich 
zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením. 
  

§ 33a 
 

Průkaznost účetního záznamu 
 
 (1) Podle tohoto zákona se za průkazný účetní záznam považuje pouze 
a) účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento 

záznam prokazuje, 
b) účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů, 

nebo 
c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je 

připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné podle odstavce 10. 
  
 (2) Zjistí-li účetní jednotka, že obsah účetního záznamu neodpovídá skutečnosti, je 
povinna od tohoto okamžiku považovat tento účetní záznam za neprůkazný, byť splňuje 
ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) b) a c). 
  
 (3) Účetní jednotka je povinna za účelem průkaznosti přenášet účetní záznamy mimo 
tuto účetní jednotku jen způsobem podle odstavce 1 písm. c). Účetní záznam určený k přenosu 
musí být podepsán vlastnoručním podpisem nebo elektronickým podpisem podle zvláštního 
právního předpisu30a) anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě. 
Pokud účetní záznam není podepsán před předáním k přenosu, musí být podepsán nejpozději v 
okamžiku jeho předání k přenosu. Účetní jednotka může, kromě způsobu podle odstavce 1 
písm. d), využít při předávání účetních záznamů uvnitř této účetní jednotky i způsob podle 
odstavce 1 písm. c). 
  

                                                 
30)    Například zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 
30a)  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

15 

 (4) Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční 
podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle 
zvláštního právního předpisu30a), anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, 
který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se 
přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční 
podpis. U případů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít 
jako podpisový záznam vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis anebo 
obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. 
  
 (5) Připojením podpisového záznamu se rozumí 
a)  v případě účetního záznamu v listinné formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem, 
b) v případě účetního záznamu v technické formě jeho podepsání elektronickým podpisem 

podle zvláštního právního předpisu30a) anebo obdobným průkazným účetním záznamem v 
technické formě, 

c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem na 
listinné části a současně u částí účetního záznamu v technické formě obsahující digitální 
data jejich podepsání elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30a) anebo 
obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě. 

  
 (6) Připojení podpisového záznamu u technických forem, případně připojení 
podpisového záznamu u smíšených forem v částech obsahujících technické formy, musí 
splňovat požadavky na podpisový záznam podle odstavce 4. 
  
 (7) Účetní záznam v listinné formě podepsaný vlastnoručním podpisem výstavce, který 
se shoduje s podpisovým vzorem vyhotoveným účetní jednotkou, se považuje za průkazný 
podle odstavce 1 písm. dc) bez ohledu na to, zda se týká výhradně skutečností uvnitř jedné 
účetní jednotky. 
  
 (8) Identifikačním záznamem se rozumí účetní záznam, který není podpisovým 
záznamem podle odstavce 4, připojený k jinému účetnímu záznamu 
a) automaticky technickým prostředkem (§ 4 odst. 10), nebo 
b) fyzickou osobou odpovědnou podle odstavce 10, 
který umožňuje jednoznačné určení uvedeného technického prostředku nebo fyzické osoby. 
  
 (9) K jednomu účetnímu záznamu může být připojeno více podpisových záznamů, 
popřípadě identifikačních záznamů. 
  
 (10) Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost 
osob v této účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo 
identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě 
odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené 
záznamy připojeny. 
  
 

. 

. 

. 
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§ 37 

 
Sankce 

  
 (1) Účetní jednotce, která 
a)  nevede účetnictví, nebo je nezačne vést ode dne stanoveného podle § 4 odst. 1 až 7, 
b) nesestaví účetní závěrku  nebo nevyhotoví výroční zprávu, případně  nesestaví účetní 

závěrku nebo nevyhotoví výroční zprávu ke dni stanovenému podle § 19 odst. 1, 
c) nesestaví účetní závěrku nebo nevyhotoví výroční zprávu podle Mezinárodních účetních 

standardů, ač jí tento zákon tuto povinnost stanoví, 
d) sestaví neúplnou účetní závěrku, 
e) neověří účetní závěrku nebo výroční zprávu auditorem, ač jí tento zákon tuto povinnost 

stanoví, 
f) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným tímto zákonem, 
g) poruší povinnost uschovávat účetní záznamy, 
h) uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje v účetních záznamech a způsobí tím, že 

účetní závěrka nebo výroční zpráva zkreslí věrný obraz předmětu účetnictví, nebo 
i) vede účetnictví nesprávné, 
se uloží pokuta do výše 6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o protiprávní jednání podle písmen 
a) až c), nebo se může uložit pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o protiprávní 
jednání podle písmen d) až i). 
  
 (2) Konsolidující účetní jednotce, která 
a)  nesestaví konsolidovanou účetní závěrku nebo nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu, 

případně nesestaví konsolidovanou účetní závěrku nebo nevyhotoví konsolidovanou 
výroční zprávu ke dni stanovenému podle § 23 odst. 2, 

b) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku nebo nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu 
podle Mezinárodních účetních standardů, ač jí tento zákon tuto povinnost stanoví, 

c) sestaví neúplnou konsolidovanou účetní závěrku, 
d) neověří konsolidovanou účetní závěrku auditorem, nebo 
e) nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu, 
 se uloží pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. 
  
 (3) Nelze-li hodnotu aktiv celkem pro účely vyměření pokuty za protiprávní jednání 
podle odstavců 1 a 2 zjistit z účetní závěrky za účetní období, ve kterém k porušení právní 
povinnosti došlo, použije se výše aktiv celkem zjištěná z účetní závěrky za bezprostředně 
předcházející účetní období. Nelze-li ani takto zjistit hodnotu aktiv celkem, stanoví ji orgán, 
který porušení právní povinnosti projednává, kvalifikovaným odhadem. 
 

