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DESATERO, co v ědět ke správnému zaú čtování 
schválené valné hromady 

1. 
Máme pro zaúčtování k dispozici valnou hromadu, případně 
rozhodnutí jediného společníka. 

2. 

Víme z valné hromady, případně rozhodnutí jediného společníka, 
kam přidělit zisk běžného účetního období (431), zisk minulých let 
(425), případně kam se ztrátou běžného účetního období (431) a 
ztrátou minulých let (425). 

3. 

Máme jasno, zda vytváříme rezervní fond a jsme v souladu se 
společenskou smlouvou (tam je potřeba se podívat). Není-li ve 
společenské smlouvě upraveno, že tvoříme rezervní fond, 
nemůžeme fond tvořit. Stejně tak máme jasno, zda vytváříme 
sociální fond  a opět jsme v souladu se společenskou smlouvou, 
jinak nemůžeme tvořit, natož čerpat.*) 

4. 

Máme-li schváleny podíly na zisku, spočítáme si, kdy budeme 
srážet zvláštní sazbu daně bez ohledu na skutečnou výplatu a 
tento den hlídáme.  Samozřejmě, bude-li zaplaceno v souladu se 
zákonem o korporacích případně rozhodnutí valné hromady dříve, 
spočítáme a hlídáme den, který se odvíjí od výplaty nikoliv od 
rozhodnutí valné hromady.  

5. 
Hlídáme také den, kdy budeme případnou zvláštní sazbu daně 
odvádět finančnímu úřadu. 

6. 
Uděláme si jasno v tom, zda podíly na zisku nejsou osvobozeny 
podle § 19 ZDP. 

7. 
Víme, že od schválení účetní závěrky se odvíjí také uložení do 
sbírky listin. 

8. 

Víme, že do sbírky listina patří také návrh na rozdělení zisku a 
konečná podoba rozdělení (§ 66 z. č. 304/2013 Sb. o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob).  
Platí pro auditované i neauditované účetní jednotky. 

9. 

Víme, že do sbírky u auditovaných účetních jednotek patří výroční 
zpráva  (§ 84 ZOK) a u neauditovaných účetních jednotek také 
zpráva o vztazích [§ 82 ZOK, § 66 písm. l) a písmeno c) z. č. 
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob]. 

10. 
Víme, že pokud neuložíme do sbírky listin, nemáme účetnictví 
úplné a dopouštíme se správního deliktu podle § 37 odst. 1 
písm. g) zákona o účetnictví. 

P.S. máme určeno, kdo za vše odpovídá 
 
*) Výjimkou pro tvorbu rezervního fondu by bylo, pokud by společnost neudělala tzv. „Popt in“ (tj. nepodřídila se 

novému zákonu o korporacích jako celku – více § 777 odst. 5 ZOK)., pak by tvořila podle starého obchodního 

zákoníku. 


