
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY VE SBÍRCE LI STIN
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Vážení obchodní přátelé, 

* Materiál obsažený ve Zpravodaji - Tax Fresh má pouze informativní charakter. A
obecných informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemů
jejich použitím vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporu

v dalším čísle našeho Zpravodaje bychom Vás 
soudu. 
 
Zaměstnanci naší společnosti jsou připraveni pomoci Vám i v
 

 
S přátelským pozdravem   

Šárka Adámková

Tax partner

  

 

ČÍSLA: 

STIN 

VYDÁNÍ

TAX  FRESH

Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla věnovali patřič
obecných informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by mohly 

ešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich kanceláří. 

ísle našeho Zpravodaje bychom Vás chtěli seznámit se způsobem uložení účetní závě

řipraveni pomoci Vám i v této oblasti. 

árka Adámková  Ladislav Dědeček 

Tax partner   Tax partner 
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RESH 

novali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto 
ípadné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by mohly 

četní závěrky do Sbírky listin příslušného 



 
 

 
 

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VE SBÍRCE LIST
 

Posledním úkonem spojeným s předchozím rokem je 
zveřejnění účetní závěrky. Toto  se vztahuje jak na 
společnosti, které mají povinnost mít úč
ověřenou auditorem, tak na společnosti, které tuto 
povinnost nemají.  

 

Zveřejněná účetní závěrka by měla mimo jiné obsahovat 
podpisový záznam statutárního orgánu, př
připojením tohoto záznamu se účetní závě
za sestavenou a takto by měla být i zveřejně

 

Doposud nebyl problém se zveřejň
závěrky bez podpisového záznamu příslušných osob a 
rejstříkové soudy ani jiné státní orgány se nezabývaly 
tím, jestli zveřejněná účetní závěrka obsahuje 
neobsahuje všechny povinné náležitosti v
podpisového záznamu.  

 

V letošním roce však  Generální finanční 
Koordinačním výboru konaném dne 16.12.2015 vyjád
zjednodušeně řečeno nesouhlas s tímto postupem a 
sdělilo, že i nadále trvá povinnost, aby zve
účetní závěrka obsahovala předmě
záznam. V případě nedodržení by se mohlo jednat o 
správní delikt dle zákona č. 563/1991 Sb. o ú
podléhajícímu správní pokutě.        

 

K tomuto Generální finanční ředitelství mimo jiné 
konkrétně uvedlo:     

„Formu podpisového záznamu pro úč
stanoví § 33a zákona o účetnictví, a to jako vlastnoru
podpis, nebo uznávaný elektronický podpis anebo 
obdobný průkazný účetní záznam v technické form
který zaručuje průkaznou a jednoznačnou p
kdy na obě formy podpisového záznamu se p
pohlíží stejně a obě mohou být použity v p
je vyžadován vlastnoruční podpis. …. Nelze upustit od 
správního trestání v případě, že úč
neobsahuje veškeré náležitosti stanovené v § 18 odst. 1 
a 2 zákona o účetnictví, neboť za tento správní delikt se 
ve smyslu § 37a odst. 1 písm. e) zákona o ú
pokuta uloží vždy ve smyslu § 37a odst. 3.“

Na vysvětlenou uvádíme, že dle výše uvedeného m
pokuta za tento správní delikt dosáhnout výše až 3
hodnoty aktiv.  
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I když se domníváme, že
absence podpisového záznamu
není vysoké, považujeme za d
upozornit a zároveň nastínit 
účetní závěrky do Sbírky listin (dále jen „SL“
příslušných soudů: 

1. Uložení do SL tak, jako doposud, tj. ve formátu „pdf“ 
bez podpisového záznamu zasláním z
schránky klienta nebo PROXY 
správní delikt (tuto pokutu by uložil správce dan
nikoliv rejstříkový soud, který dle našeho názoru 
uložení do SL provede bez problém

 

2. Uložení do SL s 
statutárního orgánu společ
schránky klienta nebo PROXY 
správní delikt. Podpisovým záznamem m
v tuto chvíli buď uznávaný elektronický podpis, 
nebo závěrka může být autorizovan
(např. na poštách – czech point). 

 
Konverze jedné stránky stojí dle našich 
dosavadních poznatků 30 K
pouze u originálních dokument
originální podpisy daných osob. 

 
V případě zasílání prostřednictvím datové schránky 
PROXY je nutná elektronicky podepsaná plná moc
případně plná moc, která byla autorizovan
konvertována. 
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schránky klienta nebo PROXY – hrozba pokuty za 
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PROXY, a.s. / PROXY – AUDIT, s.r.o.
 
PRAHA  
  
Plzeňská 3217/16, CZ-150 00 Praha 5 
 
tel.: 00420/296 332 411  
fax: 00420/296 332 490 
e-mail: office@proxy.cz 
 
 
 

www.proxy.cz   www.hlbi.com  

 

 

AUDIT, s.r.o. 

 

PROXY, a.s. / PROXY –
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
nám. Přemysla Otakara II. / 36, CZ
České Budějovice 
 
tel.: 00420/386 100 011 
fax: 00420/386 100 022 
e-mail: office@proxycb.cz 
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– AUDIT, s.r.o. 

nám. Přemysla Otakara II. / 36, CZ-370 01  
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