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Příloha č. 5 – Přehled právních předpisů, které pracují s pojmem „výroční zpráva“ 

Číslo 

právníh

o 

předpis

u 

Název 

právního 

předpisu  

 

Konkrétní text Poznámk

a - 

Vazba, 

resp. 

odkaz  na 

z.č.563/19

91 Sb., o 

účetnictví 

– ANO/NE 

Výroční zpráva Ověření auditorem 

106/199

9 Sb. 

 

 

Zákon č. 

106/1999 

Sb., o 

svobodné

m 

přístupu k 

informací

m 

 

§ 5 Zveřejňování informací 

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve 

svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je 

všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto 

informace: 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své 

činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18), 

§ 18 Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit 

výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v 

oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující 

následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 

ne (2) Pokud má povinný subjekt 

zvláštním zákonem uloženou 

povinnost předkládat veřejnou 

výroční zprávu obsahující 

informace o jeho činnosti, 

začleňuje údaje podle 

odstavce 1 do této výroční 

zprávy jako její 

samostatnou část s názvem 

"Poskytování informací podle 

zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k 

informacím". 

 

X 
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přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech 

výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 

zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění 

nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání 

a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou 

povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující 

informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 

do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem 

"Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím". 

 

 

89/2012 

Sb. 

Zákon 

č.89/2012 

Sb., 

občanský 

zákoník 

 

Výroční zpráva 

§ 358 [Komentář WK] [DZ] 

 (1) Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého 

měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období. 

 (2) Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled 

ANO § 358  

 (1) Nadace sestaví 

výroční zprávu do konce 

šestého měsíce od uplynutí 

předcházejícího účetního 

období. 

§415 

(2) Účetní závěrku ústavu 

ověřuje auditor, pokud mu 

to ukládá zakladatelské 

právní jednání nebo statut, 

anebo pokud výše čistého 

obratu ústavu překročí 



3 
 

o veškeré činnosti nadace včetně zhodnocení této činnosti. 

 (3) Ve výroční zprávě nadace uvede alespoň 

a) přehled o vlastním majetku a závazcích, 

b) u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které 

poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, 

c) přehled o tom, jak byl majetek nadace použit, 

d) přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek 

v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, 

e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržela 

pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 

356, a přehled nákladů na vlastní správu a 

f) zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu 

auditora, je-li nadace povinna mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem. 

(4) Vyjde-li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která 

odůvodňuje opravu zprávy, nadace opravu bez zbytečného 

odkladu provede a uveřejní. 

§ 359 [Komentář WK] 

(1) Požádá-li o to dárce, nadace údaje o dárci ve výroční 

zprávě neuvede. Stejné právo má i příjemce nadačního 

příspěvku. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě vyšší 

než 10 000 Kč, může žádat o zachování anonymity jen člověk, 

jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, 

zejména z důvodů zdravotních. 

(2) Nadace zachová anonymitu, doručí-li jí oprávněné osoby 

 (2) Výroční zpráva 

obsahuje účetní závěrku a 

přehled o veškeré činnosti 

nadace včetně zhodnocení 

této činnosti. 

 (3) Ve výroční zprávě 

nadace uvede alespoň 

a) přehled o vlastním majetku 

a závazcích, 

b) u jednotlivých nadačních 

darů přehled o osobách, které 

poskytly nadační dar v 

hodnotě vyšší než 10 000 Kč, 

c) přehled o tom, jak byl 

majetek nadace použit, 

d) přehled o osobách, kterým 

byl poskytnut nadační 

příspěvek v hodnotě vyšší 

než 10 000 Kč, 

e) zhodnocení, zda nadace 

při svém hospodaření 

dodržela pravidla pro 

poskytování nadačních 

příspěvků podle § 353 až 356, 

a přehled nákladů na vlastní 

správu a 

f) zhodnocení základních 

údajů roční účetní závěrky a 

deset milionů Kč. V těchto 

případech auditor ověřuje i 

výroční zprávu ústavu. 
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žádost před schválením výroční zprávy. Člověk, jenž dostal 

nadační příspěvek z humanitárních důvodů, však může uplatnit 

své právo na anonymitu kdykoli, jestliže jej nadace o jeho 

právu při poskytnutí příspěvku nepoučila; má se za to, že 

poučení nebylo dáno. 

§ 360 [Komentář WK] 

(1) Nadace výroční zprávu uveřejní do třiceti dnů od jejího 

schválení správní radou a zpřístupní ji také ve svém sídle. 

Není-li nadace zřízena jako veřejně prospěšná, postačí 

zpřístupnit výroční zprávu v jejím sídle. 

(2) Neschválila-li správní rada výroční zprávu, uveřejní nadace 

výroční zprávu způsobem upraveným v odstavci 1 nejpozději 

do konce bezprostředně následujícího účetního období a 

uvede, že výroční zpráva nebyla schválena a z jakých důvodů. 

§ 361 [Komentář WK] 

Každý může ve veřejném rejstříku do výroční zprávy nahlížet a 

činit si z ní výpisy, opisy nebo kopie. Stejné právo lze uplatnit 

také v sídle nadace. 

370 [Komentář WK] 

(1) Nesvěří-li nadační listina nebo v mezích jejího určení statut 

nadace dozorčí radě další působnost, dozorčí rada 

a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona 

a ve shodě s nadační listinou i statutem, 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování 

nadačních příspěvků, 

c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává 

zprávu auditora, je-li nadace 

povinna mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem. 
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návrhy na jejich odstranění, 

d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, 

mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, 

e) vyjadřuje se k výroční zprávě a 

f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné 

formě zprávu o své kontrolní činnosti. 

(2) Dozorčí rada zastupuje nadaci proti členu správní rady, 

jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady 

odporuje zájmům nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada 

jednoho ze svých členů. 

§ 411 [Komentář WK] [Průvodce] 

(1) Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou 

účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. 

 (2) Správní rada rozhoduje o zahájení provozu obchodního 

závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího 

předmětu, pokud zakladatelské právní jednání neurčí něco 

jiného. 

§ 415 [Komentář WK] [Průvodce] 

(1) Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s 

hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu 

nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu. 

(2) Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá 

zakladatelské právní jednání nebo statut, anebo pokud výše 

čistého obratu ústavu překročí deset milionů Kč. V těchto 

případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu. 



6 
 

§ 416 [Komentář WK] [Průvodce] 

Výroční zpráva 

(1) Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí 

stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví 

další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, 

včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o 

případných změnách zakladatelského právního jednání nebo 

změnách členství v orgánech ústavu. 

(2) Neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob 

uveřejnění, uveřejní ústav výroční zprávu nejpozději do šesti 

měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin. 

Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a 

pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie. 

 

90/2012 

Sb. 

 

Zákon 

č.90/2012 

Sb., o 

obchodní

ch 

korporací

ch 

 

§ 416 [Komentář WK] [Průvodce] 

Výroční zpráva 

(1) Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí 

stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví 

další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, 

včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o 

případných změnách zakladatelského právního jednání nebo 

změnách členství v orgánech ústavu. 

(2) Neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob 

uveřejnění, uveřejní ústav výroční zprávu nejpozději do šesti 

měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin. 

Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a 

pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie. 

ANO § 416  Výroční zpráva 

(1) Výroční zpráva ústavu 

obsahuje kromě náležitostí 

stanovených jiným právním 

předpisem upravujícím 

účetnictví další významnější 

údaje o činnosti a 

hospodaření ústavu, včetně 

výše plnění poskytnutých 

členům orgánů ústavu, a o 

případných změnách 

zakladatelského právního 

jednání nebo změnách 

členství v orgánech ústavu. 
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§ 436 [Komentář WK] 

(1) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami 

společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným 

tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady 

alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a 

místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li 

společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách 

alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a 

do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, 

věta první se nepoužije. 

(2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo 

způsobem podle odstavce 1 také zprávu o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je 

součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, 

zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně. 

 

 

563/199

1 Sb. 

 

Zákon 

č.563/199

1 Sb., o 

účetnictví 

 

(8) Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení 

účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a 

označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní 

závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, 

podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní 

podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními 

předpisy. Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny 

účetních jednotek upraví 

 a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, vyhotovení 

výroční zprávy a zprávy podle části sedmé, 

§ 21 [Komentář WK] 

Výroční zpráva 

ANO xxx xxx 
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(1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, 

jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o 

vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském 

postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech 

uvedených v § 20 odst. 2. 

(2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro 

naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně 

finanční a nefinanční informace 

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou 

významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, 

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

d) o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, 

e) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovněprávních vztazích, 

f) o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část 

obchodního závodu v zahraničí, 

g) požadované podle zvláštních právních předpisů. 

(3) Střední účetní jednotky, malé účetní jednotky a mikro 

účetní jednotky neuvádějí ve výroční zprávě nefinanční 

informace podle odstavce 2 písm. a) až f). 

(4) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku 

hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která 

používá investiční nástroje, případně další obdobná aktiva a 
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pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o 

a) cílech a metodách řízení rizik dané účetní jednotky, včetně 

její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných 

transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a 

b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích 

souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka 

vystavena. 

(5) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku podle § 18, 

19a, 22 a 23a a zprávu auditora, případně další dokumenty a 

údaje podle zvláštního právního předpisu. 

(6) Účetní jednotky, kterým povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem stanoví zvláštní právní předpis, vyhotovují 

výroční zprávu nebo obdobný dokument, pokud jim tuto 

povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 

(7) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 

20 obdobně; předmět ověření je stanoven zákonem 

upravujícím činnost auditorů. 

(8) Součástí výroční zprávy nebo obdobného dokumentu podle 

zvláštních právních předpisů u účetních jednotek uvedených v 

§ 1f, které se zapisují do veřejného rejstříku, je i přehled o 

majetku a závazcích. 

185/200

1 Sb. 

 

Zákon 

č.185/200

1 Sb., o 

odpadech 

a o 

změně 

některých 

§31m) Vydávání oprávnění k provozování kolektivního 

systému 

(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního 

systému na základě žádosti osoby (dále jen „žadatel“), která 

prokáže splnění podmínek stanovených pro provozovatele 

systému tímto zákonem. 

ne  § 31n 

(6) Provozovatel systému je 

povinen zajistit, aby auditor 

a) ověřil správnost a úplnost 

účetní závěrky a výroční 

zprávy provozovatele 
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dalších 

zákonů 

 

(2) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního 

systému se podává u ministerstva ve dvou listinných 

vyhotoveních a současně v elektronické podobě. Žádost 

obsahuje obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, 

identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a seznam všech 

společníků žadatele s uvedením jejich podílu na základním 

kapitálu a na hlasovacích právech nebo seznam všech 

akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním 

kapitálu. K žádosti se připojí 

a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, je-li 

žadatelem společnost s ručením omezeným, nebo stanovy, je-

li žadatelem akciová společnost, 

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis emise 

zaknihovaných akcií žadatele ne starší než 7 dní, je-li 

žadatelem akciová společnost, 

c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje, 

§ 31n 

(6) Provozovatel systému je povinen zajistit, aby auditor 

a) ověřil správnost a úplnost účetní závěrky a výroční zprávy 

provozovatele systému 

systému 

561/200

4 Sb. 

zákon 

č.561/200

4 Sb., o 

předškoln

ím, 

základním

, 

středním, 

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy 

§ 9 [Komentář WK] [DZ] 

Dlouhodobé záměry 

(1) Ministerstvo zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, projednává jeho 

návrh s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými 

ne   
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vyšším 

odborném 

a jiném 

vzděláván

í 

 

organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji, 

předkládá jej vládě ke schválení a zveřejňuje jej způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Vláda předkládá dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k 

projednání. 

(2) Krajský úřad zpracovává v souladu s dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v kraji a předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Část 

dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v kraji, týkající se vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných krajem, předkládá rada kraje 

zastupitelstvu kraje ke schválení. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji je vždy 

zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Dlouhodobý záměr podle odstavce 2 obsahuje analýzu 

vzdělávací soustavy v kraji a stanovuje na základě 

předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce 

a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro 

jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, 

především strukturu oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů 

škol a školských zařízení a jejich kapacitu a návrh na 

financování vzdělávání a školských služeb v kraji. 

(4) Dlouhodobé záměry se vyhodnocují a zpracovávají jednou 

za 4 roky postupem uvedeným v odstavcích 1 a 2. 

§ 10 [Komentář WK] 

Výroční zprávy 

(1) Ministerstvo zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu 
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a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky, předkládá ji 

vládě a zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

(2) Krajský úřad zpracovává každoročně výroční zprávu o 

stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji 

zastupitelstvu kraje a ministerstvu a zveřejňuje vždy způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává 

každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, 

zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve 

škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z 

ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může 

obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

§ 11 [Komentář WK] 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou 

strukturu, obsah a postup zpracování dlouhodobých záměrů a 

výročních zpráv podle § 10 odst. 2 a 3 a termíny jejich 

předkládání a zveřejňování. 

§ 28 [Komentář WK] [DZ] 

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti 

tuto dokumentaci: 

e) výroční zprávy o činnosti školy, 

§174 ČŠI 

10) Výstupem inspekční činnosti je 
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 d) výroční zpráva České školní inspekce. 

(13) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné 

poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející 

z inspekční činnosti za předcházející školní rok a zveřejňuje se 

každoročně v prosinci. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů 

§29 (1) Úřad na ochranu osobních údajů 

d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své 

činnosti, 

§ 36 [Komentář WK] 

Výroční zpráva 

(1) Výroční zpráva Úřadu obsahuje zejména informace o 

provedené kontrolní činnosti a její zhodnocení, informace a 

zhodnocení stavu v oblasti zpracovávání a ochrany osobních 

údajů v České republice a zhodnocení ostatní činnosti Úřadu. 

(2) Výroční zprávu předkládá předseda Úřadu pro informaci 

Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky a 

vládě České republiky do 2 měsíců po skončení rozpočtového 

roku a zveřejňuje ji. 

 

592/199

2 Sb. 

Zákon 

č.592/199

2 Sb., o 

pojistném 

na 

§ 20 

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je 

povinna zřídit zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění 

(dále jen "zvláštní účet"). Zvláštní účet slouží k financování 

ne   
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veřejné 

zdravotní 

pojištění 

 

hrazených služeb na základě přerozdělování pojistného a 

dalších příjmů zvláštního účtu podle počtu pojištěnců, jejich 

věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů věkových 

skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. 

(3) Nákladové indexy se stanoví jako podíl průměrných 

nákladů na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví po 

odečtení části nákladů na nákladné pojištěnce podle § 21a 

odst. 3 a průměrných nákladů na standardizovaného 

pojištěnce. Průměrné náklady na pojištěnce v dané skupině 

podle věku a pohlaví stanoví správce účtu jako průměr nákladů 

všech zdravotních pojišťoven na všechny pojištěnce v dané 

skupině podle věku a pohlaví. Průměrné náklady na 

standardizovaného pojištěnce stanoví správce účtu jako 

průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na ženy ve věku 

15 - 20 let. Ke stanovení nákladových indexů podle věty první 

a průměrných nákladů podle věty druhé a věty třetí se použijí 

údaje z posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. K 

tomu jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny v termínu 

stanoveném pro předkládání výročních zpráv zdravotních 

pojišťoven sdělit správci účtu počty pojištěnců v jednotlivých 

věkových kategoriích podle pohlaví a celkové náklady na 

pojištěnce v těchto kategoriích. Správce účtu je oprávněn 

údaje uvedené ve větě páté požadovat i v jiném termínu, 

rozhodne-li tak dozorčí orgán; v takovém případě jsou 

zdravotní pojišťovny povinny předložit údaje ve lhůtě do 30 

kalendářních dnů ode dne jejich vyžádání. 

§ 21a Zvláštní účet podle § 20 

(10) Příslušné zdravotní pojišťovny vyúčtují správci účtu v 

termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv po 

účetním uzavření kalendářního roku všechny své nákladné 

pojištěnce za tento rok, celkovou úhradu za jednotlivé 
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pojištěnce a nárokovanou částku podle odstavce 3. Správce 

účtu je oprávněn údaje uvedené ve větě první požadovat i v 

jiném termínu, rozhodne-li tak dozorčí orgán; v takovém 

případě jsou zdravotní pojišťovny povinny předložit údaje ve 

lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejich vyžádání. 

 

359/199

9  

 

Zákon 

č.359/199

9 Sb., o 

sociálně-

právní 

ochraně 

dětí 

 

§ 49 [Komentář WK] 

Vydávání pověření 

(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k 

rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 

písm. a). 

(2) Podmínkou pro vydání pověření je 

g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud 

pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného 

dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla 

hospodaření. 

(10) Pověřená osoba je povinna 

c) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v 

sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis 

této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu 

nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího 

kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; 

výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek 

stanovených v § 57 odst. 2, 

 

ne   
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zákon 

č.634/1

992 Sb., 

o 

ochraně 

spotřebi

tele 

 

zákon 

č.634/199

2 Sb., o 

ochraně 

spotřebite

le 

 

§ 20k 

Oznamovací povinnost subjektů mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů 

(4) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu jednou za dva roky 

informace o 

a) počtu sporů, které mu byly předloženy, a druzích podnětů, k 

nimž se vztahovaly, 

b) procentním podílu mimosoudních řešení spotřebitelských 

sporů, která byla zastavena nebo odmítnuta, aniž bylo 

dosaženo řešení, a procentním podílu důvodů zastavení nebo 

odmítnutí, pokud jsou známy, 

c) průměrné době potřebné k vyřešení sporu, 

d) míře dodržování výsledků mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, je-li známa, 

e) systémových nebo závažných problémech, jež se vyskytují 

často a vedou ke sporům mezi spotřebiteli a prodávajícími, 

f) případné spolupráci subjektů v rámci sítě subjektů 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů usnadňující 

řešení přeshraničních sporů a posouzení efektivnosti této 

spolupráce, pokud existuje, 

g) odborné přípravě fyzických osob určených k provádění 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

h) posouzení efektivity mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů a jeho možného zlepšení. 

ne Rozšíření obsahu VZ u 

subjektů mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů 

nad rozsah dle §21 ZoÚ 

 

(5) Údaje uvedené v odstavci 

4 jsou obsahem výroční 

zprávy, kterou subjekt 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů 

zveřejňuje na svých 

internetových stránkách nebo 

jiným vhodným způsobem 

nebo na požádání poskytuje 

na trvalém nosiči dat. 

 

(4) Subjekt mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů 

oznamuje Ministerstvu 

průmyslu a obchodu jednou 

za dva roky informace o 

a) počtu sporů, které mu byly 

předloženy, a druzích 

podnětů, k nimž se 

vztahovaly, 

b) procentním podílu 

mimosoudních řešení 

spotřebitelských sporů, která 

byla zastavena nebo 
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(5) Údaje uvedené v odstavci 4 jsou obsahem výroční zprávy, 

kterou subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

zveřejňuje na svých internetových stránkách nebo jiným 

vhodným způsobem nebo na požádání poskytuje na trvalém 

nosiči dat. 

§ 20e 

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve 

smyslu tohoto zákona je 

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu 

působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím 

finančního arbitra39), 

b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb 

Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené 

právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a 

poštovní služby40), 

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství 

Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené 

právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství 

a teplárenství41), 

d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v 

písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce nebo jiný 

subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li 

pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, 

vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem. 

§ 20f 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu pověří mimosoudním 

odmítnuta, aniž bylo 

dosaženo řešení, a 

procentním podílu důvodů 

zastavení nebo odmítnutí, 

pokud jsou známy, 

c) průměrné době potřebné k 

vyřešení sporu, 

d) míře dodržování výsledků 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, je-li 

známa, 

e) systémových nebo 

závažných problémech, jež se 

vyskytují často a vedou ke 

sporům mezi spotřebiteli a 

prodávajícími, 

f) případné spolupráci 

subjektů v rámci sítě subjektů 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů 

usnadňující řešení 

přeshraničních sporů a 

posouzení efektivnosti této 

spolupráce, pokud existuje, 

g) odborné přípravě fyzických 

osob určených k provádění 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, 

h) posouzení efektivity 
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řešením spotřebitelských sporů osobu, která o to písemně 

požádá a doloží splnění podmínek stanovených v části třetí a 

čtvrté tohoto zákona. O pověření rozhodne Ministerstvo 

průmyslu a obchodu nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. 

(2) Pověřeným subjektem může být osoba, která 

a) je právnickou osobou založenou nebo zřízenou na ochranu 

spotřebitele anebo profesní komorou s povinným členstvím, 

b) má účelově vyhrazený rozpočet pro mimosoudní řešení 

spotřebitelských sporů, který je oddělený od rozpočtu této 

osoby, 

c) prokáže, že fyzická osoba určená k mimosoudnímu řešení 

spotřebitelských sporů je plně svéprávná, má odborné znalosti, 

je nezávislá a nestranná; fyzická osoba se považuje za 

odborně kvalifikovanou, nezávislou a nestrannou, pokud 

splňuje alespoň požadavky uvedené v § 20g a 20h, 

d) zajistí, že mimosoudní řešení sporu je pro spotřebitele 

bezplatné, 

e) splňuje podmínky stanovené právními předpisy na ochranu 

osobních údajů. 

 

mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů a jeho 

možného zlepšení 

121/200

0 Sb. 

121/2000 

Sb., o 

právu 

autorské

m, o 

právech 

souvisejíc

ích s 

§ 96f Nejvyšší orgán 

(5) Nejvyšší orgán určuje a odvolává auditora podle zákona o 

auditorech17) a schvaluje výroční zprávu. 

§99g Výroční zpráva 

(1) Kolektivní správce je povinen vyhotovit do 30. června 

ANO Rozšíření  §21 

 

§99g Výroční zpráva 

(1) Kolektivní správce je 

povinen vyhotovit do 30. 

VPP podle §20 (1) 

 

§99g 

 (3) Kolektivní správce je 

povinen mít účetní závěrku 
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právem 

autorský

m a o 

změně 

některých 

zákonů 

(autorský 

zákon) 

 

každého roku za předchozí kalendářní rok výroční zprávu 

podle zákona o účetnictví22). 

(2) Výroční zpráva musí dále obsahovat informace uvedené v 

příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

 (3) Kolektivní správce je povinen mít účetní závěrku a výroční 

zprávu ověřenu auditorem podle zákona o auditorech17). 

 (4) Kolektivní správce je povinen výroční zprávu bez 

zbytečného odkladu po jejím ověření a schválení nejvyšším 

orgánem, nejpozději do 31. srpna daného roku, uveřejnit na 

svých internetových stránkách a ponechat ji tam po dobu 5 let. 

§ 105ba Správní delikty kolektivních správců 

(1) Kolektivní správce se dopustí správního deliktu tím, že 

g) nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1, 

Příloha 3 

Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle § 99g 

odst. 2 

1. Základní informace: 

a) účetní závěrka podle zákona o účetnictví a přehled o 

peněžních tocích, 

b) zpráva o činnosti v účetním období, 

c) informace o případech odmítnutí udělit licenci podle § 98 

odst. 1, 

d) popis právní formy a systému řízení kolektivního správce, 

června každého roku za 

předchozí kalendářní rok 

výroční zprávu podle zákona 

o účetnictví22). 

(2) Výroční zpráva musí dále 

obsahovat informace uvedené 

v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu. 

 

a výroční zprávu ověřenu 

auditorem podle zákona o 

auditorech17). 
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e) informace o všech osobách, ve kterých má kolektivní 

správce majetkovou účast nebo je přímo nebo nepřímo, v 

celém rozsahu nebo zčásti ovládá, 

f) informace o celkové výši odměn vyplacených osobám 

vykonávajícím kontrolní funkci a osobám, které řídí 

kolektivního správce, a o jakýchkoli jiných výhodách, které jim 

byly poskytnuty v předchozím roce, 

g) informace uvedené v bodě 2 této přílohy, 

h) zvláštní zpráva o využití částek sražených na poskytování 

sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb, obsahující 

informace uvedené v bodě 3 této přílohy. 

2. Finanční informace: 

a) informace o celkové výši příjmů z výkonu práv podle 

kategorií spravovaných práv a způsobu užití, včetně informací 

o příjmech z investování příjmů z výkonu práv, a o použití 

těchto příjmů; 

b) informace o výši nákladů na správu práv a jiné služby 

poskytované kolektivním správcem nositelům práv s popisem 

alespoň těchto bodů: 

1. provozní a finanční náklady s rozdělením podle kategorií 

spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o náklady 

nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, 

vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých 

nákladů, 

2. provozní a finanční náklady s rozdělením podle kategorií 

spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o náklady 

nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, 

vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých 
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nákladů, týkají-li se pouze správy práv, včetně úhrady nákladů 

na správu práv, která je odečtena nebo vyrovnána z příjmů z 

výkonu práv nebo z příjmů z investování příjmů z výkonu práv, 

3. provozní a finanční náklady týkající se jiných služeb než 

správy práv, avšak včetně srážek na úhradu nákladů na 

poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb, 

4. zdroje použité k úhradě nákladů na správu práv, 

5. srážky z příjmů z výkonu práv s rozdělením podle kategorií 

spravovaných práv, způsobu užití a účelu srážky, 

6. procentní výši nákladů na správu práv a jiné služby 

poskytované kolektivním správcem nositelům práv v porovnání 

s procentní výší příjmů z výkonu práv v příslušném účetním 

období podle kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se 

jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo 

více kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto 

nepřímých nákladů; 

 c) finanční informace o částkách příslušejících nositelům práv 

s úplným popisem alespoň těchto bodů: 

1. celková částka přidělená nositelům práv s rozdělením podle 

kategorií spravovaných práv a způsobů užití, 

2. celková částka vyplacená nositelům práv s rozdělením podle 

kategorií spravovaných práv a způsobů užití, 

3. četnost plateb s rozdělením podle kategorií spravovaných 

práv a způsobů užití, 

4. celková výše příjmů z výkonu práv před rozdělením mezi 

příslušné nositele práv, s rozdělením podle kategorie 

spravovaných práv a způsobu užití a uvedením účetního 
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období, v němž byly tyto částky vybrány, 

5. celková přidělená částka, která však ještě nebyla nositelům 

práv rozdělena, s rozdělením podle kategorie spravovaných 

práv a způsobu užití a uvedením účetního období, v němž byly 

tyto částky vybrány, 

6. důvody prodlení, pokud kolektivní správce 

neprovedl_rozdělení a platby ve lhůtě stanovené v § 99c odst. 

2, 

7. celková výše nerozdělitelných částek společně s 

vysvětlením užití těchto částek; 

 d) informace o vztazích s jinými kolektivními správci s 

popisem alespoň těchto bodů: 

1. částky obdržené od jiných kolektivních správců a částky 

vyplacené jiným kolektivním správcům s rozdělením podle 

kategorií práv a kolektivních správců, 

2. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z příjmů z 

výkonu práv splatných jiným kolektivním správcům s 

rozdělením podle kategorií práv a kolektivních správců, 

3. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z částek 

vyplacených jinými kolektivními správci s rozdělením podle 

kategorií práv a kolektivních správců, 

4. částky rozdělené přímo nositelům práv pocházející od jiných 

kolektivních správců s rozdělením podle kategorií práv a 

kolektivních správců. 

3. Další informace: 

a) výše částek sražených na úhradu nákladů na poskytování 
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sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb v daném účetním 

období s rozdělením podle účelu, a u každého účelu s 

rozdělením podle kategorií spravovaných práv, 

 b) informace o použití částek uvedených v písmenu a) s 

rozdělením podle účelu, pro který byly použity. 

 

458/200

0 Sb 

Zákon 

č.458/200

0 Sb.,o 

podmínká

ch 

podnikání 

a o 

výkonu 

státní 

správy v 

energetic

kých 

odvětvích 

a o 

změně 

některých 

zákonů 

(energetic

ký zákon) 

 

§25 a) Oddělení provozovatelů distribuční soustavy 

(5) Auditor programu je povinen dohlížet na provádění 

programu rovného zacházení. Auditor programu zpracovává a 

předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku 

Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu výroční 

zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného 

zacházení za uplynulý rok a zároveň ji zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční 

soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu veškeré 

informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a 

poskytnout jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel 

distribuční soustavy je povinen seznámit s programem rovného 

zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo 

správní rady a všechny zaměstnance. 

§ 58j [Komentář WK] 

Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní 

soustavy 

(6) c) vyhotovit a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění 

programu rovného zacházení a předložit ji Energetickému 

regulačnímu úřadu a ministerstvu, 

ne   
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§ 59a [Komentář WK] 

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy 

(5) Auditor programu je povinen dohlížet na provádění 

programu rovného zacházení. Auditor programu zpracovává a 

předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku 

Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu výroční 

zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného 

zacházení za uplynulý rok. Výroční zprávu zároveň zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel 

distribuční soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu 

veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho 

činnosti a jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel distribuční 

soustavy je povinen seznámit s programem rovného zacházení 

statutární orgán nebo jeho členy, členy dozorčí rady a všechny 

zaměstnance. 

§ 60a [Komentář WK] 

Oddělení provozovatele zásobníku plynu 

(5) Auditor programu je povinen dohlížet nad prováděním 

programu rovného zacházení. Auditor programu zpracovává a 

předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku 

Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu výroční 

zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného 

zacházení za uplynulý rok. Výroční zprávu zároveň zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel 

zásobníku plynu je povinen poskytnout auditorovi programu 

veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho 

činnosti a jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel zásobníku 

plynu je povinen seznámit s programem rovného zacházení 

členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní 
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rady a všechny zaměstnance. 

 

127/200

5 Sb. 

Zákon 

č.127/200

5 Sb., o 

elektronic

kých 

komunika

cích 

§27 (7) Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního 

účtu za příslušný kalendářní rok je Úřad povinen uveřejnit. 

Tento výkaz tvoří součást výroční zprávy o činnosti Úřadu 

podle § 110. 

§ 50 [Komentář WK] [Komentář Linde] 

Obsah výroční zprávy univerzální služby 

(1) Úřad uveřejní výroční zprávu za dané zúčtovací období, 

jejíž součástí je alespoň 

a) výsledek výpočtu čistých nákladů na splnění jednotlivých 

povinností uložených v rámci univerzální služby a celkové čisté 

náklady na poskytování univerzální služby, 

b) určení tržních výhod, které vznikly poskytovatelům 

univerzální služby v souvislosti s jejím poskytováním, včetně 

jejich peněžního vyčíslení, a 

c) informace o provedených úhradách čistých nákladů, 

 (2) Výroční zpráva univerzální služby tvoří součást výroční 

zprávy o činnosti Úřadu podle § 110. 

§ 110 [Komentář WK] [Komentář Linde] 

Vztah Úřadu k Parlamentu a k vládě České republiky 

(1) Úřad je povinen zpracovat každoročně výroční zprávu o 

své činnosti za předchozí kalendářní rok, která obsahuje 

zejména informace o aktuálním stavu a vývoji v oblasti 

elektronických komunikací, o vydaných opatřeních obecné 

ne   



26 
 

povahy, rozhodnutích a rozhodnutích o ceně, o uplatňování 

příslušného práva Evropské unie1) upravujícího oblast 

elektronických komunikací, o výsledcích kontrol dodržování 

povinností stanovených zákonem a o potřebě přijetí právních 

předpisů v oblasti elektronických komunikací. Výroční zpráva 

rovněž obsahuje plánovaný rozpočet Úřadu a přehled výsledků 

hospodaření, včetně uvedení nákladů na výkon regulace za 

předchozí kalendářní rok a plánovaných nákladů na svou 

činnost ve stejném členění na rok následující. Součástí výroční 

zprávy je vždy výroční zpráva univerzální služby (§ 50) a 

výroční zpráva o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů 

podle jiného právního předpisu65). 

(2) Výroční zprávu je Úřad povinen předložit Poslanecké 

sněmovně a Senátu Parlamentu a vládě České republiky 

nejpozději do konce května každého kalendářního roku. 

Současně je povinen ji uveřejnit. 

