
V l á d n í  n á v r h  
 

ZÁKON 
 

ze dne    2016, 
 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
     Zákon č. 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., zákona č. 126/2008 Sb., 
zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., 
zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a 
zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:  
 
1. V § 1c odst. 1 písm. b) se slova „čistý obrat“ nahrazují slovy „roční úhrn čistého obratu“. 

 
2. V § 1f odst. 1 písm. d) bodech 1 až 3 a v § 9 odst. 4 písm. b) a c) se slovo „a“ nahrazuje 

slovem „nebo“. 
 

3. V § 1f odst. 1 písm. d) bodu 4 a § 9 odst. 4 písm. d) se slova „církví a náboženskou“ 
nahrazují slovy „církví, náboženskou“. 
 

4. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní: 
 

„(3) Účetní období při přeměně účetní jednotky 
a) začíná pro nezanikající účetní jednotku rozhodným dnem stanoveným postupem podle 
zvláštního právního předpisu41) a končí posledním dnem účetního období, ve kterém 
nastaly právní účinky přeměny, 
b) končí pro zanikající účetní jednotku dnem předcházejícím rozhodnému dni 
stanovenému postupem podle zvláštního právního předpisu41). 
_________________ 
41) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 
 

5. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „, u účetní jednotky rozdělované odštěpením nebo u 
přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka“ nahrazují slovy „nebo 
rozdělované účetní jednotky“ a slova „obchodní korporace do obchodního“ se nahrazují 
slovy „do veřejného“. 
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6. V § 3 odst. 6 písm. b) se slova „, účetní jednotkou rozdělovanou odštěpením nebo 
přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka“ nahrazují slovy „nebo 
rozdělovanou účetní jednotkou“ a slova „obchodní korporace do obchodního“ se 
nahrazují slovy „do veřejného“. 

 
 

7. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „společnosti“ zrušuje, slova „obchodní korporace“ se 
nahrazují slovy „účetní jednotky“ a slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem 
„veřejného“. 
 

8. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo „, pobočným“ nahrazuje slovy „nebo pobočným“. 
 

9. V § 9 odst. 4 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

10. V § 9 odst. 4 písm. j) zní: 
 

„j) bytovým družstvem, nebo“. 
 

11. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno k), které zní: 
 
„k) sociálním družstvem.“. 
  

12. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „obchodních korporací“ zrušují. 
 

13. V § 17 odst. 3 větě první se za slova „přeměně obchodní korporace“ vkládají slova 
„podle zákona upravujícího přeměny obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se 
zrušuje, ve větách druhé a třetí se slovo „společnosti“ zrušuje a ve větách třetí a čtvrté se 
slova „obchodní korporace“ zrušují. 
  

14. V § 17 odst. 5 větě první se slova „obchodní korporace“ a věta poslední zrušují. 
 

15. V § 17 odst. 6 větách první a druhé se slovo „společnosti“ zrušuje, větě třetí se slova 
„,účetní jednotka rozdělovaná odštěpením nebo přejímající společník v případě převodu 
jmění na společníka“ nahrazují slovy „a rozdělovaná účetní jednotka“ a větě čtvrté se 
slova „obchodní korporace“ zrušují. 
 

16. V § 17 odst. 7 se slova „přeměny obchodní korporace“ nahrazují slovem „přeměn“ a 
slovo „případnou“ se nahrazuje slovem „nezbytnou“. 
 

17. V § 17 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní: 
 
„(9) Účetní jednotka, která není obchodní korporací a která postupuje při přeměnách 
podle zvláštního právního předpisu41) použije odstavce 3 až 8 obdobně. 
 
42) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 240/2013 Sb., o 
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 



 
 

3 
 

18. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky 
právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“)“ zrušují. 
  

19. V § 18 odst. 3 větě poslední se slova „obchodní korporace do obchodního“ nahrazují 
slovy „do veřejného“. 
 

20. V § 19 odst. 8 se za větu druhou vkládá věta „Pro účely vykazování v účetní závěrce se 
aktiva mohou členit na stálá a oběžná.“. 
 

21. V § 21a odst. 1 větě první se za slova „zapisují do“ vkládá slovo „veřejného“. 
 

22. V § 21a odst. 8 zní: 
  
„(8) Odstavce 1 až 7 platí obdobně pro konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu, 
zprávu o platbách, konsolidovanou zprávu o platbách podle části sedmé a pro uvádění 
nefinančních informací podle § 32h písm. a).“. 
  

23. V § 21a odst. 10 větě první se slovo „kde“ nahrazuje slovy „ve které sbírce listin 
veřejného rejstříku“. 
 

24. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní korporace“ zrušují. 
 

25. V § 24 odst. 5 větě první se slova „vyžadovaném zákonem o přeměnách obchodních 
společností a družstev“ nahrazují slovy „při přeměnách“. 

 
26. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova „to neplatí v případech uvedených v odstavci 3“ zrušují. 

 
27. V § 27 odst. 1 písm. g) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „povinnosti“. 

 
28. V § 28 odst. 4 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“. 

 
29. V § 32e se slovo „členem“ nahrazuje slovy „členským státem“. 

 
30. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní: 

 
„ČÁST OSMÁ 

UVÁDĚNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ 
§ 32f 

Rozsah působnosti  
 

Účetní jednotkou uvádějící nefinanční informace se rozumí 
a) velká účetní jednotka, která je obchodní společností a je zároveň subjektem veřejného 
zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců 
v průběhu účetního období,  
b) konsolidující účetní jednotka velké skupiny účetních jednotek, která je zároveň subjektem 
veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí na konsolidovaném základě 
kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období. 
 

