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Schválení účetní závěrky 

I tento rok si vás dovolujeme upozornit na vaši zákonnou povinnost související se skončením účetního 

období, vyplývající ze zákona o účetnictví a rovněž ze zákona o veřejných rejstřících.  

Obchodní společnosti mají povinnost předložit příslušnému orgánu společnosti (zpravidla valné hromadě) 

ke schválení účetní závěrku za uplynulé účetní období tak, aby byla tímto orgánem schválena ve lhůtě 

6 měsíců po skončení tohoto účetního období. Schválenou účetní závěrku (a také výroční zprávu, pokud 

je společnost auditována) je následně potřebné uložit do Sbírky listin ve lhůtě 30 dnů od jejího schválení 

příslušným orgánem, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období. To 

znamená, že účetní závěrka za účetní období, které skončilo 31. 12. 2017, by měla být schválena 

příslušným orgánem společnosti do 30. 6. 2018 a založena do Sbírky listin nejpozději do 31. 12. 2018.  

V případě nesplnění výše uvedených povinností může příslušný orgán uložit společnosti pokutu až do 

výše 100 000 Kč nebo do výše 3 % brutto hodnoty aktiv celkem. 

Máte-li zájem, jsme připraveni připravit pro vaši společnost i Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 

v souladu se zákonem o obchodních korporacích, a pak jí společně se schválenou účetní závěrkou uložit 

do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. 

V případě zájmu o výše uvedené poradenství či doplňujících otázek se na nás, prosím, neváhejte obrátit.  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po 

zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. 

Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná 

rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/
https://accace.cz/subscribers-cz/


News Flash I Accace Czech Republic I Schválení účetní závěrky 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Nela Čechová  

Corporate Services Manager 

Email: Nela.Cechova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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