(3) Úřad je povinen na vyžádání poskytnout Poslanecké 

sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky a vládě 

České republiky vysvětlení a dodatečné informace k obsahu 

výroční zprávy. Projednávání výroční zprávy ve vládě České 

republiky je povinen zúčastnit se alespoň jeden člen Rady. 

Členové Rady jsou povinni se zúčastnit projednávání výroční 

zprávy Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu 

České republiky, jestliže o to byli Poslaneckou sněmovnou 

nebo Senátem Parlamentu České republiky požádáni. 

 ____________________  

 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o 

přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným 

zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová 

směrnice). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických 
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komunikací (autorizační směrnice). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o 

společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 

komunikací (rámcová směrnice). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o 

univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální 

službě). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o 

zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 

elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích). 

 Směrnice Komise 2002/77/ES o hospodářské soutěži na 

trzích sítí a služeb elektronických komunikací. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o 

rádiových a koncových telekomunikačních zařízeních a 

vzájemném uznávání jejich shody. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, 

kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a 

právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 

komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 

orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, 

kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
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komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím 

elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich 

vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 

sítě a služby elektronických komunikací. 

 65) § 20h odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 117 [Komentář WK] [Komentář Linde] 

(2) Ve vztahu ke Komisi Úřad zabezpečuje oznamovací a 

informační povinnost v otázkách patřících do jeho působnosti, 

zejména poskytuje Komisi informaci o uplatňování příslušného 

práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických 

komunikací, svou výroční zprávu a další informace, které si 

Komise vyžádá. 

 

29/2000 

Sb 

Zákon 

č.29/2000 

Sb.,o 

poštovníc

h 

službách 

§ 37 

(3) Úřad dále 

e) za každé zúčtovací období zveřejní zprávu, která obsahuje 

informace o ověřené výši čistých nákladů, o nehmotných a 

tržních výhodách držitele poštovní licence podle § 34b a o 

provedených úhradách předběžných čistých nákladů a čistých 

nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž; tato 

zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti Úřadu podle 

zákona o elektronických komunikacích. 

 

ne   

21/1992 

Sb. 

Zákon 

č.21/1992 

Sb., o 

§ 11b [Komentář WK] ano §11b 

Uveřejňování informací 
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bankách 

 

Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami 

(5) Banka uveřejňuje ve své výroční zprávě mezi klíčovými 

ukazateli návratnost jejích aktiv, vyjádřenou jako podíl čistého 

zisku a celkové bilanční sumy. 

§ 23 [Komentář WK] 

(1) Banka je povinna zveřejnit do 4 měsíců od konce účetního 

období výroční zprávu vyhotovenou podle zvláštního právního 

předpisu 6) a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního 

právního předpisu,6) má-li povinnost ji vyhotovovat, jejichž 

součástí je účetní závěrka ověřená auditorem. V této lhůtě 

rovněž předloží výroční zprávu a konsolidovanou výroční 

zprávu České národní bance. Pokud valná hromada banky 

účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku v této 

lhůtě neschválí, banka bez zbytečného odkladu zveřejní a 

zašle České národní bance důvody neschválení účetní závěrky 

nebo konsolidované účetní závěrky a způsob řešení 

připomínek valné hromady k ní. 

(2) Vykáže-li banka ztrátu, je valná hromada povinna 

rozhodnout při schvalování účetní závěrky za příslušné období 

o úhradě této ztráty z vlastních zdrojů banky. 

§36e) Banka se dopustí správního deliktu tí, že 

h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční 

zprávu podle § 23 odst. 1, 

 i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční 

zprávu v předepsané lhůtě České národní bance, 

 

ovládajícími osobami a 

bankami 

(5) Banka uveřejňuje ve své 

výroční zprávě mezi klíčovými 

ukazateli návratnost jejích 

aktiv, vyjádřenou jako podíl 

čistého zisku a celkové 

bilanční sumy. 

 

§ 23 [Komentář WK] 

(1) Banka je povinna zveřejnit 

do 4 měsíců od konce 

účetního období výroční 

zprávu vyhotovenou podle 

zvláštního právního předpisu 

6) a konsolidovanou výroční 

zprávu podle zvláštního 

právního předpisu,6) má-li 

povinnost ji vyhotovovat, 

jejichž součástí je účetní 

závěrka ověřená auditorem 
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111/199

8 Sb. 

zákon 

č.111/199

8 Sb.,o 

vysokých 

školách 

§ 9(1) Akademický senát veřejné vysoké školy 

d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o 

hospodaření vysoké školy předložené rektorem, 

§12 (1) vědecká rada VŠ: 

k) projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy 

před předložením návrhu akademickému senátu veřejné 

vysoké školy, 

§ 15 

(2) Správní rada veřejné vysoké školy po schválení v 

akademickém senátu veřejné vysoké školy  

d) projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o 

hospodaření veřejné vysoké školy, předložené rektorem. 

§ 21 Další povinnosti veřejné vysoké školy 

(1) Veřejná vysoká škola je povinna 

a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako 

neperiodickou publikaci 11) zveřejnit výroční zprávu o 

činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy 

v termínu a formě, kterou stanoví ministr opatřením 

zveřejněném ve Věstníku ministerstva, 

§ 27 (1) Akademický senát fakulty 

d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o 

hospodaření fakulty předložené děkanem, 

§ 42 Další povinnosti soukromé vysoké školy 

ne   
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(1) Soukromá vysoká škola je povinna 

a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako 

neperiodickou publikaci 11) zveřejnit výroční zprávu o 

činnosti a v případě, že obdržela dotaci, i výroční 

zprávu o hospodaření vysoké školy v termínu a formě, 

kterou stanoví ministr, 

§ 87 Působnost ministerstva 

 (1) Ministerstvo 

 b) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého 

školství a strategický záměr ministerstva, 

 

168/199

9 Sb. 

zákon 

č.168/199

9 Sb., o 

pojištění 

odpovědn

osti za 

újmu 

způsoben

ou 

provozem 

vozidla 

§ 23b Komise  

(1) Zřizuje se Komise jako orgán Kanceláře pro tvorbu 

programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu 

zábrany škod. 

(6) Komise zpracuje do 30. dubna výroční zprávu fondu 

zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji uveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva 

obsahuje informace o činnosti komise podle odstavce 4 a o 

použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se 

výroční zpráva zpracovává. 

 

ne   

256/200

0 Sb 

Zákon 

č.256/200

0 Sb.,o 

Státním 

§ 4 [DZ] Povinnosti Fondu 

(1) Fond je povinen 

b) předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy 

 ZPP k §20 
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zeměděls

kém 

intervenč

ním fondu 

a o 

změně 

některých 

dalších 

zákonů 

 

o činnosti Fondu a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému 

dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou 

auditorem, 

§ 10 [DZ] 

Dozorčí rada 

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada 

kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí 

rada při své činnosti 

b) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a 

vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě 

Fondu. 

 

§ 4 [DZ] Povinnosti Fondu 

(1) Fond je povinen 

b) předkládat prostřednictvím 

ministerstva vládě výroční 

zprávy o činnosti Fondu a 

účetní závěrku sestavenou k 

rozvahovému dni, včetně 

přehledu pohledávek a 

závazků, ověřenou auditorem 

261/200

7 Sb 

Zákon 

č.261/200

7 Sb., o 

stabilizaci 

veřejných 

rozpočtů 

 

Čl.LXIX  

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 

60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., 

zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 

225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., 

zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 

117/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní: 

"a) schválení návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní 

závěrky a návrhu výroční zprávy,". 

Čl.LXVIII  

ne   
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Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 

10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., 

zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 

93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 

49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., 

zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., se mění 

takto: 

3. V § 6 odst. 3 se slova "tomuto ministerstvu prostřednictvím 

Ministerstva zdravotnictví" nahrazují slovy "Ministerstvu 

zdravotnictví a Ministerstvu financí" a slova "výroční zprávu" se 

nahrazují slovy "návrh výroční zprávy". 

 

231/200

1 Sb. 

Zákon 

č.231/200

1 Sb., o 

provozov

ání 

rozhlasov

ého a 

televizníh

o vysílání 

§5 Působnost rady 

r) zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z 

jednání Rady, nebrání-li tomu zvláštní právní předpisy, a 

případně další informace způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

§ 6 [Komentář WK] 

Povinnosti Rady 

(1) Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně 

každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen 

"výroční zpráva"), která obsahuje zejména 

ne   
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a) aktuální seznam provozovatelů vysílání, provozovatelů 

převzatého vysílání a poskytovatelů audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání, 

b) informaci o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání, v 

převzatém rozhlasovém a televizním vysílání a v poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání včetně 

informace o postupu při přechodu na digitální vysílání, 

c) informaci o dodržování právních předpisů v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání a poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o uložených 

sankcích, 

d) informaci o výsledcích kontrol dodržování povinností 

stanovených zákonem provozovatelům vysílání, 

provozovatelům převzatého vysílání a poskytovatelům 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o dodržování 

podmínek stanovených provozovatelům vysílání a 

provozovatelům převzatého vysílání, 

e) informaci o udělených licencích a kritériích, na základě 

kterých byly licence uděleny žadatelům o licenci a zamítnuty 

žádosti všech ostatních účastníků řízení, 

f) informaci o změnách licenčních podmínek provozovatelů 

vysílání s licencí, 

g) informaci o podpoře evropské tvorby a evropské nezávislé 

tvorby, o plnění podílu evropské tvorby (§ 42) a nezávislé 

tvorby (§ 43) a o důvodech případného nedosahování 

stanovených podílů v televizním vysílání, včetně informace o 

podpoře tvorby evropských děl při poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání, 
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h) informaci o stavu a úrovni samoregulace v oblastech 

rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a 

o výsledcích spolupráce se samoregulačními orgány, 

i) informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým 

komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na 

podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů 

rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého 

vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání a samoregulačních orgánů. 

(2) Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké 

sněmovně ke schválení a současně předsedovi vlády ke 

stanovisku nejpozději do 30. dubna každého kalendářního 

roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne jejího 

schválení Radou, jenž na ní musí být vyznačen. Poslanecká 

sněmovna je oprávněna vyžadovat od Rady vysvětlení a 

dodatečné informace k výroční zprávě. Rada je povinna 

poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené 

lhůtě, kterou stanoví Poslanecká sněmovna. 

(3) Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout 

odvolání Rady, neplní-li Rada opakovaně závažným způsobem 

povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo pokud 

opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu. 

(4) Vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve 

věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, 

vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti 

poskytnout Radě potřebnou součinnost. 

(5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) si může 

vyžádat od Rady údaje potřebné pro účely plnění závazků, 
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které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních 

smluv4b), popřípadě z jejího členství v mezinárodních 

organizacích. Rada je povinna tyto údaje ministerstvu 

poskytnout. 

____________________  

4b) Evropská úmluva o přeshraniční televizi, ve znění 

Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční 

televizi, vyhlášená pod č. 57/2004 Sb. m. s. 

 

.256/20

04 Sb. 

Zákon 

č.256/200

4 Sb., o 

podnikání 

na 

kapitálové

m trhu 

§ 16 

(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období předkládá České národní bance 

svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle 

zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní 

závěrka ověřená auditorem a údaj o výši základu pro výpočet 

příspěvku do Garančního fondu (§ 129 odst. 1), a uveřejňuje je 

na svých internetových stránkách. Pokud valná hromada 

obchodníka s cennými papíry neschválí v uvedené lhůtě účetní 

závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, obchodník s 

cennými papíry ji zašle České národní bance spolu s důvody, 

pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek 

valné hromady; tyto údaje současně uveřejní na svých 

internetových stránkách. Obchodník s cennými papíry zašle 

účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku bez 

zbytečného odkladu po jejím schválení České národní bance a 

uveřejní ji na svých internetových stránkách. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti akciové společnosti nebo společnosti s 

ručením omezeným při zveřejňování účetní závěrky a výroční 

zprávy podle jiných právních předpisů. 

ANO §16 (1)Obchodník s 

cennými papíry nejpozději 

do 4 měsíců po skončení 

účetního období předkládá 

České národní bance svou 

výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, jejichž 

součástí je účetní závěrka 

ověřená auditorem a údaj o 

výši základu pro výpočet 

příspěvku do Garančního 

fondu (§ 129 odst. 1), 

 

§16 a) (7) Obchodník s 

cennými papíry uveřejňuje ve 

své výroční zprávě mezi 

klíčovými ukazateli návratnost 

jeho aktiv, vyjádřenou jako 

§16 (1)Obchodník s 

cennými papíry nejpozději 

do 4 měsíců po skončení 

účetního období předkládá 

České národní bance svou 

výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, 

jejichž součástí je účetní 

závěrka ověřená auditorem 

a údaj o výši základu pro 

výpočet příspěvku do 

Garančního fondu (§ 129 

odst. 1), 

 

§ 50Informační povinnosti 

organizátora 

regulovaného trhu 
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§16 a) (7) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje ve své 

výroční zprávě mezi klíčovými ukazateli návratnost jeho aktiv, 

vyjádřenou jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy. 

 

§ 50Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu 

(1) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní 

bance 

a) nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou 

výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, je-li podle tohoto zákona povinen tuto 

zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená 

auditorem, 

 

§ 118 Výroční zpráva emitenta 

(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je povinen 

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit 

emitent 

a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího 

podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k 

obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento 

emitent sídlo na území 

1. České republiky, nebo 

2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si 

tento emitent Českou republiku za referenční stát (§ 123), 

b) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího 

podíl čistého zisku a celkové 

bilanční sumy 

 

§ 50Informační povinnosti 

organizátora regulovaného 

trhu 

(1) Organizátor regulovaného 

trhu předkládá České národní 

bance 

a) nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období 

svou výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, je-li 

podle tohoto zákona povinen 

tuto zprávu sestavovat, jejichž 

součástí je účetní závěrka 

ověřená auditorem, 

 

§ 118 Výroční zpráva 

emitenta 

(1)Výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční 

zprávu je povinen nejpozději 

do 4 měsíců po skončení 

účetního období uveřejnit 

emitent……. 

(1) Organizátor 

regulovaného trhu 

předkládá České národní 

bance 

a) nejpozději do 4 měsíců 

po skončení účetního 

období svou výroční zprávu 

a konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, je-li 

podle tohoto zákona 

povinen tuto zprávu 

sestavovat, jejichž součástí 

je účetní závěrka ověřená 

auditorem, 

 

§ 118 Výroční zpráva 

emitenta 

 (3) Výroční zpráva 

obsahuje účetní závěrku 

ověřenou auditorem a 

zprávu auditora v plném 

znění. Konsolidovaná 

výroční zpráva obsahuje 

účetní závěrku a 

konsolidovanou účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem a zprávu auditora 

v plném znění. 
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právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného 

investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke 

splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně 

sekuritizovaného dluhu, není-li jmenovitá hodnota tohoto 

cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než 

částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k 

obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento 

emitent sídlo na území 

1. České republiky, nebo 

2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si 

tento emitent Českou republiku za referenční stát, 

c) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího 

právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného 

investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke 

splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně 

sekuritizovaného dluhu, je-li jmenovitá hodnota tohoto cenného 

papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka 

odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k 

obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento 

emitent Českou republiku za referenční stát, nebo 

d) jiného investičního cenného papíru, je-li tento cenný papír 

přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li 

si tento emitent Českou republiku za referenční stát. 

 (2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a 

konsolidovaná výroční zpráva byly veřejně přístupné po dobu 

nejméně 10 let. 

 (3) Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku ověřenou 

auditorem a zprávu auditora v plném znění. Konsolidovaná 

výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a konsolidovanou 

(3) Výroční zpráva obsahuje 

účetní závěrku ověřenou 

auditorem a zprávu auditora v 

plném znění. Konsolidovaná 

výroční zpráva obsahuje 

účetní závěrku a 

konsolidovanou účetní 

závěrku ověřenou auditorem 

a zprávu auditora v plném 

znění. 
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účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném 

znění. 

 (4) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva musejí 

poskytovat investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 

podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a 

jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o 

vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské 

činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho 

konsolidačního celku12b). Výroční zpráva a konsolidovaná 

výroční zpráva musejí obsahovat 

a) číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské 

činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho 

konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu 

číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s 

uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily 

finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky 

hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich 

dopadů, 

b) informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a 

pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k 

rizikům, kterým emitent a jeho konsolidační celek je nebo 

může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví; 

tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo 

konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do 

níž začleňuje informace uvedené v písmenu j), 

c) popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, 

dozorčí rady či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu 

emitenta a, jsou-li zřízeny, také jejich výborů; tyto informace 

začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované 

výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje 
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informace uvedené v písmeni j), 

d) popis práv a povinností spojených s příslušným druhem 

akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl 

na emitentovi, a to alespoň odkazem na zákon upravující 

právní poměry obchodních společností a družstev a stanovy 

emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný 

zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument 

emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru 

představujícího podíl na emitentovi, 

e) popis postupů rozhodování a základního rozsahu 

působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného 

shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na 

emitentovi; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy 

nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, 

do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j), 

f) číselné údaje a informace o všech peněžitých a 

nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s 

řídící pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, 

a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně 

za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za všechny ostatní 

osoby s řídící pravomocí; 

g) číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných 

cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které jsou 

ve vlastnictví osob s řídící pravomocí emitenta, číselné údaje a 

informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích, 

jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným 

papírům představujících podíl na emitentovi a jejichž 

smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou 

uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a 

informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního 

orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady, souhrnně za 
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všechny ostatní osoby s řídící pravomocí; uvedené osoby 

oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace, 

h) principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta, 

jména a příjmení těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi 

spojených působností a rozhodovacích pravomocí; 

i) prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich 

nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná 

výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 

podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a 

jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o 

vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské 

činnosti a výsledků hospodaření, 

j) informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou 

pro něj závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o 

tom, kde je možno do kodexu nahlédnout; popřípadě informaci 

o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, 

nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, 

proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje; tyto 

informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo 

konsolidované výroční zprávy jako její samostatnou část, 

k) informace o odměnách účtovaných za účetní období 

auditory v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za 

emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek, 

l) v případě emitenta, který je velkou účetní jednotkou podle 

zákona upravujícího účetnictví, také popis politiky rozmanitosti 

uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či 

jiný obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na 

kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a 

zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je 

politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její 
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uplatňování v příslušném účetním období přineslo; 

neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede namísto 

jejího popisu zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje; tyto 

informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo 

konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do 

níž začleňuje informace uvedené v písmeni j). 

(5) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva v případě 

emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) musejí v samostatné 

části, do níž emitent začleňuje informace uvedené v odstavci 4 

písm. j), obsahovat rovněž číselné údaje a informace o 

a) struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů 

nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a 

případného určení různých druhů akcií nebo obdobných 

cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na 

základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných 

cenných papírů představujících podíl na emitentovi, 

b) omezení převoditelnosti cenných papírů, 

c) významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích 

právech emitenta, 

d) vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně 

popisu těchto práv, 

e) omezení hlasovacích práv, 

f) smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky 

cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které 

mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo 

obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi 

nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy, 

g) zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů 
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statutárního orgánu a změnu stanov nebo obdobného 

dokumentu emitenta, 

h) zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady 

podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 

společností a družstev, 

i) významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní 

stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v 

případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, 

a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, 

jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím 

není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle 

tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, 

j) smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu 

nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro 

případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s 

nabídkou převzetí, 

k) případných programech, na jejichž základě je 

zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti 

umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce 

na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných 

podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto 

cenných papírů vykonávána. 

(6) Ve výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě musí 

emitent v samostatné části, do níž začleňuje informace 

uvedené v odstavci 4 písm. j), popsat, jak naplňuje kodex 

řízení a správy společnosti, který je pro něj závazný nebo který 

dobrovolně dodržuje, a to zejména ve vztahu k tématům, která 

mají podle jeho odůvodněné úvahy pro akcionáře nebo 

společníky největší význam. 
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(7) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva 

emitenta podle odstavce 1, který není povinen postupovat 

podle zákona upravujícího účetnictví 12d), musí obsahovat 

informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční 

zpráva podle zákona upravujícího účetnictví. 

(8) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění 

vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi 

účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí 

nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné 

hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných 

papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo 

účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent 

bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti uveřejní; v informaci 

se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo 

obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů 

představujících podíl na emitentovi. 

(9) Statutární orgán emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) 

na řádné valné hromadě nebo obdobném řádném 

shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na 

emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům 

cenných papírů představujících podíl na emitentovi souhrnnou 

vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5 

písm. a) až k). 

 ___________________  

 12b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze 

dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 

78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem 

společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních 

závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a 

konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních 

finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních 
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závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven. 

12d) § 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

110/199

7 Sb. 

Zákon 

č.110/199

7 Sb.,o 

potraviná

ch a 

tabákovýc

h 

výrobcích 

§ 13f Sledovatelnost tabákových výrobků  

(5) Nezávislá třetí strana uvedená v odstavci 3 písm. a) musí 

Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 

Celní správě České republiky a externímu odborníkovi umožnit 

plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce může na základě řádně 

odůvodněné žádosti poskytnout výrobcům nebo dovozcům 

tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými 

výrobky přístup k těmto uchovávaným údajům; obchodní 

tajemství a obchodně citlivé informace podle odstavce 3 písm. 

c) se neposkytnou. 

 (6) Externí odborník předkládá ministerstvu a Evropské komisi 

výroční zprávu, v níž posuzuje především porušení 

přístupnosti podle odstavce 5. 

§ 17e 

Externí odborník se dopustí správního deliktu tím, že 

nepředloží ministerstvu nebo Evropské komisi výroční zprávu 

podle § 13f odst. 6. 

 

   

424/199

1 Sb. 

Zákon 

č.424/199

1 Sb.,o 

sdružová

§6 (9). způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové 

strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky. Je-li 

členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč, 

uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s 

ANO § 19h 

(1) Strany a hnutí jsou 

povinny předložit každoročně 

§ 19h 

(1) Strany a hnutí jsou 

povinny předložit 
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 ní v 

politickýc

h 

stranách 

a v 

politickýc

h hnutích 

 

identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy 

podle § 19h odst. 1. 

§ 19f 

Úřad  

a) vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí a 

politických institutů podle tohoto zákona, 

b) zpracovává a uveřejňuje na svých internetových stránkách 

zprávu o své činnosti za příslušný kalendářní rok, 

c) uveřejňuje na svých internetových stránkách úplné výroční 

finanční zprávy stran a hnutí a poznatky, které z jeho činnosti 

vyplynuly, 

d) sděluje Ministerstvu financí do 31. května příslušného 

kalendářního roku, zda mu výroční finanční zpráva strany a 

hnutí za předcházející rok byla předložena a zda je podle jeho 

zjištění úplná; Úřad sděluje Ministerstvu financí v uvedené 

lhůtě rovněž to, že výroční finanční zpráva nebyla předložena 

nebo není úplná, 

e) sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení výroční 

finanční zprávy předložené dodatečně podle § 19h odst. 3 

nebo předložené na výzvu k doplnění nebo odstranění 

nedostatků podle § 19h odst. 5, a to neprodleně, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne, kdy tuto výroční finanční zprávu 

obdržel, 

§ 19g 

(1) Úřad vykonává dohled podle tohoto zákona zkoumáním 

výročních finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími 

nebo vlastní kontrolou hospodaření stran a hnutí. Úřad má při 

do 1. dubna Úřadu výroční 

finanční zprávu, která 

zahrnuje 

 a) účetní závěrku podle 

zákona o účetnictví3), 

 b) zprávu auditora o ověření 

účetní závěrky s výrokem bez 

výhrad, 

§ 19j 

 

každoročně do 1. dubna 

Úřadu výroční finanční 

zprávu, která zahrnuje 

 a) účetní závěrku podle 

zákona o účetnictví3), 

 b) zprávu auditora o 

ověření účetní závěrky s 

výrokem bez výhrad, 

§ 19j 
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výkonu dohledu právo seznamovat se se všemi údaji týkajícími 

se hospodaření stran a hnutí. Strana nebo hnutí poskytne 

Úřadu součinnost v souladu s kontrolním řádem. 

§ 19h 

(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. 

dubna Úřadu výroční finanční zprávu, která zahrnuje 

 a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví3), 

 b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez 

výhrad, 

§ 19j 

(2) Strana nebo hnutí se dopustí správního deliktu tím, že 

d) v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční 

finanční zprávu, 

e) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční 

zprávy podle § 19h odst. 5, 

§ 20 

(1) Strana a hnutí mají, za podmínek stanovených tímto 

zákonem, nárok na tyto státní příspěvky: 

(2) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát 

vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě 

úplnou výroční finanční zprávu. 

§ 20a 

(1) Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí na žádost 

strany a hnutí po celé volební období každoročně ve čtyřech 
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čtvrtletních splátkách pozadu. Splátku příspěvku na činnost lze 

vyplatit až poté, kdy Úřad vyrozumí Ministerstvo financí o tom, 

že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve 

lhůtě uvedené v § 19h a že je úplná. Splátka za první čtvrtletí 

se vyplácí každoročně do 15. dubna, za druhé čtvrtletí 

každoročně do 30. června, za třetí čtvrtletí každoročně do 15. 

října a za čtvrté čtvrtletí každoročně do 1. prosince. Žádost se 

podává na každou splátku zvlášť. 

 (2) Výplatu splátky příspěvku na činnost Ministerstvo financí 

pozastaví, jestliže 

a) výroční finanční zpráva nebyla Úřadu předložena, 

b) předložená výroční finanční zpráva je podle zjištění Úřadu 

neúplná, nebo 

 

130/200

2 Sb. 

zákon 

č.130/200

2 Sb.,o 

podpoře 

výzkumu, 

experime

ntálního 

vývoje a 

inovací 

§7 Grantová agentura 

(7) Kontrolní rada Grantové agentury České republiky je 

kontrolním orgánem Grantové agentury České republiky, který 

kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové 

agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k 

němuž má Grantová agentura České republiky příslušnost 

hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele při 

hodnocení návrhu grantového projektu, a který předkládá svá 

stanoviska předsednictvu Grantové agentury České republiky. 

Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní 

rady Grantové agentury České republiky, jsou pro 

předsednictvo Grantové agentury České republiky závazná. 

Kontrolní rada Grantové agentury České republiky má deset 

členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na 

návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. 

ne   
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Funkční období členů kontrolní rady Grantové agentury České 

republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě 

období po sobě následující. Kontrolní rada Grantové agentury 

České republiky předkládá Poslanecké sněmovně výroční 

zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat 

kontrolní radu Grantové agentury České republiky, pokud 

opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní rady 

Grantové agentury České republiky může být přiznána za 

výkon jejich funkce odměna a cestovní náhrady, které se 

poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem 

práce. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti 

kontrolní rady Grantové agentury České republiky na návrh 

výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy 

Poslanecká sněmovna. Kontrolní rada Grantové agentury 

České republiky předkládá výboru Poslanecké sněmovny 

příslušnému ve věcech vědy nejméně jednou za 6 měsíců 

informaci o činnosti Grantové agentury České republiky včetně 

informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, 

vývoji a inovacích. 

§36 a) Technologická agentura 

(8) Kontrolní rada Technologické agentury České republiky je 

kontrolním orgánem Technologické agentury České republiky, 

který kontroluje rozdělování finančních prostředků 

Technologické agentury České republiky a hospodaření s 

majetkem státu, k němuž má Technologická agentura České 

republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na 

postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového 

projektu, a který předkládá svá stanoviska předsednictvu 

Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada 

Technologické agentury České republiky je oprávněna vyžádat 

si při kontrole rozdělování finančních prostředků nezávislý 

audit. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence 



50 
 

kontrolní rady, jsou pro předsednictvo Technologické agentury 

České republiky závazná. Kontrolní rada Technologické 

agentury České republiky má deset členů, které z řad 

odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh 

právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. 

Funkční období členů kontrolní rady Technologické agentury 

České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 

dvě období po sobě následující. Kontrolní rada Technologické 

agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně 

výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může 

odvolat kontrolní radu Technologické agentury České 

republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům 

kontrolní rady Technologické agentury České republiky může 

být přiznána za výkon jejich funkce odměna a cestovní 

náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek 

stanovených zákoníkem práce. Výši odměny stanoví na 

základě zprávy o činnosti kontrolní rady Technologické 

agentury České republiky na návrh výboru Poslanecké 

sněmovny příslušného ve věcech vědy Poslanecká sněmovna. 

Kontrolní rada Technologické agentury České republiky 

předkládá výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve 

věcech vědy nejméně jednou za 6 měsíců informaci o činnosti 

Technologické agentury České republiky včetně informace o 

jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. 

 

77/1997 

Sb. 

 

Zákon 

č.77/1997 

Sb., o 

státním 

podniku 

§13 nadpis vypuštěn 

(1) Dozorčí rada 

b) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní 

výsledky hospodaření a přezkoumává roční účetní závěrku 

podniku a návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání 

ne   
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 ztráty); své stanovisko předkládá řediteli a zakladateli, 

§ 15 

(1) Zakladatel 

i) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, rozhoduje o 

rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty); je-li 

rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele podle § 19 odst. 1 

písm. c) a § 19 odst. 4, zakladatel rozhoduje každoročně o 

tom, jaká část použitelného zisku podniku, nerozděleného 

zisku minulých let a fondů podniku, s výjimkou fondů 

vytvořených podle § 19 odst. 1 písm. a) a b), se v  

příslušném kalendářním roce přidělí do tohoto fondu, 

 

29/2000 

Sb. 

ZÁKON č. 

29/2000 

Sb.,o 

poštovníc

h 

službách 

§ 37 

(3) Úřad dále 

 e) za každé zúčtovací období zveřejní zprávu, která obsahuje 

informace o ověřené výši čistých nákladů, o nehmotných a 

tržních výhodách držitele poštovní licence podle § 34b a o 

provedených úhradách předběžných čistých nákladů a čistých 

nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž; tato 

zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti Úřadu podle 

zákona o elektronických komunikacích. 

 

ne   

166/199

3 Sb 

Zákon 

č.166/199

3 Sb.,o 

Nejvyšší

§ 8 

(3) Prezident Úřadu předkládá Kolegiu Úřadu 

d) návrh výroční zprávy o činnosti Úřadu za uplynulý 

ne   
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m 

kontrolní

m úřadu 

 

rozpočtový rok (dále jen "výroční zpráva"), 

§13 

(3) Kolegium Úřadu schvaluje 

d) výroční zprávu, 

§ 18 Výroční zpráva 

 (1) Výroční zprávu předkládá prezident Úřadu Kolegiu Úřadu 

ke schválení. 

 (2) Výroční zpráva obsahuje zejména 

a) zhodnocení plánu kontrolní činnosti, 

b) finanční zhodnocení přínosu kontrolní činnosti, 

c) zhodnocení ostatní činnosti. 

(3) Výroční zprávu předkládá prezident Úřadu pro informaci 

Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě do 3 měsíců po 

skončení rozpočtového roku a zveřejňuje ji ve Věstníku Úřadu. 

§ 45 Věstník Úřadu 

(2) Věstník Úřadu obsahuje zejména 

d) výroční zprávu, 

 

87/1995 

Sb. a 

ZÁKON 

č.87/1995 

Sb.,o 

spořitelníc

§ 1 Obecná ustanovení 

(6) Schválená účetní závěrka,3a) výroční zpráva a opis 

povolení musí být uveřejněny na místě veřejně přístupném v 

sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a 

ne Specifikuje v souladu s §21 

(2) g) obsah VZ: 
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h a 

úvěrních 

družstvec

h a 

jednatelstvích. 

§6 

(6) Představenstvo vypracuje výroční zprávu a předkládá ji 

spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi. 

