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VEŘEJNÝ (SPOLKOVÝ) REJSTŘÍK 
 

I. Účetní závěrka a její zveřejnění 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ukládá povinnosti i odborovým organizacím. 

Kromě zpracování roční účetní závěrky, mají účetní jednotky ještě další zákonnou povinnost, 
a tou je zveřejňování dokumentů ve sbírce listin veřejného rejstříku.  

Ostatní účetní jednotky musí zveřejnit účetní závěrku kompletní a v případě, že 
jsou povinně auditované, musí zveřejnit i výroční zprávu, kterou upravuje zákon 
o účetnictví; často je účetní závěrka součástí výroční zprávy, není tedy nutné zveřejňovat 
výkazy ještě separátně a postačí kompletní zpráva.  

Povinnost zveřejnění se také týká konsolidované účetní závěrky a zprávy o platbách, pokud 
ze zákona vyplývá povinnost jejich sestavení. Auditované společnosti zveřejňují i zprávu 
auditora. 

Pro zjednodušení můžeme říci, že ohledně zveřejňování údajů dle zákona o účetnictví jde 4 
základní otázky „kdo?“, „jak?“, „co?“ a „kdy?“: 

1. Kdo má povinnost zveřejňovat informace z účetnictví? 

Způsoby zveřejňování údajů z účetnictví upravuje § 21a) zákona o účetnictví. Povinnost 
zveřejňovat účetní závěrku, případně výroční zprávu, mají účetní jednotky, které se zapisují 
do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní předpis. Povinnost se vztahuje i na 
spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. 

Veřejný rejstřík je vedený rejstříkovým soudem v elektronické podobě. Účetní jednotky jsou 
rozděleny podle velikosti jejich aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců do čtyř 
kategorií: mikro, malé, střední a velké účetní jednotky a dle toho si odvíjí šíře obsahu 
zpracovávaných a zveřejňovaných dokumentů. 

2. Jak se zveřejňuje? 

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují příslušné dokumenty jejich 
uložením do sbírky listin veřejného rejstříku. Listiny jsou zasílány příslušnému rejstříkovému 
soudu v elektronické podobě ve formátu PDF. 

Každá jednotlivá listina se předává jako jeden PDF dokument. Ty nesmí být zašifrované a musí 
být povolen jejich tisk v plném rozsahu. Zásadní pak je velikost souborů, která nesmí 
překročit 150 kB na 1 stránku listiny. Datová zpráva nebo PDF listina nesmí být poškozená. 

Jaké jsou možné způsoby odeslání pdf dokumentu/ů s účetní závěrkou: 

• datovou schránkou na adresu příslušného rejstříkového soudu,  
• na elektronickou adresu soudu (e-mailem s el. podpisem), 
• prostřednictvím online podání do sbírky listin dostupného přes or.justice.cz, 
• webovou aplikací ePodatelna dostupnou z webu justice.cz. 

3. Co se zveřejňuje? 

Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit uložením do Sbírky listin: 

Účetní závěrku tvoří obecně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce. Malé 
účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost auditu, nemusejí 
zveřejňovat výkaz zisku a ztráty; postačí tedy zaslat rozvahu a přílohu k účetní závěrce. 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani
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• účetní závěrku (řádnou v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní 
závěrky, přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu sestavující 
všechny obchodní společnosti kromě malých a mikro účetních jednotek, případně 
mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku) nebo přehled o majetku 
a závazcích (v případě jednoduchého účetnictví); 

• zprávu o vztazích mezi propojenými osobami; 

• rozhodnutí valné hromady schvalující účetní závěrku včetně rozdělení zisku či 
způsobu úhrady ztráty (nejsou-li součástí účetní závěrky); 

• výroční zprávu v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem. 

Účetní závěrka se vyhotovuje a ukládá v českém jazyce, popřípadě spolu s překladem listiny 
v cizím jazyce. Účetní závěrku je nutno zveřejnit v tom rozsahu, v němž byla sestavena. 
Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ji 
zveřejňují v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem včetně výroku nezávislého 
auditora. 

Účetní závěrka u auditovaných společností může být uložena jako součást výroční zprávy. 

4. Kdy se zveřejňuje? 

Podle § 21a odst. 2 zákona o účetnictví platí, že se zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy 
má uskutečnit po jejich ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem, a to do 30 dnů 
po splnění obou podmínek. Nejpozději se však má účetní závěrka zveřejnit do 12 měsíců 
od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byla schválena (v tom případě se také 
musí zveřejnit informace o neschválení účetní závěrky). 