§ 32g 
Nefinanční informace  
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(1) Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace uvede nefinanční informace v 

rozsahu potřebném k pochopení vývoje účetní jednotky nebo skupiny, její výkonnosti a 
postavení a dopadů její činnosti a to nefinanční informace týkající se alespoň otázek 
a) životního prostředí,  
b) sociálních a zaměstnaneckých,  
c) respektování lidských práv a  
d) boje proti korupci a úplatkařství.  
 

(2) Nefinanční informace podle odstavce 1 se uvádějí v této struktuře: 
a) stručný popis obchodního modelu účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo 
skupiny, 
b) popis opatření, která účetní jednotka uvádějící nefinanční informace nebo skupina ve 
vztahu k těmto otázkám uplatňuje, včetně uplatňovaných postupů náležité péče; není-li 
k některé z těchto otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění, z jakého důvodu 
se opatření v dané otázce neuplatňuje,  
c) popis výsledků těchto opatření, 
d) popis hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami, jež jsou spojeny s činností účetní 
jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny, včetně, přichází-li to u ní v úvahu a je-
li to přiměřené, s jejími obchodními vztahy, výrobky nebo službami, které by mohly mít 
nepříznivé dopady v těchto oblastech, a způsobu, jakým tato účetní jednotka uvádějící 
nefinanční informace nebo skupina tato rizika řídí,  
e) nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti. 
 
  (3) Nefinanční informace podle odstavce 1 uvede účetní jednotka uvádějící nefinanční 
informace ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, anebo v samostatné 
zprávě. Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace může pro uvedení těchto informací 
použít metodiky upravující zveřejňování zpráv o společenské odpovědnosti, a pokud tak učiní 
je povinna uvést, ze které metodiky vycházela. 
 
 (4) Nefinanční informace podle odstavce 1 obsahují, je-li to možné a účelné, odkazy 
na částky vykazované v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce s případným 
dalším podrobnějším komentářem. 
 
 (5) Nefinanční informace podle odstavce 1 týkající se budoucího vývoje účetní 
jednotky uvádějící nefinanční informace, anebo týkající se záležitostí, které se právě touto 
účetní jednotkou nebo skupinou projednávají, nemusí být ve výjimečných případech uvedeny, 
pokud by podle řádně odůvodněného stanoviska členů řídícího nebo kontrolního orgánu 
uvedení těchto nefinančních informací výrazně poškodilo obchodní postavení účetní jednotky 
uvádějící nefinanční informace nebo skupiny a pokud jejich neuvedení neznemožňuje 
objektivní a vyvážené pochopení vývoje této účetní jednotky uvádějící nefinanční informace 
nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadu její činnosti. 
 

(6) Pokud účetní jednotka uvádějící nefinanční informace uvádí nefinanční informace 
podle odstavce 1, neuvádí informace podle § 21 odst. 2 písm. e).  
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(7) Povinnosti podle odstavců 1 až 6 nemusí plnit konsolidovaná účetní jednotka 
uvádějící nefinanční informace, pokud jsou nefinanční informace uvedeny v konsolidované 
výroční zprávě nebo samostatné zprávě konsolidující účetní jednotky. To platí i pro 
konsolidující účetní jednotku uvádějící nefinanční informace, která je sama konsolidovanou 
účetní jednotkou. 

 
§ 32h 

Samostatná zpráva 
 

Pokud účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovává za stejné účetní 
období samostatnou zprávu podle § 32g odst. 3, která obsahuje nefinanční informace podle § 
32g odst. 1, musí být tato samostatná zpráva 
a) zveřejněna společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou, nebo  
b) zpřístupněna veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového 
dne, na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční 
zprávě nebo konsolidované výroční zprávě je uveden odkaz na její zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 

§ 32i 
Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem 

 
Auditor ověří, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala 

nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo 
zda vypracovala samostatnou zprávu podle § 32g odst. 3.“.  
 
CELEX 32014L0095  
 
Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá. 
 
31. V § 37a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

 
„e) nesestaví zprávu o platbách podle § 32b,“. 
 

Dosavadní písmena e) až p) se označují jako písmena f) až q). 
 

32. V § 37a odst. 1 písm. h) se slova „jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny 
povinné součásti uvedené v“ nahrazují slovy „nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka 
obsahovala veškeré povinné součásti podle“. 
  

33. V § 37a odst. 1 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí: 
 

„n) neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g, 
o) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,“. 
 

Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena p) až s). 
  

34. V § 37a odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 
 

„e) neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční informace 
podle § 32g,  
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f) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,“. 
 

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena g) až l). 
  

35. V § 37a odst. 2 písm. g) se slova „jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje 
všechny povinné součásti“ nahrazují slovy „nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná 
účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti“. 
 

36. V § 37a odst. 2 písm. k) se slovo „nesestaví“ nahrazuje slovem „nezveřejní“. 
 

37. V § 37a odst. 3 písm. c) se slova „jí zpracované přehledy neobsahují veškeré údaje“ 
nahrazují slovy „nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje“. 

 
 

38. V § 37a odst. 4 písm. a) se tex „h)“ nahrazuje textem „i)“. 
 

39. V § 37a odst. 4 písm. b) se text „g)“ nahrazuje textem „h)“, text „i)“ se nahrazuje textem 
„j)“ a text „n)“ se nahrazuje textem „q)“. 

 
40. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „o) nebo p)“ nahrazují slovy „r) nebo s)“. 

 
41. V § 37aa odst. 1 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“. 

 
42. V § 37aa odst. 2 se slova „uložení pokuty“ nahrazují slovy „správním deliktu“, slova 

„odst. 3 tato zjištěná“ nahrazují textem „odst. 4“ a slova „neupravená o položky podle § 
26 odst. 3“ se nahrazují slovy „zjištěná v řízení o správním deliktu“. 

