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SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

▸ Za sestavení (zpracování) účetní závěrky, stejně jako za vedení 
účetnictví odpovídá jednatel SRO. 

▸ V praxi zpravidla pověří zpracováním účetní – zaměstnance 
nebo externí účetní. V tom případě je odpovědností jednatele 
vybrat odpovídajícího odborníka.

▸ V případě, že je v účetní závěrce nebo účetnictví jako takovém 
chyba, za kterou je ze strany finančního úřadu vyměřena sankce, 
vždy je povinnost úhrady ukládána přímo SRO. Ta pak může 
uplatnit náhradu po účetní(m). 

▸U zaměstnance se náhrada škody řídí zákoníkem práce, u 
externí občanským zákoníkem → dbát na ujednání ve smlouvě; 

pojištění.



SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

▸ Pravidla pro sestavení ÚZ – základ je v zákoně o účetnictví 
(563/1991 Sb.) v § 18.

▸ Záleží na kategorii účetní jednotky.

▸ÚZ se skládá z:

▸ rozvahy (bilance) → aktiva, pasiva

▸ výkazu zisku a ztráty 

▸ přílohy → vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výkazu ZZ



SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

▸ÚZ:

▸ v plném rozsahu 

▸ ve zkráceném rozsahu (bez ověření auditorem)

▸Malé a mikro účetní jednotky nemusí sestavovat přehled o 
peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

▸ÚZ:

▸ řádná

▸mimořádná

▸mezitímní



ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020

▸ Řádná účetní závěrka se sestavuje k poslednímu dni účetního 
období (kalendářní rok nebo hospodářský rok). 

▸ Zjistit, jaká pravidla se na Vaše SRO vztahují podle kategorie účetní 
jednotky (velká, střední, malá, mikro). 

? Lze vyhotovit ve zkráceném rozsahu?

? Je nutné ověření auditorem? (záleží na výši ročního obratu, aktiv a

počtu zaměstnanců)

? Je nutné vyhotovit i výroční zprávu?

? Jaké vysvětlující a doplňující informace musí být v příloze?



SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

▸ Je nutné projednat do 6 měsíců od skončení účetního období. 
Účetním obdobím může být kalendářní rok nebo hospodářský 
rok. Pokud by byla ÚZ „jen projednána“ a ne schválena, nelze 
rozdělovat zisk (tam je podmínkou schválená ÚZ).

▸ Jde o přílohu daňového přiznání k dani z příjmů právnických 
osob.

▸ Schvaluje nejvyšší orgán SRO = valná hromada nebo jediný 
společník.

▸Návrh na schválení ÚZ předkládá jednatel. 

▸ Součástí schválení ÚZ může (ale nemusí) být i rozhodnutí o 
rozdělení zisku.



SCHVÁLENÍ JEDINÝM SPOLEČNÍKEM

▸ Stačí jednoduchý dokument, kde je uvedeno, že společník 
schvaluje účetní závěrku společnosti XYZ s.r.o. za rok 2020, 
která je přílohou tohoto rozhodnutí. 

▸ Podpis společníka není nutné ověřovat. 



SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU

▸ Valnou hromadu svolá jednatel tak, aby se konala do konce 
6měsíční lhůty pro projednání ÚZ. 

▸ V pozvánce jednatel uvede, že na programu je schvalování ÚZ, 
event. i rozhodnutí o rozdělení zisku (viz vzorové dokumenty).

▸ Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady, tj. v 
tomto případě usnesení o schválení ÚZ. 

▸ Součástí pozvánky nemusí být přímo ÚZ, ale je vhodné, aby 
měli společníci možnost se s ní předem seznámit. 



SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU

▸Nemáte-li v zakladatelském dokumentu SRO jinou lhůtu, je 
nutné písemně konání valné hromady oznámit společníkům 
nejméně 15 dnů předem. 

▸ Pozvánka se zasílá na adresu uvedenou v seznamu společníků 
(neurčuje-li zakladatelský dokument jinak). 

▸ Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné 
hromady. To může učinit ústním prohlášením přímo na valné 
hromadě (poznamená se to v zápise z VH) anebo písemným 
prohlášením s úředně ověřeným podpisem. 



SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU

▸ Valná hromada musí být usnášeníschopná – není-li stanoveno v 
zakladatelském dokumentu jinak, stačí k usnášeníschopnosti 
přítomnost společníků s alespoň polovinou všech hlasů. 