 

 

II. Odborová organizace a zákon o účetnictví 

Odborové organizace, které vedou jednoduché účetnictví, zakládají u rejstříkového soudu 
pouze účetní závěrky, a to přehled o majetku a závazcích.  

Odborové organizace, které vedou podvojné účetnictví, zakládají u rejstříkového soudu, kromě 
účetních závěrek, také výroční zprávy a zprávy auditora o ověření účetní závěrky, pokud 
splňují podmínky uvedené v § 20 a v § 21 zákona o účetnictví. 

Pro jednoznačnost uvádíme dále výňatky ze zákona o účetnictví: 

1. Účetní jednotka 

Obecná ustanovení 
§ 1 

(1) Tento zákon upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, 
rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů 
pro potřeby státu. 

(2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou 
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

Určitá výjimka platí pro mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu. Ty sice sestavují 
výkaz zisku a ztráty, nemusí jej však zveřejňovat, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní 
právní předpis. Zveřejňují tedy pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu a přílohu k účetní 
závěrce ve zkráceném rozsahu. 
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b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, 
podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést 
účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost 
podle zvláštních právních předpisů, 

c) organizační složky státu, 
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 hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, 
v 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 společníky sdruženými ve 

společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je 
osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l), 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis, 

i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku, 
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové 

penzijní spoření, 
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti 

a investiční fondy, nebo 
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo 

které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 

 
Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek 

§ 1b 
(1) Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených 
hraničních hodnot  

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,  
b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,  
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.  

(2) Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni 
nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot  

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,  
b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,  
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.  

(3) Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou 
a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot  

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,  
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.  

(4) Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční 
hodnoty uvedené v odstavci 3.  

(5) Za velkou účetní jednotku se vždy považuje  
a) subjekt veřejného zájmu,  
b) vybraná účetní jednotka.  

§ 1c 
(1) Malou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky 
a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje 
k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot 

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,  
b) čistý obrat 200 000 000 Kč,  
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c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.  

(2) Střední skupinou účetních jednotek je ta, která není malou skupinou účetních jednotek 
a sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na 
konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních 
hodnot  

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,  
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,  
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.  

(3) Velkou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky 
a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě překračuje 
k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v odstavci 2. 

§ 1f 
(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud 

a) není plátcem daně z přidané hodnoty, 
b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3000000 Kč, 
c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3000000 Kč a 
d) je současně 

1. spolkem nebo pobočným spolkem, 
2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, 
mezinárodní odborovou organizací nebo pobočnou 
mezinárodní odborovou organizací, 
3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní 
organizací zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, 
4. církví, náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou 
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, 
nebo 
5. honebním společenstvem. 

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 při vzniku nebo zahájení činnosti mohou vést 
jednoduché účetnictví, pokud lze důvodně předpokládat, že splní podmínky podle odstavce 1 
k rozvahovému dni prvního účetního období. 

2. Rozsah vedení účetnictví 

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 § 19a a 23a při vedení účetnictví v plném rozsahu použijí 
metody podle těchto ustanovení. 

(3) Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud dále není stanoveno jinak, může účetní 
jednotka, pokud 

a) tak u příspěvkové organizace rozhodne její zřizovatel, nebo 
b) je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. 

(4) Z účetních jednotek podle odstavce 3 písm. b), které jsou účetními jednotkami podle § 1 
odst. 2 písm. a) a b), může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ta účetní jednotka, která 
je 

a) spolkem nebo pobočným spolkem, 
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou 

organizací nebo pobočnou mezinárodní odborovou organizací, 
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c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní 
organizací zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, 

d) církví, náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou 
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, 

e) honebním společenstvem, 
f) obecně prospěšnou společností, 
g) nadačním fondem, 
h) ústavem, 
i) společenstvím vlastníků jednotek, 
j) bytovým družstvem, nebo 
k) sociálním družstvem. 

(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 4 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. 

§ 13b 
Jednoduché účetnictví 

(1) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou  
a) peněžní deník,  
b) kniha pohledávek a kniha závazků,  
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku.  

(2) Peněžní deník obsahuje alespoň informace o  
a) peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména 

v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,  
b) příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,  
c) průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které 

nejsou konečným příjmem nebo výdajem podle písmene b).  

(3) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích 
a přehled o příjmech a výdajích (dále jen "přehled"). Přehled sestaví účetní jednotka nejpozději 
do 6 měsíců po skončení účetního období. Na tento přehled se použijí § 18 odst. 3, § 19 odst. 
1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31 odst. 2 písm. a) obdobně.  

