
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

 

§ 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, 

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; příloha obsahuje též informace 

o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky 

a orgánů Celní správy České republiky. 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách 

vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní 

období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2. 

(2) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat 

a) jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; u účetních jednotek podle 

§ 1 odst. 2 písm. a) až c) sídlo nebo u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) 

bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, 

b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, 

c) právní formu účetní jednotky, 

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) nebo podpisový záznam účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až 

h); připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou 

podle písmene f). Pokud je den zápisu přeměny společnosti do obchodního 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. 

(3) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 

Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku 

účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou 

akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. 

  

 

aspi://module='ASPI'&link='563/1991%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='563/1991%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='563/1991%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='30.12.9999'