 
43. V § 37ab odst. 2 se text „k)“ nahrazuje textem „r) nebo s)“. 

 
44. V § 37b odst. 1 se text „§ 30 odst. 5“ nahrazují textem „§ 30 odst. 9“. 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí tohoto zákona, se použije zákon 
č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
Čl. III 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu 
 
Systém účetnictví je v České republice upraven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Tato norma byla naposledy 
změněna zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o ukončení důchodového spoření, a to s účinností od 1. ledna 2016. 
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
 
2. 1. Transpozice směrnice 2014/95/EU do zákona o účetnictví 
 
Ve sdělení Evropské komise nazvaném „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry – „Společně pro nový růst“ přijatém dne 13. dubna 
2011 Evropská komise vymezila potřebu docílit úrovně transparentnosti sociálních a 
environmentálních informací poskytovaných podniky ve všech odvětvích, která by byla 
srovnatelně vysoká, ve všech členských státech. To je plně v souladu s možností, aby členské 
státy vyžadovaly podle potřeby další zlepšení transparentnosti nefinančních informací 
podniků, což je ve své podstatě nepřetržité úsilí. 
 
Potřebu zlepšit uvádění sociálních a environmentálních informací podniky zopakovala 
Evropská komise předložením legislativního návrhu v této oblasti ve sdělení nazvaném 
„Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“, které 
bylo přijato dne 25. října 2011. 
 
V návaznosti na tuto „Obnovenou strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 
2011 – 2014“ byl zpracován strategický materiál „Národní akční plán společenské 
odpovědnosti organizací v České republice“ jako nelegislativní a otevřený materiál, schválený 
vládou České republiky usnesením č. 199 ze dne 2. dubna 2014. Při jeho aktualizaci, která 
proběhla ke konci roku 2015, byla zohledněna dobrovolná možnost připojit se k uvádění 
nefinančních informací i těm firmám, pro které to není ve smyslu Části osmé návrhu novely 
zákona o účetnictví povinností. 
 
Nefinanční výkaznictví je veřejnosti fakticky poskytováno na dobrovolné bázi již dnes, neboť 
je považováno za otázku prestiže a příležitost k vylepšení vlastní pozice na trhu cestou získání 
určitých konkurenčních výhod, vyplývajících z korporátní politiky otevřenosti.  
 
Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se uvádění nefinančních informací 
některými velkými podniky je důležitá pro zájmy podniků, akcionářů i jiných zúčastněných 
stran. Koordinace je v těchto oblastech nezbytná, neboť většina z těchto podniků působí ve 
více než jednom členském státě. 
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Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh na uvádění 
nefinančních informací podniky, který poskytne velkou flexibilitu s cílem zohlednit 
mnohorozměrnou povahu sociální odpovědnosti podniků a rozmanitost politik sociální 
odpovědnosti podniků, které podniky provádějí, společně s dostatečnou mírou srovnatelnosti 
tak, aby byly uspokojeny potřeby investorů a dalších zúčastněných stran a také potřeba 
umožnit spotřebitelům snadný přístup k informacím o dopadu činnosti podniků na společnost. 
 
Z tohoto důvodu Evropská komise přijala novelu směrnice 2013/34/EU, tj. směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 
2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se 
rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále „směrnice“). 
 
Cílem navrhované právní úpravy je transpozice a přizpůsobení zákona o účetnictví 
požadavkům, které vyplývají z výše uvedené směrnice, s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie.  
 
Ustanovení směrnice týkající se povinnosti uvádět nefinanční informace týkající se politiky 
rozmanitosti (novela čl. 20 směrnice) budou samostatně transponována do zákona č. 256/2004 
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (Sněmovní tisk č. 571).   
 
Článek 2 směrnice ukládá Evropské komisi povinnost vypracovat do 6. prosince 2016 
nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace, včetně 
nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti, a to obecných i odvětvových, s cílem usnadnit 
relevantní, užitečné a srovnatelné uvádění nefinančních informací dotčenými účetními 
jednotkami.    
 
Článek 4 odstavec 1 směrnice v prvním pododstavci ukládá členským státům, aby uvedly 
v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 6. 
prosince 2016 s tím, že – v souladu se zněním druhého pododstavce tohoto odstavce – tyto 
předpisy se poprvé použijí pro účetní období počínající dne 1. ledna 2017 nebo v průběhu 
kalendářního roku 2017. 
 
2.2. Věcné úpravy - Stanovení povinnosti uvádět nefinanční informace 
 
Tato povinnost se bude týkat velkých účetních jednotek, které jsou obchodními společnostmi 
a zároveň subjekty veřejného zájmu a konsolidujících účetních jednotek - velkých skupin 
účetních jednotek, které jsou zároveň subjekty veřejného zájmu. Aby se zvýšila soudržnost a 
srovnatelnost nefinančních informací v rámci Evropské unie, budou tyto účetní jednotky 
uvádět nefinanční informace týkající se alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování a respektování lidských práv a boje proti korupci a 
úplatkářství. Pro uvádění těchto nefinančních informací mohou dotčené účetní jednotky 
vycházet z platných vnitrostátních rámců, unijních rámců, jako je systém pro environmentální 
řízení podniků a audit (EMAS), nebo mezinárodních rámců, jako je iniciativa OSN „UN 
Global Compact“, obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv, které provádějí rámec 
OSN „Chránit, dodržovat a napravovat“, směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti, norma Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ISO 26000, tripartitní deklarace Mezinárodní organizace práce o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, globální iniciativa pro podávání zpráv o společenské 
odpovědnosti („Global Reporting Initiative“) nebo jiné uznávané mezinárodní rámce. Auditor 
pouze ověří, zda byly nefinanční informace ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě 
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nebo v samostatné zprávě vypracovány.      
 