(4) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví neuplatňují hospodářský rok a dále nepoužijí § 
1b až 1e, § 14, § 18 odst. 1, 2 a 4, § 24 odst. 6 písm. b) s výjimkou způsobu oceňování 
peněžních prostředků, § 25 odst. 3, § 26, § 27 a § 28 odst. 6. Ostatní ustanovení tohoto zákona 
použijí účetní jednotky v jednoduchém účetnictví tak, aby bylo v souladu se smyslem, účelem 
a metodami stanovenými pro jednoduché účetnictví a aby přehledy sestavené podle odstavce 
3 poskytly ucelenou informaci o příjmech, výdajích, stavu majetku a závazcích účetní jednotky. 

(5) Uplatnění postupu podle odstavců 3 a 4 se nepovažuje za porušení § 7 odst. 1 a 2.  

(6) Obsahové vymezení účetních knih, uspořádání, členění, označení a obsahové vymezení 
položek přehledů a metody v jednoduchém účetnictví stanoví prováděcí právní předpis. 

3. Účetní závěrka, ověřování 

§ 18 

Účetní závěrka 
(1) Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní 
závěrka je nedílný celek a tvoří ji 

a) rozvaha (bilance), 
b) výkaz zisku a ztráty, 
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c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod 
písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6. 

(2) Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled 
o změnách vlastního kapitálu. Účetní jednotky uvedené v § 1a písm. b) až d) přehled 
o peněžních tocích nesestavují. Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky nejsou povinny 
sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Vybrané účetní 
jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, 
pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě hodnoty 
uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2. 

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat 
a) u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a § 1 odst. 2 písm. i) až l) obchodní 

firmu nebo název a sídlo; u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) obchodní 
firmu nebo jméno, bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, 

b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a informaci o zápisu 
do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách, 

c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je 
v likvidaci, 

d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, 
e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje 

(§ 19 odst. 3), 
f) okamžik sestavení účetní závěrky, 

a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podle § 1 odst. 
2 písm. a) až c), podpisový záznam účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) nebo 
podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l); 
připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou 
podle písmene f). Pokud je den zápisu přeměny do veřejného rejstříku shodný s rozhodným 
dnem, u zanikající účetní jednotky se podpisovým záznamem podle věty předchozí rozumí 
podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, 
neurčí-li nejvyšší orgán účetní jednotky jinak. 

(4) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu. Nestanoví-li 
tento zákon jinak, ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které 
nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií 
účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném 
rozsahu. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií 
účetních jednotek vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět 
v příloze v účetní závěrce. 

§ 20  
Ověřování účetní závěrky auditorem 

(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého 
účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní 
jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále  

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty 
veřejného zájmu,  

b) střední účetní jednotky,  
c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy 

podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní 
závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již 
dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot  
1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,  
2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,  
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3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,  
d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se 

účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily 
nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c) bodech 1 až 3.  

 
(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.  

4. Výroční zpráva, ověřování 

§ 21  
Výroční zpráva 

(1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny 
vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji 
jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se 
nevyhotovuje v případech uvedených v § 20 odst. 2.  

(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 nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, 
e) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,  
f) o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu 

v zahraničí,  
g) požadované podle zvláštních právních předpisů.  

(3) Střední účetní jednotky, malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky neuvádějí ve výroční 
zprávě nefinanční informace podle odstavce 2 písm. a) až f).  

(4) 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 
nástroje, případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o  

a) cílech a metodách řízení rizik dané účetní jednotky, včetně její politiky pro zajištění 
všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a 

b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, 
kterým je účetní jednotka vystavena.  

(5) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku podle § 18, 19a, 22 a 23a a zprávu auditora, 
případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu.  

(6) Účetní jednotky, kterým povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zvláštní 
právní předpis, vyhotovují výroční zprávu nebo obdobný dokument, pokud jim tuto povinnost 
stanoví zvláštní právní předpis.  

(7) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 20 obdobně; předmět ověření 
je stanoven zákonem upravujícím činnost auditorů.  
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(8) Součástí výroční zprávy nebo obdobného dokumentu podle zvláštních právních předpisů 
u účetních jednotek uvedených v § 1f, které se zapisují do veřejného rejstříku, je i přehled 
o majetku a závazcích.  

§ 21a 
Způsoby zveřejňování 

(1) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku 
a závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní 
předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví 
zvláštní právní předpis. Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla 
sestavena (§ 18 odst. 4) a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Povinnosti 
účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních 
právních předpisech nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona 
se mohou použít obdobně i v uvedených případech.  