Tuto členskou schůzi je povinno svolat tak, aby se konala do 6 

měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční 

zpráva vypracována. Schválenou výroční zprávu zašle 

představenstvo České národní bance do 10 dnů od jejího 

schválení. Návrh výroční zprávy musí být poskytnut členům 

nejméně 30 dnů před dnem konání členské schůze způsobem 

podle stanov. 

§ 7 Střet zájmů 

(1) Úvěry členům volených orgánů družstevní záložny, jejím 

členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a 

osobám jim blízkým podle občanského zákoníku lze 

poskytnout pouze za podmínek, za nichž jsou úvěry 

poskytovány ostatním členům družstevní záložny,  

(4) Ve výroční zprávě musí být vždy uvedeny údaje o 

poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v odstavci 1. 

§7 b) Uveřejňování informací  

(7) Družstevní záložna uveřejňuje ve své výroční zprávě mezi 

klíčovými ukazateli návratnost jejích aktiv, vyjádřenou jako 

podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy. Auditor v rámci 

své auditorské činnosti ověřuje rovněž údaje uvedené v 

odstavci 5. 

§ 27b Správní delikty družstevní záložny 

§7(4) Ve výroční zprávě musí 

být vždy uvedeny údaje o 

poskytnutí úvěrů osobám 

uvedeným v odstavci 1. 

 

(1) Úvěry členům volených 

orgánů družstevní záložny, 

jejím členům, kteří mají 

pracovní poměr v družstevní 

záložně, a osobám jim 

blízkým podle občanského 

zákoníku lze poskytnout 

pouze za podmínek, za nichž 

jsou úvěry poskytovány 

ostatním členům družstevní 

záložny,  

 

§7 b) Uveřejňování informací  

(7) Družstevní záložna 

uveřejňuje ve své výroční 

zprávě mezi klíčovými 

ukazateli návratnost jejích 

aktiv, vyjádřenou jako podíl 

čistého zisku a celkové 

bilanční sumy 
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(1) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že 

c) neuveřejní schválenou účetní závěrku, výroční zprávu nebo 

opis povolení (§ 1 odst. 6) 

 

477/200

1 Sb. 

 

ZÁKON 

č.477/200

1 Sb.,o 

obalech a 

o změně 

některých 

zákonů 

 

§ 17 Autorizace k zajišťování sdruženého plnění 

 (3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje 

obchodní firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o 

vydání rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam 

všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na 

základním kapitálu, a k žádosti se připojí 

d) poslední výroční zpráva, nebo neexistuje-li, zakladatelská 

smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o 

činnosti žadatele od jeho založení; 

 

   

215/200

4 Sb. 

Zákon 

č.215/200

4 Sb.,o 

úpravě 

některých 

vztahů v 

oblasti 

veřejné 

podpory 

§ 3Působnost v oblasti veřejné podpory 

 (2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost 

koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 

písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu. 

(3) Koordinační orgán 

c) předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných 

podporách na území České republiky, 

 

ne   

244/201

3 Sb. 

VYHLÁŠ

KA 

č.244/201

§ 42Výroční a pololetní zpráva ano § 42Výroční a pololetní 

zpráva 
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3 Sb.,o 

bližší 

úpravě 

některých 

pravidel 

zákona o 

investiční

ch 

společnos

tech a 

investiční

ch 

fondech 

 

(K § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 478 zákona) 

Dalšími podstatnými údaji, které obsahuje 

a) výroční zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje 

uvedené v příloze č. 2, 

b) pololetní zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje 

uvedené v příloze č. 2 písm. a) až e), h), i), j), l) a m), 

c) výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů, jehož 

obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, jsou 

údaje uvedené v příloze č. 2 písm. a) až i), 

d) výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva 

obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního 

administrátora, jsou údaje uvedené v příloze č. 4 k této 

vyhlášce. 

42h Lhůty a způsob oznamování údajů 

(K § 478 zákona) 

(1) Administrátor fondu kolektivního investování a administrátor 

fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je 

oprávněn přesáhnout rozhodný limit, poskytne České národní 

bance výroční zprávu tohoto fondu nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období tohoto fondu. Administrátor fondu 

kolektivního investování poskytne České národní bance 

pololetní zprávu tohoto fondu do 2 měsíců po uplynutí prvních 

6 měsíců účetního období tohoto fondu. 

(2) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu se sídlem v České republice a hlavní 

administrátor poskytne svou výroční zprávu nebo 

(K § 234 odst. 6, § 238 odst. 

4, § 291 odst. 3, § 478 

zákona) 

Dalšími podstatnými údaji, 

které obsahuje 

a) výroční zpráva fondu 

kolektivního investování, jsou 

údaje uvedené v příloze č. 2, 
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konsolidovanou výroční zprávu České národní bance 

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období této 

osoby. 

 

Příloha 2 Výroční zpráva fondu kolektivního investování 

Dalšími podstatnými údaji podle § 234 odst. 1 písm. j) zákona, 

které obsahuje výroční zpráva fondu kolektivního investování, 

jsou: 

 

a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku 

(portfolio manažera), případně externího správce fondu 

kolektivního investování v rozhodném období a době, po 

kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho 

zkušeností a znalostí, 

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního 

investování v rozhodném období a době, po kterou činnost 

depozitáře vykonával, 

c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo 

opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo 

více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování, 

d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat 

investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce 

ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování, v 

rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost 

vykonávala, 

e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % 

hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění 
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využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací 

ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období, 

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném 

období v grafické podobě; pokud investiční strategie 

investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný 

finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede 

se i vývoj tohoto indexu v rozhodném období v grafické 

podobě, 

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo 

nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných 

papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže 

hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu 

v rozhodném období, 

h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden 

podílový list nebo investiční akcii, 

i) údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za 

obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za 

výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a 

auditora, a údaje o dalších nákladech či daních, 

j) popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních 

omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik 

spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné 

období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši 

přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím 

těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k 

derivátům sjednaným na účet tohoto fondu, 

k) v případě fondu kolektivního investování, který není 

otevřeným podílovým fondem ani akciovou společností s 

proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí 
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doba, na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí 

do likvidace, nebo se přemění na otevřený podílový fond, 

l) v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý 

index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel 

(benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností 

daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně 

vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou 

sledování za příslušné období, 

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do 

nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, údaje o 

nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu, která je 

vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců 

nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění, údaje o 

prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za cenu, která je 

nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců 

nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění. 

 

296/200

8 Sb. 

Zákon 

č.296/200

8 Sb.,o 

zajištění 

jakosti a 

bezpečno

sti 

lidských 

tkání a 

buněk 

určených 

k použití u 

člověka 

§ 4 [DZ] 

(1) Tkáňové zařízení zpracuje do 1. března každého roku 

výroční zprávu o činnosti tkáňového zařízení za předcházející 

kalendářní rok. Tuto zprávu nejpozději k uvedenému datu 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Formu a 

obsah výroční zprávy stanoví prováděcí právní předpis. 

§25 (6) Tkáňové zařízení se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 nezveřejní výroční zprávu, 

 

ne   
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93/2009 

Sb. 

ZÁKON č. 

93/2009 

Sb.,o 

auditorec

h 

§ 2 [Komentář WK] Vymezení pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 b) ověřením výroční zprávy nebo konsolidované výroční 

zprávy ověření, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo 

konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež 

jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo 

konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných 

ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo 

konsolidovanou účetní závěrkou; ověření výroční zprávy nebo 

konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní 

závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a zpráv auditora o 

jejich ověření, 

§20 Zpráva auditora 

e) vyjádření, ve kterém auditor jasně uvede, zda údaje 

obsažené ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční 

zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 

zobrazení v účetní závěrce nebo konsolidované účetní 

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s 

příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní 

závěrkou, 

(3) Provádí-li auditor povinný audit účetní jednotky, která 

vyhotovuje výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční 

zprávu, je povinen ověřit výroční zprávu nebo konsolidovanou 

výroční zprávu. 

§ 20b Další požadavky na ověření výroční zprávy a 

konsolidované výroční zprávy 

Ověřuje-li auditor výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční 

zprávu obchodní společnosti, auditor 

ne  ZÁKON č. 93/2009 Sb.,o 

auditorech  - specifikace 

cíle ověření a obsahu 

zprávy auditora 
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a) se také vyjádří, zda výroční zpráva nebo konsolidovaná 

výroční zpráva byla vypracována v souladu s právními 

předpisy, 

b) také uvede, zda na základě poznatků a povědomí o 

obchodní společnosti, k nimž dospěl při provádění povinného 

auditu, výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva 

neobsahuje významné věcné nesprávnosti; dospěje-li k 

názoru, že výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva 

obsahuje významné věcné nesprávnosti, uvede jejich povahu. 

§ 47 [Komentář WK]Registrace pro účely povinného auditu 

společnosti se sídlem ve třetí zemi 

(2) Komora na žádost zaregistruje auditora ze třetí země, 

pokud 

d) zveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu o 

průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v čl. 13 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 

nebo která splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění. 

 

304/201

3 Sb. 

Zákon 

č.304/201

3 Sb.,o 

veřejných 

rejstřících 

právnický

ch a 

fyzických 

osob a o 

evidenci 

svěřenský

§ 66 [Komentář WK] [Průvodce] 

Sbírka listin obsahuje 

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní 

závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost 

jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a 

vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku 

nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li 

součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky, 

ANO § 66  

Sbírka listin obsahuje 

c) výroční zprávy, řádné, 

mimořádné a konsolidované 

účetní závěrky, nejsou-li 

součástí výroční zprávy,… 
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ch fondů 

 

§ 67 [Komentář WK] [Průvodce] 

Do sbírky listin se spolu s účetní závěrkou nebo výroční 

zprávou ukládá návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a 

jejich konečná podoba, nejsou-li součástí účetní závěrky. 

 

266/199

4 Sb. 

 

Zákon 

č.266/199

4 Sb.,o 

dráhách 

 

§22 Provozovatel dráhy je povinen 

e) předložit do 30. června kalendářního roku drážnímu 

správnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti provozování 

dráhy za uplynulý kalendářní rok. 

§35 Dopravce je povinen 

g) předložit do 30. června kalendářního roku drážnímu 

správnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti provozování 

drážní dopravy za uplynulý kalendářní rok. 

§49 e) (6) Drážní úřad zveřejní výroční zprávu o své činnosti 

za kalendářní rok a do 30. září následujícího kalendářního roku 

ji postoupí Evropské železniční agentuře. Obsah výroční 

zprávy stanoví prováděcí právní předpis. 

 

Ne   

125/200

8 Sb. 

 

Zákon 

č.125/200

8 Sb.,o 

přeměnác

h 

obchodní

ch 

společnos

tí a 

§12 (3) Ukládá-li tento zákon akciové společnosti povinnost 

zpřístupnit nebo poskytnout akcionáři v souvislosti s přeměnou 

jakoukoli účetní závěrku, zpřístupní nebo poskytne spolu s ní 

vždy i výroční zprávu vztahující se k této účetní závěrce. 

 

ne   
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družstev 

 

6/1993 

Sb. 

 

Zákon 

č.6/1993 

Sb.,o 

České 

národní 

bance 

 

§ 48 [Komentář WK] 

(4) Česká národní banka vydává za účelem zveřejnění výroční 

zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém vývoji. 

 

ne   

229/200

2 Sb. 

 

Zákon 

č.229/200

2 Sb.,o 

finančním 

arbitrovi 

 

§ 21 Informační povinnost arbitra 

(1) Arbitr vhodným způsobem umožňujícím dálkový přístup 

uveřejňuje jednou ročně, nejpozději do 30. června 

následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, 

včetně popisu vybraných projednávaných sporů bez uvedení 

identifikačních údajů navrhovatelů. Uvedením identifikačních 

údajů instituce ve výroční zprávě není porušena povinnost 

mlčenlivosti podle § 22. 

(2) Výroční zpráva obsahuje zejména 

a) počet zahájených řízení, včetně rozlišení podle jednotlivých 

druhů sporů, 

b) jakékoli systémové nebo závažné problémy, které vedou ke 

sporům, k jejichž řešení je arbitr příslušný, 

c) procentní podíl řízení, která byla arbitrem zastavena, včetně 

zákonných ustanovení, na základě kterých k zastavení řízení 

došlo, 

ne   



63 
 

d) průměrnou délku řízení, 

e) informaci o spolupráci arbitra s obdobnými orgány 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v jiných státech. 

(3) Arbitr poskytne na žádost výroční zprávu na trvalém nosiči 

dat. 

 

49/1997 

Sb. 

Zákon 

č.49/1997 

Sb.,o 

civilním 

letectví 

§49 a(9) Úřad předkládá Evropské komisi v oblasti poskytování 

letových navigačních služeb výroční zprávy podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 5e). Za tímto účelem je 

Úřad oprávněn požadovat informace od osob poskytujících 

letové navigační služby. 

____________________  

5e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 

ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro 

vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení). 

 

ne   

551/199

1 Sb. 

 

Zákon 

č.551/199

1 Sb.,o 

Všeobecn

é 

zdravotní 

pojišťovn

ě České 

republiky 

 

§6(5) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora13) 

nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu 

auditorů13), (dále jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy Pojišťovny za příslušný rok. 

(6) Pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené 

jiným zákonem pro předkládání návrhu státního rozpočtu a 

státního závěrečného účtu předložit Ministerstvu zdravotnictví 

a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu na 

ne  §6(5) Pojišťovna je povinna 

zajistit prostřednictvím 

auditora13) nebo právnické 

osoby, která je zapsána v 

seznamu auditorů13), (dále 

jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky 

Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční 

zprávy Pojišťovny za 
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následující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční 

zprávy za minulý kalendářní rok včetně zprávy auditora a pro 

informaci také výhled. 

§ 23b Správní delikty právnických osob 

(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že 

b) nepředloží Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu 

financí návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku, 

návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok nebo zprávu 

auditora podle § 6 odst. 3, 

 

příslušný rok. 

 

277/200

9 Sb. 

 

zákon 

č.277/200

9 Sb.,o 

pojišťovni

ctví 

 

§ 82 [DZ]nadpis vypuštěn 

 (1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna nejpozději 

do 4 měsíců po skončení účetního období předkládá České 

národní bance svoji výroční zprávu a konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je 

účetní závěrka ověřená auditorem, a uveřejňuje ji způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Pokud valná hromada nebo 

členská schůze tuzemské pojišťovny nebo valná hromada 

tuzemské zajišťovny účetní závěrku nebo konsolidovanou 

účetní závěrku v uvedené lhůtě neschválí, zašle ji tato 

pojišťovna nebo zajišťovna České národní bance spolu s 

důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení 

připomínek valné hromady nebo členské schůze; tyto údaje 

současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Tím není dotčena povinnost tuzemské pojišťovny nebo 

tuzemské zajišťovny zajistit schválení účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky a schválenou účetní závěrku 

nebo konsolidovanou účetní závěrku uveřejnit. 

ANO  § 82 [DZ]nadpis vypuštěn 

 (1) Tuzemská pojišťovna 

nebo tuzemská zajišťovna 

nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období 

předkládá České národní 

bance svoji výroční zprávu 

a konsolidovanou výroční 

zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, 

jejichž součástí je účetní 

závěrka ověřená auditorem, 

a uveřejňuje ji způsobem 

umožňujícím dálkový 

přístup 
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§ 124Likvidátor  

(3) Likvidátor vykonává svoji činnost s odbornou péčí a 

předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu 

účetní závěrku a jiné výkazy a doklady zpracované v průběhu 

likvidace v souladu se zákonem upravujícím právní poměry 

obchodních společností a družstev, a na písemné vyžádání 

České národní banky další podklady nezbytné k posouzení 

činnosti likvidátora a nejpozději do 31. března výroční zprávu o 

průběhu likvidace. 

 

3/2002 

Sb. 

Zákon 

č.3/2002 

Sb.,o 

svobodě 

nábožens

kého 

vyznání a 

postavení 

církví a 

nábožens

kých 

společnos

tí 

§ 7 [Komentář WK]Zvláštní práva registrovaných církví a 

náboženských společností 

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za 

podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání 

získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního 

právního předpisu,4) 

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu 

duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v 

místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, 

zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova, 

c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle 

zvláštního právního předpisu,7) 

d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,4) 

e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti 

s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva 

obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční 

ne   
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součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 

let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená 

zvláštním zákonem.8) 

(2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až d) 

upravují zvláštní právní předpisy.9) 

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s 

oprávněním k výkonu zvláštních práv každoročně zveřejňuje 

výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až d). 

§ 11 [Komentář WK]Návrh na přiznání oprávnění k výkonu 

zvláštních práv 

(1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv 

může podat registrovaná církev a náboženská společnost, 

která 

a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni 

podání návrhu nejméně 10 let, 

b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu 

výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok, 

 

280/199

2 Sb. 

 

zákon 

č.280/199

2 Sb.,o 

resortních

, 

oborovýc

h, 

podnikový

ch a 

dalších 

§ 4b 

Statut zaměstnanecké pojišťovny obsahuje zejména rozsah 

činnosti zaměstnanecké pojišťovny, obecné zaměření 

zdravotní politiky, zásady hospodaření a způsob zveřejňování 

výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny. 

§15 (5) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zajistit 

prostřednictvím auditora26) nebo právnické osoby, která je 

ne  §15 (5) Zaměstnanecká 

pojišťovna je povinna zajistit 

prostřednictvím auditora26) 

nebo právnické osoby, která 

je zapsána v seznamu 

auditorů26), (dále jen 

"auditor") 

a) ověření účetní závěrky 
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zdravotní

ch 

pojišťovn

ách 

 

zapsána v seznamu auditorů26), (dále jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny 

za příslušný rok. 

(6) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na 

termíny stanovené jiným zákonem pro předkládání návrhu 

státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit 

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh 

zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, 

účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok 

včetně zprávy auditora a pro informaci také výhled. 

§ 22e Správní delikty právnických osob 

(1) Zaměstnanecká pojišťovna se dopustí správního deliktu 

tím, že 

b) nepodá Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí 

zprávu o svém hospodaření podle § 7 odst. 1, 

d) nepředloží Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu 

financí návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku, 

návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok nebo zprávu 

auditora podle § 15 odst. 2 

 

zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční 

zprávy zaměstnanecké 

pojišťovny za příslušný rok. 

 

114/199

5 Sb. 

zákon 

č.114/199

5 Sb.,o 

vnitrozem

ské 

§ 36a Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí 

(3) Dalšími úkoly bezpečnostního poradce ve vztahu k osobě 

podle odstavce 1 jsou zejména 

c) vypracovávat výroční zprávu o činnostech v přepravě 

ne   
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plavbě 

 

nebezpečných věcí; tyto výroční zprávy se musí uchovávat po 

dobu 5 let a musí být předloženy na žádost příslušného 

státního orgánu, 

 

285/200

2 Sb. 

zákon 

č.285/200

2 Sb.,o 

darování, 

odběrech 

a 

transplant

acích 

tkání a 

orgánů 

§24 (4) Středisko pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk 

zpracuje do 1. března každého roku výroční zprávu o činnosti 

střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk za 

předcházející kalendářní rok. Výroční zprávu nejpozději k 

uvedenému datu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a předloží ji Koordinačnímu středisku transplantací. 

 

ne   

477/200

1 Sb. 

Zákon 

č.477/200

1 Sb.,o 

obalech 

§ 17 Autorizace k zajišťování sdruženého plnění 

(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje obchodní 

firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o vydání 

rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam všech 

akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním 

kapitálu, a k žádosti se připojí 

d) poslední výroční zpráva, nebo neexistuje-li, zakladatelská 

smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o 

činnosti žadatele od jeho založení; 

 

ne   

181/200

7 Sb. 

zákon 

č.181/200

7 Sb.,o 

Ústavu 

§ 9 [DZ] 

(1) Do působnosti Rady náleží 

f) schvalovat podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu 

ne   
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pro 

studium 

totalitních 

režimů a 

o Archivu 

bezpečno

stních 

složek a 

Ústavu, 

g) schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k 

projednání Senátu, 

 

77/2002 

Sb. 

zákon 

č.77/2002 

Sb.,o 

akciové 

společnos

ti České 

dráhy 

§ 30 Správní rada 

c) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní 

výsledky hospodaření, schvaluje roční účetní závěrku státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, 

 (8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě 

[§ 32 odst. 8 písm. g)] a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a 

to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 

Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na internetových 

stránkách Fondu. 

(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat 

a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním 

roce Fondem, s uvedením vztahu k účelu poskytnuté podpory 

[odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně vydané 

informace [odstavec 4 písm. b)], 

 b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených, 

 c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů 

Fondu, 

 d) přehled o poskytnutých podporách a uzavřených 

smlouvách v členění podle druhu poskytnuté podpory nebo 

ne   
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smlouvy, účelu a výše, 

 e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za 

uplynulý kalendářní rok, 

 f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů 

Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, k nimž došlo v 

průběhu uplynulého kalendářního roku. 

§32 

(8) Do působnosti Rady patří 

f) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu, 

g) předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně 

každoročně výroční zprávu Fondu k projednání a posouzení, 

§34(2) Dozorčí rada 

a) kontroluje činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a Rady, 

b) posuzuje výroční zprávu Fondu, 

 

321/200

4 Sb. 

zákon 

č.321/200

4 Sb., o 

vinohradn

ictví a 

vinařství 

§31 Vinařský fond 

(8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě 

[§ 32 odst. 8 písm. g)] a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a 

to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 

Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na internetových 

stránkách Fondu. 

(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat 

a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním 

ne   



71 
 

roce Fondem, s uvedením vztahu k účelu poskytnuté podpory 

[odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně vydané 

informace [odstavec 4 písm. b)], 

b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených, 

c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů 

Fondu, 

d) přehled o poskytnutých podporách a uzavřených smlouvách 

v členění podle druhu poskytnuté podpory nebo smlouvy, účelu 

a výše, 

e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za 

uplynulý kalendářní rok, 

f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů 

Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, k nimž došlo v 

průběhu uplynulého kalendářního roku. 

(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v 

termínech 

 a) od 1. ledna do 15. února, nebo 

 b) od 1. července do 15. srpna. 

§32 Rada  

(8) Do působnosti Rady patří 

f) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu, 

 g) předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně 

každoročně výroční zprávu Fondu k projednání a posouzení, 
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§34 (2) Dozorčí rada 

 a) kontroluje činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a Rady, 

 b) posuzuje výroční zprávu Fondu, 

 

198/200

2 Sb. 

zákon 

č.198/200

2 Sb.,o 

dobrovoln

ické 

službě 

§8 (3) Vysílající organizace jsou povinny vhodným způsobem 

zveřejňovat roční výroční zprávy o své činnosti nejpozději do 

30. června následujícího kalendářního roku. 

 

ne   

240/201

3 Sb.  

Zákon 

č.240/201

3 Sb.o 

investiční

ch 

společnos

tech a 

investiční

ch 

fondech 

 

34Zpřístupnění některých informací podílníkům, společníkům 

nebo obmyšleným fondu 

 (2) Obhospodařovatel uvedený v odstavci 1 zajistí, aby byly 

podílníkům, společníkům nebo obmyšleným dotčeného fondu 

ve lhůtě, v níž jim má být zpřístupněna výroční zpráva tohoto 

fondu, zpřístupněny tyto údaje: 

a) objektivní zhodnocení vývoje podnikání kontrolované 

právnické osoby v účetním období, 

b) popis všech významných událostí, které se týkají 

kontrolované právnické osoby a k nimž došlo po skončení 

účetního období, 

c) údaje o předpokládaném budoucím vývoji podnikání 

kontrolované právnické osoby a 

 d) údaje o nabytí vlastních akcií kontrolované právnické osoby 

v rozsahu vyplývajícím ze zákona upravujícího právní poměry 

obchodních společností a družstev, je-li tato právnická osoba 

ne § 234 [Komentář WK] 

Zvláštní náležitosti výroční 

zprávy 

(1) Výroční zpráva fondu 

kolektivního investování dále 

obsahuje 

a) účetní závěrku ověřenou 

auditorem a zprávu auditora v 

plném znění, 

b) údaje o činnosti jeho 

obhospodařovatele ve vztahu 

k majetku fondu v účetním 

období, 

c) údaje o celkovém počtu 

akcií nebo podílových listů 

vydaných fondem, které jsou 

Zpráva auditora 

§ 235 [Komentář WK] 

Auditor je ve své zprávě 

povinen vyjádřit se k 

souladu výroční zprávy 

fondu kolektivního 

investování s účetní 

závěrkou. 

§ 236 [Komentář WK] 

(1) Ve zprávě auditora 

podřízeného fondu se 

zohlední závěry zprávy 

auditora řídícího fondu. 

(2) Neshoduje-li se účetní 

období podřízeného fondu s 

účetním obdobím řídícího 
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akciovou společností, nebo údaje o nabytí vlastních 

účastnických cenných papírů touto osobou ve srovnatelném 

rozsahu, je-li tato osoba zahraniční osobou srovnatelnou s 

akciovou společností. 

§ 36 [Komentář WK] Zpřístupnění některých informací 

zaměstnancům kontrolované právnické osoby nebo jejich 

zástupcům 

 (3) Obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 požádá 

statutární orgán kontrolované právnické osoby, aby tento 

orgán ve lhůtě, v níž musí být vyhotovena výroční zpráva této 

osoby podle příslušných právních předpisů, zpřístupnil 

zaměstnancům této osoby nebo jejich zástupcům výroční 

zprávu této osoby obsahující údaje uvedené v § 34 odst. 2, a v 

rámci svých možností zajistí, aby statutární orgán tuto 

povinnost splnil. 

Díl 3 

Výroční zpráva 

§ 233 [Komentář WK] 

(1) Administrátor fondu kolektivního investování uveřejní 

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období výroční 

zprávu tohoto fondu. 

(2) Administrátor fondu kolektivního investování poskytne 

každému akcionáři nebo podílníkovi poslední uveřejněnou 

výroční zprávu tohoto fondu v listinné podobě, jestliže o to 

akcionář nebo podílník požádá. Stejně administrátor postupuje, 

jedná-li se o poslední uveřejněnou výroční zprávu řídícího 

fondu, je-li fond kolektivního investování podřízeným fondem. 

(3) Pro administrátora fondu kolektivního investování, jehož 

v oběhu ke konci účetního 

období, 

d) údaje o celkovém počtu 

akcií nebo podílových listů 

fondu vydaných a 

odkoupených v účetním 

období, 

e) údaje o fondovém kapitálu 

na jednu akcii tohoto fondu ke 

konci účetního období, 

f) údaje o skladbě a změnách 

skladby majetku tohoto fondu, 

g) údaje o vývoji aktiv fondu, 

h) srovnání celkového 

fondového kapitálu a 

fondového kapitálu na jednu 

akcii nebo podílový list za 3 

uplynulá účetní období, 

přičemž srovnávané hodnoty 

se týkají vždy konce účetního 

období, 

i) údaje o výsledném objemu 

závazků vztahující se k 

technikám, které 

obhospodařovatel používá k 

obhospodařování fondu, ke 

konci účetního období, s 

rozlišením, zda se jedná o 

repo obchody nebo deriváty, 

fondu, vypracuje auditor 

řídícího fondu dodatečnou 

zprávu ke dni účetní 

závěrky podřízeného fondu; 

tato dodatečná zpráva se 

začlení do zprávy auditora 

podřízeného fondu. 

(3) Součástí zprávy auditora 

podřízeného fondu jsou i 

údaje o nesrovnalostech 

řídícího fondu, na které 

upozorňuje zpráva auditora 

řídícího fondu, a vysvětlení 

jejich dopadu na podřízený 

fond. 
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obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit a za 

který se uveřejňuje výroční zpráva podle zákona upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu, se odstavce 1 a 2 nepoužijí. V 

tomto případě postačí, jestliže poskytne každému investorovi 

na jeho žádost údaje požadované jinak podle odstavce 2, které 

nejsou obsaženy ve výroční zprávě tohoto fondu uveřejněné 

podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Tyto 

údaje lze poskytnout odděleně nebo jako doplněk výroční 

zprávy. 

§ 234 [Komentář WK] 

Zvláštní náležitosti výroční zprávy 

(1) Výroční zpráva fondu kolektivního investování dále 

obsahuje 

a) účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v 

plném znění, 

b) údaje o činnosti jeho obhospodařovatele ve vztahu k 

majetku fondu v účetním období, 

c) údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů 

vydaných fondem, které jsou v oběhu ke konci účetního 

období, 

d) údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů fondu 

vydaných a odkoupených v účetním období, 

e) údaje o fondovém kapitálu na jednu akcii tohoto fondu ke 

konci účetního období, 

f) údaje o skladbě a změnách skladby majetku tohoto fondu, 

a 

j) další podstatné údaje, které 

zajistí, aby výroční zpráva 

poskytla investorům věrný a 

poctivý obraz o finanční 

situaci, podnikatelské činnosti 

a o výsledcích hospodaření 

obhospodařovatele fondu ve 

vztahu k majetku fondu za 

uplynulé účetní období. 

(2) Výroční zpráva 

speciálního fondu dále 

obsahuje 

a) údaje o podstatných 

změnách údajů uvedených ve 

statutu investičního fondu, ke 

kterým došlo v průběhu 

účetního období, 

b) údaje o mzdách, úplatách a 

obdobných příjmech 

pracovníků a vedoucích osob, 

které mohou být považovány 

za odměny, vyplácených 

obhospodařovatelem 

investičního fondu jeho 

pracovníkům nebo vedoucím 

osobám v účetním období, 

členěných na pevnou a 

pohyblivou složku, údaje o 

počtu pracovníků a vedoucích 

osob obhospodařovatele 
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g) údaje o vývoji aktiv fondu, 

h) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu 

na jednu akcii nebo podílový list za 3 uplynulá účetní období, 

přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního 

období, 

i) údaje o výsledném objemu závazků vztahující se k 

technikám, které obhospodařovatel používá k 

obhospodařování fondu, ke konci účetního období, s 

rozlišením, zda se jedná o repo obchody nebo deriváty, a 

j) další podstatné údaje, které zajistí, aby výroční zpráva 

poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 

podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření 

obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za 

uplynulé účetní období. 

(2) Výroční zpráva speciálního fondu dále obsahuje 

a) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu 

investičního fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního 

období, 

b) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků 

a vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny, 

vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho 

pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, 

členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu 

pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu 

a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které 

investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil, 

c) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků 

nebo vedoucích osob, které mohou být považovány za 

tohoto fondu a údaje o 

případných odměnách za 

zhodnocení kapitálu, které 

investiční fond nebo jeho 

obhospodařovatel vyplatil, 

c) údaje o mzdách, úplatách a 

obdobných příjmech 

pracovníků nebo vedoucích 

osob, které mohou být 

považovány za odměny, 

vyplacených 

obhospodařovatelem 

investičního fondu těm z jeho 

pracovníků nebo vedoucích 

osob, jejichž činnost má 

podstatný vliv na rizikový 

profil tohoto fondu, a 

d) údaje uvedené v § 34 odst. 

2, neplní-li obhospodařovatel 

uvedený v § 34 odst. 1 

povinnosti stanovené v § 34 

odst. 2 nebo § 36 odst. 3; tyto 

údaje obhospodařovatel 

speciálního fondu zahrne do 

výroční zprávy jím 

obhospodařovaného 

speciálního fondu, k jehož 

majetku se vztahuje podíl na 

hlasovacích právech. 

(3) Výroční zpráva 

speciálního fondu, který 



76 
 

odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu 

těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost 

má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu, a 

d) údaje uvedené v § 34 odst. 2, neplní-li obhospodařovatel 

uvedený v § 34 odst. 1 povinnosti stanovené v § 34 odst. 2 

nebo § 36 odst. 3; tyto údaje obhospodařovatel speciálního 

fondu zahrne do výroční zprávy jím obhospodařovaného 

speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na 

hlasovacích právech. 