(1) Účetní jednotce se uloží pokuta do výše 6 % hodnoty aktiv celkem, pokud se 
dopustí protiprávního jednání tím, že: 
a) nevede účetnictví, nebo je nezačne vést ode dne stanoveného podle § 4 odst. 1 až 7, 
b) nesestaví účetní závěrku  nebo nevyhotoví výroční zprávu, případně  nesestaví účetní 

závěrku nebo nevyhotoví výroční zprávu ke dni stanovenému podle § 19 odst. 1, 
nebo 
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c) nesestaví účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, ač jí tento zákon 
tuto povinnost stanoví. 

 
(2) Účetní jednotce může být uložena pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem, 

pokud se dopustí protiprávního jednání tím, že: 
a) sestaví neúplnou účetní závěrku, 
b) neověří účetní závěrku nebo výroční zprávu auditorem, ač jí tento zákon tuto 

povinnost stanoví, 
c) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným tímto 

zákonem, 
d) poruší povinnost uschovávat účetní záznamy, 
e) uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje v účetních záznamech a způsobí tím, 

že účetní závěrka nebo výroční zpráva zkreslí věrný obraz předmětu účetnictví, 
f) vede účetnictví nesprávné, nebo 
g)  nesestaví účetní výkaz za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkaz za Českou 

republiku.  
 

(3) Konsolidující účetní jednotce se uloží pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv 
celkem,  pokud se dopustí protiprávního jednání tím, že: 
a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku nebo nevyhotoví konsolidovanou výroční 

zprávu, případně nesestaví konsolidovanou účetní závěrku nebo nevyhotoví 
konsolidovanou výroční zprávu ke dni stanovenému podle § 23 odst. 2, 

b) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, 
ač jí tento zákon tuto povinnost stanoví, 

c) sestaví neúplnou konsolidovanou účetní závěrku, 
d) neověří konsolidovanou účetní závěrku auditorem, nebo 
e) nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu 

způsobem stanoveným tímto zákonem. 
 

(4) Účetní jednotce, která nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních 
informací státu řádně a včas může být uložena pokuta do výše 5 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.  

 
(5) Pro účely odstavců 1 a 2 se použije hodnota aktiv celkem (§ 20 odst. 1 písm. a) 

bod 1) zjištěná z účetní závěrky sestavené za účetní období, ve kterém, případně za které, 
k porušení povinnosti došlo. Pro účely odstavce 3 se použije hodnota aktiv celkem 
zjištěná z konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období, ve kterém, případně 
za které, došlo k porušení povinnosti podle tohoto odstavce. 

 
(6) Pokud hodnota aktiv celkem zjištěná podle odstavce 5 neodpovídá aktivům 

celkem zjištěným v řízení o uložení pokuty, použije se pro účely odstavců 1 až 3 tato 
zjištěná výše aktiv neupravená o položky podle § 26 odst. 3. Obdobně se postupuje, 
pokud účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období 
sestavena. 
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(7) Nelze-li skutečnou výši aktiv zjistit postupem podle odstavce 6, stanoví 
hodnotu aktiv celkem orgán, který porušení právní povinnosti projednává, 
kvalifikovaným odhadem.  
 

(8) V případě, že rozsah a obsah účetních případů v účetním období, ve kterém, 
případně za které, k porušení povinnosti došlo, je srovnatelný s rozsahem a obsahem 
účetních případů bezprostředně předcházejícího účetního období,  kvalifikovaným 
odhadem pro účely odstavce 7 se rozumí hodnota aktiv celkem zjištěná z účetní závěrky 
sestavené za toto předcházející účetní období. 
 
 (49) Při určení výměry pokuty účetní jednotce se přihlíží k závažnosti protiprávního 
jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo 
spácháno. 
  
 (510) Odpovědnost účetní jednotky za protiprávní jednání zaniká, jestliže řízení o něm 
nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se orgán příslušný k uložení pokuty o protiprávním 
jednání dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo spácháno. 
  
 (611) Ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem a k ukládání 
pokut podle odstavců 1 a 2  1 až 3 je v prvním stupni příslušný kontrolní orgán při své činnosti 
podle zvláštních právních předpisů32) a finanční úřad při správě daní34).  
  
 (712) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu34). 
  
 (813) Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro 
její zaplacení. 
  
 (914) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 
  
 

§ 37a 
 

Pokuty za účelem vymáhání splnění povinnosti 
 
 Správní orgán uvedený v § 37 odst. 6 může rozhodnutím uložit účetní jednotce 
povinnost odstranit protiprávní stav způsobený protiprávním jednáním podle § 37 odst. 1 a 2. 
Úhrn všech pokut uložených účetní jednotce za účelem vymožení splnění této povinnosti 
nesmí převyšovat 6 % hodnoty aktiv celkem. 

(1) Správní orgán uvedený v § 37 odst. 11 může rozhodnutím uložit účetní 
jednotce povinnost odstranit protiprávní stav způsobený protiprávním jednáním podle § 
37 odst. 1 až 3. Úhrn všech pokut uložených účetní jednotce za účelem vymožení splnění 
této povinnosti nesmí převyšovat 6 % hodnoty aktiv celkem. 

                                                 
32) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
34) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Správní orgán uvedený v § 37 odst. 11 může rozhodnutím uložit účetní 

jednotce povinnost odstranit protiprávní stav způsobený protiprávním jednáním podle § 
37 odst. 4. Úhrn všech pokut uložených účetní jednotce za účelem vymožení splnění této 
povinnosti nesmí převýšit trojnásobek částky uvedené v § 37 odst. 4. 