▸ PŘÍKLAD: když jsou 2 společníci a každý má 1000 hlasů, 
postačí, když se dostaví i jen jeden z nich. Ovšem řádně pozvaní 
musejí být oba (případně se vzdát práva na řádné a včasné 
pozvání)!

▸O schválení ÚZ rozhoduje VH dle § 190 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90#f4589786


SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU

▸ Ke schválení stačí prostá většina hlasů přítomných společníků. 
Pokud ovšem nestanoví zakladatelský dokument jinak.

▸ O průběhu valné hromady se musí vyhotovit písemný zápis. 
Podepisuje jej předseda valné hromady a zapisovatel. Pokud nebyl 
předseda valné hromady zvolen, podepisuje svolavatel (což bude 
zpravidla jednatel) a zapisovatel.

▸ Podpisy na zápisu z jednání valné hromady není nutné ověřovat. 
Zápis není nutné pořizovat ve formě notářského zápisu.

▸ K zápisu se přikládají i předložené návrhy (tj. návrh na schválení 
ÚZ, případně i rozdělení zisku), prohlášení a listina přítomných.



SCHVALOVÁNÍ ÚZ - LEX COVID JUSTICE

▸ Pro ÚZ 2019 byla zákonem č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid justice 
prodloužena lhůta k projednání až do 31.12.2020.

▸ Pro projednání ÚZ 2020 taková výjimka stanovená není, ale až 
do 30.6.2021 lze využít ustanovení § 19 lex covid justice, podle 
kterého valná hromada může rozhodovat mimo zasedání v 
písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, 
nepřipouští-li to zakladatelský dokument. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-191#f6804363


ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

▸ Schválením ÚZ povinnosti nekončí. 

▸Do 30 dnů od schválení ÚZ nejvyšším orgánem SRO a ověření 
auditorem (pokud je ověření auditorem nutné) je SRO povinné 
zveřejnit ÚZ , vždy však nejpozději do 12 měsíců od posledního 
dne daného účetního období, za které je ÚZ sestavená. 

▸ÚZ se zveřejňuje ve sbírce listin obchodního rejstříku. Povinnost 
zveřejnit splní SRO tím, že předá příslušnému rejstříkovému 
soudu ÚZ ke zveřejnění. Soudu se předává v elektronické formě 
ve formátu PDF. Podrobnosti na stránkách obchodního rejstříku.

▸ Je-li vyhotovována výroční zpráva, může být ÚZ zveřejněná 
jako její součást. 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani


ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

▸ Podrobnosti o zveřejnění stanoví § 21a zákona o účetnictví.

▸ Podle tohoto ustanovení např. mikro a malé účetní jednotky 
(pokud nemají povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem) nemusí 
zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

▸ POZOR – Ve lhůtě pro uložení ÚZ je nutné do sbírky listin 
založit i zprávu o vztazích, pokud máte povinnost ji 
vyhotovovat (u ovládané osoby – např. SRO má většinového 
společníka). Pokud vyhotovujete výroční zprávu, je zpráva o 
vztazích její součástí a je rovněž ověřována auditorem, má-li být 
ověřována výroční zpráva.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396776


SANKCE ZA NEZVEŘEJNĚNÍ ÚZ

▸ Postihnout porušení povinnosti zveřejnit ÚZ lze jednak podle 
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 
304/2013 Sb.), jednak podle zákona o účetnictví.

▸ Podle § 104 zákona o veřejných rejstřících může soud za 
neuposlechnutí výzvy ke zveřejnění ÚZ uložit pokutu až do 
výše 100.000 Kč. Tedy až poté, kdy ani na výzvu nedojde ke 
splnění povinnosti.

▸Dle § 105 téhož zákona lze nově také při neplnění této 
povinnosti (a za splnění dalších podmínek) SRO přímo ex offo 
ze strany rejstříkového soudu zrušit. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304?text=pokutu#f5078870


SANKCE ZA NEZVEŘEJNĚNÍ ÚZ

▸ Postih dle zákona o účetnictví může uložit finanční úřad. 

▸ Jedná se o přestupek dle § 37a odst. 1 písm. l) zákona o 
účetnictví a lze za něj uložit pokutu až do výše 3 % hodnoty 
aktiv SRO. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1397278