(3) Výroční zpráva speciálního fondu, který investuje do 

nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, dále 

obsahuje 

a) údaje o nemovitosti uvedené v § 267 odst. 2 písm. a) a c) až 

g) u každé nemovitosti v majetku fondu, 

b) účel, pro který byla nemovitost nabyta do majetku fondu, a 

došlo-li ke změně účelu, důvod této změny a dopady této 

změny na fond, 

c) údaje nutné k identifikaci osoby, která nemovitost spravuje, 

d) den, ke kterému byl vyhotoven posudek znalce nebo člena 

výboru odborníků podle § 266, 

e) údaje nutné k identifikaci znalce a člena výboru odborníků, 

který ocenil nemovitost podle § 266, 

f) způsob ocenění nemovitosti, 

g) popis kritérií, na základě kterých byla cena nemovitosti 

určena, byla-li nemovitost oceněna způsobem porovnávacím, 

h) údaje nutné k identifikaci nemovitostní společnosti, ve které 

investuje do nemovitostí nebo 

účastí v nemovitostní 

společnosti, dále obsahuje 

a) údaje o nemovitosti 

uvedené v § 267 odst. 2 písm. 

a) a c) až g) u každé 

nemovitosti v majetku fondu, 

b) účel, pro který byla 

nemovitost nabyta do majetku 

fondu, a došlo-li ke změně 

účelu, důvod této změny a 

dopady této změny na fond, 

c) údaje nutné k identifikaci 

osoby, která nemovitost 

spravuje, 

d) den, ke kterému byl 

vyhotoven posudek znalce 

nebo člena výboru odborníků 

podle § 266, 

e) údaje nutné k identifikaci 

znalce a člena výboru 

odborníků, který ocenil 

nemovitost podle § 266, 

f) způsob ocenění 

nemovitosti, 

g) popis kritérií, na základě 

kterých byla cena nemovitosti 

určena, byla-li nemovitost 
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má fond účast, 

i) počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, ve 

které má fond účast, 

j) údaje nutné k identifikaci nemovitostí v majetku nemovitostní 

společnosti, ve které má fond účast, a to v rozsahu údajů 

uvedených v písmenech a) až e), 

k) základní informace o členech výboru odborníků, 

l) údaje o podstatné změně v předpokládaném vývoji 

peněžních toků spojených s držením nemovitostí nebo s 

účastmi v nemovitostních společnostech, 

m) údaje o zamýšleném prodeji nemovitosti nebo účasti v 

nemovitostní společnosti v době do 2 let ode dne nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti nebo před uplynutím 

předpokládané doby investice, 

n) údaje o záměru změnit investiční strategii, 

o) popis důvodů nedodržení investičních limitů, došli-li k němu 

v rozhodném účetním období, a 

p) další podstatné informace týkající se nemovitostí nebo 

nemovitostí společnosti, které zajistí, aby výroční zpráva 

poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 

podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření 

obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za 

uplynulé účetní období. 

 (4) Výroční zpráva podřízeného fondu dále obsahuje 

a) údaj o tom, jakým způsobem může investor získat výroční 

oceněna způsobem 

porovnávacím, 

h) údaje nutné k identifikaci 

nemovitostní společnosti, ve 

které má fond účast, 

i) počet nemovitostí v majetku 

nemovitostní společnosti, ve 

které má fond účast, 

j) údaje nutné k identifikaci 

nemovitostí v majetku 

nemovitostní společnosti, ve 

které má fond účast, a to v 

rozsahu údajů uvedených v 

písmenech a) až e), 

k) základní informace o 

členech výboru odborníků, 

l) údaje o podstatné změně v 

předpokládaném vývoji 

peněžních toků spojených s 

držením nemovitostí nebo s 

účastmi v nemovitostních 

společnostech, 

m) údaje o zamýšleném 

prodeji nemovitosti nebo 

účasti v nemovitostní 

společnosti v době do 2 let 

ode dne nabytí vlastnického 

práva k nemovitosti nebo před 

uplynutím předpokládané 
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zprávu řídícího fondu tohoto fondu, a 

b) údaj o tom, jaké srážky, přirážky nebo poplatky budou v 

souvislosti s investováním podřízeného fondu hrazeny z jeho 

majetku a zda k nim je uplatňovaná sleva nebo vratka. 

 (5) V dalším požadavky k obsahu a struktuře výroční zprávy 

speciálního fondu, který obhospodařuje obhospodařovatel 

oprávněný přesáhnout rozhodný limit, vymezují články 103 až 

107 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující 

správce alternativních investičních fondů6). 

(6) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky k 

obsahu výroční zprávy v rozsahu odstavců 1 až 4 v rozsahu, 

který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

upravující správce alternativních investičních fondů6). 

Zpráva auditora 

§ 235 [Komentář WK] 

Auditor je ve své zprávě povinen vyjádřit se k souladu výroční 

zprávy fondu kolektivního investování s účetní závěrkou. 

§ 236 [Komentář WK] 

(1) Ve zprávě auditora podřízeného fondu se zohlední závěry 

zprávy auditora řídícího fondu. 

(2) Neshoduje-li se účetní období podřízeného fondu s účetním 

obdobím řídícího fondu, vypracuje auditor řídícího fondu 

dodatečnou zprávu ke dni účetní závěrky podřízeného fondu; 

tato dodatečná zpráva se začlení do zprávy auditora 

doby investice, 

n) údaje o záměru změnit 

investiční strategii, 

o) popis důvodů nedodržení 

investičních limitů, došli-li k 

němu v rozhodném účetním 

období, a 

p) další podstatné informace 

týkající se nemovitostí nebo 

nemovitostí společnosti, které 

zajistí, aby výroční zpráva 

poskytla investorům věrný a 

poctivý obraz o finanční 

situaci, podnikatelské činnosti 

a o výsledcích hospodaření 

obhospodařovatele fondu ve 

vztahu k majetku fondu za 

uplynulé účetní období. 

 (4) Výroční zpráva 

podřízeného fondu dále 

obsahuje 

a) údaj o tom, jakým 

způsobem může investor 

získat výroční zprávu řídícího 

fondu tohoto fondu, a 

b) údaj o tom, jaké srážky, 

přirážky nebo poplatky budou 

v souvislosti s investováním 

podřízeného fondu hrazeny z 
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podřízeného fondu. 

(3) Součástí zprávy auditora podřízeného fondu jsou i údaje o 

nesrovnalostech řídícího fondu, na které upozorňuje zpráva 

auditora řídícího fondu, a vysvětlení jejich dopadu na 

podřízený fond. 

 ___________________  

6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013. 

íl 2 

 Výroční zpráva 

 § 290 [Komentář WK] 

 (1) Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, 

jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný 

limit, vyhotoví nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního 

období výroční zprávu tohoto fondu. 

 (2) Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, 

jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný 

limit, poskytne každému společníkovi nebo podílníkovi 

poslední vyhotovenou výroční zprávu tohoto fondu v listinné 

podobě, jestliže o to společník nebo podílník požádá. 

 (3) Pro administrátora fondu kvalifikovaných investorů, 

jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit 

a za který se uveřejňuje výroční zpráva podle zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, se odstavce 1 a 2 

a § 291 nepoužijí. V jeho případě postačí, jestliže poskytne 

každému investorovi na jeho žádost údaje požadované podle § 

291, které nejsou obsaženy ve výroční zprávě tohoto fondu. 

Tyto údaje lze poskytnout odděleně, nebo jako doplněk výroční 

jeho majetku a zda k nim je 

uplatňovaná sleva nebo 

vratka. 

 (5) V dalším požadavky k 

obsahu a struktuře výroční 

zprávy speciálního fondu, 

který obhospodařuje 

obhospodařovatel oprávněný 

přesáhnout rozhodný limit, 

vymezují články 103 až 107 

přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, kterým se 

provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady upravující 

správce alternativních 

investičních fondů6). 
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zprávy. 

 § 291 [Komentář WK] 

 Zvláštní náležitosti výroční zprávy 

 (1) Pro výroční zprávu fondu kvalifikovaných investorů, 

jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit 

se § 234 odst. 1 písm. a), b) a j) a § 234 odst. 2 a 5 použijí 

obdobně. 

 (2) Pro výroční zprávu fondu kvalifikovaných investorů, 

jehož obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný 

limit, se článek 12 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) použije 

obdobně. 

 (3) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky 

k obsahu výroční zprávy v rozsahu odstavce 1 v rozsahu, který 

neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující 

správce alternativních investičních fondů6). 

 § 292 [Komentář WK] 

 Zpráva auditora 

 Auditor je povinen vyjádřit se k souladu výroční zprávy 

fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je 

oprávněn přesáhnout rozhodný limit, s účetní závěrkou. 

§ 455 [Komentář WK] 

Výroční a pololetní zprávy 

 (1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo 
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zahraničního investičního fondu poskytne České národní 

bance svou výroční zprávu, pololetní zprávu nebo 

konsolidovanou výroční zprávu, jsou-li vyhotovovány. 

 (2) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu poskytne České národní bance svou 

výroční zprávu a pololetní zprávu, a výroční zprávu a pololetní 

zprávu investičního fondu nebo zahraničního investičního 

fondu, jehož administraci provádí, jsou-li vyhotovovány. 

 (3) Administrátor podřízeného fondu, jehož řídící fond 

je zahraničním investičním fondem, poskytne České národní 

bance výroční zprávu a pololetní zprávu tohoto řídícího fondu, 

je-li vyhotovována. 

 (4) Součástí výroční zprávy nebo konsolidované 

výroční zprávy podle odstavce 1 je účetní závěrka nebo 

konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem. 

§ 655 [Komentář WK] 

Výroční a konsolidovaná zpráva 

 (1) Ustanovení tohoto zákona a právního předpisu jej 

provádějícího upravující výroční zprávu, která stanoví 

požadavky, které nevyplývaly z dosavadních právních 

předpisů, se použijí poprvé v účetním období nejblíže 

následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude 

účinnosti. 

 (2) Za účetní období, v němž tento zákon nabude 

účinnosti, vypracuje investiční společnost konsolidovanou 

výroční zprávu podle dosavadních právních předpisů. 

 (3) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva 

investiční společnosti, investičního fondu a podílového fondu, 
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které se vypracují za účetní období, v němž tento zákon 

nabude účinnosti, obsahují náležitosti stanovené vyhláškou č. 

194/2011 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

483/199

1 Sb. 

 

Zákon 

č.483/199

1 Sb., o 

České 

televizi 

 

§6 (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li 

Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, 

nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí 

Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu 

o hospodaření České televize. 

§8(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně 

Výroční zprávu o činnosti České televize do 31. března 

bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční 

zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna 

bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční 

zpráva o hospodaření České televize musí v samostatné části 

obsahovat informaci o naplňování požadavků práva 

Evropských společenství.6) Obě výroční zprávy předseda 

Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení 

Poslanecké sněmovně zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

§8a(9) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své 

činnosti za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne 

druhé měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční 

zprávu o hospodaření České televize je dozorčí komise 

povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření České televize 

vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního 

roku. 

 

ne   
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484/199

1 Sb. 

 

Zákon 

č.484/199

1 Sb., o 

Českém 

rozhlasu 

 

§6(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li 

Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem 

nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí 

Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční 

zprávu o hospodaření Českého rozhlasu. 

§8(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o 

činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně 

následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o 

hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně 

následujícího kalendářního roku. Tyto výroční zprávy musí být 

nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou uveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§8a(10) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své 

činnosti za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne 

druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro 

Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí 

komise povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření Českého 

rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně následujícího 

kalendářního roku. 

 

ne   

229/199

2 Sb. 

 

Zákon 

č.229/199

2 Sb.,o 

komoditní

ch 

burzách 

 

§5 (4) Žádost o udělení povolení podepíší všichni zakladatelé 

a připojí k ní tyto doklady 

g) doklady prokazující finanční, materiální, personální a 

organizační předpoklady pro provoz burzy podle odstavce 2 

písm. c), a to zejména 

1. výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo přehledy o 

příjmech, výdajích, majetku a závazcích zakladatelů za 3 

bezprostředně předcházející účetní období nebo obdobné 

ANO (2) Výroční zpráva o činnosti 

burzy obsahuje alespoň: 

a) informace o vývoji 

výkonnosti, činnosti a 

stávajícím hospodářském 

postavení burzy, 

b) seznam členů burzy, 

c) popis organizační struktury 
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dokumenty u zahraničních osob, 

§8ag) zpracovat výroční zprávu o činnosti burzy nejpozději do 

3 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního roku, 

uveřejnit ji nejpozději do 6 měsíců po skončení 

předcházejícího kalendářního roku způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a zpřístupnit ji ve svém sídle k nahlédnutí. 

(2) Výroční zpráva o činnosti burzy obsahuje alespoň: 

a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím 

hospodářském postavení burzy, 

b) seznam členů burzy, 

c) popis organizační struktury burzy, 

d) seznam činností, jejichž výkonem burza pověřila třetí osobu, 

e) výčet a objem skutečně obchodovaných komodit a 

komoditních derivátů na burze a počet burzovních dní, 

f) seznam soukromých a burzovních dohodců, 

g) účetní závěrku, případně zprávu auditora, a další údaje 

podle zvláštního právního předpisu19), 

h) informace o činnosti burzovního rozhodčího soudu, pokud je 

zřízen. 

____________________  

19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§36a (9) Burza se dopustí správního deliktu tím, že 

burzy, 

d) seznam činností, jejichž 

výkonem burza pověřila třetí 

osobu, 

e) výčet a objem skutečně 

obchodovaných komodit a 

komoditních derivátů na burze 

a počet burzovních dní, 

f) seznam soukromých a 

burzovních dohodců, 

g) účetní závěrku, případně 

zprávu auditora, a další údaje 

podle zvláštního právního 

předpisu19), 

h) informace o činnosti 

burzovního rozhodčího 

soudu, pokud je zřízen. 

____________________  

19) Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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h) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. g) nezpracovala, neuveřejnila 

nebo nezpřístupnila výroční zprávu o činnosti burzy, 

 

248/200

0 Sb. 

 

zákon 

č.248/200

0 Sb.,o 

podpoře 

regionální

ho 

rozvoje 

 

§ 16e 

(1) Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací 

Regionálního operačního programu, zejména pak schvaluje: 

d) výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další 

zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního 

operačního programu, 

§ 18g 

Výroční zpráva 

(1) Seskupení vypracuje za každý kalendářní rok své činnosti 

výroční zprávu a předá ji Ministerstvu nejpozději do 15. 

července následujícího roku. Ministerstvo zveřejní výroční 

zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Výroční zpráva obsahuje 

a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s 

upřesněním jejich vztahu k cílům a úkolům seskupení 

uvedeným v úmluvě, 

b) účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených, 

c) změny ve složení orgánů seskupení, ke kterým došlo v 

průběhu roku, a 

d) výrok auditora k účetní závěrce. 

ne (2) Výroční zpráva obsahuje 

a) přehled činností 

vykonávaných v kalendářním 

roce s upřesněním jejich 

vztahu k cílům a úkolům 

seskupení uvedeným v 

úmluvě, 

b) účetní závěrku a 

zhodnocení základních údajů 

v ní obsažených, 

c) změny ve složení orgánů 

seskupení, ke kterým došlo v 

průběhu roku, a 

d) výrok auditora k účetní 

závěrce. 

 

(2) Výroční zpráva obsahuje 

a) přehled činností 

vykonávaných v 

kalendářním roce s 

upřesněním jejich vztahu k 

cílům a úkolům seskupení 

uvedeným v úmluvě, 

b) účetní závěrku a 

zhodnocení základních 

údajů v ní obsažených, 

c) změny ve složení orgánů 

seskupení, ke kterým došlo 

v průběhu roku, a 

d) výrok auditora k účetní 

závěrce. 
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(3) Neobdrží-li Ministerstvo od seskupení výroční zprávu ve 

lhůtě podle odstavce 1, vyzve seskupení, aby tak učinilo v 

dodatečně stanovené lhůtě. Po jejím marném uplynutí 

Ministerstvo postupuje podle čl. 13 nařízení o evropském 

seskupení. Obdobně postupuje Ministerstvo v případě, 

opravňují-li ho k tomu informace o činnosti seskupení uvedené 

ve výroční zprávě. 

 

427/201

1 Sb. 

 

Zákon 

č.427/201

1 Sb.,o 

doplňkové

m 

penzijním 

spoření 

 

Díl 7Výroční a pololetní zpráva 

§ 57 [DZ] 

Výroční zprávy 

(1) Penzijní společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení 

účetního období zašle České národní bance svou výroční 

zprávu podle zákona upravujícího účetnictví a výroční zprávu 

za každý obhospodařovaný účastnický fond a uveřejní je na 

svých internetových stránkách. Zaslaná výroční zpráva 

penzijní společnosti a výroční zprávy za každý 

obhospodařovaný účastnický fond musí být ověřeny 

auditorem. 

(2) Pokud valná hromada penzijní společnosti neschválí ve 

lhůtě podle odstavce 1 řádnou účetní závěrku, penzijní 

společnost ji zašle České národní bance spolu s důvody, pro 

které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné 

hromady; tyto údaje současně uveřejní na svých internetových 

stránkách. 

 (3) Pokud soud rozhodne o neplatnosti usnesení valné 

hromady, kterým valná hromada penzijní společnosti schválila 

účetní závěrku, zašle penzijní společnost bez zbytečného 

ANO § 57 [DZ] 

Výroční zprávy 

(1) Penzijní společnost 

nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období 

zašle České národní bance 

svou výroční zprávu podle 

zákona upravujícího 

účetnictví a výroční zprávu za 

každý obhospodařovaný 

účastnický fond a uveřejní je 

na svých internetových 

stránkách. Zaslaná výroční 

zpráva penzijní společnosti a 

výroční zprávy za každý 

obhospodařovaný účastnický 

fond musí být ověřeny 

auditorem. 

 

§57 (1) Zaslaná výroční 

zpráva penzijní společnosti 

a výroční zprávy za každý 

obhospodařovaný 

účastnický fond musí být 

ověřeny auditorem. 
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odkladu České národní bance pravomocný rozsudek v této 

věci a současně jej uveřejní na svých internetových stránkách. 

 (4) Výroční zprávy podle odstavce 1 za poslední 3 

účetní období musí být veřejně přístupné v sídle penzijní 

společnosti. Penzijní společnost poskytne účastníkovi na jeho 

žádost bez zbytečného odkladu výroční zprávy za poslední 3 

účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za 

náhradu účelně vynaložených nákladů. 

§ 59Prováděcí právní předpis stanoví 

a) informace, které obsahuje výroční zpráva penzijní 

společnosti a účastnického fondu nad rámec zákona 

upravujícího účetnictví, 

b) informace, které obsahuje pololetní zpráva penzijní 

společnosti a účastnického fondu, 

c) způsob poskytování výroční zprávy a pololetní zprávy 

účastnického fondu a důchodového fondu účastníkům. 

§100 (2)d) Účastnický fond 

5. vypracovává a uveřejňuje pololetní zprávu a výroční zprávu 

obdobně jako standardní fond 

§160 Správní delikt penzijní společnosti  (1) w) v rozporu s § 

57 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou výroční 

zprávu nebo výroční zprávu účastnického fondu, který 

obhospodařuje 

 

162/200 Zákon 

č.162/200

§7 Licence (4) Provozovatel je povinen každoročně vypracovat 

a zaslat ministerstvu a současně veřejnosti zpřístupnit výroční 

ne   
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3 Sb. 3 Sb.,o 

podmínká

ch 

provozov

ání 

zoologick

ých 

zahrad 

zprávu o činnosti zoologické zahrady, a to vždy nejpozději do 

konce července následujícího kalendářního roku. Povinné 

náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady jsou 

uvedeny v příloze k tomuto zákonu. 

§ 16 

 

§7(1) Kdo 

d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje 

výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,  dopustí se 

přestupku nebo jiného správního deliktu. Přestupkem je 

porušení povinností fyzickou osobou, nejde-li o porušení 

povinností při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiným 

správním deliktem je porušení povinností fyzickou osobou při 

její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou. 

Příl.  

Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti zoologické 

zahrady 

 

 Výroční zpráva o činnosti zoologické zahrady musí 

obsahovat tyto údaje a informace za období kalendářního roku: 

 1. Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, nebo 

obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele, telefon, fax, 

adresu ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresu 

elektronické pošty, pokud existují. 

 2. Údaje o osobě vlastníka a zřizovatele zoologické 

zahrady podle § 4 odst. 2 písm. a) až c), je-li vlastníkem nebo 
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zřizovatelem jiná osoba než provozovatel. 

 3. Údaje podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) o členech 

statutárního orgánu provozovatele, je-li jím právnická osoba, 

popřípadě o vedoucím pracovníku (například ředitel), údaje o 

zpracovateli výroční zprávy a údaje o osobě odpovědné za 

styk s veřejností. 

 4. Základní ekonomické údaje o zoologické zahradě, 

kterými jsou údaje o příjmech a výdajích, ekonomické 

soběstačnosti, hodnotě majetku, o poskytnutých dotacích a o 

počtu návštěvníků. 

 5. Informace o investicích zaměřených na chov a 

ustájení živočichů. 

 6. Základní přehled chovaných živočichů (stav k 1. 1. a 

31. 12. kalendářního roku, příchody, odchody, narození v zoo, 

úhyny) podle taxonomických skupin: savci, ptáci, plazi, 

obojživelníci, ryby a bezobratlí. Pro savce a ptáky se uvede 

přehled všech chovaných jedinců podle druhů. Pro ostatní 

skupiny stačí uvést přehled živočichů zvláště chráněných 

druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a živočichů chráněných 

Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). 

 7. Informace o činnosti zoologické zahrady se 

zaměřením na účast ve výzkumu prospěšném pro ochranu 

druhů, zapojení do školení v ochranářských dovednostech, 

účast na výměně informací týkajících se ochrany druhů, účast 

na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících 

živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce) a účast 

na výchově veřejnosti k ochraně přírody. 
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341/200

5 Sb. 

 

Zákon 

č.341/200

5 Sb., o 

veřejných 

výzkumný

ch 

institucích 

 

§ 2 [DZ] Veřejná výzkumná instituce 

(4) Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné 

výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním 

systému výzkumu, vývoje a inovací 3) a ve výroční zprávě o 

činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen 

"výroční zpráva"), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový 

přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 

§ 8 [DZ] (1) Součástí rejstříku veřejných výzkumných 

institucí je sbírka listin obsahující 

a) výroční zprávy, 

§ 17 [DZ](1) Ředitel 

d) předkládá radě instituce a dozorčí radě po ověření účetní 

závěrky auditorem návrh výroční zprávy, 

e) předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a 

výroční zprávu schválenou radou instituce, 

§ 30 [DZ] 

Výroční zpráva 

(1) Veřejná výzkumná instituce vypracovává a po schválení 

radou instituce zveřejňuje výroční zprávu, a to nejpozději do 6 

měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným 

obdobím je kalendářní rok. 

(2) První výroční zprávu po svém vzniku zveřejní veřejná 

výzkumná instituce nejpozději do 6 měsíců od počátku 

ANO 

Obsahuj

e odkaz 

na § 21 

zákona 

č. 

563/199

1 Sb., 

ve znění 

pozdější

ch 

předpisů

. 

§30 (4) Výroční zpráva 

obsahuje 

a) informace o složení orgánů 

veřejné výzkumné instituce a 

o jejich činnosti či o jejich 

změnách, 

b) informace o změnách 

zřizovací listiny, 

c) hodnocení hlavní činnosti, 

d) hodnocení další a jiné 

činnosti, 

e) informace o opatřeních k 

odstranění nedostatků v 

hospodaření a zprávu, jak 

byla splněna opatření k 

odstranění nedostatků 

uložená v předchozím roce, 

f) stanoviska dozorčí rady, 

g) další skutečnosti 

požadované zvláštním 

právním předpisem30). 

 

§ 17 [DZ](1) Ředitel 

d) předkládá radě instituce 

a dozorčí radě po ověření 

účetní závěrky auditorem 

návrh výroční zprávy, 

e) předává zřizovateli účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem a výroční zprávu 

schválenou radou instituce, 
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kalendářního roku následujícího po vzniku veřejné výzkumné 

instituce. Pouze v případě, že činnost veřejné výzkumné 

instituce v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje 

se tato lhůta o 1 rok. 

(3) Výroční zprávu zveřejňuje veřejná výzkumná instituce 

prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku 

veřejných výzkumných institucí a zároveň prostřednictvím 

veřejné informační sítě. 

(4) Výroční zpráva obsahuje 

a) informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o 

jejich činnosti či o jejich změnách, 

b) informace o změnách zřizovací listiny, 

c) hodnocení hlavní činnosti, 

d) hodnocení další a jiné činnosti, 

e) informace o opatřeních k odstranění nedostatků v 

hospodaření a zprávu, jak byla splněna opatření k odstranění 

nedostatků uložená v předchozím roce, 

f) stanoviska dozorčí rady, 

g) další skutečnosti požadované zvláštním právním 

předpisem30). 

____________________  

30) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
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122/200

0 Sb. 

Zákon 

č.122/200

0 Sb.,o 

ochraně 

sbírek 

muzejní 

povahy  

§ 10a 

(2) Standardem časové dostupnosti je zajišťování 

standardizovaných veřejných služeb poskytovateli v tomto 

stanoveném rozsahu a struktuře: 

c) každoroční zpracování informací o činnosti poskytovatele ve 

výroční zprávě zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v 

informačním systému s dálkovým přístupem1) a dále 

každoroční zpracování zpráv nebo informací o muzejních 

programech nebo muzejních publikací o poznatcích o přírodě 

nebo historii získaných zkoumáním sbírkových předmětů nebo 

předmětů obdobných nebo výzkumem prostředí, z nějž jsou 

sbírkové předměty získávány, 

 

ne   

215/200

4 Sb. 

zákon 

č.215/200

4 Sb., o 

úpravě 

některých 

vztahů v 

oblasti 

veřejné 

podpory 

§ 3Působnost v oblasti veřejné podpory 

(3) Koordinační orgán 

c) předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných 

podporách na území České republiky, 

 

ne   

100/200

4 Sb. 

zákon 

č.100/200

4 Sb.,o 

ochraně 

druhů 

volně 

žijících 

živočichů 

§ 35(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků 

Úmluvy1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu 

a dovozu exemplářů na základě výpisu z evidencí podle 

odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční 

zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a 

angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti. 

ne § 35(2) Ministerstvo 

zpracovává zprávy podle 

požadavků Úmluvy1) s 

přehledem evidovaného 

vývozu, zpětného vývozu a 

dovozu exemplářů na základě 

výpisu z evidencí podle 

odstavce 1. Osobní údaje o 
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a planě 

rostoucíc

h rostlin 

regulován

ím 

obchodu 

s nimi 

 vývozcích a dovozcích 

výroční zpráva neobsahuje. 

Výroční zpráva se vydává v 

češtině a angličtině a dnem 

vydání bude zpřístupněna 

veřejnosti. 

 

296/200

8 Sb. 

Zákon 

č.296/200

8 Sb.,o 

zajištění 

jakosti a 

bezpečno

sti 

lidských 

tkání a 

buněk 

určených 

k použití u 

člověka a 

§ 4 [DZ] (1) Tkáňové zařízení zpracuje do 1. března 

každého roku výroční zprávu o činnosti tkáňového zařízení za 

předcházející kalendářní rok. Tuto zprávu nejpozději k 

uvedenému datu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Formu a obsah výroční zprávy stanoví prováděcí 

právní předpis. 

§25 (6) Tkáňové zařízení se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 4 odst. 1 nezveřejní výroční zprávu, 

 

ne   

306/199

9 Sb. 

 

zákon 

č.306/199

9 Sb.,o 

poskytová

ní dotací 

soukromý

m školám, 

předškoln

ím a 

školským 

zařízením 

§ 3 (2) Smlouva o poskytnutí dotace se neuzavře, pokud 

krajský úřad neobdržel žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě 

podle § 2 odst. 1. Smlouva o poskytnutí dotace se dále 

neuzavře, pokud právnická osoba, která čerpala dotaci v 

předchozím školním roce, nepředloží do 15. října za předchozí 

školní rok 

a) vyúčtování dotace postupem stanoveným Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo),2a) 

b) výroční zprávu o činnosti školy,4) 
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  c) rozbor hospodaření s dotací poskytnutou podle tohoto 

zákona, zpracovaný podle osnovy stanovené 

ministerstvem,2a) 

 d) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve 

školské radě, pokud je zřízena. 

 (3) Krajský úřad uzavře smlouvu nebo informuje právnickou 

osobu o důvodech neuzavření smlouvy do 30 dnů od obdržení 

žádosti. 

____________________  

2a) § 170 zákona č. 561/2004 Sb. 

4) § 10 zákona č. 561/2004 Sb.¨ 

 

227/200

6 Sb. 

Zákon 

č.227/200

6 Sb.,o 

výzkumu 

na 

lidských 

embryoná

lních 

kmenovýc

h 

buňkách 

§ 4Podmínky pro vydání povolení k výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách 

(2) Ministerstvo vydá povolení k výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách pouze tehdy, je-li 

doloženo, že 

d) je zaručena odborná úroveň výzkumu, zejména odbornou 

publikační činností, patenty nebo přihláškami patentů a 

výročními zprávami, 

 

ne   

211/200

0 Sb. 

zákon 

č.211/200

0 Sb.,o 

Státním 

§ 5Rozpočet a účetnictví Fondu 

(3) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k 

rozvahovému dni účetní závěrku, kterou spolu s výroční 

zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je 

ne   
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fondu 

rozvoje 

bydlení 

předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke 

schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Účetní závěrka 

Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím 

předložením vládě ověřena auditorem. 

 

104/200

0 Sb. 

 

Zákon 

č.104/200

0 Sb.,o 

Státním 

fondu 

dopravní 

infrastrukt

ury 

 

§ 5b(1) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond roční 

účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Fondu (dále jen 

"výroční zpráva") a předkládá ji prostřednictvím ministra k 

projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do 

šesti měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní 

závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké 

sněmovně ověřena auditorem. 

 

ne  § 5b(1) Po skončení 

rozpočtového roku 

sestavuje Fond roční účetní 

závěrku a výroční zprávu o 

činnosti Fondu (dále jen 

"výroční zpráva") a 

předkládá ji prostřednictvím 

ministra k projednání vládě 

a ke schválení Poslanecké 

sněmovně do šesti měsíců 

po skončení rozpočtového 

roku. Roční účetní závěrka 

Fondu musí být před jejím 

předložením Poslanecké 

sněmovně ověřena 

auditorem. 

 

340/200

6 Sb. 

 

Zákon 

č.340/200

6 Sb.,o 

činnosti 

institucí 

zaměstna

neckého 

penzijního 

§7 (5) Instituce je povinna na žádost účastníků a příjemců 

a) zaslat jim roční účetní závěrku a výroční zprávu, která se 

vztahuje k příslušnému penzijnímu plánu, 

§ 8 [DZ]Dohled České národní banky 

(1) Činnost instituce na území České republiky podléhá 

dohledu České národní banky nad dodržováním povinností 

ANO   
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pojištění 

 

stanovených právními předpisy vztahujícími se k 

zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za tímto účelem je 

Česká národní banka oprávněna požadovat od instituce 

předložení dokumentů a poskytnutí informací a vysvětlení, 

které se týkají provozování zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, zejména řádných účetních závěrek, výročních zpráv 

a prohlášení o zásadách investiční politiky. 

§10a (8) Instituce se sídlem v České republice vypracovává 

roční účetní závěrku a výroční zprávu s přihlédnutím ke 

každému penzijnímu plánu podle zákona upravujícího 

účetnictví. Roční účetní závěrka a informace ve výroční zprávě 

musí být úplné a přehledně sestavené a schváleny osobami 

odpovědnými za řízení instituce. 