(2) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní 
účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným 
orgánem podle zvláštních právních předpisů, do 30 dnů od splnění obou uvedených 
podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od 
rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy 
uvedeným způsobem schváleny. 

(3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované 
účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci 2.  

(4) Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční 
zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v době stanovené v odstavci 2 přitom účetní 
závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Účetní jednotky, které podle zvláštního 
právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku 
a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. 
Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka 
splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu; v případech podle věty druhé předáním 
České národní bance.  

(5) Organizační složky státu zveřejňují účetní závěrku prostřednictvím ministerstva způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; ustanovení zvláštních právních předpisů o nakládání 
s utajovanými a jinými obdobnými informacemi tímto nejsou dotčena. Zveřejňování účetních 
výkazů za Českou republiku se provádí obdobně.  

(6) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nesmí 
zveřejnit informace, které předtím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl 
uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.  

(7) Povinnost zveřejnění podle tohoto ustanovení se vztahuje na všechny informace účetní 
závěrky i výroční zprávy s výjimkou těch, na které se vztahuje utajení podle zvláštního 
právního předpisu.  

(8) Odstavce 1 až 7 platí pro konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o platbách 
a konsolidovanou zprávu o platbách podle části sedmé obdobně.  

(9) Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost 
nestanoví zvláštní právní předpis.  

(10) Jestliže účetní jednotka prezentuje vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se 
jedná pouze o vybrané údaje z účetní závěrky a informaci o tom, kde je účetní závěrka 
uložena. K těmto vybraným údajům se nepřikládá zpráva auditora o ověření účetní závěrky. 
Místo této zprávy uvede účetní jednotka druh výroku auditora k účetní závěrce a odkaz na 
jakékoli záležitosti, na něž auditor zvláštním způsobem upozornil. 
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5. Přestupky – Finanční úřad 

Přestupky 
§ 37 

(1) Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že 
a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6, 
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4, 
c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1, 
d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6, 
e) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2, 
f) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2, 
g) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 

odst. 1 nebo 2, 
h) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem, 
i) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem, 
j) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a, nebo 
k) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše 
a) 6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), 
b) 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až k). 

§ 37a 
(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle 
tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že 

a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1, 
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4, 
c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1, 
d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6, 
e) nesestaví zprávu o platbách podle § 32b, 
f) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2, 
g) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2, 
h) nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle 

§ 18 odst. 1 nebo 2, 
i) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky 

mezinárodní účetní standardy, 
j) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem, 
k) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem, 
l) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a, 
m) nezveřejní zprávu o platbách podle § 32d, 
n) neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g, 
o) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu, 
p) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za 

Českou republiku podle § 23b, 
q) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, 
r) nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních 

informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle 
§ 4 odst. 8 a § 23b odst. 5, nebo 

s) nepředá účetní záznam do centrálního systému účetních informací státu způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 4 odst. 8 a § 23b odst. 5. 

(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí přestupku tím, že 
a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6 odst. 4, 
b) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku ke dni stanovenému v § 23 odst. 2, 
c) nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu podle § 22b odst. 2, 
d) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32c, 
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e) neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční 
informace podle § 32g, 

f) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu, 
g) nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka obsahovala veškeré povinné 

součásti podle § 18 odst. 1 nebo 2, 
h) v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, 
i) v rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou výroční zprávu ověřenou auditorem, 
j) nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu podle 

§ 21a, 
k) nezveřejní konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32d, nebo 
l) v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sestavení konsolidované účetní závěrky 

mezinárodní účetní standardy. 

(3) Účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví, se dopustí přestupku tím, že 
a) nevede jednoduché účetnictví podle § 4 odst. 1, 
b) nesestaví přehledy v rozsahu a ve lhůtě podle § 13b odst. 3, 
c) nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje podle § 18 odst. 3, 
d) nesestaví přehledy ke dni stanovenému v § 19 odst. 1 a 2, 
e) vede jednoduché účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2, 
f) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, nebo 
g) nezveřejní přehled o majetku a závazcích, výroční zprávu nebo obdobný dokument 

podle § 21a odst. 1. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do výše 
a) 6 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) nebo i), 
b) 3 % hodnoty aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až h) nebo j) 

až q), 
c) 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, jde-li o přestupek podle odst. 2, 
d) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. r) nebo s) a není-li dále stanoveno 

jinak, 
e) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a) až d), 
f) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g). 

§ 37ab 
Přestupky podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak. 

 