2.2. Reakce na právní předpisy 
 
V návrhu novely zákona o účetnictví se také reaguje na existenci jiných právních předpisů, 
které mají přímý dopad do povinností ukládaných účetním jednotkám právě zákonem o 
účetnictví. Zejména se jedná o obecnější vymezení subjektů (účetních jednotek), kterých se 
týkají přeměny. Kromě obchodních korporací podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, to mohou být například nadace, spolky, investiční 
společnosti a investiční fondy v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 240/2013 Sb., o 
investičních společnostech a investičních fondech, a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 
penzijním spoření. V návaznosti na tuto změnu se navrhuje dokončit nahrazování pojmu 
„obchodní rejstřík“ pojmem „veřejný rejstřík“ v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. (dále jen 
„zákon 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících“). 
 
V návrhu novely zákona o účetnictví se navrhuje pro vykazování v účetní závěrce doplnit 
možnost členění aktiv na stálá a oběžná. Toto upřesnění umožní sjednotit členění aktiv v 
rozvaze účetní jednotky v návaznosti na předpisy EU a využití dalších možností vykazování 
účetních informací podle směrnice 2013/34/EU.  
 
Úpravy zákona o účetnictví v návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES budou, oproti původnímu záměru, součástí návrhu novely zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů.   
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 
Vzhledem k tomu, že směrnice vyžaduje, aby byla do národních právních systémů 
transponována do 6. prosince 2016 (s předpokládanou účinností od 1. ledna 2017), je 
nezbytné k uvedeným datům reagovat na požadavky, které směrnice klade, novelou zákona o 
účetnictví. 
  
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
 
Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava České republiky a Listina 
základních práv a svobod. 
 
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat 
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 
Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 
zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). Kromě toho je nutno dbát i mezí 
vyplývajících z ústavně zajištěné nedotknutelnosti vlastnictví. 
 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a 
garantuje dodržování základních lidských práv a svobod. 
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Návrh novely zákona o účetnictví předpokládá pozitivní dopad na zákaz diskriminace ve 
smyslu antidiskriminačního zákona, sociální dopady i pozitivní dopady na životní prostředí.  
 
Transparentní přístup dotčených účetních jednotek k vykazování nefinančních informací, 
týkajících se otázek životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, respektování 
lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství, poskytuje široké veřejnosti další kontrolní 
mechanismus nad dodržováním výše zmíněných otázek.  

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími pro 

Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 
 
Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 
judikatury Soudního dvora Evropské unie. 
 
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z 
členství v Evropské unii vyplývají. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s relevantním sekundárním právem Evropské unie v 
oblasti účetnictví, konkrétně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění 
nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a 
skupinami.  

 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána 
 

Mezinárodní smlouvy mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační přednost před 
zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah mezinárodních smluv vůči vnitrostátním 
právním předpisům je vymezen v článku 10 Ústavy České republiky, kde je princip aplikační 
přednosti mezinárodních smluv výslovně stanoven. Stanoví-li tedy mezinárodní smlouva něco 
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při 
případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována 
právě mezinárodní smlouva. 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 
 
7. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ostatními právními předpisy 

stejné právní síly 
 

V současné době nejsou k dispozici informace o tom, že by v legislativním procesu byla 
projednávána právní norma stejné právní síly, která by jakýmkoli způsobem měnila zákon o 
účetnictví.  
 
8. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
 
S ohledem na skutečnost, že navrhovaná právní úprava obsahuje převážně změny vyvolané 
transpozicí směrnice, nepředpokládá se dopad těchto změn na veřejné rozpočty.  
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Povinnost uvádět nefinanční informace budou mít velké účetní jednotky, které překračují 
průměrný počet 500 zaměstnanců v průběhu účetního období a zároveň jsou subjektem 
veřejného zájmu. Zároveň jsou povinny uvádět nefinanční informace konsolidující účetní 
jednotky velkých skupin, které překračují počet 500 zaměstnanců v průběhu účetního období 
a zároveň jsou subjekty veřejného zájmu. 
 
Velká účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě z těchto tří 
kritérií: 
(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. 
 
S ohledem na výše zmíněná kritéria se uvádění nefinančních informací podle požadavků 
směrnice bude v České republice týkat zhruba 26 obchodních společností. Tento počet je 
podložen statistickými údaji ČSÚ ke dni 19. 10. 2015, kdy byl v Registru ekonomických 
subjektů (RES) proveden výběr subjektů podle výše požadovaných kritérií. Poslední aktuální 
údaje za obrat a aktiva jsou za rok 2013. Počty zaměstnanců jsou převzaty z dat ČSSZ. 
 
Dále je nutné vzít v potaz možnost osvobození od uvádění nefinančních informací pro účetní 
jednotky podle § 32g odst. 7 návrhu zákona, které jsou již zahrnuty do konsolidace v rámci 
vyššího konsolidačního celku. Po zohlednění tohoto osvobození se uvádění nefinančních 
informací bude v České republice týkat zhruba 5 obchodních společností.    
 
9. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 
 
Vzhledem k tomu, že podstatnou část navrhované právní úpravy představuje transpozice 
směrnice, nepředpokládá se její dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů. 
Pokud se jedná o ostatní navrhované úpravy, které přímo s transpozicí směrnice nesouvisejí, 
ani u těchto se nepředpokládá jejich dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů. 
 
10. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
 
Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující: 
 
a) Přiměřenost 
Po stránce věcné představuje navržená právní úprava zejména regulaci práv a povinností v 
oblasti účetnictví. Tyto lze ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v oblasti 
účetnictví musí být regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným 
nástrojem, který nemá alternativu. 
 