§ 10bDohledový orgán je oprávněn 

d) požadovat od instituce se sídlem v České republice 

poskytnutí ročních účetních závěrek a výročních zpráv a všech 

dokumentů nezbytných k účelům dohledu; mezi tyto 

dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně 

matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o 

aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční 

politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob 

odpovědných za audit ročních účetních závěrek, 

 

319/200

6 Sb. 

zákon 

č.319/200

6 Sb.,o 

některých 

opatřeníc

h ke 

zprůhledn

§ 4 [DZ] 

(1) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy působící ve 

zpracovatelském průmyslu4), jejíž roční úhrn čistého obratu za 

bezprostředně předcházející účetní období je vyšší než částka 

odpovídající 250 000 000 EUR, má povinnost předložit Úřadu 

výroční zprávu6), řádnou účetní závěrku7) a zápisy z valných 

ANO § 4 [DZ] 

(1) Osoba ovládaná 

subjektem veřejné správy 

působící ve zpracovatelském 

průmyslu4), jejíž roční úhrn 

čistého obratu za 
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ění 

finančních 

vztahů v 

oblasti 

veřejné 

podpory 

hromad konaných v tomto účetním období, a pokud v nich 

nejsou obsaženy, předloží také údaje o 

a) změnách základního kapitálu a jiných kapitálových fondů, 

které tvoří vlastní kapitál, a uvedení souvisejících podmínek, 

zejména údaje o druhu, formě a podobě akcií, o samostatně 

převoditelných právech, o zatímních listech a dluhopisech, 

b) dotacích a návratných finančních výpomocích, 

c) úvěrech poskytnutých subjekty veřejné správy osobě 

ovládané subjektem veřejné správy, a to včetně specifikace 

úrokové míry, podmínek a zajištění úvěrů, 

d) zajištění úvěrů poskytnutých subjekty veřejné správy osobě 

ovládané subjektem veřejné správy, a to včetně specifikace 

podmínek, za nichž bylo zajištění poskytnuto, 

e) vyplacených podílech na zisku a nerozděleném zisku, 

f) ostatních prostředcích poskytnutých subjekty veřejné správy 

osobě ovládané subjektem veřejné správy působící ve 

zpracovatelském průmyslu,a to včetně vztahů mezi 

jednotlivými stranami transakcí. 

(2) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy působící ve 

zpracovatelském průmyslu4), jejíž roční úhrn čistého obratu za 

bezprostředně předcházející účetní období je vyšší než částka 

odpovídající 250 000 000 EUR, která sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku8), má povinnost předložit 

Úřadu výroční zprávu, účetní závěrku, zápisy z valných 

hromad a údaje podle odstavce 1 rovněž za konsolidační 

celek. Tím není dotčena povinnost účetních jednotek 

konsolidačního celku předložit výroční zprávu, účetní závěrku, 

zápisy z valných hromad a údaje podle odstavce 1 zvlášť. V 

bezprostředně předcházející 

účetní období je vyšší než 

částka odpovídající 250 000 

000 EUR, má povinnost 

předložit Úřadu výroční 

zprávu6), řádnou účetní 

závěrku7) a zápisy z valných 

hromad konaných v tomto 

účetním období, a pokud v 

nich nejsou obsaženy, 

předloží také údaje o 

 

a) změnách základního 

kapitálu a jiných kapitálových 

fondů, které tvoří vlastní 

kapitál, a uvedení 

souvisejících podmínek, 

zejména údaje o druhu, formě 

a podobě akcií, o samostatně 

převoditelných právech, o 

zatímních listech a 

dluhopisech, 

b) dotacích a návratných 

finančních výpomocích, 

c) úvěrech poskytnutých 

subjekty veřejné správy 

osobě ovládané subjektem 

veřejné správy, a to včetně 

specifikace úrokové míry, 

podmínek a zajištění úvěrů, 
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případech, kdy osoba ovládaná subjektem veřejné správy 

působící ve zpracovatelském průmyslu4) sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku8) a konsolidované účetní 

jednotky9) působí v tomtéž nebo úzce souvisejícím odvětví, 

mohou být výroční zpráva, účetní závěrka, zápisy z valných 

hromad a údaje podle odstavce 1 předloženy Úřadu pouze za 

konsolidační celek10). 

(3) Výroční zprávu, účetní závěrku, zápisy z valných hromad a 

údaje podle odstavce 1 je osoba ovládaná subjektem veřejné 

správy působící ve zpracovatelském průmyslu4) povinna 

předložit Úřadu do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

účetní závěrky a výroční zprávy. Úřad předá tyto údaje Komisi 

do 15 pracovních dnů ode dne zveřejnění účetní závěrky a 

výroční zprávy. 

(4) V případě, že osoba ovládaná subjektem veřejné správy 

působící ve zpracovatelském průmyslu4) nemá povinnost 

účetní závěrku a výroční zprávu zveřejnit, je povinna výroční 

zprávu, účetní závěrku, zápisy z valných hromad a údaje podle 

odstavce 1 předložit Úřadu do 8 měsíců po skončení jejího 

účetního období. Úřad předá tyto údaje Komisi do 9 měsíců po 

skončení účetního období této osoby. 

(5) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy působící ve 

zpracovatelském průmyslu4), u níž roční úhrn čistého obratu 

za uplynulé účetní období přesáhl částku 250 000 000 EUR, 

má povinnost sdělit Úřadu jeho výši, a to ve lhůtě 2 měsíců od 

skončení příslušného účetního období. Osoba ovládaná 

subjektem veřejné správy působící ve zpracovatelském 

průmyslu je povinna poskytnout na žádost Úřadu další 

informace potřebné ke splnění povinností podle tohoto zákona, 

a to ve lhůtě stanovené Úřadem, která nesmí být kratší než 15 

pracovních dnů. Úřad lhůtu během jejího trvání na žádost 

d) zajištění úvěrů 

poskytnutých subjekty veřejné 

správy osobě ovládané 

subjektem veřejné správy, a 

to včetně specifikace 

podmínek, za nichž bylo 

zajištění poskytnuto, 

e) vyplacených podílech na 

zisku a nerozděleném zisku, 

f) ostatních prostředcích 

poskytnutých subjekty veřejné 

správy osobě ovládané 

subjektem veřejné správy 

působící ve zpracovatelském 

průmyslu,a to včetně vztahů 

mezi jednotlivými stranami 

transakcí…. 
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prodlouží, existují-li pro prodloužení vážné důvody. 

(6) Úřad eviduje a poskytuje Komisi aktualizovaný seznam 

osob ovládaných subjekty veřejné správy působících ve 

zpracovatelském průmyslu, u nichž roční úhrn čistého obratu 

za uplynulé účetní období přesáhl částku 250 000 000 EUR, a 

údaje o výši jejich ročního úhrnu čistého obratu, a to vždy k 31. 

březnu kalendářního roku. 

____________________  

4) Kapitola D - Zpracovatelský sektor (podkapitola DA až DN) 

klasifikace NACE (Rev. 1) přílohy nařízení Rady (EHS) č. 

3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci 

ekonomických činností v Evropském společenství. 

6) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 437/2003 

Sb. 

7) § 19 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 

Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. 

8) § 22 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 

Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. 

9) § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 

353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. 

10) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 

353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. 

 

383/201

2 Sb. 

Zákon 

č.383/201

2 Sb.,o 

§ 12 [DZ]Přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s 

modernizací výroby elektřiny  

ne   
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 podmínká

ch 

obchodov

ání s 

povolenka

mi na 

emise 

skleníkov

ých plynů 

 

(6) Každý rok do 31. ledna zveřejní ministerstvo způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podané zprávy o investicích a 

zpracuje na jejich základě výroční zprávu, kterou předloží 

Komisi a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

283/199

2 Sb. 

 

Zákon 

č.283/199

2 Sb.,o 

Akademii 

věd 

České 

republiky 

 

§ 6Sněm 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie, 

§ 8(1) Rada zejména: 

c) předkládá Sněmu návrh výroční zprávy o činnosti Akademie, 

 

ne   

349/199

9 Sb. 

zákon 

č.349/199

9 Sb.,o 

Veřejném 

ochránci 

práv 

§ 23 

(1) Ochránce podává každoročně do 31. března Poslanecké 

sněmovně souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za 

uplynulý rok; zpráva je sněmovní publikací. Zprávu současně 

zasílá Senátu, prezidentu republiky, vládě a ministerstvům a 

jiným správním úřadům s působností pro celé území státu a 

vhodným způsobem ji zveřejňuje. 

(2) Ochránce soustavně seznamuje veřejnost se svou činností 

podle tohoto zákona a s poznatky, které z jeho činnosti 

vyplynuly. Zprávy z návštěv zařízení, zprávy ze sledování 

vyhoštění včetně obdržených vyjádření a vybrané zprávy o 

ne   



101 
 

ukončených šetřeních v jednotlivých věcech ochránce 

vhodným způsobem zveřejňuje; § 20 odst. 2 písm. b) platí 

obdobně. 

 

500/200

2 Sb 

Vyhláška 

č.500/200

2 Sb., 

kterou se 

provádějí 

některá 

ustanove

ní zákona 

č. 

563/1991 

Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví 

§ 1 [Komentář WK] Tato vyhláška zapracovává příslušný 

předpis Evropské unie21), zároveň navazuje na přímo 

použitelný předpis Evropské unie22) a upravuje: 

 a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a vyhotovení 

výroční zprávy; uspořádání, označování a obsahové vymezení 

položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní 

závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení 

nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce; 

uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících 

informací v příloze v účetní závěrce; uspořádání, označování a 

obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky; 

metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování 

účetních jednotek do konsolidačního celku; 

____________________  

21) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze 

dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách 

některých forem podniků, o změně směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS. 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

ANO 

(všechn

y naše 

vyhlášky

) 
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1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008. 

 

499/200

4 Sb. 

 

Zákon 

č.499/200

4 Sb., o 

archivnict

ví a 

spisové 

službě a o 

změně 

některých 

zákonů 

 

§ 62 [DZ]Výroční zprávy o činnosti archivů 

(1) Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní 

oblastní archivy, bezpečnostní archivy, specializované archivy 

s výjimkou specializovaných archivů zřízených státními 

příspěvkovými organizacemi, státními podniky, vysokými 

školami, školami a veřejnými výzkumnými institucemi jsou 

povinny zpracovat výroční zprávy o své činnosti a do konce 

měsíce února následujícího kalendářního roku je předat 

ministerstvu a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Ve stejné lhůtě jsou povinny zpracovat výroční zprávy 

o své činnosti a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový 

přístup specializované archivy státních příspěvkových 

organizací, státních podniků, vysokých škol, škol a veřejných 

výzkumných institucí, archivy územních samosprávných celků 

a soukromé archivy. 

(2) Výroční zpráva o činnosti archivu obsahuje údaje o 

a) personálních podmínkách archivu, 

b) celkovém množství uložených archiválií, 

c) výběru, archivním zpracování a využívání archiválií, 

d) stavu archiválií, 

e) konzervaci a restaurování archiválií. 

(3) Výroční zprávy bezpečnostních archivů obsahují pouze 

ne   
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údaje o archivních sbírkách nebo archivních fondech, u kterých 

byl zrušen stupeň utajení, a údaje uvedené v odstavci 2 písm. 

b) až e). 

Příloha 1 

Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev 

s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za 

podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a 

umožnit z nich výběr archiválií 

2. Dokumenty o řízení původce 

a) protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího 

orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s 

přílohami, 

b) výroční zprávy, 

c) zprávy o auditu. 

 

312/200

2 Sb 

 zákon 

č.312/200

2 Sb.,o 

úřednícíc

h 

územních 

samosprá

vných 

celků a o 

změně 

některých 

zákonů 

§ 35 [Komentář WK] Působnost ministerstva 

 (1) Ministerstvo 

r) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání 

úředníků územních samosprávných celků, 

 

ne   
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63/2014 

Sb. 

Vyhláška 

č. 

63/2014 

Sb.,o 

výkonu 

činnosti 

bank, 

spořitelníc

h a 

úvěrních 

družstev 

a 

obchodní

ků s 

cennými 

papíry 

§ 99 

(1) Povinná osoba uveřejňuje údaje podle části osmé nařízení, 

zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních 

družstvech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a této 

vyhlášky v českém jazyce na svých internetových stránkách ve 

složce pod společným označením „Povinně uveřejňované 

informace“, v podobě neuzamčených datových souborů 

vhodných ke stažení, a to ve formátu xls/xlsx. Součástí této 

složky jsou alespoň údaje podle věty první za posledních 5 let, 

posledních 5 výročních zpráv a posledních 5 konsolidovaných 

výročních zpráv, má-li povinnost ji vyhotovovat; tyto zprávy 

obsahují také účetní závěrku ověřenou auditorem. 

(2) Povinná osoba bez zbytečného odkladu sdělí České 

národní bance přesnou adresu internetových stránek, na které 

jsou údaje podle odstavce 1 dostupné, a případnou aktualizaci 

této adresy. Tuto adresu povinná osoba uvádí rovněž ve své 

výroční zprávě. 

Příloha 13 

Obsah údajů uveřejňovaných pobočkou banky z jiného než 

členského státu 

1. Údaje o zahraniční bance z jiného než členského státu 

g) výroční zpráva zahraniční banky z jiného než členského 

státu a účetní závěrka zahraniční banky z jiného než 

členského státu, není-li součástí výroční zprávy, alespoň za 

poslední účetní období, nebo internetová adresa, na které jsou 

tyto informace k dispozici 

ne   
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263/201

6 Sb. 

 

zákon 

č.263/201

6 

Sb.,atomo

vý zákon 

 

§ 150 [DZ](1) Držitel povolení k provozu pracoviště III. 

kategorie, který je současně držitelem povolení k uvolňování 

radioaktivní látky z pracoviště, a držitel povolení k provozu 

pracoviště IV. kategorie jsou povinni 

f) vypracovat výroční zprávu o monitorování výpustí a okolí a 

předat ji do 15. února následujícího kalendářního roku Úřadu. 

§156 (2) k) vypracovat výroční zprávu o zajištění připravenosti 

k odezvě na radiační mimořádnou událost při činnostech, které 

držitel povolení vykonává, a předat ji do 31. ledna 

následujícího kalendářního roku Úřadu. 

§208 Úřad m) předkládá vládě a veřejnosti jednou za rok 

zprávu o své činnosti a výroční zprávu o monitorování radiační 

situace na území České republiky, 

§ 210 [DZ]Vláda schvaluje 

b) výroční zprávu o činnosti Správy, 

d) zprávu o činnosti Úřadu a výroční zprávu o monitorování 

radiační situace na území České republiky. 

 

ne   

23/2017 zákon 

č.23/2017

, o 

rozpočto

vé 

odpověd

nosti 

§ 33 [DZ] 

(1) Výdaje na činnost Rady a Úřadu Rady jsou hrazeny ze 

samostatné kapitoly státního rozpočtu. 

(2) Rada předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled 

rozpočtu Úřadu Rady na 2 další roky ministerstvu a 

Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. 

ANO §33 (3) Výroční zprávu podle 

zákona o účetnictví a zprávu 

o plnění rozpočtu Rada 

předkládá nejpozději do 3 

měsíců po skončení 

kalendářního roku 

ministerstvu a Rozpočtovému 

výboru Poslanecké 

§33 (4) Účetní závěrka 

Úřadu Rady je ověřována 

auditorem. 
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 (3) Výroční zprávu podle zákona o účetnictví a zprávu o plnění 

rozpočtu Rada předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku ministerstvu a Rozpočtovému výboru 

Poslanecké sněmovny. Výroční zprávu Rada zveřejní na svých 

internetových stránkách. 

(4) Účetní závěrka Úřadu Rady je ověřována auditorem. 

 

sněmovny. Výroční zprávu 

Rada zveřejní na svých 

internetových stránkách. 

 

č.243/2

013 Sb. 

 

Nařízení  

vlády 

č.243/201

3 Sb.,o 

investová

ní 

investiční

ch fondů 

a o 

technikác

h k jejich 

obhospod

ařování 

 

§10 (2)h) za fond, který tento cenný papír nebo zaknihovaný 

cenný papír vydal, je vyhotovována a uveřejňována pololetní 

zpráva a výroční zpráva, které umožňují posouzení situace 

tohoto fondu z hlediska majetku, výnosů a nakládání s 

majetkem tohoto fondu v účetním období, k němuž se vztahují. 

 

ne   

374/201

5 Sb. 

zákon 

č.374/201

5 Sb., o 

ozdravný

ch 

postupec

h a 

řešení 

krize na 

§ 205 [DZ]Účetnictví  

 (1) Garanční systém, Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení 

krize tvoří tři samostatné účetní jednotky. Garanční systém 

účtuje o stavu a pohybu aktiv a pasiv, dále o výdajích a 

příjmech a o výsledku hospodaření odděleně od předmětu 

účetnictví Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. 

 (2) Garanční systém zajišťuje účtování o předmětu účetnictví 

ANO §205 (4) Garanční systém 

vypracuje výroční zprávu 

podle zákona upravujícího 

účetnictví a uveřejní ji na 

svých internetových 

stránkách. 
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finanční

m trhu 

 

v účetních knihách vedených odděleně pro Fond pojištění 

vkladů a Fond pro řešení krize způsobem umožňujícím 

sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý fond. Účtování 

probíhá v souladu s účetními metodami podle zákona  

(3) Účetní závěrka Garančního systému, účetní závěrka Fondu 

pojištění vkladů a účetní závěrka Fondu pro řešení krize musí 

být ověřené auditorem. 

(4) Garanční systém vypracuje výroční zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví a uveřejní ji na svých internetových 

stránkách. 

 

120/197

6 Sb 

Vyhláška 

ministra 

zahraničn

ích věcí 

č.120/197

6 Sb., o 

Mezináro

dním 

paktu o 

občanský

ch a 

politickýc

h právech 

a 

Mezináro

dním 

paktu o 

hospodář

ských, 

sociálních 

Čl.45  

Výbor předloží výroční zprávu o své činnosti Valnému 

shromáždění Organizace spojených národů prostřednictvím 

Hospodářské a sociální rady. 

 

ne   
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a 

kulturních 

právech 

 

89/2012  SDĚLENÍ 

MZV 

č.89/2012 

Sb.m.s., o 

mezináro

dní 

dohodě o 

tropickém 

dřevě z 

roku 

2006. 

 

Článek 28 Výroční zpráva a dvouletý přezkum 

1. Rada zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a další 

informace, které považuje za vhodné. 

 

ne   

141/201

1 Sb 

VYHLÁŠ

KA 

č.141/201

1 Sb.,o 

výkonu 

činnosti 

platebníc

h 

institucí, 

institucí 

elektroni

ckých 

peněz, 

poskytov

atelů 

§2 Vymezení pojmů 

d) finančními výkazy 

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období 

nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou 

činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v 

případě, že je osoba součástí konsolidačního celku, též 

konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné 

období; má-li být podle jiného právního předpisu4) účetní 

závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená 

účetní závěrka, 

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ANO   
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platebníc

h služeb 

malého 

rozsahu 

a 

vydavatel

ů 

elektroni

ckých 

peněz 

malého 

rozsahu 

 

 

496/201

2 Sb. 

zákon č. 

496/2012 

Sb., o 

audiovizu

álních 

dílech a 

podpoře 

kinemato

grafie a o 

změně 

některých 

zákonů 

(zákon o 

audiovizi) 

 

§9 (7) Fond vede účetnictví podle jiného právního předpisu24). 

Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční 

účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu a předkládá ji 

prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení 

Poslanecké sněmovně do 3 měsíců po skončení rozpočtového 

roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím 

předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem. 

§ 10 Úkoly a činnost Fondu 

(1) Fond zejména 

(2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

____________________  

24) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ne   
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426/201

1 Sb. 

zákon 

č.426/201

1 Sb., o 

důchodov

ém 

spoření 

 

§ 67 [DZ]Výroční a pololetní zpráva důchodového fondu 

Penzijní společnost je povinna vypracovat, uveřejnit a zaslat 

České národní bance výroční a pololetní zprávu za každý 

obhospodařovaný důchodový fond; ustanovení o výroční a 

pololetní zprávě za obhospodařované účastnické fondy podle 

zákona o doplňkovém penzijním spoření se použijí obdobně. 

§101 Správní delikty (2) r) v rozporu s § 67 nevypracuje, 

neuveřejní nebo nezašle výroční nebo pololetní zprávu, 

 

ne   

57/2006 

Sb.  

ZÁKON 

č.57/2006 

Sb.,o 

změně 

zákonů v 

souvislost

i se 

sjednocen

ím 

dohledu 

nad 

finančním 

trhem 

 

§ 27bSprávní delikty právnických osob 

(1) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že 

c) nezveřejní schválenou účetní závěrku, výroční zprávu, opis 

povolení a zprávu pro členy v souladu s opatřením České 

národní banky (§ 1 odst. 7), 

 

ne   

247/201

3 Sb.  

VYHLÁŠ

KA 

Č.247/20

13 Sb.,o 

§2 Vymezení pojmů (1) d) finančními výkazy 

1.výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, 

nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou 

činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v 

ne   
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žádostech 

podle 

zákona o 

investiční

ch 

společnos

tech a 

investiční

ch 

fondech 

 

případě, že žadatel je zahrnut do konsolidačního celku, též 

konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné 

období; pokud má být podle jiného právního předpisu 

upravujícího účetnictví3) účetní závěrka ověřena auditorem, je 

předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, 

§ 34 Určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se 

speciálním fondem 

(2) Přílohami k žádosti jsou 

b) aktuální výroční zpráva tohoto fondu, 

 

418/200

3 Sb 

 

VYHLÁŠ

KA Č. 

418/2003 

Sb.,kterou 

se stanoví 

podrobněj

ší 

vymezení 

okruhu a 

výše 

příjmů a 

výdajů 

fondů 

veřejného 

zdravotní

ho 

pojištění 

zdravotní

ch 

pojišťove

§7Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny  

(5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 2, 

nezahrnuje příděl na výdaje hrazené z prostředků přídělu ze 

základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. 

m). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich 

oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví v 

součinnosti s Ministerstvem financí ke schválení vládě.30) 

 

ne §7Limit nákladů na činnost 

zdravotní pojišťovny  

(5) Roční limit nákladů na 

činnost Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, 

stanovený podle odstavce 2, 

nezahrnuje příděl na výdaje 

hrazené z prostředků přídělu 

ze základního fondu do 

provozního fondu podle § 1 

odst. 4 písm. m). V rámci 

hodnocení výroční zprávy 

Vojenské zdravotní pojišťovny 

České republiky se tyto 

výdaje vyčíslí zvlášť a jejich 

oprávněnou výši navrhne 

Ministerstvo zdravotnictví v 

součinnosti s Ministerstvem 
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n… financí ke schválení vládě.30) 

 

234/200

9 Sb. 

 

VYHLÁŠ

KA 

Č.234/20

09Sb. , o 

ochraně 

proti 

zneužívá

ní trhu a 

transpare

nci 

 

§ 9Zprávy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona 

(1) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 

odst. 1 zákona a pololetní zpráva konsolidovaná pololetní 

zpráva podle § 119 odst. 1 zákona v elektronické podobě 

obsahují všechny náležitosti zprávy stanovené jinými právními 

předpisy6) ve formátu Portable Document Format (přípona 

pdf), který je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, 

jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky. 

___________________  

6) Například zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Příloha 1Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle 

§ 118 odst. 1 a pololetní zpráva a konsolidovaná výroční 

zpráva podle § 119 odst. 1 zákona 

Elektronický formulář obsahuje zejména identifikaci typu 

informační povinnosti, jedinečnou identifikaci informace, 

případně jedinečnou identifikaci původní informace a obsah a 

důvody oprav, identifikaci osoby emitenta a jiné povinné osoby, 

poslední den období, za které se zpráva vyhotovuje, doplňující 

informace, údaje o auditorské společnosti a/nebo auditorovi 

zprávy a identifikaci kontaktní osoby. K vyplněnému 

elektronickému formuláři se připojí výroční zpráva, 

konsolidovaná výroční zpráva, pololetní zpráva nebo 

konsolidovaná pololetní zpráva podle § 118 odst. 1 a § 119 

ANO   
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odst. 1 zákona. 

(Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) 

 

117/201

2 Sb. 

VYHLÁŠ

KA 

č.117/201

2 Sb.,o 

podrobněj

ší úpravě 

činnosti 

penzijní 

společnos

ti, 

důchodov

ého fondu 

a 

účastnick

ého fondu 

 

1.8.3.3  Hlavním   úkolem  poradce, při zachování  

odpovědnosti vedoucího podniku…. 

S  přihlédnutím  k  činnostem  podniku  má poradce  zejména 

tyto povinnosti: 

- připravit   výroční   zprávu   pro   vedení   svého   podniku   

nebo  

popřípadě   pro   místní   orgán   veřejné   správy,   o   

činnostech   podniku týkajících  se  přepravy nebezpečných   

věcí.  Takové   výroční   zprávy  musí   být uchovávány   po   

dobu   pěti   let   a   musí   být   k   dispozici  národním   

orgánům   na   jejich   žádost. 

 

ne   

422/200

8 Sb 

VYHLÁŠ

KA 

č.422/200

8 Sb.,o 

stanovení 

bližších 

požadavk

ů pro 

zajištění 

jakosti a 

bezpečno

§ 10 Výroční zpráva tkáňového zařízení 

(K § 4 odst. 1) 

(1) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení obsahuje 

soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných 

tkáňovým zařízením pro použití při léčbě příjemce, které 

zahrnují 

a) počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke 

zpracování v tkáňovém zařízení, a počet odběrů těchto dárců; 

uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící 

ne   
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sti 

lidských 

tkání a 

buněk 

určených 

k použití u 

člověka 

 

dárce a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně 

počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní 

použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy 

tkání a buněk podle odstavce 4, 

b) množství tkáňových a buněčných přípravků 

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce, 

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do 

jiných zdravotnických zařízení v České republice, pokud nebyly 

vráceny, 

3. vyvezených do zahraničí, 

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků 

určených k distribuci, 

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení, 

c) celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků, 

d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí, 

e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle 

povahy závažné nežádoucí reakce, 

f) názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly 

tkáňové a buněčné přípravky distribuovány. 

  

(2) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení také obsahuje 

soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných 

tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných 

výrobků určených pro použití u člověka, které zahrnují 
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a) počet dárců a počet odběrů těchto dárců v rozsahu údajů 

podle odstavce 1 písm. a), 

b) množství tkání a buněk 

1. zpracovaných a propuštěných pro další výrobu, 

2. dodaných výrobci v České republice, 

3. vyvezených do zahraničí, 

4. skladovaných na konci roku, pokud jde o vyhovující tkáně a 

buňky určené k dodání, 

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení, 

c) seznam zpracovatelů, kterým jsou tkáně a buňky dodávány 

pro další výrobu. 

(3) Výroční zpráva o činnosti tkáňového zařízení také obsahuje 

a) soubor dalších údajů o činnosti týkající se tkání a buněk, se 

kterými tkáňové zařízení zachází, ale nepropouští je, včetně 

množství tkáňových a buněčných přípravků dodaných do 

České republiky ze zahraničí, 

b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí 

a celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí. 

(4) Údaje v odstavci 1 písm. a), b), d) a e), odstavci 2 písm. a) 

a b) a odstavci 3 písm. a) se uvádějí pro jednotlivé typy tkání a 

buněk stanovené pokynem Ústavu v souladu s požadavkem 

na poskytování zprávy Evropské komisi. Množstvím tkání a 

buněk nebo tkáňových a buněčných přípravků se v odstavcích 

1 až 3 rozumí počet balení, přičemž se uvede také obsah tkání 

a buněk v balení, nebo se uvede jiný kvantitativní údaj, není-li 
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množství vyjádřené počtem balení běžně používaný a 

srozumitelný údaj pro příslušný typ tkání a buněk. 

 

442/200

6 Sb  

 

VYHLÁŠK

A 

č.442/200

6 

Sb.,kterou 

se stanoví 

struktura 

informací 

zveřejňov

aných o 

povinném 

subjektu 

způsobem 

umožňujíc

ím 

dálkový 

přístup  

 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"): 

17.   Výroční   zpráva   podle     Výroční   zpráva   povinného   

subjektu   o   své   činnosti   v   oblasti      zákona   č.   106/1999   

Sb.    poskytování   informací   podle   §   18   zákona. 

Výroční   zprávy   se   uvádějí   nejméně   za   dva   poslední   roky.   

Výroční  zpráva za   předcházející   kalendářní   rok   se   

zveřejňuje do   1.   března   běžného   roku. Pokud   povinný   

subjekt   začleňuje   údaje   o   své   činnosti   v oblasti poskytování   

informací   do   obecné   výroční   zprávy   obsahující   informace o   

jeho   činnosti   jako   její   samostatnou   část   (§   18   odst.   2   

zákona), lze   uvést   celou   obecnou   výroční   zprávu.Uvádějí   se   

jako   textové   informace   nebo   hypertextovým   odkazemna   

internetové   stránky   s   uvedenými   informacemi. 

 

ne 17.   Výroční   zpráva   podle     

Výroční   zpráva   povinného   

subjektu   o   své   činnosti   v   

oblasti      zákona   č.   

106/1999   Sb.    poskytování   

informací   podle   §   18   

zákona. 

Výroční   zprávy   se   uvádějí   

nejméně   za   dva   poslední   

roky.   Výroční  zpráva za   

předcházející   kalendářní   rok   

se   zveřejňuje do   1.   března   

běžného   roku. Pokud   

povinný   subjekt   začleňuje   

údaje   o   své   činnosti   

v oblasti poskytování   

informací   do   obecné   

výroční   zprávy   obsahující   

informace o   jeho   činnosti   

jako   její   samostatnou   část   

(§   18   odst.   2   zákona), lze   

uvést   celou   obecnou   

výroční   zprávu.Uvádějí   se   

jako   textové   informace   

nebo   hypertextovým   

odkazemna   internetové   

stránky   s   uvedenými   
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informacemi. 

 

307/20

16 Sb. 

 

Vyhláška 

č.307/20

16 Sb.,o 

žádostec

h podle 

zákona o 

pojišťovn

ictví 

(zákon č. 

277/200

9 Sb., o 

pojišťovn

ictví) 

 

§2 Vymezení pojmů 

d) finančními výkazy 

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní 

období nebo za období, po které osoba vykonává 

podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 

účetní období; v případě, že osoba je součástí 

konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a 

účetní závěrky za stejné období; má-li být podle zákona 

upravujícího účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, 

je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem, 

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, 

jde-li se o fyzickou osobu, 

 

ne   

č.191/1

995 Sb 

SDĚLENÍ 

č.191/19

95 Sb., 

Ministers

tva 

zahranič

ních věcí, 

Dohoda o 

zřízení 

Světové 

obchodní 

Čl.VII Rozpočet a příspěvky 

1. Generální ředitel předloží Výboru pro rozpočet, finance a 

správu roční návrh rozpočtu a výroční finanční zprávu 

WTO. Výbor pro rozpočet, finance a správu posoudí roční 

návrh rozpočtu a výroční finanční zprávu, předložené 

Generálním ředitelem a učiní v této otázce doporučení 

Generální radě. Roční návrh rozpočtu bude podléhat 

schválení Generální radou. 

 

Není 

relevant

ní 
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organizac

e (WTO)  

 

ČÚZK-

10162/2

014-22  

ČÚZK-

10162/20

14-22 

JEDNACÍ 

ŘÁD 

KATASTR

ÁLNÍHO 

ÚŘADU  

 

Čl. 53¨Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 

(4) Katastrální úřad je povinen zajistit průběžnou aktualizací 

správnost a aktuálnost informací poskytovaných dálkovým 

přístupem a vždy do 1. března následujícího roku zveřejnit 

výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za 

předcházející kalendářní rok (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.). 

 

ne   

306/201

6 Sb. 

VYHLÁŠK

A 

č.306/201

6 

Sb.kterou 

se provádí 

některá 

ustanoven

í zákona o 

pojišťovni

ctví  (č. 

277/2009 

Sb.) 

 

§ 24 

 (1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna uveřejňuje 

požadované údaje na svých internetových stránkách vždy 

alespoň v českém jazyce v podobě neuzamčeného datového 

souboru vhodného ke stažení ve vhodném a běžně používaném 

formátu, a to v *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt. Zde obsažené 

číselné údaje se uveřejňují také v dodatečném datovém souboru 

ve vhodném a běžně používaném formátu, a to v *.xls, *.xlsx nebo 

*.ods. Číselnými údaji podle věty druhé se rozumí obsah 

finančních výkazů, zejména rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle 

právních předpisů upravujících účetnictví pojišťoven. 

