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SPRÁVNÍ DELIKTY PODLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ 

Paragraf 
ZÚ Účetní jednotka – podvojné účetnictví 

§ 37a
odst. 4 

písm. a) 

Za přestupek lze uložit pokutu do výše. 

Pokuta 6 % hodnoty aktiv1, pokud se: 

účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví 
podle tohoto zákona dopustí přestupku tím, že: 

a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,
c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1,
d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 6,
i) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky

mezinárodní účetní standardy,

§ 37a
odst. 4 

písm. b) 

Pokuta 3 % hodnoty aktiv1, pokud se: 

1 Jedná se o aktiva netto. Více Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

https://next.codexis.cz/legislativa/CR482_2022_01_01?hash=match-0&citation=unit-1795&citation=unit-1799#unit-1795
https://next.codexis.cz/legislativa/CR482_2022_01_01?hash=match-0&citation=unit-1795&citation=unit-1799&citation=unit-1803#unit-1795
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-ministerstva-financi-k-aplikaci-nekterych-ustanoveni-zakona-c-221-2015-sb-kterym-se-meni-zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-900-x.html
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