Z hlediska přiměřenosti zvolené právní úpravy je nutno ji posuzovat skrze 
1. kvalitu normativního textu a 
2. zhodnocení šíře diskrece, jakou umožňuje.  
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ad 1. Jakoukoli právní úpravu je nutno poměřovat tím, jak je legislativně zakotvena. 
Jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně náchylné z hlediska zneužití 
ke korupčnímu jednání, neboť jeho výklad připouští minimální pochybnosti. Jasnou úpravu 
lze jen těžko vykládat in praeter legem. Navržená právní úprava si jako jeden ze základních 
cílů vymezuje jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost jednotlivých ustanovení. S ohledem na 
zvolenou techniku novelizace je však zřejmé, že tato ambice je limitována stávající podobou a 
systematikou zákona o účetnictví.  
 
ad 2. Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh 
působností jako takový, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností 
správnímu orgánu umožňuje, respektive jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli 
normativní text zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční 
riziko. Proto se při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nutnost zavedení takové 
diskrece daného orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a 
povinnostech by se v rámci této diskrece rozhodovalo. 
  
b) Efektivita 
Z hlediska efektivity lze k předloženému návrhu novely zákona o účetnictví poznamenat, že 
k uložení i k projednávání plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o účetnictví je příslušný 
v prvním stupni finanční úřad (viz § 37ab zákona o účetnictví). Tento správce daně obvykle 
disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými znalostmi, 
čímž je zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní kontrola, případně 
vynucování, neboť základem pro správné stanovení základu daně z příjmů je účetnictví.  
 
Vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů jsou finanční úřady oprávněny projednávat 
v prvním stupni správní delikty podle výše uvedeného paragrafu, lze v  oblasti účetnictví 
hovořit o vysokém stupni plošného zajištění a kontrolování plnění zákonem uložených 
povinností. 
 
Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv na 
dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
11.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že se jedná 
především o legislativní závazek České republiky vůči Evropské unii podle bodu 3.8. 
písmene h) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), kdy se RIA nezpracovává 
v případě návrhu implementačního předpisu, kde není možnost diskrece a současně návrh 
implementačního předpisu nejde nad rámec požadavků práva EU.  
Skutečnost, že se k návrhu novely zákona o účetnictví RIA nebude zpracovávat, je uvedena 
v usnesení vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015. 
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Návrh novely zákona o účetnictví byl konzultován s odbornou veřejností v rámci pracovní 
skupiny pro účetnictví jmenovanou paní náměstkyní ministra financí, sekce daně a cla. Členy 
této pracovní skupiny jsou, kromě zástupců Ministerstva financí, významní odborníci 
v oblasti účetnictví. Jedná se o zástupce akademické obce (děkan Fakulty financí a účetnictví 
a člen Katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, vedoucí 
Katedry manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické), vicepresident Mezinárodní 
federace účetních, prezidentka Svazu účetních, předseda Výboru pro účetní výkaznictví 
Komory auditorů České republiky, předseda odborného kolegia Sekce účetnictví Komory 
daňových poradců České republiky, vedoucí sekce neziskových organizací Komory daňových 
poradců České republiky, členka výboru Komory certifikovaných účetních a auditor – člen 
výboru pro veřejný sektor Komory auditorů České. 
Dále byl tento návrh novely zákona konzultován i s odborníky, kteří zastupují budoucí 
uživatele a zpracovatele nefinančních informací (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, právní 
kancelář zabývající se problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR), auditorská 
společnost „Velké 4“).  
 
12. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona 

souhlas již v prvém čtení 
 
Navrhuje se, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila 
souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro zvolený postup je skutečnost, že novela zákona o 
účetnictví implementuje předpis Evropské unie, ve kterém není možnost diskrece a současně 
návrh novely zákona nejde nad rámec požadavků EU. Navrhovaná právní úprava přitom 
z možností daných směrnicí volí taková řešení, která minimalizují doplňkovou administrativní 
zátěž dotčených subjektů a přitom důsledně plní cíl předpisu Evropské unie. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K Čl. I 
 
K bodu 1 (§ 1c odst. 1 písm. b)) 
 
Navrhuje se legislativně technická úprava – sjednocení terminologie § 1b a §1c. 
  
K bodům 2, 3 a 8 (§ 1f odst. 1 písm. d) bod 1 až 4 a § 9 odst. 4 písm. a) až d)) 
 
Navrhuje se nahradit spojky slučovací spojkami vylučovacími. V dotčených ustanoveních je 
z logiky textu zřejmé, že záměrem předkladatele není kumulativní význam spojení.  
 
K bodu 4 (§ 3 odst. 3) 
 
§ 3 odst. 3 upravuje okamžik začátku a konce účetního období v případě přeměn účetních 
jednotek, u kterých je uplatňován institut rozhodného dne. V ostatních případech platí obecná 
úprava § 17 a § 19. Návrh § 3 odst. 3 písm. a) se tudíž vztahuje na vnitrostátní přeměny 
obchodních korporací, jejichž právní účinky nastávají zápisem do obchodního rejstříku; tj. (i) 
nástupnická účetní jednotka v případě fúze, (ii) účetní jednotka, na kterou přechází jmění 
nebo část jmění rozdělované účetní jednotky v případě rozdělení a (iii) účetní jednotka, na 
kterou přechází jmění zanikající účetní jednotky v případě převodu jmění na společníka. 
 