(2) Požadavky na způsob uveřejnění údajů podle odstavce 1 ke 

dni 31. prosince kalendářního roku se považují za splněné také, 

uveřejní-li je tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna 

přímo v rámci plnění povinností, které má jako účetní jednotka 

nebo emitent kótovaných cenných papírů, ve výroční zprávě 

ne   
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nebo v konsolidované výroční zprávě, a to ve lhůtě podle § 25 

odst. 1. 

(3) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna uveřejňuje 

na svých internetových stránkách zároveň výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční zprávu, má-li ji tuzemská pojišťovna 

nebo tuzemská zajišťovna povinnost vyhotovovat, a to alespoň za 

poslední 3 předchozí účetní období. 

§ 26 

(2) Ve vztahu k celému rozsahu činnosti pojišťovny z třetího 

státu nebo zajišťovny z třetího státu se rozsah uveřejňovaných 

údajů omezuje na bod 1 písm. a), na bod 2 a na bod 4 písm. a) až 

e) přílohy č. 3 k této vyhlášce a na výroční zprávu, stanoví-li 

povinnost jejího vyhotovení předpisy tohoto třetího státu s tím, 

že se tyto údaje uveřejňují podle § 25 odst. 1 písm. b).. 

 

376/201

5 Sb. 

Zákon č. 

376/2015 

Sb.,o 

ukončení 

důchodov

ého 

spoření 

 

§ 15 [DZ]Výroční zpráva 

Ve výroční zprávě za rok 2016 penzijní společnost uvede 

konečnou zprávu o průběhu likvidace. 

 

ne   

376/200

6 Sb. 

Vyhláška 

č.376/200

6 Sb., o 

systému 

bezpečnos

§ 1Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 

zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a 

ne   
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ti 

provozová

ní dráhy a 

drážní 

dopravy a 

postupech 

při vzniku 

mimořádn

ých 

událostí 

na 

dráhách 

 

upravuje 

a) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a 

obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy, 

c) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní 

dopravy podle druhu a rozsahu vykonávaných činností a obsah 

výroční zprávy o bezpečnosti, 

e) obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu, 

___________________  

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 

29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně 

směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním 

podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity 

železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a 

o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti 

železnic). 

2) Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o 

používání společného evropského vzoru pro osvědčení o 

bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o 

bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES. 

 

§ 4 Obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy nebo 

drážní dopravy 

(1) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování dráhy celostátní 

nebo regionální obsahuje vyhodnocení stavu systému zajišťování 

bezpečnosti provozování dráhy, alespoň: 
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a) informace o plnění bezpečnostních cílů, které si provozovatel 

dráhy stanovil, a výsledky plnění opatření k soustavnému 

zlepšování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy, 

b) evidenční přehled o nehodách za uplynulý kalendářní rok 

podle přílohy č. 4 této vyhlášky, 

c) výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti 

provozování dráhy, 

d) údaje o závadách a poruchách při provozování dráhy, které 

mohly vést ke vzniku nehody nebo vážné nehody. 

(2) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování drážní dopravy na 

dráze celostátní nebo dráze regionální obsahuje vyhodnocení 

stavu systému zajištění provozování drážní dopravy, alespoň: 

a) informace o plnění bezpečnostních cílů, které si dopravce 

stanovil, a výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování 

systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy, 

b) evidenční přehled o nehodách za uplynulý kalendářní rok 

podle přílohy č. 4 této vyhlášky, 

c) výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti 

provozování drážní dopravy, 

d) údaje o závadách a poruchách při provozování drážní dopravy, 

které mohly vést ke vzniku nehody nebo vážné nehody. 

§ 6 Obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu 

Výroční zpráva Drážního úřadu obsahuje informace o činnostech 

Drážního úřadu na úseku bezpečnosti provozování dráhy a 

drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních, 
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alespoň o 

a) vývoji bezpečnosti na dráze celostátní a dráhách regionálních, 

včetně evidenčního přehledu o nehodách za uplynulý rok podle 

přílohy č. 4 této vyhlášky na dráze celostátní a dráhách 

regionálních; pokud se po předložení zprávy Drážní úřad dozví o 

nových skutečnostech nebo nesprávnostech, provede změnu 

nebo opravu ukazatelů za daný rok co nejdříve, nejpozději v 

následující výroční zprávě, 

b) důležitých změnách v právních předpisech týkajících se 

bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na dráze 

celostátní nebo regionální, 

c) vývoji v oblasti udělování osvědčení o bezpečnosti 

provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, 

d) výsledcích a zkušenostech získaných z výkonu státního dozoru 

nad činností provozovatelů dráhy celostátní a drah regionálních a 

dopravců v drážní dopravě na těchto dráhách, provedeného 

Drážním úřadem. 

 

15/2005 

Sb. 

Vyhláška 

č.15/2005 

Sb., kterou 

se stanoví 

náležitosti 

dlouhodo

bých 

záměrů a 

výročních 

zpráv 

§1 (4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů 

vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, 

zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému 

rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských 

procesů ve vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České 

školní inspekce. 

§ 4Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále 

ne   
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 jen "výroční zpráva v kraji") se skládá z: 

a) hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy bez 

ohledu na zřizovatele škol, 

b) ekonomické části, 

c) hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů 

a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s 

dlouhodobým záměrem České republiky. 

§ 5nadpis vypuštěn 

 (1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a 

vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v 

předcházející výroční zprávě v těchto oblastech: 

a) předškolní vzdělávání, 

b) základní vzdělávání a povinná školní docházka, 

c) střední vzdělávání, 

d) vyšší odborné vzdělávání, 

e) vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, 

f) základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, 

g) poradenské služby, 

h) školská zařízení, 

i) pracovníci ve školství, 
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j) další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

k) další vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

l) prevence sociálně patologických jevů, environmentální a 

multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a příslušníků 

národnostních menšin, výchova k udržitelnému rozvoji, 

m) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech. 

(2) Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí údaje za 

kalendářní rok, za který je připravována, a nejméně za dva 

předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy: 

a) celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem 

podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na: 

1. výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1), z toho 

mzdové nebo platové výdaje, 

2. provozní výdaje, 

3. investiční výdaje, 

4. výdaje na rozvojové programy, 

b) neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných 

obcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých 

druhů škol a školských zařízení v členění na výdaje hrazené 

prostřednictvím krajských normativů1), 

c) údaje o finančních prostředcích na činnost škol a školských 

zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo 

registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 

školy2), v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním 
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předpisem3) poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu 

kraje, v členění podle druhů škol a školských zařízení, 

d) přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta u 

jednotlivých druhů škol a školských zařízení uvedených v 

písmenech a) a b). 

(3) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých 

kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro 

zpracování dlouhodobých záměrů v kraji. 

§ 7Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

 (1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika 

školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 

přístup, údaje o školské radě, 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku, 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií, 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí, 

j) základní údaje o hospodaření školy, 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů, 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení, 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů, 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání. 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období 

předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o 

hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke 

schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy 

výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném 

místě ve škole. 

 

47/1965 

Sb. 

VYHLÁŠK

A č. 

47/1965 

Sb., 

ministra 

zahraniční

Čl.49(3) Každá Strana činící výhradu podle odst. 1: 

a) zahrne do výroční zprávy, kterou předloží Generálnímu 

tajemníkovi podle písm. a) odst. 1 článku 18 zprávu o výsledcích 

dosažených v průběhu předchozího roku v oblasti zákazu 

používání produkce, výroby a obchodu, uvedených v odst. 1; 

NR   
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ch věcí o 

Jednotné 

Úmluvě o 

omamnýc

h látkách 

 

 

111/200

9 Sb.m.s. 

SDĚLENÍ 

č.111/200

9 

Sb.m.s.,¨Mi

nisterstva 

zahraniční

ch věcí o 

Lisabonsk

é smlouvě 

(dále jen 

„Lisabons

ká 

smlouva“). 

 

Čl.7l Účetní dvůr předá svou výroční zprávu pro informaci 

vnitrostátním parlamentům současně jako Evropskému 

parlamentu a Radě. 

Článek 9 Komise každoročně předkládá Evropské radě, 

Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům 

zprávu o používání článku 3b Smlouvy o Evropské unii. Tuto 

výroční zprávu rovněž předloží Hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů. 

 

NR   

143/200

8 Sb. 

VYHLÁŠK

A č. 

143/2008 

Sb.,o 

stanovení 

bližších 

požadavk

ů pro 

zajištění 

jakosti a 

 (vyhláška o lidské krvi) 

(5) Pro předložení zprávy o závažných nežádoucích reakcích a 

událostech, ke kterým došlo během kalendářního roku, se použijí 

vzory zprávy uvedené v příloze č. 6 této vyhlášky. Výroční zprávu 

o závažných nežádoucích reakcích a událostech poskytují Ústavu 

zařízení transfuzní služby a krevní banky, a to do 30. dubna 

následujícího roku. V zařízení transfuzní služby a v krevní bance, 

které vydávají transfuzní přípravky, se vytvoří podmínky pro 

získání zpětné informace o podání vydaného transfuzního 

ne   



128 
 

bezpečnos

ti lidské 

krve a 

jejích 

složek 

přípravku příjemci, popřípadě jak s transfuzním přípravkem bylo 

naloženo, nebyl-li použit pro příjemce, a pro získání informace o 

závažných nežádoucích reakcích a událostech, které mají 

souvislost s vydaným transfuzním přípravkem. Zařízení 

transfuzní služby a krevní banka zařazují do zprávy uvedené v 

příloze č. 6 bodu 1.2. a bodu 2. této vyhlášky údaje o závažné 

nežádoucí reakci a události, které byly předmětem jejich šetření a 

zprávy podle odstavce 3. 

 

99/2003 

Sb. 

Vyhláška  

č.99/2003 

Sb.,o 

opatřeníc

h pro 

předcháze

ní a 

zdolávání 

nákaz a 

nemocí 

přenosnýc

h ze zvířat 

na člověka 

 

§ 109 Státní veterinární správa podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie o prevenci, tlumení a eradikaci 

některých spongiformních encefalopatií10) zpracovává 

pohotovostní plán, předkládá Komisi výroční zprávu, vyhotovuje 

roční program sledování TSE, organizuje provádění tohoto 

programu a plní informační povinnosti. 

____________________  

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001. 

 

ne   

294/201

6 Sb. 

VYHLÁŠK

A 

č.294/201

6 

Sb.,kterou 

se stanoví 

podrobno

 (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) 

§ 1 

(1) Povinnou součástí návrhu na povolení spojení (dále jen 

"návrh") je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení 

podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

ANO, 

vazba 

na ZoÚ 
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sti 

odůvodně

ní návrhu 

na 

povolení 

spojení 

soutěžitel

ů a 

dokladů 

osvědčujíc

ích 

skutečnos

ti 

rozhodné 

pro 

spojení   

(3) K návrhu se dále připojí 

a) výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě z jiného obdobného 

registru, ne starší než 3 měsíce, týkající se všech spojujících se 

soutěžitelů, kteří mají povinnost být v obchodním rejstříku nebo 

obdobném registru zapsáni, 

b) listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo 

listiny osvědčující vznik spojení; v případě spojení v důsledku 

nabytí účastnických cenných papírů při veřejné nabídce převzetí 

účastnických cenných papírů jsou všichni spojující se soutěžitelé 

povinni tyto listiny předložit ihned po jejich sepsání, 

c) výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za 

poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, 

kteří mají povinnost provádět audit podle zvláštních právních 

předpisů, 

d) konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní 

období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle zvláštních 

právních předpisů, 

e) schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje 

podání návrhu a z něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 

zákona) dosáhli v daném účetním období 

1. spojující se soutěžitelé, 

2. osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po 

uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se 

soutěžiteli kontrolovány, 

3. osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se 
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soutěžitele kontrolovat po uskutečnění spojení, 

4. osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami 

uvedenými v bodech 1 až 3, 

f) rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné srovnatelné 

dokumenty, které byly připraveny pro kteréhokoli člena (členy) 

dozorčí rady, statutárního orgánu nebo pro jinou osobu, která 

vykonává podobnou funkci nebo která byla podobnou funkcí 

pověřena nebo jí byla taková funkce svěřena, nebo pro valnou 

hromadu akcionářů za účelem posouzení nebo rozboru spojení s 

ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele skutečné 

i možné, odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo 

expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní 

podmínky. Pro každý z těchto dokumentů se uvede, pokud to 

není obsaženo v dokumentu samém, den jeho vypracování, jméno 

a postavení každé osoby, která takový dokument připravila. 

 

30/1947 

Sb. 

VYHLÁŠK

A 

č.30/1947 

Sb.,ministr

a 

zahraniční

ch věcí o 

chartě 

Spojených 

národů a 

statutu 

Mezinárod

ního 

soudního 

sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů 

o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku. 

Čl.15  

 1. Valné shromáždění dostává výroční i zvláštní zprávy od Rady 

bezpečnosti a jedná o nich; tyto zprávy obsahují hlášení o 

opatřeních, o kterých Rada bezpečnosti rozhodla nebo která 

učinila, aby byl zachován mezinárodní mír a bezpečnost. 

Čl.98 Generální tajemník působí v této vlastnosti na všech 

schůzích Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, Hospodářské a 

sociální rady i Poručenské rady a vykonává všechny ostatní 

úkoly, které mu svěří tyto orgány. Generální tajemník podává 

NR   
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dvora, Valnému shromáždění výroční zprávu o činnosti Organisace.  

 

143/198

8 Sb. 

VYHLÁŠK

A 

č.143/198

8 Sb., 

ministra 

zahraniční

ch věcí o 

Úmluvě 

proti 

mučení a 

jinému 

krutému, 

nelidském

u či 

ponižující

mu 

zacházení 

nebo 

trestání 

 

Čl.24  Výbor předkládá státům, smluvním stranám této 

Úmluvy, a Valnému shromáždění Organizace spojených národů 

výroční zprávu o své činnosti.  

 

NR   

2/2006 

Sb. 

116. 

VYHLÁŠK

A 

č.2/2006 

Sb., kterou 

se pro 

školy a 

školská 

§ 45Výroční zpráva o činnosti školy (K § 11 zákona) 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika 

školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup), 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 

ne   



132 
 

zařízení 

zřizované 

Ministerst

vem 

vnitra 

provádějí 

některá 

ustanoven

í 

školského 

zákona 

 

školském rejstříku, 

c) rámcový popis personálního zabezpečení školy, 

d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle výsledků maturitních 

zkoušek a absolutorií, 

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

h) údaje o výsledcích inspekční činnosti, 

i) základní údaje o hospodaření školy, 

j) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

k) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období 

předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o 

hospodaření školy. Ředitel školy zasílá výroční zprávu 

ministerstvu do 30. října a zveřejní ji na veřejnosti přístupném 

místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

 

117.220

/2012 

Sb 

117.220/2

012 Sb., 

NÁLEZ 

Ústavního 

VIII./b  Mezinárodní komparace judikatorních závěrů 

 57. Ústavní soud předesílá, že se pro celkové pochopení 

problematiky využívání energie z fotovoltaických zařízení v 

NR   
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soudu ve 

věci 

návrhu 

skupiny 

senátorů 

Senátu 

Parlament

u České 

republiky 

na zrušení 

§ 7a až 7i, 

§ 8 v části 

„s 

výjimkou 

kontroly 

odvodu a 

jeho 

správy“ 

zákona č. 

180/2005 

Sb., o 

podpoře 

výroby 

elektřiny z 

obnovitel

ných 

zdrojů 

energie a 

o změně 

některých 

zákonů 

(zákon o 

podpoře 

ostatních zemích Evropské unie, USA i Číně seznámil se zprávou 

Renewables Global Status Report (GSR) vydanou na žádost OSN 

organizací REN21 (Renewable Energy Policy Network for 21st 

century, www.ren21.net). Tato organizace vydává od roku 2005 

hodnotící zprávy jako výsledek úsilí komplexně zachytit celkovou 

světovou situaci týkající se energie z obnovitelných zdrojů. 

Poslední zpráva je z roku 2011 a byla publikována v srpnu 2011 

(viz 

http://www.ren21.net/REN21Activities/Publications/GlobalStat

usReport/tabid/5434//Default.aspx). Jedná se o celosvětově 

nejkomplexnější zprávu, která shrnuje výsledky dostupných 

statistických údajů, zpráv a odborných sdělení vládních, 

nevládních a mezinárodních institucí a průmyslových asociací. 

Dle této poslední výroční zprávy zažil fotovoltaický průmysl 

mimořádný rok, kdy se celosvětová výroba a trhy více než 

zdvojnásobily oproti roku 2010. Odhaduje se, že celkově se 

celosvětově jednalo o zvýšení výkonu o 17 GW (ve srovnání s 

méně než 7,3 GW v roce 2009), čímž celková výše dosáhla asi 40 

GW, což je sedmkrát více oproti výkonu před pěti roky. Zpráva 

rovněž upozorňuje na to, že některé z existujících zvýhodněných 

tarifních politik (FIT, feed-in-tariffs) ve světě jsou v současné 

době předmětem přehodnocení. Zejména mnoho zemí 

přepracovává solární fotovoltaické tarifní politiky, aby zmírnily 

prudký růst počtu zařízení, který v mnoha případech daleko 

překročil očekávání v důsledku bezprecedentního snížení cen v 

solární fotovoltaice (ceně panelů) v letech 2009-2010. Jak 

Ústavní soud zjistil, ze sledované skupiny zemí (Slovensko, 

Spolková republika Německo, Itálie, Rakousko, Polsko, Bulharsko 

a Španělsko) žádná nepřistoupila zpětně ke změně podmínek 

podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

nicméně judikatura ústavních a nejvyšších soudů výše 

jmenovaných států, jak bude dále uvedeno, se již vyjádřila k 

podmínkám, za kterých nelze trvat na požadavku neměnnosti 
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využívání 

obnovitel

ných 

zdrojů), 

 

právní úpravy ohledně právních vztahů již trvajících. 

 

84/2009 

Sb.m.s. 

SDĚLENÍ č 

84/2009 

Sb.m.s., 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí 

(Změna: 

16/2016 

Sb.m.s). 

Římský 

statut 

Mezinárod

ního 

trestního 

soudu. 

 

Článek 118 Každoroční audit 

 Záznamy, účetní knihy a účetnictví Soudu, včetně výročních 

zpráv, každoročně kontroluje nezávislý auditor. 

 

NR   

1/2000 

Sb., 

NAŘÍZENÍ 

VLÁDY 

č.1/2000 

Sb., o 

přepravní

m řádu 

pro 

§ 16Bezpečnostní poradce v rámci své působnosti zejména 

b) zpracovává výroční zprávu o stavu dodržování podmínek pro 

přepravu nebezpečných věcí a předkládá ji právnické nebo 

fyzické osobě, pro kterou činnost bezpečnostního poradce 

vykonává; zprávy se uchovávají po dobu pěti roků a na vyžádání 

se předloží příslušnému úřadu státní správy, 

ne   
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veřejnou 

drážní 

nákladní 

dopravu 

 

 

359/201

6 Sb 

VYHLÁŠK

A 

č.359/201

6 Sb.,o 

podrobno

stech k 

zajištění 

zvládání 

radiační 

mimořádn

é události 

 

 (Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 

zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon…) 

§ 1Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a 

upravuje 

f) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě, 

§ 14Postupy a opatření k zajištění dokumentování připravenosti 

k odezvě 

(5) Připravenost k odezvě musí být dále dokumentována 

d) výroční zprávou o zajištění připravenosti k odezvě, která 

obsahuje přehled nácviků, havarijních cvičení a ověření 

funkčnosti technických prostředků provedených za kalendářní 

rok spolu s uvedením zjištěných nedostatků této funkčnosti; jsou-

li osoby určené k provádění a řízení odezvy rozděleny do směn 

odezvy, přehled nácviků a havarijních cvičení obsahuje i 

informaci o tom, která směna odezvy nácvik nebo havarijní 

cvičení provedla, 

 

ne   

303/201

3 Sb. 

zákon 

č.303/201

3 Sb., 

§12(3) Ukládá-li tento zákon akciové společnosti povinnost 

zpřístupnit nebo poskytnout akcionáři v souvislosti s přeměnou 

jakoukoli účetní závěrku, zpřístupní nebo poskytne spolu s ní 

ne   
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kterým se 

mění 

některé 

zákony v 

souvislosti 

s přijetím 

rekodifika

ce 

soukromé

ho práva , 

Čl. LXXXI, 

Zákon č. 

125/2008 

Sb., o 

přeměnác

h 

obchodníc

h 

společnost

í a 

družstev 

 

vždy i výroční zprávu vztahující se k této účetní závěrce.“. 

 

217/192

1 Sb., 

217/1921 

Sb.,Mírová 

smlouvam

ezi 

mocnostm

i 

spojenými 

i 

sdružený

mi a 

Čl.22 

Ve všech případech mandátu má mandatář podávati Radě 

výroční zprávu o území jemu svěřeném. 

Rozsah pravomoci, dozoru neb správy, jež má mandatář 

vykonávati, bude výslovně vymezen v každém jednotlivém 

případě Radou, leda že by se dříve členové Společnosti o tom 

dohodli mezi sebou. 

NR   
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Německe

m a 

Protokol, 

podepsan

é ve 

Versailles 

dne 28. 

června 

1919 

 

Stálá komise bude pověřena tím, aby přijímala a zkoumala 

výroční zprávy mandatářů a aby podávala Radě svá dobrá zdání o 

otázkách týkajících se provádění mandátu. 

Čl.408.  

Každý člen se zavazuje, že předloží Mezinárodnímu úřadu práce 

výroční zprávu o opatřeních, která učinil za účelem provedení 

úmluv, ke kterým přistoupil. Tyto zprávy budou upraveny ve 

formě předepsané Správní radou a musí obsahovati podrobnosti, 

jež Správní rada bude požadovati. Ředitel předloží přehled těchto 

zpráv nejbližšímu zasedání Shromáždění. 

 

24/2017 

Sb. 

ZÁKON 

č.24/2017 

Sb.,kterým 

se mění 

některé 

zákony v 

souvislosti 

s přijetím 

právní 

úpravy 

rozpočtov

é 

odpovědn

osti 

 

Čl.III  Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky, ve znění zákona č.  

§ 6 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: 

 (5) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora13) 

nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů13), 

(dále jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy Pojišťovny za příslušný rok. 

(6) Pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené 

jiným zákonem pro předkládání návrhu státního rozpočtu a 

státního závěrečného účtu předložit Ministerstvu zdravotnictví a 

Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu na 

následující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční zprávy 

za minulý kalendářní rok včetně zprávy auditora a pro informaci 

také výhled. 

ANO  §6 (5) Pojišťovna je povinna 

zajistit prostřednictvím 

auditora13) nebo právnické 

osoby, která je zapsána v 

seznamu auditorů13), (dále 

jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky 

Pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční 

zprávy Pojišťovny za 

příslušný rok. 

 

§15(5) Zaměstnanecká 

pojišťovna je povinna zajistit 

prostřednictvím auditora26) 

nebo právnické osoby, která 
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(11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh 

výroční zprávy za minulý rok schvaluje na návrh vlády 

Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny 

projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného 

účtu. 

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo do schválení 

zdravotně pojistného plánu provizorium, výroční zprávu a účetní 

závěrku Pojišťovna zveřejní na svých internetových stránkách. 

Čl.V  Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, se mění takto: 

"§ 15(5) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zajistit 

prostřednictvím auditora26) nebo právnické osoby, která je 

zapsána v seznamu auditorů26), (dále jen "auditor") 

a) ověření účetní závěrky zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční zprávy zaměstnanecké pojišťovny za 

příslušný rok. 

(6) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na 

termíny stanovené jiným zákonem pro předkládání návrhu 

státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit 

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh 

zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní 

závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok včetně 

zprávy auditora a pro informaci také výhled. 

(11) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh 

výroční zprávy za minulý rok schvaluje na návrh vlády 

Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny 

projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného 

je zapsána v seznamu 

auditorů26), (dále jen 

"auditor") 

a) ověření účetní závěrky 

zaměstnanecké pojišťovny, 

b) ověření návrhu výroční 

zprávy zaměstnanecké 

pojišťovny za příslušný rok. 
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účtu. 

(13) Schválený zdravotně pojistný plán, nebo do schválení 

zdravotně pojistného plánu provizorium, výroční zprávu a účetní 

závěrku zaměstnanecká pojišťovna zveřejní na svých 

internetových stránkách. 

26) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.". 

 

223.147

/1947 

Sb. 

223.147/1

947 Sb. 

Úmluva o 

mezináro

dním 

civilním 

letectví. 

 

Čl.54. Povinná působnost Rady. 

Rada bude povinna: 

a) předkládati Shromáždění výroční zprávy; 

 

NR   

344/201

3 Sb., 

344/2013 

Sb., 

ZÁKONNÉ 

OPATŘEN

Í SENÁTU, 

o změně 

daňových 

zákonů v 

souvislosti 

s 

rekodifika

cí 

soukromé

Čl. XXXIV, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

16. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a 

vyhotovení výroční zprávy“. 

 

ANO   
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ho práva a 

o změně 

některých 

zákonů 

 

4/2003 

Sb., 

4/2003 

Sb., 

NÁLEZ 

Ústavního 

soudu o 

návrhu 

skupiny 

senátorů 

na zrušení 

zákona č. 

3/2002 

Sb., o 

svobodě 

nábožensk

ého 

vyznání 

NÁLEZ Ústavního soudu o návrhu skupiny senátorů na zrušení 

zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo 

na zrušení některých ustanovení tohoto zákona, takto: 

I. Ustanovení § 6 odst. 2, § 21 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 5 věty 

druhé v části "a dosažený zisk smí být použít jen k naplnění cílů 

činnosti církve a náboženské společnosti" a § 28 odst. 5 zákona č. 

3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon 

o církvích a náboženských společnostech), se dnem vyhlášení 

nálezu ve Sbírce zákonů zrušují. 

II. V ostatních částech se návrh zamítá. 

Konečně skupina senátorů považuje za protiústavní i právní 

úpravu § 11 zákona č. 3/2002 Sb., který podmiňuje přiznání 

oprávnění k výkonu zvláštních práv církvi a náboženské 

společnosti tím, že musí řádně plnit závazky vůči státu a třetím 

osobám a zveřejňuje výroční zprávy, což fakticky zavádí státní 

dohled nad soukromým financováním církve a náboženské 

společnosti, a to i v době, kdy nedostávají žádné státní příspěvky. 

Pokud jde o § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 3/2002 Sb., který 

stanovuje podmínky zrušení tohoto oprávnění, jestliže církve 

závažným způsobem nebo opakovaně porušují závazky vůči státu 

či jiným osobám nebo pokud nezveřejňují každoročně výroční 

ne   
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zprávu, navrhovatelé takovou úpravu považují za porušení 

principu přiměřenosti,a to proto, že kvůli finančním dluhům stát 

sice může omezit financování církve a náboženské společnosti, 

nemůže však zakazovat výkon dalších práv (např. vyučovat 

náboženství, uzavírat sňatky) či zrušit jejich právní subjektivitu. 

Ekumenická rada církví v České republice poukazuje i na to, že 

při výkonu zvláštních práv je podmínkou zveřejňování výročních 

zpráv, jejichž obsah však není stanoven. Také sankce podle 

zákona č. 3/2002 Sb. nemají obdobu u jiných subjektů, zavádí se 

kontrola nad církvemi, kdy stát na základě svých 

administrativních opatření může způsobit zánik církevní 

právnické osoby v případě jejího společensky nebezpečného 

působení namísto toho, aby to bylo řešeno trestním právem. 

 

296/199

5 Sb. 

296/1995 

Sb. NÁLEZ 

Ústavního 

soudu 

České 

republiky 

Jménem 

České 

republiky 

 

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 18. října 1995 v plénu 

o návrhu skupiny 44 poslanců Parlamentu České republiky na 

zrušení § 17 odst. 2 a 3, § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 a slov "a Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu" v § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 

znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 

Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 

Sb., 

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění zákona č. 

117/1994 Sb., jsou strany a hnutí povinny předkládat 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu každoročně výroční finanční 

zprávy, které zahrnují nejen příspěvky ze státního rozpočtu [§ 17 

odst. 3 písm. a), b) zákona], ale též všechny ostatní příjmy, včetně 

darů od fyzických a nestátních právnických osob, jakož i roční 

účetní výkazy, tj. výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech 

a výdajích (§ 18 odst. 1 zákona). Jak uvádějí navrhovatelé, 

ne   
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Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn přezkoumávat včasnost, 

úplnost a pravdivost všech údajů obsažených ve zprávě a na 

základě zjištěných nedostatků dokonce dát podnět k návrhu na 

rozpuštění nebo pozastavení činnosti strany nebo hnutí (§ 18 

odst. 4 a § 15 zákona). Tuto v § 18 zákona č. 424/1991 Sb., ve 

znění zákona č. 117/1994 Sb., vymezenou působnost Nejvyššího 

kontrolního úřadu pokládají navrhovatelé za protiústavní a za 

neústavní pokládají též rozšíření působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu podle § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., ve 

znění zákona č. 117/1994 Sb. 

1. Dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů České republiky se 

zrušují ustanovení § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 

znění zákona č. 117/1994 Sb. K témuž dni se zrušují v § 18 odst. 

1 téhož zákona slova: "a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu". 

 

240/199

6 Sb., 

240/1996 

Sb., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o  

Úmluvě 

Organizac

e 

spojených 

národů o 

mořském 

právu. 

Článek 9 Zprávy a finanční výkazy 

1. Nejpozději do tří měsíců po skončení každého finančního roku 

předkládá Podnik Radě k posouzení výroční zprávu obsahující 

ověřený závěrečný výkaz o stavu svých účtů a v přiměřených 

časových intervalech poskytuje Radě souhrnný výkaz o svém 

finančním postavení, jakož i výkaz o zisku a ztrátách ukazující 

výsledky jeho operací. 

2. Podnik publikuje svou výroční zprávu a takové jiné zprávy, 

které uzná za vhodné. 

3. Všechny zprávy a finanční výkazy zmíněné v tomto článku se 

zasílají členům Úřadu. 

NR   
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MV-

74291-

3/AS-

2012 

MV-

74291-

3/AS-

2012 

Oznámení 

Ministerst

va vnitra, 

kterým se 

zveřejňuje 

národní 

standard 

pro 

elektronic

ké 

systémy 

spisové 

služby 

 (na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě) 

Základními znaky typového spisu jsou: 

- předem se předpokládá členění na součásti a toto členění je z 

hlediska četnosti do nich vkládaných dokumentů nebo křížových 

odkazů žádoucí (např. v agendě mezinárodních organizací se 

jedná o součásti "zasedání řídícího orgánu", "pracovní komise", 

"výroční zprávy", "vysílání zástupců", "placení příspěvků"; u 

stavebního spisu objektu "územní řízení", "stavební 

dokumentace", "stavební řízení", "kolaudace"), 

 

ne   

95/1974 

Sb 

95/1974 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA 

ministra 

zahraniční

ch věcí o 

Mezinárod

ní úmluvě 

o 

odstraněn

í všech 

forem 

rasové 

diskrimin

Čl.14 Výbor zahrne do své výroční zprávy stručný obsah těchto 

sdělení, a pokud je to účelné, též obsah vysvětlení a stanovisek 

smluvních států, jakož i svých vlastních návrhů a doporučení. 

 

NR   
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ace 

 

427/201

3 Sb., 

427/2013 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA o 

předkládá

ní výkazů 

obchodník

y s 

cennými 

papíry 

České 

národní 

bance 

 (dle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance) 

§ 10 Forma a způsob zasílání dalších informací 

 (1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a c) předkládá České 

národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v 

elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci 

obchodního rejstříku6). 

 (2) K výkazu podle § 5 odst. 3 předkládá vykazující osoba další 

informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

Tyto informace zašle vykazující osoba České národní bance v 

elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení 

tohoto výkazu. 

___________________  

 6) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob 

převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s 

převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin 

(vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). 

 

ne   

517/199

2 Sb 

517/1992 

Sb.ZÁKON 

České 

národní 

rady o 

České 

tiskové 

§ 8(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o 

činnosti a hospodaření tiskové kanceláře. Rada hospodaří podle 

vlastního rozpočtu. 

 

ne   
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kanceláři 

 

343/200

2 Sb., 

343/2002 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA 

Ministerst

va 

školství, 

mládeže a 

tělovýcho

vy o 

postupu a 

podmínká

ch při 

zveřejnění 

průběhu 

přijímacíh

o řízení na 

vysokých 

školách ( 

podle § 50 

odst. 8 

zákona č. 

111/1998 

Sb., o 

vysokých 

školách) 

 

§ 5Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

(1) Vysoká škola nebo fakulta zveřejní údaje uvedené v § 1 až 4 

do 15 dnů po skončení přijímacího řízení na internetových 

stránkách vysoké školy nebo fakulty. Údaje uvedené v § 1 písm. 

b) a § 2 a 3 se zveřejní též na úřední desce vysoké školy nebo 

fakulty a ve výroční zprávě o činnosti vysoké školy nebo fakulty 

za příslušný kalendářní rok. 

(2) Ve výroční zprávě vysoké školy nebo fakulty se též zveřejní 

adresa internetové stránky, na které jsou zveřejněny údaje podle 

odstavce 1. 

(3) Ve výroční zprávě vysoké školy se zveřejní údaje podle § 3 v 

členění podle jednotlivých fakult vysoké školy a studijních 

programů uskutečňovaných těmito fakultami a podle studijních 

programů uskutečňovaných vysokou školou. Ve výroční zprávě 

vysoké školy se rovněž zveřejní adresy internetových stránek 

podle odstavce 2 v členění podle jednotlivých fakult.  

 

ne   

13/2008

-SOSV-

13/2008-

SOSV-SP 

§ 10 Výroční zpráva (k § 18 zákona) ne   
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SP Instrukce 

Ministerst

va 

spravedln

osti, 

kterou se 

provádějí 

některá 

ustanoven

í zákona č. 

106/1999 

Sb., o 

svobodné

m 

přístupu 

k informac

ím 

 

(1) Povinné subjekty uvedené v § 2 zpracovávají výroční zprávu 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle vzoru 

uvedeného v příloze č. 1 této instrukce. Tuto výroční zprávu 

předkládají rovněž Ministerstvu spravedlnosti, a to vždy do 15. 

března následujícího roku. 

(2) Rozsudkem soudu podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona se 

rozumí rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaný podle § 65 a 

násl. soudního řádu správního. 

 

ZP14/20

10   

ZP14/201

0  

SMĚRNIC

E MŽP  č. 

6/2010 o 

poskytová

ní 

finančních 

prostředk

ů ze 

Státního 

fondu 

životního 

prostředí 

Příloha č. IV.2 

V případě podprogramu IV. 1. A (IV. 1. A Podpora 

environmentálních vzdělávacích programů) je nutné k žádosti 

doložit: 

- výroční zprávy za poslední období u organizací, u nichž je to 

relevantní; 

 

ne   
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České 

republiky 

 

273/200

5 Sb 

273/2005 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA o 

vzoru 

formuláře 

pro 

předkládá

ní výroční 

finanční 

zprávy 

politickým

i stranami 

a 

politickým

i hnutími 

Poslaneck

é 

sněmovně 

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 

424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, ve znění zákona č. 556/2004 Sb.: 

§ 1Vzor formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy 

politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 

je uveden v příloze této vyhlášky. 

 

ANO   

236/200

8 Sb 

236/2008 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA o 

informačn

ích 

povinnost

ech 

organizáto

 (podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu) 

§3 (6) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní 

bance formou a způsobem podle § 5 odst. 2 výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční zprávu. 

§ 5Zasílání informací elektronickou poštou 

ANO   
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ra 

regulovan

ého trhu a 

provozova

tele 

mnohostr

anného 

obchodníh

o systému 

 

(1) Informace uvedené v § 3 odst. 2 až 5 zasílá organizátor 

regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního 

systému České národní bance v elektronické podobě ve formě 

datové zprávy na adresu elektronické podatelny s jednoznačným 

označením informační povinnosti, nebo na pevném nosiči dat 

(CD, DVD). Datová zpráva musí být opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na 

kvalifikovaném certifikátu. 

(2) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu (§ 3 odst. 6), 

která se podle jiného právního předpisu o účetnictví4) ukládá do 

sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní 

banky, organizátor regulovaného trhu zašle České národní bance 

v elektronické podobě stanovené jiným právním předpisem o 

digitalizaci obchodního rejstříku5) způsobem podle odstavce 1. 

Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, 

zašle organizátor regulovaného trhu výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční zprávu České národní bance na pevném 

nosiči dat (CD, DVD). 

 

MM01/2

012   

MM01/20

12  Statut 

obecně 

prospěšné 

společnost

i Horská 

služba ČR, 

o. p. s. 

 

Čl. 12 Výroční zpráva 

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti 

a hospodaření a předkládá ji správní radě nejpozději do šesti 

měsíců od skončení účetního období. 

2. Výroční zprávy jsou zveřejněny v zákonem stanovené lhůtě 

uložením do sbírky listin rejstříkového soudu. 

3. Výroční zpráva společnosti zahrnuje kromě náležitostí 

stanovených účetními předpisy zejména informace o: 

 a) přehledu všech činností za kalendářní rok s vymezením jejich 

ANO Čl. 12  

3. Výroční zpráva společnosti 

zahrnuje kromě náležitostí 

stanovených účetními 

předpisy zejména informace 

o: 

 a) přehledu všech činností za 

kalendářní rok s vymezením 

jejich vztahu k účelu, pro který 

byla společnost založena, 

včetně doplňkových činností a 
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vztahu k účelu, pro který byla společnost založena, včetně 

doplňkových činností a jejich zhodnocení, 

 b) lidských zdrojích, 

 c) výnosech v členění podle zdrojů, 

 d) vývoji a stavu fondů společnosti k rozhodnému dni, 

 e) stavu majetku a závazků společnosti k rozhodnému dni a 

jejich struktuře, celkovému objemu nákladů v členění na náklady 

vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění 

doplňkových činností a na vlastní činnost společnosti včetně 

nákladů na mzdu ředitele, 

 f) změně zakládací listiny a změně ve složení správní a dozorčí 

rady o změně ředitele společnosti, k níž došlo v průběhu účetního 

období. 

 

jejich zhodnocení, 

 b) lidských zdrojích, 

 c) výnosech v členění podle 

zdrojů, 

 d) vývoji a stavu fondů 

společnosti k rozhodnému 

dni, 

 e) stavu majetku a závazků 

společnosti k rozhodnému dni 

a jejich struktuře, celkovému 

objemu nákladů v členění na 

náklady vynaložené pro 

plnění obecně prospěšných 

služeb, pro plnění 

doplňkových činností a na 

vlastní činnost společnosti 

včetně nákladů na mzdu 

ředitele, 

 f) změně zakládací listiny a 

změně ve složení správní a 

dozorčí rady o změně ředitele 

společnosti, k níž došlo v 

průběhu účetního období. 

 

MF01/2

015 

MF01/20

15 Sdělení 

Ministerst

va financí 

Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen "zákon"), 

kterým se implementují požadavky směrnice Evropského 

ANO   
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k aplikaci 

některých 

ustanoven

í zákona č. 

221/2015 

Sb., 

kterým se 

mění 

zákon č. 

563/1991 

Sb., o 

účetnictví, 

ve znění 

pozdějších 

předpisů, 

a některé 

další 

zákony 

 

parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o 

ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách 

a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o 

zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. 

Výše uvedená novela zákona zavádí, mimo jiné, kategorizaci 

účetních jednotek tak, že podle stanovených kritérií se budou 

rozlišovat mikro, malé, střední a velké účetní jednotky a pro 

velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu zavádí 

povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám. 

Zákon dále přináší i zjednodušení či osvobození, která se týkají 

zejména uvádění údajů a informací v účetní závěrce a 

zveřejňování účetních závěrek pro mikro a malé účetní jednotky. 

Dochází také k nové úpravě jednoduchého účetnictví. 

Vzhledem k tomu, že novela zákona přináší některé novinky, 

které by mohly při jeho studiu uniknout, v následujícím 

upozorňujeme na některé nové povinnosti v souvislosti s 

povinným ověřováním účetních závěrek. 

1. Upozornění na změny v ověřování účetní závěrky a výroční 

zprávy auditorem 

V rámci novely zákona se mimo jiné v části čtvrté mění i zákon o 

auditorech pokud se jedná o požadavky na ověření účetní 

závěrky a výroční zprávy. Od 1. ledna 2016 je auditor povinen 

vypracovat pouze jednu auditorskou zprávu obsahující všechna 

vyjádření vztahující se k povinnému auditu (což se týká všech 

povinných auditů účetních závěrek obchodních společností 

sestavených již za kalendářní rok 2015), a tudíž i k výroční 

zprávě. Tato zpráva auditora je součástí výroční zprávy. 

Praktický dopad má tato změna v tom, že se upouští od současné 

praxe, kdy bylo možné v souladu se zákonem o auditorech vydat 
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výrok auditora k účetní závěrce a výrok auditora k výroční 

zprávě samostatně ve dvou oddělených zprávách. 

Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé vyhotovovat 

výroční zprávy s časovým odstupem po sestavení účetní závěrky, 

to znamená, že při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2015 

musí nově připravit k ověření všechny podklady najednou, tedy 

jak účetní závěrku, tak i výroční zprávu. 

 

20 

006/200

7-51 

20 

006/2007

-51 

Metodický 

pokyn k 

primární 

prevenci 

sociálně 

patologick

ých jevů u 

dětí, žáků 

a studentů 

ve školách 

a 

školských 

zařízeních 

 

Čl.2 (6) Minimální preventivní program1) – konkrétní dokument 

školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj 

jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální 

preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, 

pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého 

pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci 

žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na 

jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole 

České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné 

vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí 

výroční zprávy o činnosti školy.2) 

____________________  

2) § 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Čl.4 (4) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 

(dále PPP) 

e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence 

zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná 

hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce 

ne   
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ve školství na úrovni kraje, 

 

1.ČLK 1 

TAVOVSK

Ý 

PŘEDPIS 

ČESKÉ 

LÉKAŘSK

É 

KOMORY - 

ORGANIZ

AČNÍ ŘÁD 

ČESKÉ 

LÉKAŘSK

É KOMOR 

 

(vydán podle § 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220/1991 Sb., o České 

lékařské komoře, České stomatologické komoře a České 

lékárnické komoře ) 

§ 9 Okresní (obvodní) shromáždění členů má oprávnění 

stanovená zákonem (§ 11 zák. č. 220/1991 Sb.). Termín a místo 

konání okresního shromáždění je povinno představenstvo 

okresního sdružení zveřejnit nejpozději 30 dnů před datem jeho 

konání. Okresní (obvodní) shromáždění schvaluje výroční zprávu 

o činnosti okresního sdružení, rozpočet, zprávu o hospodaření, 

revizní zprávu, zprávu čestné rady a základní směry činnosti 

okresního sdružení. O případné účasti jiných osob na jednání 

okresního shromáždění rozhodne okresní shromáždění členů. 

 

ne   

34/2010 

Sb.m.s. 

34/2010 

Sb.m.s. 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Dohodě o 

účasti 

České 

republiky 

v 

Evropské

Oddíl 2,čl.94, 4. Smíšený výbor EHP zveřejňuje výroční zprávu o 

fungování a vývoji této dohody. 

Oddíl 3, čl.93,4. Společný parlamentní výbor EHP může podle 

potřeby vyjadřovat své názory formou zpráv nebo usnesení. 

Zejména zkoumá výroční zprávu Smíšeného výboru EHP o 

fungování a vývoji této dohody vypracovanou podle čl. 94 odst. 4. 

 

NR   
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m 

hospodářs

kém 

prostoru. 

 

235/200

8 Sb. 

235/2008 

Sb. 

VYHLÁŠK

A ČNB o 

informačn

ích 

povinnost

ech 

provozova

tele 

vypořádac

ího 

systému a 

centrálníh

o 

depozitáře 

cenných 

papírů 

(podle § 

199 odst. 

2 zákona 

č. 

256/2004 

Sb., o 

podnikání 

na 

kapitálové

§3 Informační povinnosti  

(4) Provozovatel vypořádacího systému a centrální depozitář 

předává České národní bance formou a způsobem podle § 5 

a) výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu do 6 měsíců 

po skončení účetního období a 

b) údaje o osobách, které na nich měly v době konání valné 

hromady kvalifikovanou účast1), do 1 měsíce od konání valné 

hromady; přitom upřesní povahu vztahů s těmito osobami. 

 

ne   
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m trhu) 

 

17/2005 

Sb., 

17/2005 

Sb., 

VYHLÁŠK

A MŠMT o 

podrobněj

ších 

podmínká

ch 

organizac

e České 

školní 

inspekce a 

výkonu 

inspekční 

činnosti  

 

§2 (2) Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, 

mládeže a tělovýchovy každoročně v termínu 

 c) do 30. listopadu výroční zprávu České školní inspekce za 

uplynulý školní rok 

ne   

242/201

3 Sb. 

242/2013 

Sb. 

NAŘÍZENÍ 

VLÁDYo 

sdělení 

klíčových 

informací 

speciálníh

o fondu a 

o způsobu 

poskytová

ní sdělení 

 (podle § 225 odst. 3, § 230 odst. 2 a § 232 odst. 3 zákona č. 

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech) 

§6(2) Sdělení podfondu speciálního fondu obsahuje 

a) upozornění na to, že toto sdělení je vyhotoveno za podfond 

speciálního fondu a že pololetní zpráva a výroční zpráva se v 

tomto případě vyhotovují za celý speciální fond, a údaj o tom, zda 

je statut podfondu začleněn do statutu speciálního fondu,. 

 

ne   
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a statutu 

speciálníh

o fondu v 

jiné než 

listinné 

podobě 

411/199

1 Sb., 

500/1992 

Sb., 

SDĚLENÍ 

federálníh

o 

ministerst

va 

zahraniční

ch věcí, 

 

ČÁST 7.Uveřejňování zpráv 

 a) Fond bude uveřejňovat výroční zprávu obsahující jeho 

přezkoušený závěrečný účet a bude vydávat v tříměsíčních nebo 

kratších obdobích úhrnný výkaz o svých operacích a transakcích 

a svých držbách zvláštních práv čerpání, zlata a měn členů. 

 b) Fond může uveřejňovat jiné takové zprávy, uzná-li to za 

žádoucí pro plnění svých cílů. 

 

ne ČÁST 7.Uveřejňování zpráv 

 a) Fond bude uveřejňovat 

výroční zprávu obsahující 

jeho přezkoušený závěrečný 

účet 

 

 411/1991 

Sb., 

SDĚLENÍ 

Federální

ho 

ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

přijetí 

Úmluvy o 

ochraně 

mzdy  

Čl.2  

3. Každý členský stát uvede ve své první výroční zprávě o 

provádění této úmluvy, předkládané podle článku 22 ústavy 

Mezinárodní organisace práce, všechny skupiny osob, které hodlá 

vyjmout z provádění všech nebo některých ustanovení této 

úmluvy ve smyslu ustanovení předcházejícího odstavce; po 

předložení první výroční zprávy žádný členský stát nesmí vyjímat 

jiné skupiny než ty, které takto uvedl. 

4. Každý členský stát, který uvedl ve své první výroční zprávě 

skupiny osob, které hodlá vyjmout z provádění všech nebo 

některých ustanovení této úmluvy, uvede v následujících 

výročních zprávách všechny skupiny osob, pro něž se vzdává 

práva použít ustanovení odstavce 2 tohoto článku, a jakýkoli 

NR   
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 pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění této úmluvy u 

takových skupin osob. 

Čl.16  

Výroční zprávy, které mají být předkládány podle článku 22 

ústavy Mezinárodní organisace práce, budou obsahovat úplné 

informace o opatřeních uvádějících v život ustanovení této 

úmluvy. 

Čl.17  

2. Každý členský stát oznámí ve své první výroční zprávě o 

provádění této úmluvy, kterou předkládá podle článku 22 ústavy 

Mezinárodní organisace práce, všechny oblasti, ohledně nichž 

zamýšlí použít ustanovení tohoto článku, a zdůvodní takový 

postup. Žádný členský stát se po předložení své první výroční 

zprávy nebude moci dovolávat ustanovení tohoto článku s 

výjimkou území, která takto oznámil. 

 3. Každý členský stát, který použil ustanovení tohoto článku, 

zváží znovu ve lhůtách nikoli deších tří let po projednání s 

příslušnými organisacemi zaměstnavatelů a pracovníků, zda lze 

rozšířit provádění této úmluvy na oblasti vyňaté podle odstavce 

1. 

 4. Každý členský stát, který použil ustanovení tohoto článku, 

uvede v dalších výročních zprávách všechny oblasti, pro které se 

vzdává práva použít zmíněných ustanovení, a jakýkoli pokrok 

směřující k postupnému provádění této úmluvy v takových 

oblastech. 
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62/2008 

Sb.m.s.,   

62/2008 

Sb.m.s.,  

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí  

 

O podepsání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a 

tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím 

a jeho členskými státy na straně druhé. 

PŘÍLOHA II PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ, Článek 6a Výroční zpráva 

o investičním nástroji 

Zástupci členských států EU odpovědní za investiční nástroj, 

zástupci států AKT a rovněž Evropská investiční banka, Evropská 

komise, sekretariát Rady EU a sekretariát AKT se každoročně 

scházejí za účelem projednání operací investičního nástroje, jeho 

činnosti a s ním spojených otázek politiky. 

PŘÍLOHA IV PROVÁDĚCÍ A ŘÍDÍCÍ POSTUPY, článek 5, 5. 

Vnitrostátní schvalující osoba a Komise předkládají zprávu o 

uzavření výročního přezkumu Výboru pro rozvojovou finanční 

spolupráci do 30 dnů od dokončení operačního přezkumu. Výbor 

zprávu přezkoumá v souladu se svými povinnostmi a 

pravomocemi podle této dohody. 

 

ne   

20 

006/200

7-51 

20 

006/2007

-51 

Metodický 

pokyn 

MŠMT k 

primární 

prevenci 

sociálně 

patologick

ých jevů u 

dětí, žáků 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRČl.2, (6) 

Minimální preventivní program1) – konkrétní dokument školy 

zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu 

stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich 

sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní 

program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti 

forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického 

sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. 

Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní 

rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní 

inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení 

účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o 

ne   
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a studentů 

ve školách 

a 

školských 

zařízeních 

 

činnosti školy.2) 

2) § 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

MF01/2

015 

MF01/20

15 Sdělení 

Ministerst

va financí 

k aplikaci 

některých 

ustanoven

í zákona č. 

221/2015 

Sb., 

kterým se 

mění 

zákon č. 

563/1991 

Sb., o 

účetnictví, 

ve znění 

pozdějších 

předpisů, 

a některé 

další 

zákony 

 

1. Upozornění na změny v ověřování účetní závěrky a výroční 

zprávy auditorem 

V rámci novely zákona se mimo jiné v části čtvrté mění i zákon o 

auditorech pokud se jedná o požadavky na ověření účetní 

závěrky a výroční zprávy. Od 1. ledna 2016 je auditor povinen 

vypracovat pouze jednu auditorskou zprávu obsahující všechna 

vyjádření vztahující se k povinnému auditu (což se týká všech 

povinných auditů účetních závěrek obchodních společností 

sestavených již za kalendářní rok 2015), a tudíž i k výroční 

zprávě. Tato zpráva auditora je součástí výroční zprávy. 

Praktický dopad má tato změna v tom, že se upouští od současné 

praxe, kdy bylo možné v souladu se zákonem o auditorech vydat 

výrok auditora k účetní závěrce a výrok auditora k výroční 

zprávě samostatně ve dvou oddělených zprávách. 

Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé vyhotovovat 

výroční zprávy s časovým odstupem po sestavení účetní závěrky, 

to znamená, že při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2015 

musí nově připravit k ověření všechny podklady najednou, tedy 

jak účetní závěrku, tak i výroční zprávu. 

 

ANO   
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644/200

4 Sb. 

644/2004 

Sb., 

VYHLÁŠK

A 

Ministerst

va 

zdravotnic

tví o 

pravidlech 

hospodaře

ní se 

zvláštním 

účtem 

všeobecné

ho 

zdravotní

ho 

pojištění, 

průměrný

ch 

nákladech 

a o 

jednacím 

řádu 

dozorčího 

orgánu 

 

§ 3Průměrné náklady na jednoho pojištěnce v systému 

všeobecného zdravotního pojištění 

(1) Pojišťovna a zaměstnanecké pojišťovny poskytnou správci 

účtu v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv 

údaje ze svých výročních zpráv o celkových nákladech na 

zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v 

rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem 4) (dále jen "hrazená péče"), vyúčtovanou a uznanou 

v daném kalendářním roce a poskytnutou na území České 

republiky a o počtu svých pojištěnců k 31. prosinci příslušného 

kalendářního roku. 

§ 4Nákladové indexy věkových skupin a oceňování a přiřazování 

nákladů 

(1) Pojišťovna a zaměstnanecké pojišťovny poskytnou správci 

účtu za předchozí kalendářní rok a v termínu stanoveném pro 

předkládání svých výročních zpráv prostřednictvím Ministerstva 

zdravotnictví Ministerstvu financí počty pojištěnců a celkové 

roční náklady na pojištěnce v jednotlivých skupinách podle věku 

a pohlaví. Od těchto nákladů odečtou část nákladů na nákladné 

pojištěnce podle § 21a odst. 3 zákona a čl. VI zákona č. 438/2004 

Sb., kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen "zákon č. 438/2004 Sb."). 

ne   
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36/2008 

Sb.m.s. 

36/2008 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

přijatí 

Dohody 

mezi 

Evropsko

u unií, 

Evropský

m 

společenst

vím a 

Švýcarsko

u 

konfedera

cí o 

přidružení 

Švýcarské 

konfedera

ce k 

provádění, 

uplatňová

ní a 

rozvoji 

schengens

kého 

acquis. 

ČLÁNEK 9 

1. Švýcarsko předloží každoročně smíšenému výboru výroční 

zprávu o způsobu, jakým jeho správní orgány a soudy 

uplatňovaly a vykládaly ustanovení uvedená v článku 2, jak jsou 

případně vykládána Soudním dvorem. 

2. Pokud smíšený výbor není schopen do dvou měsíců poté, co 

byl uvědomen o závažném rozdílu mezi judikaturou Soudního 

dvora a judikaturou švýcarských soudů nebo o závažném rozdílu 

v uplatňování ustanovení uvedených v článku 2 mezi orgány 

dotčených členských států a švýcarskými orgány, zajistit 

jednotné uplatňování a výklad, použije se postup podle článku 

10. 

 

ne   
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222/192

3 Sb. 

222/1923 

Sb.Labská 

plavební 

akta se 

Závěrečný

m 

protokole

m, 

 

Čl.7Generální tajemník má jmenovitě za úkol: 

c) podávati komisi výroční zprávy o poměrech plavebních a 

splavnosti řeky. 

 

ne   

78/2006 

Sb.m.s. 

78/2006 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Opčním 

protokolu 

k Úmluvě 

proti 

mučení a 

jinému 

krutému, 

nelidském

u či 

ponižující

mu 

zacházení 

nebo 

Čl.16, 3. Podvýbor předloží Výboru proti mučení veřejnou 

výroční zprávu o své činnosti. 

 

ne   
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trestání. 

 

425/201

2 Sb. 

425/2012 

Sb., 

VYHLÁŠK

A o 

předkládá

ní 

informací 

penzijní 

společnost

í České 

národní 

bance 

 (podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém 

spoření) 

§ 5Další informace předkládané České národní bance 

 (1) Penzijní společnost předkládá České národní bance výroční 

zprávy podle právního předpisu upravujícího účetnictví za sebe a 

jednotlivé obhospodařované fondy v elektronické podobě 

stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního 

rejstříku3). Výroční zpráva v elektronické podobě podepsaná 

uznávaným elektronickým podpisem4) je předkládána na 

elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky5). 

(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání 

elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, zašle 

penzijní společnost výroční zprávu podle odstavce 1 v 

elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České 

národní banky. 

____________________  

3) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob 

převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s 

převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin 

(vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). 

4) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a 

o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 

ANO   
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5) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

61/1991 

Sb. 

61/1991 

Sb., 

SDĚLENÍ 

federálníh

o 

ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Úmluvě o 

minimální 

normě 

sociálního 

zabezpeče

ní 

 

Čl.76 Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje 

uvést ve výroční zprávě o provádění úmluvy podávané podle 

článku 22 ústavy Mezinárodní organisace práce 

(a) úplné informace o právních předpisech provádějících 

ustanovení úmluvy, 

 (b) důkazy o tom, že vyhověl statistickým požadavkům 

uvedeným 

(i) v článcích 9 (a), (b), (c) nebo (d); 15 (a), (b) nebo (d); 21 (a) 

nebo (c); 27 (a), (b) nebo (d); 33 (a) nebo (b); 41 (a), (b) nebo 

(d); 48 (a), (b) nebo (c); 55 (a), (b) nebo (d); 61 (a), (b) nebo (d), 

pokud jde o počet chráněných osob, 

(ii) v článcích 44, 65, 66 nebo 67, pokud jde o výši dávek, 

(iii) v článku 18, odst. 2 písm. (a), pokud jde o dobu poskytování 

nemocenského, 

(iv) v článku 24, odst. 2 písm. (a), pokud jde o dobu poskytování 

podpory v nezaměstnanosti, 

(v) v článku 71, odst. 2, pokud jde o podíl na finančních 

prostředcích, které pocházejí z pojistných příspěvků placených 

chráněnými zaměstnanci. 

 Tyto důkazy mají být po formální stránce co nejvíce 

přizpůsobeny pokynům vydaným správní radou Mezinárodního 

úřadu práce v zájmu větší jednotnosti. 

ne   



164 
 

 

361/201

2 Sb. 

361/2012 

Sb., 

NAŘÍZENÍ 

VLÁDY o 

sdělení 

klíčových 

informací 

pro 

účastníky 

doplňkové

ho 

penzijního 

spoření a 

důchodov

ého 

spoření 

 

 (podle § 170 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření a podle § 110 odst. 3 zákona č. 426/2011 Sb., o 

důchodovém spoření) 

§ 12 Informace o depozitáři a další informace 

Název části sedmé sdělení zní: „Doplňující informace“. Tato část 

sdělení obsahuje 

a) název depozitáře účastnického nebo důchodového fondu, 

b) informaci o právu na bezplatné poskytnutí statutu 

účastnického nebo důchodového fondu a jejich výroční a 

pololetní zprávy, 

 

ne   

309/199

7 Sb. 

309/1997 

Sb., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

podepsání 

Dohody o 

založení 

Evropské 

banky pro 

obnovu a 

Čl.35 Publikování výročních zpráv a poskytování informací 

1. Banka zveřejní výroční zprávu obsahující ověřenou roční 

účetní závěrku a rozešle členům vždy jednou za tři měsíce či za 

kratší období výkaz celkového finančního hospodaření a výkaz 

zisku a ztrát dokumentující výsledky jejích finančních operací. 

Finanční účty se vedou v ECU. 

2. Banka každoročně podá zprávu o vlivu činnosti banky na 

životní prostředí a může, je-li to nutné pro podporu jejich 

záměrů, zveřejňovat další takové zprávy. 

3. Kopie všech zpráv, výkazů a publikací vypracovaných podle 

ne   
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rozvoj. 

 

ustanovení tohoto článku se rozesílají všem členům. 

 

65/2008 

Sb.m.s. 

65/2008 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Rámcové 

dohodě 

mezi 

vládou 

České 

republiky 

a 

Švýcarsko

u 

federální 

radou 

Implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení 

hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské 

unie.  

Článek 8- Výroční zasedání a předkládání zpráv 

1. Pro zajištění účinné implementace Programu švýcarsko-české 

spolupráce se Strany dohodly, že budou pořádat výroční 

zasedání. První zasedání se bude konat nejpozději jeden rok od 

začátku platnosti této Dohody. 

2. Zasedání bude organizovat Česká republika ve spolupráci se 

Švýcarskem. NKJ předloží jeden měsíc před konáním zasedání 

výroční zprávu. Obsah výroční zprávy bude zahrnovat náležitosti 

uvedené v Příloze 2, ale neměl by být omezen pouze na ně. 

3. Po závěrečném vyplacení prostředků, na základě této Dohody, 

musí Česká republika předložit Švýcarsku závěrečnou zprávu, v 

níž zhodnotí dosažení cíle této Dohody a konečnou účetní 

závěrku týkající se využití Příspěvku, vypracovanou na základě 

finančních auditů Projektů. 

 

Příloha 2. 

1.2 Výroční zasedání 

S cílem zajistit efektivní implementaci Programu švýcarsko- 

české spolupráce budou Strany pořádat výroční zasedání. Na 

výročních zasedáních Národní koordinační jednotka (NKJ) bude 

prezentovat výroční zprávu, kterou rozešle jeden měsíc před 

ne   
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konáním zasedání a která bude mimo jiné obsahovat: 

- Všeobecné zkušenosti a dosažené výsledky; 

- Pokrok dosažený při implementaci Programu švýcarsko- české 

spolupráce ve srovnání s Koncepčním rámcem; 

- Zprávu o stavu Programu švýcarsko-české spolupráce, která 

bude obsahovat: 

* Prohlášení ke schváleným Projektům, pokrok při identifikaci / 

přípravě Projektů a předpokládané Závazky; 

* Celkový finanční výkaz učiněných a předpokládaných 

budoucích výplat a Závazků Programu švýcarsko-české 

spolupráce; 

* Shrnutí a hlavní závěry finančních auditů Projektů v souladu s 

Kapitolou 3.6; o Statistiky výběrových řízení, udělených 

kontraktů a úspěšných uchazečů; o Informace o důležitých 

okolnostech týkajících se jednotlivých Projektů. 

- Zprávu o Blokových grantech, Fondu na přípravu projektů, 

Fondu technické asistence a Fond na stipendia; 

- Návrhy na alokování nerozdělených prostředků; 

- Zpráva o administrativních otázkách implementace; 

- Strategie a činnost zaměřená na informování obecné veřejnosti 

o Programu švýcarsko-české spolupráce a realizovaných 

Projektech; 

- Další otázky k diskusi, doporučení, další kroky; 
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- Revize a popř. novelizace Příloh Dohody. 

 

4/2002 

Sb.m.s. 

4/2002 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Víceleté 

finanční 

dohodě 

mezi 

Českou 

republiko

u a Komisí 

Evropskýc

h 

společenst

ví 

 

Čl.7, 6. Prozatímní platby, kromě platby na účet, poskytuje 

Komise k hrazení výdajů, které byly skutečně vynaloženy v rámci 

Programu, na základě osvědčení Národním schvalujícím 

úředníkem v souladu s článkem 9 tohoto oddílu. Tyto platby se 

vypočítávají a poskytují na úrovni opatření obsažených ve 

finančním plánu Programu. 

Poskytují se na základě těchto podmínek: 

(a) poslední povinná výroční zpráva o realizaci, obsahující 

informace uvedené v článku 8 odst. 5 oddílu B, musí být 

předložena Komisi; 

Čl.5,Řídící orgán 

4. Řídící orgán vypracuje a předloží Komisi, po konzultaci s 

Agenturou SAPARD ,pokud není součástí Agentury, a schválení 

Monitorovacím výborem, výroční zprávy o realizaci. 

Čl.8 Výroční a závěrečné zprávy 

1. Česká republika zajistí, aby Řídící orgán, po konzultaci s 

Agenturou SAPARD ,není-li orgán součástí Agentury, do šesti 

měsíců po skončení každého celého kalendářního roku realizace, 

předložil Komisi výroční zprávu o realizaci. 

Před odesláním Komisi prověří a schválí výroční zprávu o 

realizaci Monitorovací výbor. 

2. Poté, co obdrží výroční zprávu o realizaci, Komise do dvou 

měsíců oznámí, zda zprávu považuje za neuspokojivou a uvede 

pro to důvody; jinak se zpráva považuje za přijatou. U závěrečné 

ne   
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zprávy Komise odpoví do pěti měsíců po jejím obdržení. 

3. Každý rok, při předložení výroční zprávy o realizaci, Komise a 

Řídící orgán a případně Agentura SAPARD přezkoumají hlavní 

výsledky za předchozí rok. Komise uskuteční konzultace s 

Řídícím orgánem a případně s Agenturou SAPARD ohledně 

uspořádání pro toto přezkoumání. 

Pokud po tomto přezkoumání Komise vznese připomínky vůči 

České republice, informuje Česká republika Komisi o opatřeních 

přijatých v souvislosti s těmito připomínkami. V případech, kdy 

Komise, aniž by tím byla dotčena rozhodnutí přijatá podle článků 

11 a 12 oddílu A, podá doporučení České republice týkající se 

úprav směřujících ke zvýšení efektivity organizace monitorování 

nebo řízení v rámci Programu, Česká republika následně prokáže, 

že učinila kroky ke zlepšení organizace monitorování nebo řízení, 

nebo vysvětlí, proč tak neučinila. 

4. Konečná zpráva se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po 

závěrečném datu přijatelnosti výdajů v rámci Programu. 

5. Všechny výroční a závěrečné zprávy o realizaci zahrnují tyto 

informace: 

(a) jakékoli změny obecných podmínek významných pro realizaci 

Programu, zejména hlavních sociálně-ekonomických trendů, 

změn národních, regionálních nebo oborových politik a případně 

jejich důsledků pro soulad mezi pomocí SAPARD a pomocí 

poskytovanou z jiných finančních nástrojů Společenství; 

 (b) pokrok při realizaci priorit a opatření ve vztahu k plnění cílů 

Programu, jejich specifických úkolů v rámci Programu, s 

kvantifikací, kdekoli a kdykoli mohou být kvantifikovány, 

fyzických ukazatelů a ukazatelů výsledků a dopadů, v rámci 
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Programu; 

 (c) kroky přijaté Řídícím orgánem, příp. Agenturou SAPARD, a 

Monitorovacím výborem, na pomoc při zajišťování kvality a 

účinnosti realizace, zejména: 

(i) opatření pro monitorování a hodnocení, včetně organizace 

sběru dat; 

(ii) souhrn jakýchkoli významných problémů vzniklých při 

realizaci Programu a přijatých opatření, včetně opatření 

provedených na základě doporučených úprav podle odstavce 3; 

(iii) využití technické pomoci; 

(iv) kroky přijaté k zajištění publicity Programu; 

(v) údaje prokazující, že finanční prostředky Společenství 

nenahrazují financování dostupné v České republice. 

 (d) kroky přijaté k zajištění koordinace veškeré předvstupní 

pomoci Společenství, uvedené v článku 1 oddílu C; 

 (e) finanční tabulky obsahující údaje pro jednotlivá opatření a 

případně podopatření. 

 

20/2007 

Sb. 

20/2007 

Sb.,VYHLÁ

ŠKA, 

kterou se 

pro školy 

a školská 

zařízení 

zřizované 

§ 1Výroční zpráva 

 (K § 11 zákona) 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 

a) základní údaje o škole, kterými jsou název, sídlo, 

charakteristika školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 

ne   
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Ministerst

vem 

obrany 

provádějí 

některá 

ustanoven

í 

školského 

zákona 

 

přístup, organizační struktura školy, 

b) charakteristiku školního roku, splnění hlavních úkolů školy, 

c) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 

školském rejstříku, 

d) personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

e) údaje o přijímacím řízení, kterými jsou počet přihlášených, 

počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počet 

přijatých, počet přijatých, kteří zahájili vzdělávání, úroveň 

přijatých uchazečů, všechny ukazatele též v členění podle 

pohlaví, 

f) údaje o počtu žáků a studentů, 

g) údaje o procesu vzdělávání, kterými jsou výsledky a opatření v 

oblasti metodické práce, 

h) údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů, včetně 

výsledků maturitních zkoušek a absolutorií, 

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti včetně 

zahraničních akcí, 

j) údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů, 

k) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení, 

l) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů, 
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m) údaje o výsledcích kontrolní činnosti, 

n) údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny, 

o) základní údaje o hospodaření školy. 

 (2) Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává škola za 

období předcházejícího školního roku do 15. října a do 31. října ji 

předkládá Ministerstvu obrany. Ředitel školy výroční zprávu 

zveřejní ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

3/2012 

(CBO) 

3/2012 

(CBO) 

ÚŘEDNÍ 

SDĚLENÍ 

ČESKÉ 

NÁRODNÍ 

BANKY o 

ochraně 

proti 

zneužíván

í trhu a 

transpare

nci  

 

1. Úřední sdělení se týká: 

a) emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZPKT“), 

b) emitenta uvedeného v § 121a ZPKT, 

c) emitenta finančního nástroje podle § 124 odst. 1 ZPKT, 

d) jiné osoby, která požádala o přijetí investičního cenného 

papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu 

emitenta, nebo organizátora regulovaného trhu, který sám přijal 

investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta 

podle § 127 odst. 1 ZPKT (dále jen „jiná povinná osoba“), 

e) oznamovatele podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 

1 ZPKT, 

f) oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 

124 odst. 5 ZPKT, 

ANO V případě, že emitent 

uvedený v § 118 odst. 1 

ZPKT vypracovává výroční 

zprávu i konsolidovanou 

výroční zprávu, obsahuje 

konsolidovaná výroční zpráva 

informace o konsolidačním 

celku, přičemž není zapotřebí 

uvádět i účetní výkazy 

konsolidovaných společností. 

V případě, že emitent 

uvedený v § 118 odst. 1 

ZPKT vypracovává účetní 

závěrku i konsolidovanou 

účetní závěrku, ale uveřejňuje 

v souladu s § 22b odst. 2 

zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pouze 

jednu výroční zprávu 

(konsolidovanou), měla by 

tato konsolidovaná výroční 
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g) oznamovatele manažerské transakce podle § 125 odst. 5 ZPKT, 

h) oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 ZPKT a 

dalších osob, jimž ZPKT v oblasti ochrany proti zneužívání trhu a 

transparenci ukládá povinnosti. 

3. Nediskriminační šíření vnitřní informace 

Podobně není možné, aby byli akcionáři jakkoli zvýhodňováni 

před ostatními potenciálními investory. Např. pokud se v 

pozvánce na valnou hromadu ke schválení účetní závěrky 

emitenta finančního nástroje uvádějí vybrané údaje z účetní 

závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka 

akcionářům k nahlédnutí, je nezbytné, aby účetní závěrka byla 

uveřejněna (ať už jako součást výroční zprávy nebo způsobem, 

jakým se uveřejňují vnitřní informace) nejpozději v okamžik, kdy 

je dána k dispozici akcionářům. 

1. Obecná pravidla pravidelné informační povinnosti 

K pravidelné informační povinnosti emitenta podle § 118 odst. 1 

ZPKT, emitenta podle § 121a ZPKT a jiné povinné osoby patří 

zasílání a uveřejňování: 

- výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy podle § 118 

odst. 1 ZPKT, 

- pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 

odst. 1 ZPKT a 

- zprávy statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 ZPKT. 

V případě, že emitent uvedený v § 118 odst. 1 ZPKT vypracovává 

výroční zprávu i konsolidovanou výroční zprávu, obsahuje 

konsolidovaná výroční zpráva informace o konsolidačním celku, 

zpráva obsahovat dostatek 

informací jak o emitentovi 

samotném, tak o 

konsolidačním celku, a to 

vždy s přihlédnutím ke 

konkrétní situaci 

(konsolidovaná výroční 

zpráva bude obsahovat účetní 

závěrku emitenta i 

konsolidovanou účetní 

závěrku konsolidačního 

celku). Objem informací o 

dceřiných společnostech by 

měl vždy odpovídat jejich 

významu a přínosu pro 

skupinu jako celek. 
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přičemž není zapotřebí uvádět i účetní výkazy konsolidovaných 

společností. V případě, že emitent uvedený v § 118 odst. 1 ZPKT 

vypracovává účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku, ale 

uveřejňuje v souladu s § 22b odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pouze jednu výroční 

zprávu (konsolidovanou), měla by tato konsolidovaná výroční 

zpráva obsahovat dostatek informací jak o emitentovi samotném, 

tak o konsolidačním celku, a to vždy s přihlédnutím ke konkrétní 

situaci (konsolidovaná výroční zpráva bude obsahovat účetní 

závěrku emitenta i konsolidovanou účetní závěrku 

konsolidačního celku). Objem informací o dceřiných 

společnostech by měl vždy odpovídat jejich významu a přínosu 

pro skupinu jako celek. 

2. Obecná pravidla zasílání informací 

Ustanovení § 15 odst. 1 Prováděcí vyhlášky určuje základní 

způsob zasílání informací, jímž je komunikace prostřednictvím 

webové aplikace přístupné na internetových stránkách České 

národní banky (internetová aplikace České národní banky pro 

sběr informačních povinností a registraci subjektů (dále jen 

„SIPReS“)). Pokud velikost informace zasílání prostřednictvím 

SIPReS neumožňuje (výjimečně může nastat u výroční zprávy, 

konsolidované výroční zprávy, pololetní zprávy a konsolidované 

pololetní zprávy), připadá v úvahu zasílání formou technického 

nosiče dat (např. CD, DVD). Informace zaslaná na technickém 

nosiči dat emitentem uvedeným v § 118 odst. 1 ZPKT, emitentem 

uvedeným v § 121a ZPKT nebo jinou povinnou osobou musí být 

odeslána České národní bance tak, aby ji Česká národní banka 

obdržela nejpozději v den, ke kterému musí emitent nebo jiná 

povinná osoba svoji informační povinnost splnit. 

7. Forma uveřejňování povinně uveřejňovaných informací 
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Uveřejněná vnitřní informace musí být veřejnosti dostupná 

nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu 5 let, případně do 

ukončení kotace, nastane-li dříve. Výroční zprávy, konsolidované 

výroční zprávy, pololetní zprávy a konsolidované pololetní 

zprávy musí být veřejnosti přístupné nepřetržitě od uveřejnění 

alespoň po dobu 5 let bez výjimky. Ostatní povinně uveřejňované 

informace musí být podle § 196 odst. 2 ZPKT uveřejněny výše 

uvedeným způsobem nejméně po dobu 3 let. 

8. Způsob uveřejňování povinně uveřejňovaných informací 

Výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, pololetní 

zprávu, konsolidovanou pololetní zprávu a zprávu statutárního 

orgánu emitenta lze prostřednictvím internetového portálu nebo 

agentury kvůli jejich rozsahu uveřejnit pouze hypertextovým 

odkazem na internetovou stránku emitenta uvedeného v § 118 

odst. 1 ZPKT, emitenta uvedeného v § 121a ZPKT nebo jiné 

povinné osoby, na kterých jsou tyto zprávy v úplném znění 

uveřejněny. 

 

77/2011 

Sb.m.s. 

77/2011 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Dohodě o 

založení 

Mezinárod

ní 

protikoru

ČLÁNEK IX Děkan  

2. Mezi činnosti děkana patří zejména: 

(e) předkládat radě výroční i příležitostné zprávy o činnostech 

Akademie, včetně výročních finančních výkazů Akademie 

schválených auditorem; 

 

ne   
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pční 

akademie 

jako 

mezináro

dní 

organizac

e. 

 

68/1946 

Sb. 

68/1946 

Sb., 

Dohoda o 

Mezinárod

ním 

měnovém 

fondu. 

 

Část 7. Uveřejňování zpráv 

a) Fond bude uveřejňovati výroční zprávu obsahující jeho 

přezkoušený závěrečný účet a bude vydávati v tříměsíčních nebo 

kratších obdobích úhrnný výkaz svých transakcí a svých držeb 

zlata a jednotlivých měn členů. 

 

NR   

68/1994 

Sb. 

68/1994 

Sb., 

MEZINÁR

ODNÍ 

ÚMLUVA 

na 

ochranu 

nových 

odrůd 

rostlin 

 

Čl.23Úkoly Kanceláře Unie; odpovědnost generálního sekretáře; 

jmenování funkcionářů 

(2) Generální sekretář je odpovědný Radě. Zajišťuje provádění 

rozhodnutí Rady. Předkládá rozpočet ke schválení Radě a 

odpovídá za jeho splnění. Předkládá Radě výroční zprávu o 

činnosti Kanceláře a zprávu o činnosti a finanční situaci Unie. 

 

NR   

10/2011 10/2011 

POKYN 

OBECNÉ 

Čl. 3 Svobodný přístup k informacím 

(1) Postup při zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti 

ne   
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POVAHY  

Nejvyššíh

o státního 

zástupce o 

informacíc

h 

 

poskytování informací veřejnosti upravuje jiný předpis10). 

____________________  

10) § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

42/2005 

Sb.m.s. 

 

42/2005 

Sb.m.s., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Protokolu 

o ochraně 

životního 

prostředí 

ke 

Smlouvě o 

Antarktid

ě.*) 

 

Čl.17 Výroční zprávy stran 

1. Každá strana bude podávat každoročně zprávu o krocích 

podniknutých k provádění tohoto protokolu. Takové zprávy 

budou zahrnovat oznámení učiněná v souladu s článkem 13, 

odstavcem 3, rezervní plány, vypracované podle článku 15, a 

všechna ostatní oznámení a informace vyžadované podle tohoto 

protokolu, pro něž není žádné jiné ustanovení týkající se 

rozesílání a výměny informací. 

2. Zprávy podané v souladu s výše uvedeným odstavcem 1 se 

budou rozesílat všem stranám a Výboru, budou posouzeny na 

příští konzultativní schůzce ke Smlouvě o Antarktidě a stanou se 

veřejně přístupné. 

 

NR   

21/1999 

Sb. 

21/1999 

Sb., 

SDĚLENÍ 

Ministerst

va 

zahraniční

ch věcí o 

Čl.1, 4. Vysoké smluvní strany poskytnou výroční zprávy 

depozitáři, který je před konferencí předá všem vysokým 

smluvním stranám. Zprávy se budou zabývat kteroukoli z 

následujících otázek: 

a) šíření informací o tomto Protokolu mezi svými ozbrojenými 

silami a civilním obyvatelstvem; 

NR   
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Úmluvě o 

zákazu 

nebo 

omezení 

použití 

některých 

konvenční

ch zbraní, 

které 

mohou 

způsobov

at 

nadměrné 

utrpení 

nebo mít 

nerozlišují

cí účinky. 

 

b) programy pro odminování a rehabilitaci; 

c) kroky, které učinily ke splnění technických požadavků tohoto 

Protokolu, a související informace; 

d) právní normy související s tímto Protokolem; 

e) opatření přijatá v souvislosti s mezinárodní výměnou 

technických informací, mezinárodní spoluprací při odminování a 

s technickou spoluprací a pomocí; a 

f) jiné související otázky. 

 

SK03/2

017  

SK03/201

7 Pokyny 

pro 

zpracován

í výroční 

zprávy 

veřejných 

vysokých 

škol o 

hospodaře

ní za rok 

2016 

 Úvod  

 K naplnění § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 

o vysokých školách”), jímž je veřejným vysokým školám 

stanovena povinnost vypracovat výroční zprávu o hospodaření 

na základě dispozic stanovených ministrem, vydává Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “MŠMT”) následující 

pokyny pro vypracování Výroční zprávy o hospodaření. 

 Výroční zpráva o hospodaření (dále jen “Zpráva“) je 

nástrojem ke zvýšení úrovně řídící práce pro orgány veřejné 

vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole hospodárnosti, 

ANO   
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 efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky státního 

rozpočtu podle § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Některé údaje výroční zprávy jsou současně zdrojem 

vstupních dat pro výpočet rozpočtu vysokých škol. Z tohoto 

důvodu může být uvedení nesprávných údajů považováno za 

pokus o získání neoprávněného zvýhodnění v rámci procesu 

přidělování prostředků státního rozpočtu. 

 Minimální obsah Zprávy je uveden v § 21 odst. 3 zákona 

o vysokých školách. 

 Dispozice MŠMT pro zpracování Zprávy spočívají ve 

formulaci několika základních obecných pokynů pro její 

zpracování, v návrhu osnovy a v předepsání souboru tabulek, 

které slouží zejména k jednotné prezentaci zákonem 

předepsaných informací i jako zdroj dat pro zpracování výroční 

zprávy o stavu vysokého školství. 

 Obecné pokyny pro zpracování zprávy 

 Hlavními zdroji informací pro sestavení Zprávy jsou 

 - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (Příloha č. 1 a č. 2 k 

Vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví). 

 - Výkaz peněžních toků (cash flow). 
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 - Účetní evidence, na jejímž základě veřejná vysoká škola 

(dále i „VVŠ“) poskytne podrobnější informace k hospodaření 

veřejné vysoké školy s prostředky státního rozpočtu a dalšími 

veřejnými a soukromými zdroji. Tyto informace VVŠ strukturuje 

dle typu činnosti, na kterou jsou prostředky poskytovány a 

zdroje, ze kterého jsou poskytovány. 

 Údaje použité ve Zprávě musí být se všemi zdroji 

informací konzistentní. Požadovaná finanční data se ve Zprávě 

vyplňují zaokrouhlená na celé tisíce (bez desetinných míst), 

pokud u konkrétních tabulek není uvedeno jinak. 

 Pokyny pro zpracování Zprávy, včetně předepsané 

podoby tabulek, jsou zasílány elektronicky na adresu kvestorů 

veřejných vysokých škol, na adresu rozpočet@vvs.cz a jsou 

vystaveny na webových stránkách MŠMT. 

 Doporučená osnova 

 1. Úvod 

 2. Roční účetní závěrka 

 2.1 Rozvaha 

  

 2.2 Výkaz zisku a ztráty 

 2.3 Přehled o peněžních tocích (nepovinné) 

 2.4 Výrok auditora 

 3. Analýza výnosů a nákladů 



180 
 

 4. Vývoj a konečný stav fondů 

 5. Stav a pohyb majetku a závazků 

 6. Závěr 

 Úvod  

 Veřejná vysoká škola stručně zhodnotí situaci a vývoj 

veřejné vysoké školy v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a 

personální v návaznosti na předchozí období a zdůrazní 

významné události a změny. VVŠ zároveň nastíní předpokládaný 

vývoj činností školy v dalším období a na to navazující strategii 

financování. Pokud má VVŠ organizační složku v zahraničí (např. 

pobočku), uvede, o jaký subjekt se jedná a jakým způsobem 

hospodaří. 

 Veřejná vysoká škola uvede, jak nakládala s 

poskytnutými veřejnými prostředky tak, aby v souladu s Pravidly 

ES/EU pro poskytování veřejné podpory nedošlo k narušení ani k 

hrozbě narušení hospodářské soutěže. 

 Roční účetní závěrka 

 Roční účetní závěrka je ve výroční zprávě zpracována v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí účetní závěrky jsou Rozvaha (Tab. 

1): uvádí se údaje v sumě za VVŠ; stav k prvnímu dni účetního 

období se označuje 1. 1. a stav k poslednímu dni účetního období 

se označuje 31. 12. daného roku. 

 Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2): zpracovává se odděleně 

pro hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost za celou 

instituci - (Tab. 2), dále samostatně za vysokou školu - (Tab. 2.a), 

za koleje a menzy (KaM) - (Tab. 2.b) a za vysokoškolské 
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zemědělské a lesní statky (VZaLS) - (Tab. 2.c). VVŠ rovněž uvede 

údaje o hospodářském výsledku za své jednotlivé součásti (Tab. 

3). VVŠ v komentáři zhodnotí stav hospodářského výsledku. 

 Přehled o peněžních tocích - podoba přehledu není 

předepsána 

 Součástí Zprávy je výrok auditora k roční účetní závěrce, 

pokud byla auditorem ověřena. Podmínka ověření auditorem se 

vztahuje na velké účetní jednotky, střední účetní jednotky a malé 

pokud dosáhnou alespoň na dva body z těchto: aktiva více než 40 

000 000 Kč, roční úhrn obratu více než 80 000 000 Kč, průměrný 

přepočtený stav zaměstnanců v účetním období více než 50 

 Ke každé tabulce VVŠ uvede vysvětlující informace a 

provede rozbor finančního vyjádření stavu významných 

konkrétních položek. 

 Analýza výnosů a nákladů 

 V této části VVŠ uvede přehled a analýzu výnosů a 

nákladů jako celku. Zvláštní pozornost bude věnována příjmům / 

výnosům v členění podle zdrojů, tedy zvlášť pro veřejné zdroje a 

vlastní výnosy vysoké školy v hlavní a doplňkové činnosti. 

Analytický text budou doplňovat tabulky, včetně komentářů k 

údajům v tabulkách obsažených. V úvodní části analýzy výnosů 

VVŠ uvede charakteristiku výnosů v hlavní a doplňkové činnosti 

za celou instituci a odděleně se pak v samostatných kapitolách 

bude věnovat činnosti vysoké školy, KaM a VZaLS. VVŠ se vyjádří 

ke změnám oproti předchozím obdobím. 

 Cílem této části je poskytnout přehlednou rekapitulaci 

hospodaření vysoké školy a poskytnout náhled na zdroje, se 

kterými VVŠ hospodařila v daném kalendářním roce, ať již se 
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jedná o zdroje veřejné či soukromé, národní nebo zahraniční. 

 Vysoká škola 

 VVŠ analyzuje výnosy a náklady školy v hlavní a 

doplňkové činnosti v roce 2016 (mimo KaM a VZaLS) včetně 

změn oproti předchozím obdobím. 

 V kategorii výnosů se bude specificky věnovat 

následujícím oblastem: 

 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů: Celkové údaje o 

poskytnutých a použitých prostředcích z veřejných zdrojů v 

členění podle poskytovatele a podle užití VVŠ uvede v souhrnné 

tabulce (Tab. 5). Uvedené prostředky jsou členěny na běžné a 

kapitálové. VVŠ zhodnotí roli veřejných prostředků v rozpočtu 

školy a okomentuje změny oproti předchozím obdobím. 

 Členění veřejných zdrojů v rámci jednotlivých oblastí 

činnosti včetně podrobnějšího vysvětlení dat je uvedeno v 

následujících tabulkách: 

a) Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti (Tab. 5.a) 

b) Oblast výzkumu a vývoje (Tab. 5.b) 

c) Programové financování (Tab. 5.c) 

d) Strukturální fondy (Tab. 5.d) 

 Struktura tabulek je obdobná. Vždy se uvádí údaje o tom, 

kolik finančních prostředků VVŠ v dané oblasti získala z 

veřejných zdrojů, kolik z těchto zdrojů spotřebovala a kolik 

vrátila do státního rozpočtu nebo převedla do svých fondů. V 

případě operačních programů, u kterých je účelovost finančních 
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prostředků vztažena k delšímu časovému období, než je jeden 

rok, je tabulka specificky upravena. K rozlišení původu 

prostředků (které pocházejí z EU nebo ze zahraničí a které 

plynou ze státního rozpočtu) jsou v Tab. 5.b a 5.d využívány 

poměrové ukazatele. VVŠ označí pouze procentuální podíl 

evropských/zahraničních prostředků, které na daný operační 

program/prioritní osu/oblast podpory přes veřejné rozpočty 

získala. 

 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti: VVŠ uvede 

výnosy, které získala vlastní činností, přičemž podrobněji 

specifikuje nejvýznamnější kategorie výkazu zisku a ztráty: tržby 

(ř. -46), zúčtování fondů (ř. 52, stručný popis, podrobněji se 

tématem zabývá kap. 4), jiné ostatní výnosy (ř. 53), tržby z 

prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 55) 

a provozní dotace (ř. 40, pouze stručně, blíže je řešeno v 

předchozí kapitole). VVŠ zároveň uvede (pokud možno odděleně 

pro oblast vzdělávání, VaV a operačních programů), jakým 

způsobem eviduje finanční prostředky přijaté na spoluřešení 

projektu, kde hlavním řešitelem projektu z veřejných zdrojů je 

jiná instituce a jaké výše tyto přijaté prostředky dosahují. 

 VŠ dále specifikuje výnosy definované v Tab. 6 a v Tab. 7. 

Jedná se o soubor nejžádanějších údajů pro průběžnou operativní 

potřebu MŠMT i pro plnění informačních potřeb vůči veřejnosti. 

Údaje jsou dále podkladem pro výroční zprávu o stavu a rozvoji 

vzdělávání v České republice, kterou MŠMT zpracovává. Zdrojem 

informací pro ukazatele v Tab. 6 je účetní evidence vysoké školy. 

 Tab. 7 rekapituluje příjmy z poplatků a úhrad za další 

činnosti poskytované veřejnou vysokou školou. Tyto údaje mají 

poskytnout přehled o tom, jaké typy poplatků nebo úhrad a v jaké 

výši se stanovují na vysokých školách. Veřejná vysoká škola, 

kromě předepsaných řádků, uvede výčet dalších poplatků i 
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úhrad, které na dané instituci existují. Může se jednat např. o 

úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné 

potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, 

atp. 

 V oblasti nákladů se VVŠ bude věnovat hlavním 

nákladovým položkám a změnám oproti předchozímu období v 

hlavní a doplňkové činnosti. Pokud je to možné, VVŠ uvede 

náklady celkové i jednotkové (např. celkové náklady za 

elektrickou energii a jednotkové náklady v Kč/MWh). 

 Náklady: VVŠ blíže analyzuje nejvýznamnější nákladové 

položky výkazu Zisku a ztráty, jako jsou např. spotřeba materiálu, 

energie (ř. 2), ostatní služby (ř. 7), mzdové náklady (ř. 12), jiné 

ostatní náklady (ř. 27). Za oblast mzdových nákladů VVŠ vyplní 

Tab. 8. Informace jsou tříděny tak, aby odpovídaly struktuře 

informací ve výroční zprávě o činnosti. Souhrnné údaje za 

akademické, vědecké a ostatní pracovníky v Tab. 8.b musí 

odpovídat údajům statistického výkazu Škol (MŠMT) P1b-04. 

 V Tab. 9 budou uvedeny náklady na finanční podporu, 

kterou daná vysoká škola studentům poskytla při studiu 

prostřednictvím stipendií. 

 VVŠ v rámci nákladové analýzy rovněž uvede (pokud 

možno odděleně pro oblast vzdělávání, VaV a operačních 

programů), jakým způsobem eviduje prostředky k projektům z 

veřejných prostředků, které realizuje za pomoci spoluřešitelů 

(tedy nejen vlastní činností), a jaký objem tyto náklady 

představují. 

 KaM, VZaLS 

 VVŠ analyzuje výnosy a náklady KaM v hlavní a 

doplňkové činnosti v roce 2016, včetně změn oproti předchozím 
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obdobím. Využije přitom Tab. 10.a a Tab. 10.b. VVŠ rovněž 

samostatně posoudí hospodaření VZaLS. 

 Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 

 Vývoj finančních prostředků ve fondech tvořených 

veřejnými vysokými školami je uveden sumárně v Tab. 11, 

jednotlivě v Tab. 11.a až Tab. 11.g. VVŠ k vyplněným tabulkám 

připojí komentář, kde uvede priority hospodaření s finančními 

prostředky v jednotlivých fondech a předpokládané užití těchto 

prostředků. 

 Stav a pohyb majetku a závazků 

 V této kapitole VVŠ zhodnotí vývoj stavu majetku v 

porovnání s předchozím obdobím. 

 VVŠ uvede ucelený přehled portfolia nemovitého a 

movitého majetku, včetně finančního majetku. Do popisu zahrne 

údaje o tom, které objekty vlastní, které má v nájmu a které 

pronajímá. VVŠ uvede výsledky inventarizace majetku, jaký je 

jeho skutečný stav, případně jaké jsou inventarizační rozdíly. 

 VVŠ dále uvede významné změny stavu nemovitého a 

movitého majetku, případně změnu závazků s ním spojených. 

 VVŠ dále uvede rozsah pohledávek a závazků, z toho 

pohledávky a závazky po době splatnosti, jejich zdůvodnění, 

případně způsob vymáhání. 

 Způsob zpracování této kapitoly, včetně podoby 

zvolených tabulek, je ponechán na VVŠ. 

 Závěr  
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 V závěrečné části výroční zprávy vysoká škola uvede: 

 - stručnou rekapitulaci výsledků vlastní a vnější 

kontrolní činnosti v roce 2016 v oblasti hospodaření veřejné 

vysoké školy a návrh přijatých opatření, 

 - vyhodnocení opatření z kontrol předchozího roku, 

 - shrnutí analýzy financování VVŠ a její finanční politiky 

(hodnocení předností a slabin) z pohledu strategických cílů v 

oblasti financování instituce (v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a jeho aktualizací), 

 - návrh opatření na příští rok. 

 Harmonogram zpracování výroční zprávy 

 Kompletní znění výroční zprávy o hospodaření za rok 

2016 včetně všech tabulek VVŠ předá na MŠMT v písemné formě 

ve 2 výtiscích a 1x v elektronické podobě na CD (tabulky budou 

ve formátu EXCEL) do 30. června 2017. Následně VVŠ zveřejní 

výroční zprávu na svých webových stránkách. 

 

F246/99  F246/99 

Pokyny 

pro 

provádění 

předběžný

ch 

cenových 

ujednání 

při 

Příloha Směrnice OECD o stanovení převodních cen pro 

nadnárodní podniky a daňové správy: Pokyny pro provádění 

předběžných cenových ujednání při vzájemně dohodnutých 

postupech ("MAP APAS") 

66. Proces MAP APA bude ve formě psaného dokumentu a o jeho 

obsahu, rozvržení apod. rozhodnou příslušné zúčastněné úřady. 

Aby bylo dosaženo toho, že bude pořízen jasný záznam o 

vzájemné dohodě a aby dohoda byla účinně realizována, měla by 

NR   
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vzájemně 

dohodnut

ých 

postupech 

("MAP 

APAS")  

 

tato vzájemná dohoda obsahovat následující minimum informací 

anebo by se měla odvolávat na místa, kde je tato informace v 

navržené dokumentaci MAP APA obsažena: 

i) podrobnosti o poplatníkově povinnostech vůči daňovým 

správám jako výsledek domácí realizace procesu MAP APA ( 

např. výroční zprávy, protokoly, oznámení změn v základních 

předpokladech atd.) 

iv) Realizace procesu MAP APA 

a) Projev účinků procesu MAP APA a poskytnutí potvrzení 

daňovému poplatníku 

67. Po tom, co byl konečně odsouhlasen proces MAP APA, 

vyžadují zúčastněné daňové úřady, aby se účinek dohody projevil 

v jejich vlastní jurisdikci. Daňové správy by se měly nějakým 

způsobem dohodnout se svými daňovými poplatníky v souladu se 

vzájemnou dohodou, která je platná mezi příslušnými úřady. 

Toto potvrzení nebo dohoda by měly dát daňovému poplatníku 

jistotu, že transakce, týkající se převodních cen a kryté procesem 

MAP APA, nebudou upravovány pokud bude daňový poplatník 

dodržovat lhůty a podmínky vzájemné dohody tak, jak se tato 

odráží v tuzemské dohodě nebo potvrzení a pokud neučiní v 

průběhu procesu materielně falešné nebo zavádějící prohlášení 

včetně prohlášení ve výroční zprávě o dodržování podmínek. 

Termíny a podmínky by měly obsahovat jisté předpoklady, které, 

v případě jejich nedodržení, by mohly vyžadovat úpravu anebo 

úvahu o sjednání nové dohody. 

 

V/2-31 

380/199

V/2-31 

380/1992 

Opatření 

Čl.III Zvláštní obsah ne   
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2  federálníh

o 

ministerst

va financí,  

kterým se 

stanoví 

uspořádán

í a 

obsahové 

vymezení 

položek 

účetní 

závěrky 

pojišťove

n 

 

Zvláštní obsah přílohy tvoří: 

 2. Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního 

pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v 

rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv 

zdravotními pojišťovnami. 

 

 


