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Účetní závěrka 
– řádná, mimořádná, mezitímní

§ 6 odst. 4 ZÚ
(4) Účetní jednotky jsou povinny sestavovat účetní závěrku podle § 18 jako řádnou, popřípadě jako mimořádnou nebo
mezitímní, a kromě toho v případech stanovených podle § 22 až 22b sestavují i konsolidovanou účetní závěrku.

§ 19 ZÚ
(1) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou 
účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují 
mimořádnou účetní závěrku. Rozvahu jako zahajovací sestavují účetní jednotky v případech uvedených v § 17 odst. 1 
s výjimkou k prvnímu dni účetního období.
(2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne; to platí 
obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se 
sestavuje účetní závěrka.
(3) V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu 
účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen "mezitímní účetní závěrka"). V případech 
sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky:
...

Právní předpis – Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Paragraf Obsah Význam 

§ 19 odst. 3

... Účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) až h), které jsou 
příjemci prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků a jsou povinny tyto prostředky vypořádat podle 
zvláštního právního předpisu,11d) a uplatňují hospodářský rok podle § 3 
odst. 2 a 3, sestavují k 31. prosinci kalendářního roku mezitímní účetní 
závěrku, při které nepoužijí ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a § 24 odst. 
6 písm. b). 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní
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Zvláštní právní předpis – Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

Paragraf Obsah Význam 

ZÁLOHA NA VÝPLATU PODÍLU NA ZISKU 

§ 40 odst. 2

VYPOŘÁDACÍ PODÍL 

ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU – S.R.O. 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní
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