Dále se návrh úpravy § 3 odst. 3 vztahuje též na:  

a) přeshraniční přeměny obchodních korporací, jejichž právní účinky nastávají zápisem 
do obchodního rejstříku nebo jiným dnem určeným právním řádem jiného členského 
státu než ČR, a to v závislosti na tom, jakým právním řádem se má řídit nástupnická 
právnická osoba poté, co nastanou právní účinky přeshraniční přeměny, 

b) přeměny jiných právnických osob než obchodních korporací, jejichž právní účinky 
nastávají zápisem do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob (§ 176 a § 177 
občanského zákoníku) a 

c) přeměny jiných právnických osob než obchodních korporací, jejichž právní účinky 
nastávají k jinému okamžiku stanovenému zvláštními zákony, než k okamžiku zápisu 
do veřejného rejstříku. 

 
K bodům 5, 6, 7 a 15 (§ 3 odst. 4 písm. e), § 3 odst. 6 písm. b), § 4 odst. 8 písm. v) a § 17 
odst. 6) 
 
Navrhuje vypuštění nadbytečných slov vzhledem k tomu, že přejímající společník v případě 
převodu jmění na společníka je zároveň nástupnickou účetní jednotku.   
 
Dále se navrhuje legislativně technická úprava spočívající ve vypuštění nadbytečných slov 
vzhledem k tomu, že v návrhu se předpokládají přeměny nejen u obchodních korporací, ale i u 
účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi a nahrazení slova „obchodního“ 
slovem „veřejného“ podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob. 
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K bodu 9, 10 a 11 (§ 9 odst. 4 písm. i) až k)) 
 
Navrhuje se rozdělení písmena j) na dvě samostatná písmena, neboť se jedná o rozdílné 
právnické osoby. 
 
K bodu 12, 14 a 16 (§ 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 5 a 7) 
 
Navrhuje se legislativně technická úprava spočívající ve vypuštění nadbytečných slov 
vzhledem k tomu, že v návrhu se předpokládají přeměny nejen u obchodních korporací, ale i u 
účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi. 
 
K bodu 13 (§ 17 odst. 3) 
 
Navrhuje se legislativně technická úprava, která doplňuje odkaz na zákon, který upravuje 
přeměny obchodních korporací. 
 
K bodu 17 (§ 17 odst. 9) 
 
Navrhuje se doplnit nový odstavec 9, který bude řešit situace, kdy jiná účetní jednotka než 
obchodní korporace, může být předmětem přeměn podle jiných právních předpisů, s 
uvedením příkladu těchto jiných právních předpisů v poznámce č. 41 pod čarou. Účetní 
jednotky, které nejsou obchodní korporací, použijí ustanovení týkající se přeměn v odstavcích 
3 až 8 obdobně.  
 
K bodu 18 (§ 18 odst. 3 písm. b)) 
 
Navrhuje se zrušení legislativní zkratky „veřejný rejstřík“ pro nadbytečnost. 
 
K bodu 19 (§ 18 odst. 3) 
 
Navrhuje se legislativně technická úprava spočívající ve vypuštění nadbytečných slov 
vzhledem k tomu, že v návrhu se předpokládají přeměny nejen u obchodních korporací, ale i u 
účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi a nahrazení slova „obchodního“ 
slovem „veřejného“ podle zákona č. 304/2013 Sb.. 
 
K bodu 20 (§ 19 odst. 8) 
 
Navrhuje se pro vykazování v účetní závěrce doplnit možnost členění aktiv na stálá a oběžná. 
Toto upřesnění umožní sjednotit členění aktiv v rozvaze účetní jednotky v návaznosti na 
předpisy EU. 
 
K bodu 21 (§ 21a odst. 1) 
 
Z hlediska zvýšení právní jistoty právních subjektů se navrhuje doplnit slovo „veřejného“. 
Z návrhu této úpravy vyplývá, že ustanovení § 21a odst. 1 se netýká účetních jednotek 
zapsaných do jiných než veřejných rejstříků (např. církve), ale pouze účetních jednotek, které 
se zapisují do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob. 
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K bodu 22 (§ 21a odst. 8) 
 
Navrhuje se do odstavce 8 doplnit novou povinnosti týkající se uvádění nefinančních 
informací podle části osmé. Z důvodu zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek platí 
pro samostatnou zprávu podle § 32h písm. a) obdobně § 21a odst. 1 až 7.    
 
K bodu 23 (§ 21a odst. 10) 
 
Navrhuje se upřesnění ustanovení § 21a odst. 10 v souladu s čl. 32 odst. 2 písm. b) směrnice 
č. 2013/34/EU. Cílem navrhované úpravy je uvést konkrétní sbírku listin veřejného rejstřík, 
ve které je účetní závěrka uložena.  
 
K bodům 24 a 25 (§ 24 odst. 3 písm. a) a § 24 odst. 5) 
 
Navrhuje se úprava, která bude řešit situace oceňování, i u jiných účetních jednotek než jsou 
obchodní korporace. 
 
K bodu 26 (§ 27 odst. 1 písm. d)) 
 
Legislativně technická úprava navazující na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.  
 
K bodu 27 (§ 27 odst. 1 písm. g)) 
 
Navrhuje se terminologická úprava v návaznosti na občanský zákoník.   
 
K bodu 28 (§ 28 odst. 4) 
 
Legislativně technická úprava v souladu s občanským zákoníkem, kdy se navrhuje doplnit 
slovo „pachtýř“ s ohledem na smlouvu o pachtu obchodního závodu.  
 
K bodu 29 (§ 32e) 
 
Navrhuje se nahrazení termínu „členem“ vhodnějším termínem „členským státem“. 
 
K bodu 30 (ČÁST OSMÁ) 
 
Navrhuje se doplnit novou část osmou týkající se uvádění nefinančních informací podle 
směrnice. 
 
V návrhu § 32f se stanoví velikostní kritéria, v souladu se směrnicí, pro účetní jednotky, které 
budou mít povinnost uvádět nefinanční informace. Povinnost uvádět nefinanční informace 
budou mít velké účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a jsou zároveň 
subjektem veřejného zájmu, a které zároveň překročí kritérium 500 zaměstnanců v průběhu 
účetního období. Dále se tato povinnost vztahuje i na konsolidující účetní jednotky velkých 
skupin účetních jednotek, které jsou subjekty veřejného zájmu a překračují průměrný počet 
500 zaměstnanců v průběhu účetního období. 
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Návrh § 32g stanoví pro výše zmíněné účetní jednotky rozsah uváděných nefinančních 
informací, způsob jejich zveřejnění a zároveň stanoví, které účetní jednotky nemají povinnost 
nefinanční informace uvádět (tj. jsou osvobozeny). Uváděné nefinanční informace obsahují 
informace týkající se alespoň otázek životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých 
otázek, respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství, včetně popisu 
obchodního modelu účetní jednotky, popisu opatření vztahujících se ke sledovaným otázkám, 
popisu výsledků těchto opatření, hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami a klíčové 
nefinanční ukazatele výkonnosti, které se k dané podnikatelské činnosti vztahují. Uvedené 
nefinanční informace by přitom měly pokrývat oblasti, ve kterých existuje velké riziko 
zejména nepříznivých dopadů na společnost, souvisejících s její podnikatelskou činností.  
 
Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace může pro uvedení nefinančních informací 
vycházet z vnitrostátních, unijních nebo mezinárodních metodik jako jsou například systém 
pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), iniciativa OSN „UN Global Compact“, 
obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv, které provádějí rámec OSN „Chránit, 
dodržovat a napravovat“, směrnice pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro 
nadnárodní společnosti, norma Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce o zásadách pro nadnárodní společnost a sociální 
politiku, globální iniciativa pro podávání zpráv („Global Reporting Initiative“). 
 
Cílem je prezentovat nejen pozitivní souvislosti činnosti obchodní společnosti, ale též 
identifikovat nepříznivé dopady existující i potenciální, předcházet jim a zmírňovat je, a to v 
relevantních a přiměřených případech s ohledem na dodavatelské a subdodavatelské řetězce. 
 
Návrh § 32h stanoví postup v případě, že se účetní jednotka rozhodne podávat nefinanční 
informace v samostatné zprávě Účetní jednotka, která má povinnost uvádět nefinanční 
informace, má možnost tyto informace uvádět v samostatné zprávě, která obsahově splňuje 
požadavky podle § 32g odst. 1 a 2 a je zveřejněna společně s výroční zprávou anebo je 
zpřístupněna veřejnosti na internetových stránkách účetní jednotky do šesti měsíců od 
rozvahového dne způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Účetní jednotka, která se rozhodne uvádět nefinanční informace v samostatné zprávě 
způsobem podle návrhu § 32h písm. b) je uvede na internetových stránkách. Zároveň je účetní 
jednotka v takovém případě povinna ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě 
uvést odkaz na internetové stránky (způsobem umožňujícím dálkový přístup), kde jsou 
uveřejněny nefinanční informace tak, aby tyto informace byly dostupné jednoduchým 
způsobem po zadání elektronické adresy. Elektronickou adresou se rozumí internetová stránka 
společnosti.  
 
Zákon vyžaduje, aby bylo možné jednoduchým způsobem na stránkách dané účetní jednotky 
danou informaci nalézt. Obecně je přípustné, aby na hlavní internetové stránce figurovala 
například záložka „O společnosti“, kde by po kliknutí na tento odkaz bylo možné požadované 
údaje nalézt. 
 
Navržené znění §32i stanoví postup auditora při ověřování nefinančních informací. Auditor 
pouze ověří, zda byly požadované nefinanční informace uvedeny ve výroční zprávě nebo v 
konsolidované výroční zprávě nebo zda byla vypracována samostatná zpráva. Předmětem 
ověření není věcná relevance jednotlivých uváděných údajů. 
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K bodu 31 (§ 37a odst. 1 písm. e) 
 
Navrhuje se vložení správního deliktu za nesestavení zprávy o platbách podle § 32b.  
 
K bodu 32, 35 a 37 (§ 37a odst. 1 písm. h), § 37a odst. 2 písm. g) a § 37a odst. 3 písm. c)) 
 
Protiprávním jednáním, které je znakem objektivní stránky skutkové podstaty správního 
deliktu, nemůže být sloveso vztahující se k neživému předmětu (dikce „účetní závěrka“ 
či „přehledy neobsahují“). Objektivní stránku skutkové podstaty je proto nutno upravit tak, 
že na její začátek se umístí sloveso vyjadřující protiprávní jednání, které se váže přímo 
k subjektu správního deliktu, tedy účetní jednotce nebo konsolidující účetní jednotce, 
která je povinna splnění povinnosti zajistit, a pokud tak neučiní, odpovídá za správní delikt.  
 
K bodům 33 a 34  (§ 37a odst. 1 písm. n) a o), § 37a odst. 2 písm. e) a f))  
 
V souvislosti s návrhem na začlenění uvádění nefinančních informací do právního řádu České 
republiky se považuje za nutné také vymezit správní delikty, kterých se mohou dopustit účetní 
jednotky nebo konsolidující účetní jednotky, které jsou povinny uvádět nefinanční informace 
vymezené v části osmé návrhu novely zákona.  
 
K bodu 36 (§ 37a odst. 2 písm. k)) 
 
Navrhuje se odstranění duplicity správního deliktu v § 37a odst. 2 a následné zavedení 
správního deliktu za nezveřejnění zprávy o platbách podle § 32d. 
 
K bodu 38, 39 a 40 (§ 37a odst. 4 písm. a), b) a d)) 
 
Legislativně technická úprava navazující na nové správní delikty v § 37a odst. 1. 
 
K bodu 41 (§ 37aa odst. 1) 
 
Legislativně technická úprava navazující na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.  
 
K bodu 42 (§ 37aa odst. 2) 
 
Navrhuje se úprava, neboť v řízení o správním deliktu se primárně rozhoduje o vině 
obviněného za správní delikt, a až tehdy, je-li obviněný uznán vinným, je mu uložena pokuta, 
přičemž výrokovou část rozhodnutí o správním deliktu tvoří výrok o uznání viny a výrok o 
uložení pokuty.  
 
Dále se navrhuje se úprava textu tak, aby se pojem „aktiva“ sjednotil s definicí aktiv v § 1d 
odst. 1 zákona. 
 
Dále se navrhuje nahradit slova „odst. 3“ slovy „odst. 4“. Jedná se o legislativně technickou 
úpravu navazující na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.  
 
K bodu 43 (§ 37ab odst. 2) 
 
Legislativně technická úprava navazující na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.  
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K bodu 44 (§ 37b odst. 1) 
 
Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony bylo mimo jiné upraveno znění ustanovení § 
30 zákona o účetnictví. Text „§ 30 odst. 5“ na konci ustanovení § 37b odst. 1 zákona o 
účetnictví, který je zmocňovacím ustanovením k vydání příslušného prováděcího předpisu v 
oblasti inventarizace majetku a závazků neobsahuje příslušné skutečnosti. Navrhuje 
se  nahradit uvedený text textem „§ 30 odst. 9“. Předmětem této úpravy je shoda „odkazu“ s 
textem příslušného ustanovení zákona o účetnictví, tj. zmocňovací ustanovení bude odpovídat 
skutečnostem, které obsahuje platné znění § 30. 
 
K Čl. II 
 
Přechodné ustanovení  
 
Navrhuje se, aby ustanovení novely zákona použily účetní jednotky poprvé v účetním období, 
které započalo v roce 2017 nebo později. 
 
K Čl. III 
 
Účinnost 
 
Navrhuje se, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 

 
V Praze dne 27. dubna 2016 

 
  
 

Předseda vlády: 
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r. 

 
 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí:  
Ing. Andrej Babiš v. r.  
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	18. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“)“ zrušují.
	19. V § 18 odst. 3 větě poslední se slova „obchodní korporace do obchodního“ nahrazují slovy „do veřejného“.
	20. V § 19 odst. 8 se za větu druhou vkládá věta „Pro účely vykazování v účetní závěrce se aktiva mohou členit na stálá a oběžná.“.
	21. V § 21a odst. 1 větě první se za slova „zapisují do“ vkládá slovo „veřejného“.
	22. V § 21a odst. 8 zní:
	„(8) Odstavce 1 až 7 platí obdobně pro konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o platbách, konsolidovanou zprávu o platbách podle části sedmé a pro uvádění nefinančních informací podle § 32h písm. a).“.
	23. V § 21a odst. 10 větě první se slovo „kde“ nahrazuje slovy „ve které sbírce listin veřejného rejstříku“.
	24. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní korporace“ zrušují.
	25. V § 24 odst. 5 větě první se slova „vyžadovaném zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev“ nahrazují slovy „při přeměnách“.
	26. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova „to neplatí v případech uvedených v odstavci 3“ zrušují.
	27. V § 27 odst. 1 písm. g) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „povinnosti“.
	28. V § 28 odst. 4 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“.
	29. V § 32e se slovo „členem“ nahrazuje slovy „členským státem“.
	30. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:
	31. V § 37a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
	„e) nesestaví zprávu o platbách podle § 32b,“.
	Dosavadní písmena e) až p) se označují jako písmena f) až q).
	32. V § 37a odst. 1 písm. h) se slova „jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v“ nahrazují slovy „nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle“.
	33. V § 37a odst. 1 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:
	„n) neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g,
	o) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,“.
	Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena p) až s).
	34. V § 37a odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
	„e) neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční informace podle § 32g,
	f) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,“.
	Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena g) až l).
	35. V § 37a odst. 2 písm. g) se slova „jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti“ nahrazují slovy „nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti“.
	36. V § 37a odst. 2 písm. k) se slovo „nesestaví“ nahrazuje slovem „nezveřejní“.
	37. V § 37a odst. 3 písm. c) se slova „jí zpracované přehledy neobsahují veškeré údaje“ nahrazují slovy „nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje“.
	38. V § 37a odst. 4 písm. a) se tex „h)“ nahrazuje textem „i)“.
	39. V § 37a odst. 4 písm. b) se text „g)“ nahrazuje textem „h)“, text „i)“ se nahrazuje textem „j)“ a text „n)“ se nahrazuje textem „q)“.
	40. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „o) nebo p)“ nahrazují slovy „r) nebo s)“.
	41. V § 37aa odst. 1 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.
	42. V § 37aa odst. 2 se slova „uložení pokuty“ nahrazují slovy „správním deliktu“, slova „odst. 3 tato zjištěná“ nahrazují textem „odst. 4“ a slova „neupravená o položky podle § 26 odst. 3“ se nahrazují slovy „zjištěná v řízení o správním deliktu“.
	43. V § 37ab odst. 2 se text „k)“ nahrazuje textem „r) nebo s)“.
	44. V § 37b odst. 1 se text „§ 30 odst. 5“ nahrazují textem „§ 30 odst. 9“.
	Čl. II
	Přechodné ustanovení
	Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí tohoto zákona, se použije zákon č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
	Čl. III
	Účinnost
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
	11.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
	12. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení



