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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kter˝m se m�ní zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví,
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a n�které dalaí zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na zákona o ú�etnictví

�l. I

Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní
zákona �. 117/1994 Sb., zákona �. 227/1997 Sb., zá-
kona �. 492/2000 Sb., zákona �. 353/2001 Sb., zákona
�. 575/2002 Sb., zákona �. 437/2003 Sb., zákona
�. 257/2004 Sb., zákona �. 669/2004 Sb., zákona
�. 179/2005 Sb., zákona �. 495/2005 Sb., zákona
�. 57/2006 Sb., zákona �. 81/2006 Sb., zákona
�. 230/2006 Sb., zákona �. 264/2006 Sb., zákona
�. 69/2007 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 348/2007 Sb., zákona
�. 126/2008 Sb., zákona �. 304/2008 Sb., zákona
�. 227/2009 Sb., zákona �. 230/2009 Sb., zákona
�. 410/2010 Sb., zákona �. 188/2011 Sb., zákona
�. 355/2011 Sb., zákona �. 428/2011 Sb., zákona
�. 458/2011 Sb., zákona �. 167/2012 Sb., zákona
�. 239/2012 Sb., zákona �. 503/2012 Sb. a zákonného
opatYení Senátu �. 344/2013 Sb., se m�ní takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „stanoví v souladu
s právem Evropské unie1)“ nahrazují slovy „zapra-
covává pYísluan˝ pYedpis Evropské unie1), zároveH
navazuje na pYímo pou~iteln˝ pYedpis Evropské
unie38) a upravuje“ a za slovo „prokaznost“ se vklá-
dají slova „ , rozsah a zposob zveYejHování informací
z ú�etnictví“.

Poznámky pod �arou �. 1 a 38 zn�jí:

„1) Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
ze dne 26. �ervna 2013 o ro�ních ú�etních záv�rkách,
konsolidovan˝ch ú�etních záv�rkách a souvisejících
zprávách n�kter˝ch forem podniko, o zm�n� sm�rnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zruaení
sm�rnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

38) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1606/
/2002 ze dne 19. �ervence 2002 o uplatHování meziná-
rodních ú�etních standardo, ve zn�ní naYízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) �. 297/2008.“.

2. Poznámky pod �arou �. 1a a 37 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a a~ 1f, které
v�etn� nadpiso § 1a, 1b a 1d zn�jí:

„§ 1a

Subjekty veYejného zájmu

Za subjekt veYejného zájmu se pova~uje ú�etní
jednotka se sídlem v �eské republice, která je

a) uvedena v § 19a odst. 1,

b) bankou podle zákona upravujícího �innost bank
nebo spoYitelním a úv�rním dru~stvem podle
zákona upravujícího �innost spoYitelních a úv�r-
ních dru~stev,

c) pojiaeovnou nebo zajiaeovnou podle zákona
upravujícího �innost pojiaeoven a zajiaeoven,

d) penzijní spole�ností podle zákona upravujícího
dochodové spoYení nebo doplHkové penzijní
spoYení, nebo

e) zdravotní pojiaeovnou.

Kategorie ú�etních jednotek
a kategorie skupin ú�etních jednotek

§ 1b

(1) Mikro ú�etní jednotkou je ta, která k rozva-
hovému dni nepYekra�uje alespoH 2 z uveden˝ch
hrani�ních hodnot

a) aktiva celkem 9 000 000 K�,

b) ro�ní úhrn �istého obratu 18 000 000 K�,

c) prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu ú�et-
ního období 10.

(2) Malou ú�etní jednotkou je ta, která není mi-
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kro ú�etní jednotkou a k rozvahovému dni nepYe-
kra�uje alespoH 2 z uveden˝ch hrani�ních hodnot

a) aktiva celkem 100 000 000 K�,
b) ro�ní úhrn �istého obratu 200 000 000 K�,
c) prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu ú�et-

ního období 50.

(3) StYední ú�etní jednotkou je ta, která není
mikro ú�etní jednotkou ani malou ú�etní jednotkou
a k rozvahovému dni nepYekra�uje alespoH 2 z uve-
den˝ch hrani�ních hodnot

a) aktiva celkem 500 000 000 K�,
b) ro�ní úhrn �istého obratu 1 000 000 000 K�,
c) prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu ú�et-

ního období 250.

(4) Velkou ú�etní jednotkou je ta, která k roz-
vahovému dni pYekra�uje alespoH 2 hrani�ní hod-
noty uvedené v odstavci 3.

(5) Za velkou ú�etní jednotku se v~dy pova~uje

a) subjekt veYejného zájmu,
b) vybraná ú�etní jednotka.

§ 1c

(1) Malou skupinou ú�etních jednotek je ta,
která sestává z konsolidující ú�etní jednotky a kon-
solidovan˝ch ú�etních jednotek a která na konsoli-
dovaném základ� nepYekra�uje k rozvahovému dni
alespoH 2 z uveden˝ch hrani�ních hodnot

a) aktiva celkem 100 000 000 K�,
b) �ist˝ obrat 200 000 000 K�,
c) prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu ú�et-

ního období 50.

(2) StYední skupinou ú�etních jednotek je ta,
která není malou skupinou ú�etních jednotek a se-
stává z konsolidující ú�etní jednotky a konsolidova-
n˝ch ú�etních jednotek a která na konsolidovaném
základ� nepYekra�uje k rozvahovému dni alespoH
2 z uveden˝ch hrani�ních hodnot

a) aktiva celkem 500 000 000 K�,
b) ro�ní úhrn �istého obratu 1 000 000 000 K�,
c) prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu ú�et-

ního období 250.

(3) Velkou skupinou ú�etních jednotek je ta,
která sestává z konsolidující ú�etní jednotky a kon-
solidovan˝ch ú�etních jednotek a která na konsoli-

dovaném základ� pYekra�uje k rozvahovému dni
alespoH 2 hrani�ní hodnoty uvedené v odstavci 2.

§ 1d

Vymezení n�kter˝ch pojmo

(1) Aktivy celkem se pro ú�ely tohoto zákona
rozumí úhrn aktiv zjiat�n˝ z rozvahy.

(2) Ro�ním úhrnem �istého obratu se pro ú�ely
tohoto zákona rozumí v˝ae v˝noso sní~ená o pro-
dejní slevy, d�lená po�tem zapo�at˝ch m�síco, po
které trvalo ú�etní období, a vynásobená 12.

(3) Prom�rn˝m po�tem zam�stnanco se pro
ú�ely tohoto zákona rozumí prom�rn˝ pYepo�ten˝
eviden�ní po�et zam�stnanco podle metodiky �es-
kého statistického úYadu.

§ 1e

(1) V prvním ú�etním období po svém vzniku
nebo zahájení �innosti postupuje ú�etní jednotka po-
dle právní úpravy pro takovou kategorii ú�etních
jednotek a kategorii skupin ú�etních jednotek,
u ní~ lze dovodn� pYedpokládat, ~e splní její pod-
mínky k rozvahovému dni prvního ú�etního období.

(2) Pokud ve dvou po sob� následujících roz-
vahov˝ch dnech Yádn˝ch ú�etních záv�rek ú�etní
jednotka nebo skupina ú�etních jednotek pYekro�í
nebo pYestane pYekra�ovat 2 hrani�ní hodnoty podle
§ 1b a 1c, zm�ní od po�átku bezprostYedn� následu-
jícího ú�etního období kategorii ú�etní jednotky
nebo skupinu ú�etní jednotky, podle které je stano-
ven rozsah a zposob sestavování ú�etní záv�rky
a konsolidované ú�etní záv�rky.

§ 1f

(1) Ú�etní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a)
a b) mo~e vést jednoduché ú�etnictví, pokud

a) není plátcem dan� z pYidané hodnoty,

b) její celkové pYíjmy za poslední uzavYené ú�etní
období nepYesáhnou 3 000 000 K�,

c) hodnota jejího majetku nepYesáhne 3 000 000 K�
a

d) je sou�asn�
1. spolkem a pobo�n˝m spolkem,

2. odborovou organizací, pobo�nou odboro-
vou organizací, mezinárodní odborovou
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organizací a pobo�nou mezinárodní odboro-
vou organizací,

3. organizací zam�stnavatelo, pobo�nou orga-
nizací zam�stnavatelo, mezinárodní organi-
zací zam�stnavatelo a pobo�nou meziná-
rodní organizací zam�stnavatelo,

4. církví a nábo~enskou spole�ností nebo cír-
kevní institucí, která je právnickou osobou
evidovanou podle zákona upravujícího po-
stavení církví a nábo~ensk˝ch spole�ností,
nebo

5. honebním spole�enstvem.

(2) Ú�etní jednotky uvedené v odstavci 1 pYi
vzniku nebo zahájení �innosti mohou vést jednodu-
ché ú�etnictví, pokud lze dovodn� pYedpokládat, ~e
splní podmínky podle odstavce 1 k rozvahovému
dni prvního ú�etního období.

(3) PYestane-li ú�etní jednotka, která vede jed-
noduché ú�etnictví, splHovat podmínky pro vedení
jednoduchého ú�etnictví stanovené v odstavci 1,
vede ú�etnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodu-
aeném rozsahu v souladu s § 13a, a to od prvního dne
ú�etního období následujícího po ú�etním období,
ve kterém ú�etní jednotka tuto skute�nost zjistila.
S v˝jimkou ukon�ení �innosti mo~e tato ú�etní jed-
notka ukon�it vedení ú�etnictví v plném rozsahu,
nebo ve zjednoduaeném rozsahu a zahájit vedení jed-
noduchého ú�etnictví nejdYíve po uplynutí 5 po sob�
následujících ú�etních období, ve kter˝ch vedla ú�et-
nictví v plném rozsahu, nebo ve zjednoduaeném roz-
sahu.

(4) Celkov˝mi pYíjmy se pro ú�ely jednodu-
chého ú�etnictví rozumí úhrn pYíjmo zjiat�n˝ z pYe-
hledu o pYíjmech a v˝dajích za ú�etní období. Do
úhrnu pYíjmo se nezahrnují prob�~né polo~ky a pYí-
jmy z prodeje dlouhodobého majetku a pYíjmy na-
hodilé a mimoYádné.

(5) Hodnotou majetku se pro ú�ely jednodu-
chého ú�etnictví rozumí úhrn majetku zjiat�n˝ z pYe-
hledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvaho-
vému dni. Do úhrnu majetku se nezahrnují pohle-
dávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich
úhrady, pohledávky nahodilé a mimoYádné a jejich
úhrady.

(6) Zposob pYechodu z ú�etnictví v plném roz-
sahu, nebo ve zjednoduaeném rozsahu do jednodu-
chého ú�etnictví a z jednoduchého ú�etnictví do

ú�etnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednoduaeném
rozsahu stanoví provád�cí právní pYedpis.“.

4. V § 2 se za slovo „jednotky“ vkládají slova
„ , které vedou ú�etnictví v plném rozsahu, nebo ve
zjednoduaeném rozsahu,“ a za slovo „ú�tují“ se
vkládají slova „podvojn˝mi zápisy“.

5. V § 2 se dosavadní text ozna�uje jako odsta-
vec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ zní:

„(2) PYedm�tem jednoduchého ú�etnictví jsou
v˝daje a pYíjmy, majetek a závazky.“.

6. Poznámka pod �arou �. 1c se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

7. V § 4 odst. 8 písm. a) se slova „a vyhotovení
v˝ro�ní zprávy“ nahrazují slovy „ , vyhotovení v˝-
ro�ní zprávy a zprávy podle �ásti sedmé“.

8. Poznámka pod �arou �. 1d se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

9. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene h)
doplHují slova „vedené v plném rozsahu, nebo ve
zjednoduaeném rozsahu a metody pYechodu z ú�et-
nictví vedené v plném rozsahu, nebo ve zjednoduae-
ném rozsahu na jednoduché ú�etnictví“.

10. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „podniku“
nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

11. V § 4 se na konci odstavce 8 te�ka nahrazuje
�árkou a doplHuje se písmeno x), které zní:
„x) pou~ití metod v˝po�tu technick˝ch rezerv.“.

12. V § 4 odst. 12 se slovo „spole�nostech2)“
nahrazuje slovem „korporacích“.

Poznámka pod �arou �. 2 se zruauje.

13. Poznámky pod �arou �. 3 a~ 6 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

14. V § 7 odst. 1 se slovo „sestavená“ nahrazuje
slovy „byla sestavena“, za slovo „základ�“ se vklá-
dají slova „srozumiteln� a“ a na konci textu odstavce
se doplHují slova „tak, aby na jejím základ� mohla
osoba, která tyto informace vyu~ívá (dále jen „u~i-
vatel“), �init ekonomická rozhodnutí“.

15. V § 7 odst. 6 se v�ta poslední nahrazuje v�-
tou „Ú�etní jednotky mohou provád�t vzájemné
zú�tování jen v pYípadech upraven˝ch ú�etními me-
todami a jsou-li zú�továvané �ástky, ve v˝ai ocen�ní
neupraveném o polo~ky podle § 26 odst. 3, uvedeny
v pYíloze v ú�etní záv�rce.“.
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16. V § 9 odstavce 3 a 4 zn�jí:

„(3) Vést ú�etnictví ve zjednoduaeném rozsahu,
pokud dále není stanoveno jinak, mo~e ú�etní jed-
notka, pokud

a) tak u pYísp�vkové organizace rozhodne její zYi-
zovatel, nebo

b) je malou ú�etní jednotkou nebo mikro ú�etní
jednotkou a nemá povinnost mít ú�etní záv�rku
ov�Yenou auditorem.

(4) Z ú�etních jednotek podle odstavce 3
písm. b), které jsou ú�etními jednotkami podle § 1
odst. 2 písm. a) a b), mo~e vést ú�etnictví ve zjedno-
duaeném rozsahu ta ú�etní jednotka, která je

a) spolkem, pobo�n˝m spolkem,

b) odborovou organizací, pobo�nou odborovou
organizací, mezinárodní odborovou organizací
a pobo�nou mezinárodní odborovou organi-
zací,

c) organizací zam�stnavatelo, pobo�nou organi-
zací zam�stnavatelo, mezinárodní organizací za-
m�stnavatelo a pobo�nou mezinárodní organi-
zací zam�stnavatelo,

d) církví a nábo~enskou spole�ností nebo církevní
institucí, která je právnickou osobou evidova-
nou podle zákona upravujícího postavení církví
a nábo~ensk˝ch spole�ností,

e) honebním spole�enstvem,

f) obecn� prosp�anou spole�ností,

g) nada�ním fondem,

h) ústavem,

i) spole�enstvím vlastníko jednotek, nebo

j) bytov˝m a sociálním dru~stvem.“.

Poznámky pod �arou �. 8 a~ 10b se zruaují, a to
v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

17. V § 13a odst. 1 písm. e) se slova „s v˝jim-
kou § 27 odst. 3 pYi pYem�n� bytov˝ch dru~stev“
zruaují.

18. Poznámky pod �arou �. 11a a 11b se zru-
aují, a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

19. Za § 13a se vkládá nov˝ § 13b, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 13b
Jednoduché ú�etnictví

(1) Ú�etní jednotky v jednoduchém ú�etnictví
vedou ú�etní knihy, kter˝mi jsou

a) pen�~ní deník,
b) kniha pohledávek a kniha závazko,
c) pomocné knihy o ostatních slo~kách majetku.

(2) Pen�~ní deník obsahuje alespoH informace o
a) pen�~ních prostYedcích v hotovosti a pen�~ních

prostYedcích na ú�tech zejména v bankách, spo-
Yitelních a úv�rních dru~stvech,

b) pYíjmech a v˝dajích skute�n� pYijat˝ch �i zapla-
cen˝ch v ú�etním období,

c) prob�~n˝ch polo~kách, za které se pova~ují po-
hyby pen�~ních prostYedko, které nejsou ko-
ne�n˝m pYíjmem nebo v˝dajem podle písme-
ne b).

(3) Ú�etní jednotky v jednoduchém ú�etnictví
sestavují pYehled o majetku a závazcích a pYehled
o pYíjmech a v˝dajích (dále jen „pYehled“). PYehled
sestaví ú�etní jednotka nejpozd�ji do 6 m�síco po
skon�ení ú�etního období. Na tento pYehled se pou-
~ijí § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31
odst. 2 písm. a) obdobn�.

(4) Ú�etní jednotky v jednoduchém ú�etnictví
neuplatHují hospodáYsk˝ rok a dále nepou~ijí § 1b a~
1e, § 14, § 18 odst. 1, 2 a 4, § 24 odst. 6 písm. b)
s v˝jimkou zposobu oceHování pen�~ních pro-
stYedko, § 25 odst. 3, § 26, § 27 a § 28 odst. 6.
Ostatní ustanovení tohoto zákona pou~ijí ú�etní jed-
notky v jednoduchém ú�etnictví tak, aby bylo v sou-
ladu se smyslem, ú�elem a metodami stanoven˝mi
pro jednoduché ú�etnictví a aby pYehledy sestavené
podle odstavce 3 poskytly ucelenou informaci o pYí-
jmech, v˝dajích, stavu majetku a závazcích ú�etní
jednotky.

(5) Uplatn�ní postupu podle odstavco 3 a 4 se
nepova~uje za poruaení § 7 odst. 1 a 2.

(6) Obsahové vymezení ú�etních knih, uspoYá-
dání, �len�ní, ozna�ení a obsahové vymezení polo-
~ek pYehledo a metody v jednoduchém ú�etnictví
stanoví provád�cí právní pYedpis.“.

20. Poznámka pod �arou �. 11c se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

21. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „§ 19

Sbírka zákono �. 221 / 2015�ástka 92 Strana 2715



odst. 5“ vkládají slova „a 6“ a �ást v�ty za stYední-
kem v�etn� stYedníku se zruauje.

22. V § 18 odst. 1 se záv�re�ná �ást ustanovení
zruauje.

23. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nov˝ odsta-
vec 2, kter˝ zní:

„(2) Ú�etní záv�rka obchodních spole�ností za-
hrnuje i pYehled o pen�~ních tocích a pYehled o zm�-
nách vlastního kapitálu. Ú�etní jednotky uvedené
v § 1a písm. b) a~ d) pYehled o pen�~ních tocích
nesestavují. Malé ú�etní jednotky a mikro ú�etní jed-
notky nejsou povinny sestavovat pYehled o pen�~ních
tocích a pYehled o zm�nách vlastního kapitálu. Vy-
brané ú�etní jednotky sestavují pYehled o pen�~ních
tocích a pYehled o zm�nách vlastního kapitálu v~dy,
pokud k rozvahovému dni a za bezprostYedn� pYed-
cházející ú�etní období splní ob� hodnoty uvedené
v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se ozna�ují jako odstavce 3
a 4.

24. V § 18 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) u ú�etních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a~
c) a § 1 odst. 2 písm. i) a~ l) obchodní firmu
nebo název a sídlo; u ú�etních jednotek podle
§ 1 odst. 2 písm. d) a~ h) obchodní firmu nebo
jméno, bydliat� a sídlo, liaí-li se od bydliat�,“.

25. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplHují slova „ , a v souladu se zákonem upravují-
cím veYejné rejstYíky právnick˝ch a fyzick˝ch osob
(dále jen „veYejn˝ rejstYík“) informaci o zápisu do
veYejného rejstYíku uvád�nou na obchodních listi-
nách“.

26. V § 18 odst. 3 se na konci písmene c) do-
plHují slova „pYípadn� informaci o tom, ~e ú�etní
jednotka je v likvidaci,“.

27. V § 18 odst. 4 se slovo „zjednoduaeném“

nahrazuje slovem „zkráceném“ a slova „s v˝jimkou
akciov˝ch spole�ností, které sestavují ú�etní záv�rku
v plném rozsahu“ se zruaují.

28. V § 18 se doplHují odstavce 5 a 6, které
zn�jí:

„(5) Provád�cí právní pYedpis stanoví pro jed-
notlivé skupiny ú�etních jednotek podle kategorií
ú�etních jednotek rozsah a zposob sestavení ú�etní
záv�rky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu.

(6) Provád�cí právní pYedpis stanoví pro jed-
notlivé skupiny ú�etních jednotek podle kategorií
ú�etních jednotek vysv�tlující a doplHující informa-
ce, které jsou ú�etní jednotky povinny uvád�t v pYí-
loze v ú�etní záv�rce.“.

29. V § 19 odstavec 5 zní:

„(5) V ú�etnictví b�~ného ú�etního období
musí b˝t k rozvahovému dni zohledn�n dopad udá-
lostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i kdy~
se informace o t�chto událostech staly ú�etní jed-
notce znám˝mi a~ mezi rozvahov˝m dnem a oka-
m~ikem sestavení ú�etní záv�rky.“.

30. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nov˝ odsta-
vec 6, kter˝ zní:

„(6) V pYípad� v˝znamn˝ch událostí, které na-
staly mezi rozvahov˝m dnem a okam~ikem sestavení
ú�etní záv�rky, jsou dosledky t�chto událostí po-
psány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány
v pYíloze v ú�etní záv�rce.“.

Dosavadní odstavce 6 a~ 10 se ozna�ují jako od-
stavce 7 a~ 11.

31. V § 19 odst. 7 se v�ta pátá nahrazuje v�tami
„Informace se pova~uje za v˝znamnou, jestli~e je
o ní mo~né pYedpokládat, ~e by její neuvedení nebo
chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek u~ivatele,
pYi�em~ v˝znamnost jednotliv˝ch informací se po-
suzuje v souvislosti s jin˝mi obdobn˝mi informa-
cemi. U vybran˝ch ú�etních jednotek podle § 1
odst. 3, s v˝jimkou zdravotních pojiaeoven, se pova-
~uje za v˝znamnou té~ informace o ocen�ní nehmot-
ného majetku ve v˝ai nad 60 000 K� a u samostatn˝ch
hmotn˝ch movit˝ch v�cí nebo souboru hmotn˝ch
movit˝ch v�cí ve v˝ai nad 40 000 K�.“.

Poznámka pod �arou �. 11d se zruauje, a to v�etn�
odkazo na poznámku pod �arou.

32. Poznámka pod �arou �. 12 se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

33. V § 19a odst. 1 a § 23a odst. 1 se za slovo
„emitentem“ vkládá slovo „investi�ních“.

34. Poznámky pod �arou �. 35 a 36 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

35. V § 19a odst. 2 se za slova „doalo k pYijetí“
vkládá slovo „investi�ních“, za slova „v n�m~ k pYi-
jetí“ se vkládá slovo „investi�ního“ a za slovo „byly“
se vkládá slovo „investi�ní“.
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36. V § 19a odst. 3 se za slovo „Pokud“ a za
slovo „n�m~“ vkládá slovo „investi�ní“.

37. V § 19a odst. 5 se za slovo „Pokud“, za
slovo „n�m~“ a za slovo „kdy“ vkládá slovo „inves-
ti�ní“ a za slovo „nového“ a za slovo „tohoto“ se
vkládá slovo „investi�ního“.

38. V § 19a odst. 6 se za slovo „pYijetí“ vkládá
slovo „investi�ního“.

39. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Xádnou nebo mimoYádnou ú�etní záv�rku
jsou povinny mít ov�Yenou auditorem, kterého
ú�etní jednotka ur�í zposobem stanoven˝m v zákon�
upravujícím �innost auditoro, ú�etní jednotky, kte-
r˝m tuto povinnost stanoví zvláatní právní pYedpis,
a dále

a) velké ú�etní jednotky s v˝jimkou vybran˝ch
ú�etních jednotek, které nejsou subjekty veYej-
ného zájmu,

b) stYední ú�etní jednotky,

c) malé ú�etní jednotky, pokud jsou akciov˝mi
spole�nostmi nebo sv�Yensk˝mi fondy podle
ob�anského zákoníku a k rozvahovému dni
ú�etního období, za n�j~ se ú�etní záv�rka ov�-
Yuje, a ú�etního období bezprostYedn� pYedchá-
zejícího, pYekro�ily nebo ji~ dosáhly alespoH
jednu z uveden˝ch hodnot

1. aktiva celkem 40 000 000 K�,

2. ro�ní úhrn �istého obratu 80 000 000 K�,

3. prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu
ú�etního období 50,

d) ostatní malé ú�etní jednotky, pokud k rozvaho-
vému dni ú�etního období, za n�j~ se ú�etní
záv�rka ov�Yuje, a ú�etního období bezpro-
stYedn� pYedcházejícího, pYekro�ily nebo ji~ do-
sáhly alespoH 2 hodnoty uvedené v písmeni c)
bodech 1 a~ 3.“.

40. V § 20 odst. 2 se na konci písmene c) �árka
nahrazuje te�kou a písmeno d) se zruauje.

41. V § 21 odst. 1 se slova „uvedené v § 20
odst. 1 písm. a) a~ d)“ nahrazují slovy „ , které mají
povinnost mít ú�etní záv�rku ov�Yenou auditorem,“.

42. V § 21 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílo,“.

Dosavadní písmena d) a~ f) se ozna�ují jako písme-
na e) a~ g).

43. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova „organiza�ní
slo~ku podniku“ nahrazují slovy „pobo�ku nebo ji-
nou �ást obchodního závodu“.

44. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nov˝ odsta-
vec 3, kter˝ zní:

„(3) StYední ú�etní jednotky, malé ú�etní jed-
notky a mikro ú�etní jednotky neuvád�jí ve v˝ro�-
ní zpráv� nefinan�ní informace podle odstavce 2
písm. a) a~ f).“.

Dosavadní odstavce 3 a~ 6 se ozna�ují jako od-
stavce 4 a~ 7.

45. V § 21 odst. 4 úvodní �ásti ustanovení se
slovo „instrumenty4)“ nahrazuje slovem „nástroje“.

46. V § 21 odst. 4 písm. a) se slovo „spole�-
nosti“ nahrazuje slovy „ú�etní jednotky“.

47. V § 21 odst. 6 se slova „uvedené v § 20
odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „ , kter˝m povin-
nost mít ú�etní záv�rku ov�Yenou auditorem stanoví
zvláatní právní pYedpis,“.

48. V § 21 odst. 7 se slova „pYedm�tem ov�Yení
je soulad v˝ro�ní zprávy s ú�etní záv�rkou“ nahra-
zují slovy „pYedm�t ov�Yení je stanoven zákonem
upravujícím �innost auditoro“.

49. V § 21 se doplHuje odstavec 8, kter˝ zní:

„(8) Sou�ástí v˝ro�ní zprávy nebo obdobného
dokumentu podle zvláatních právních pYedpiso
u ú�etních jednotek uveden˝ch v § 1f, které se za-
pisují do veYejného rejstYíku, je i pYehled o majetku
a závazcích.“.

50. Poznámky pod �arou �. 13a, 13b a 14 se
zruaují, a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

51. V § 21a odst. 1 v�t� první se slovo „i“ na-
hrazuje slovy „nebo pYehled o majetku a závaz-
cích a“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“
a slovo „obchodního“ se zruauje.

52. V § 21a odst. 1 v�t� druhé se slova „(§ 18
odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 18 odst. 4) a v pYípad�
ú�etních jednotek, které mají povinnost mít ú�etní
záv�rku ov�Yenou auditorem, v rozsahu a zn�ní, ve
kterém byla ov�Yena auditorem“.

53. V § 21a odst. 2 se slova „uvedené v § 20
zveYejHují“ nahrazují slovy „ , které mají povinnost
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mít ú�etní záv�rku ov�Yenou auditorem, zveYejní“,
slova „ , a to ve lhot�“ se zruaují a slova „lhotu jinou,
nejpozd�ji vaak do konce bezprostYedn� následují-
cího ú�etního období“ se nahrazují slovy „jinak, nej-
pozd�ji vaak do 12 m�síco od rozvahového dne zve-
YejHované ú�etní záv�rky“.

54. Poznámky pod �arou �. 15 a 16 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

55. V § 21a odst. 4 v�t� první se slova „do ob-
chodního“ nahrazují slovy „do veYejného“, slova
„obchodního rejstYíku podle zvláatního právního
pYedpisu17)“ se nahrazují slovy „nejpozd�ji v dob�
stanovené v odstavci 2“ a ve v�t� druhé se slovo „ob-
chodního“ nahrazuje slovem „veYejného“.

Poznámka pod �arou �. 17 se zruauje.

56. V § 21a odst. 6 se slova „ov�Yování podle
§ 20“ nahrazují slovy „mít ú�etní záv�rku ov�Yenou
auditorem“.

57. Poznámka pod �arou �. 18 se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

58. V § 21a odstavec 8 zní:

„(8) Odstavce 1 a~ 7 platí pro konsolidovanou
ú�etní záv�rku, v˝ro�ní zprávu, zprávu o platbách
a konsolidovanou zprávu o platbách podle �ásti
sedmé obdobn�.“.

59. V § 21a se doplHují odstavce 9 a 10, které
zn�jí:

„(9) Malé ú�etní jednotky a mikro ú�etní jed-
notky, které nemají povinnost mít ú�etní záv�rku
ov�Yenou auditorem, nemusejí zveYejHovat v˝kaz
zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví
zvláatní právní pYedpis.

(10) Jestli~e ú�etní jednotka prezentuje vybrané
údaje ze své ú�etní záv�rky, uvede, ~e se jedná pouze
o vybrané údaje z ú�etní záv�rky a informaci o tom,
kde je ú�etní záv�rka ulo~ena. K t�mto vybran˝m
údajom se nepYikládá zpráva auditora o ov�Yení
ú�etní záv�rky. Místo této zprávy uvede ú�etní jed-
notka druh v˝roku auditora k ú�etní záv�rce a odkaz
na jakékoli zále~itosti, na n�~ auditor zvláatním zpo-
sobem upozornil.“.

60. Pod ozna�ení § 22 se vkládá nadpis „Kon-
solidovaná ú�etní záv�rka“.

61. V § 22 odst. 5 se slova „podniku podle

zvláatního právního pYedpisu“ nahrazují slovy
„ú�etní jednotky“.

62. V § 22 odst. 6 se za slova „§ 22a“ vkládají
slova „ , 22aa“.

63. Poznámka pod �arou �. 20 se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámky pod �arou.

64. V § 22 odst. 7 se slovo „spole�n˝ch“ nahra-
zuje slovem „spole�n˝m“.

65. § 22a zní:

„§ 22a

(1) Malá skupina ú�etních jednotek nemá po-
vinnost sestavit konsolidovanou ú�etní záv�rku s v˝-
jimkou pYípado, kdy je n�která ú�etní jednotka ve
skupin� subjektem veYejného zájmu.

(2) Ú�etní jednotka, v�etn� subjektu veYejného
zájmu, nemusí b˝t zahrnuta do konsolida�ního
celku, pokud je spln�na alespoH jedna z t�chto pod-
mínek:

a) v mimoYádn� v˝jime�n˝ch pYípadech nelze in-
formace nezbytné pro sestavení konsolidované
ú�etní záv�rky v souladu se zákonem získat bez
nepYim�Yen˝ch náklado nebo bez zbyte�ného
zdr~ení,

b) podíly této ú�etní jednotky jsou dr~eny v˝-
hradn� za ú�elem jejich následného prodeje,
nebo

c) pYísná a dlouhodobá omezení podstatn� brání
konsolidující ú�etní jednotce ve
1. v˝konu jejích práv, pokud jde o nakládání

s majetkem nebo o Yízení této ú�etní jed-
notky, nebo

2. v˝konu jednotného Yízení této ú�etní jed-
notky, jedná-li se o vztahy vzniklé na zá-
klad� smlouvy uzavYené s ú�etní jednotkou
nebo na základ� zakladatelské �i spole�enské
smlouvy nebo stanov ú�etní jednotky nebo
skládají-li se správní, Yídící �i dozor�í orgány
této ú�etní jednotky a jedné nebo více jin˝ch
ú�etních jednotek, ve kter˝ch nevykonává
vliv, pYevá~n� ze stejn˝ch osob vykonávají-
cích funkci b�hem ú�etního období a~ do se-
stavení konsolidované ú�etní záv�rky.

(3) Konsolidující ú�etní jednotka nemá povin-
nost sestavit konsolidovanou ú�etní záv�rku, pokud
konsolidující ú�etní jednotka ovládá pouze konsoli-
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dované ú�etní jednotky, je~ jsou jednotliv� i v úhrnu
nev˝znamné, nebo její konsolidované ú�etní jed-
notky mohou b˝t vylou�eny z konsolidace podle
odstavce 2.

(4) Pro zahrnutí ú�etních jednotek pod spole�-
n˝m vlivem do polo~ek konsolidované ú�etní zá-
v�rky se pYim�Yen� pou~ijí ustanovení odstavco 2
a 3.

(5) Ú�etní jednotky pYidru~ené nemusejí b˝t
vykázány v polo~kách konsolidované ú�etní zá-
v�rky, je-li podíl konsolidující ú�etní jednotky na
vlastním kapitálu ú�etní jednotky pYidru~ené nev˝-
znamn˝.“.

66. Za § 22a se vkládá nov˝ § 22aa, kter˝ zní:

„§ 22aa

(1) Konsolidující ú�etní jednotka nemá povin-
nost sestavit konsolidovanou ú�etní záv�rku, pokud
je sou�asn� konsolidovanou ú�etní jednotkou za-
hrnutou do konsolida�ního celku jiné konsolidující
osoby, která je konsolidující ú�etní jednotkou nebo
konsolidující zahrani�ní osobou Yídící se právem
�lenského státu Evropské unie (dále jen „jiná konso-
lidující ú�etní jednotka“), za pYedpokladu, ~e tato
jiná konsolidující ú�etní jednotka dr~í

a) veakeré podíly konsolidující ú�etní jednotky;
k akciím nebo podílom dr~en˝m �leny správ-
ního, Yídícího nebo dozor�ího orgánu na zá-
klad� zvláatních právních pYedpiso, stanov nebo
spole�enské smlouvy se nepYihlí~í,

b) alespoH 90 % podílo konsolidující ú�etní jed-
notky a nesestavení konsolidované ú�etní zá-
v�rky schválili ostatní akcionáYi nebo spole�níci
konsolidující ú�etní jednotky, nebo

c) mén� ne~ 90 % podílo konsolidující ú�etní jed-
notky a ostatní akcionáYi nebo spole�níci dr~ící
ur�it˝ podíl v konsolidující ú�etní jednotce ne-
po~ádali nejpozd�ji 6 m�síco pYed koncem ú�et-
ního období o sestavení konsolidované ú�etní
záv�rky konsolidující ú�etní jednotky; tento
podíl �iní celkem alespoH 10 %.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje, pokud jsou
sou�asn� spln�ny tyto podmínky:

a) konsolidující ú�etní jednotka a vaechny jí kon-
solidované ú�etní jednotky jsou konsolidovány
v konsolidované ú�etní záv�rce konsolida�ního
celku jiné konsolidující ú�etní jednotky,

b) konsolidovaná ú�etní záv�rka podle písmene a)
a konsolidovaná v˝ro�ní zpráva jsou sestaveny
jinou konsolidující ú�etní jednotkou a jsou ov�-
Yeny auditorem podle práva státu, kter˝m se
tato jiná konsolidující ú�etní jednotka Yídí,

c) konsolidovanou ú�etní záv�rku podle písme-
ne a) a konsolidovanou v˝ro�ní zprávu podle
písmene b) a zprávu auditora odpov�dného za
ov�Yení této konsolidované ú�etní záv�rky
a konsolidované v˝ro�ní zprávy konsolidující
ú�etní jednotka zveYejní podle § 21a zákona;
tyto ú�etní záznamy musí b˝t zveYejn�ny v �es-
kém jazyce a

d) pYíloha v ú�etní záv�rce konsolidující ú�etní
jednotky obsahuje název a sídlo jiné konsolidu-
jící ú�etní jednotky, která konsolidovanou
ú�etní záv�rku podle písmene a) sestavila, a do-
vody nevytvoYení konsolida�ního celku.

(3) Po~aduje-li se sestavení konsolidované
ú�etní záv�rky a konsolidované v˝ro�ní zprávy pro
ú�ely informování zam�stnanco nebo jejich zástupco
podle zvláatního právního pYedpisu anebo na ~ádost
správních orgáno nebo soudu pro jejich potYeby,
postup podle odstavco 1 a 2 se nepou~ije.

(4) Ú�etní jednotky stanovené v § 19a od-
stavce 1 a~ 3 nepou~ijí.“.

67. V § 22b odst. 2 se slova „pYedm�tem ov�-
Yení je soulad konsolidované v˝ro�ní zprávy s kon-
solidovanou ú�etní záv�rkou“ nahrazují slovy
„pYedm�t ov�Yení je stanoven zákonem upravujícím
�innost auditoro“.

67. V § 23 odst. 3 v�t� druhé se slova „je tato
konsolidovaná ú�etní jednotka zahrnuta do konsoli-
da�ního celku na základ� ú�etní záv�rky jí sestavené
s pou~itím ustanovení“ nahrazují slovy „jsou pro
sestavení konsolidované ú�etní záv�rky pou~ity jimi
sestavené ú�etní záv�rky podle“.

69. Pod ozna�ení § 23b se vkládá nadpis
„Ú�etní v˝kazy za �eskou republiku“.

70. V § 23b odst. 3 se slova „a k ú�etním v˝-
kazom za díl�í konsolida�ní celek státu“ zruaují.

71. V § 23b odst. 4 se za slovo „celku“ vkládají
slova „�eská republika“, slovo „dokumenty“ se na-
hrazuje slovy „ú�etní záznamy“, slovo „celek“ se
nahrazuje slovem „celky“ a slova „ú�etní jednotce,
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která tyto ú�etní v˝kazy sestavuje“ se nahrazují
slovy „podle provád�cích právních pYedpiso“.

72. V § 23b odst. 5 se za slovo „celku“ vkládají
slova „�eská republika“, slova „stanovení pravidel“
se nahrazují slovy „podmínky v˝znamnosti pro za-
hrnutí do konsolida�ního celku �eská republika a do
díl�ích konsolida�ních celko státu, pravidla“, slova
„zposobu a rozsahu“ se nahrazují slovy „zposob
a rozsah“ a slovo „pYedpis“ se nahrazuje slovem
„pYedpisy“.

73. V § 24 odst. 1 se za slovo „majetek“ vklá-
dají slova „nebo jeho �ásti“ a slovo „ustanovení“ se
zruauje.

74. V § 24 odst. 3 písm. a) úvodní �ásti ustano-
vení se slova „podniku �i jeho �ásti tvoYící samostat-
nou organiza�ní slo~ku“ nahrazují slovy „obchod-
ního závodu, pobo�ky nebo jiné �ásti obchodního
závodu“.

75. V § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 se slovo
„podniku“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu,
pobo�ce nebo jiné �ásti obchodního závodu“.

76. V § 24 odst. 4 se za slovo „souboru“ vkládá
slovo „hmotn˝ch“.

77. V § 24 se na za�átek odstavce 5 vkládá v�ta
„Provád�cí právní pYedpis stanoví pYípady a oka-
m~iky ú�tování o ocen�ní jm�ní vy~adovaném zá-
konem o pYem�nách obchodních spole�ností a dru~-
stev.“.

78. V § 24 odst. 5 v�t� druhé se slovo „Ú�etní“
nahrazuje slovy „Tento pYedpis dále stanoví ú�etní“,
slova „upraví provád�cí právní pYedpis“ se zruaují
a slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního
závodu, pobo�ky nebo jiné �ásti obchodního zá-
vodu“.

79. V § 24 odst. 8 se slova „ , povolení k pro-
vád�ní vaeobecného zdravotního pojiat�ní20g)“ zru-
aují a slova „Vaeobecnou zdravotní pojiaeovnu �es-
ké republiky20k)“ se nahrazují slovy „zdravotní po-
jiaeovny“.

Poznámky pod �arou �. 20g a 20k se zruaují.

80. Poznámky pod �arou �. 20a a~ 20f, 20h, 20j,
36l a 21 se zruaují, a to v�etn� odkazo na poznámky
pod �arou.

81. V § 25 odst. 3 se za slovo „byly“ vkládají
slova „k rozvahovému dni“.

82. V § 25 odst. 5 písm. c) se slova „�ást nepYí-
m˝ch náklado, která se vztahuje“ nahrazují slovy
„pYiYaditelné nepYímé náklady, které se vztahují“
a na konci textu písmene se doplHují slova „ ; do
pYím˝ch náklado se zahrnuje poYizovací cena mate-
riálu a jin˝ch spotYebovan˝ch v˝kono a dalaí ná-
klady, které vzniknou v pYímé souvislosti s danou
v˝robou nebo jinou �inností“.

83. V § 25 odst. 5 písm. d) se za slova „zásob a“
vkládá slovo „u“, slova „�innost a“ se nahrazují
slovy „�innost, popYípad� i pYiYaditelné“ a na konci
textu písmene se doplHují slova „ ; do pYím˝ch ná-
klado se zahrnuje poYizovací cena materiálu a jin˝ch
spotYebovan˝ch v˝kono a dalaí náklady, které vznik-
nou v pYímé souvislosti s danou v˝robou nebo jinou
�inností“.

84. V § 26 odst. 3 v�ta druhá se nahrazuje v�tou
„Rezervy jsou ur�eny k pokrytí závazko nebo ná-
klado, jejich~ povaha je jasn� definována a u nich~ je
k rozvahovému dni bu✏ pravd�podobné, ~e nasta-
nou, nebo jisté, ~e nastanou, ale není jistá jejich v˝ae
nebo okam~ik jejich vzniku.“.

85. V § 26 odst. 3 se za v�tu druhou vkládají
v�ty „K rozvahovému dni musí rezerva pYedstavovat
nejlepaí odhad náklado, které pravd�podobn� nasta-
nou, nebo v pYípad� závazko �ástku, která je zapo-
tYebí k vypoYádání. Rezervy nesm�jí b˝t pou~ity
k úpravám hodnot aktiv.“.

86. V § 26 odst. 3 v�t� páté se slova „technické
rezervy nebo“ zruaují.

87. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova „poYízen˝ch
v primárních emisích“ zruaují.

88. V § 27 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) technické rezervy, jejich~ v˝ae se vypo�ítává
s pou~itím metod jejich v˝po�tu podle § 4
odst. 8 u ú�etních jednotek, které provozují �in-
nost pojiat�ní nebo zajiat�ní podle zvláatních
právních pYedpiso, krom� veYejného zdravot-
ního pojiat�ní,“.

Poznámka pod �arou �. 22a se zruauje.

89. V § 27 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) ty �ásti majetku a závazko, které jsou zajiat�ny
deriváty a v rámci systému zajiat�ní v reáln˝ch
hodnotách se pova~ují za zajiat�nou polo~ku,“.
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90. Poznámka pod �arou �. 23 se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

91. V § 27 se odstavec 3 zruauje.

Dosavadní odstavce 4 a~ 7 se ozna�ují jako od-
stavce 3 a~ 6.

92. V § 27 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplHují slova „ , popYípad� tr~ní hodnota odvozená
z tr~ní hodnoty jednotliv˝ch slo~ek aktiv a pasiv,
nelze-li tr~ní hodnotu pro n�které aktivum nebo pa-
sivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé slo~ky
nebo podobné aktivum �i pasivum“.

93. V § 27 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) hodnota vypl˝vající z obecn� uznávan˝ch oce-
Hovacích modelo a technik, pokud tyto oceHo-
vací modely a techniky zajiaeují pYijateln˝ od-
had tr~ní hodnoty,“.

Dosavadní písmena b) a c) se ozna�ují jako písme-
na c) a d).

94. V § 27 odst. 3 písm. d) se slova „a b)“ na-
hrazují slovy „a~ c)“.

95. V § 27 odst. 4 v�t� tYetí se slovo „veden“
nahrazuje slovy „pYijat k obchodování“.

96. V § 27 se doplHuje odstavec 7, kter˝ zní:

„(7) OceHování podle odstavco 1 a~ 6 se nepou-
~ije na mikro ú�etní jednotky; to neplatí pro

a) obchodníky s cenn˝mi papíry a pobo�ky zahra-
ni�ních obchodníko s cenn˝mi papíry,

b) platební instituce, pobo�ky zahrani�ních plateb-
ních institucí, instituce elektronick˝ch pen�z
a pobo�ky zahrani�ních institucí elektronick˝ch
pen�z,

c) investi�ní spole�nosti a fondy podle zákona
o investi�ních spole�nostech a investi�ních fon-
dech a

d) fondy podle zákona upravujícího dochodové
spoYení nebo doplHkové penzijní spoYení.“.

97. V § 28 odst. 1 v�t� druhé se za slovo „v�-
cem“ vkládají slova „s v˝jimkou cenn˝ch papíro“.

98. Poznámky pod �arou �. 24 a~ 26 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

99. V § 28 odst. 4 se slova „nájmu podniku“
nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo

„jeho“ se zruauje a na konci textu odstavce se do-
plHují slova „obchodního závodu“.

100. V § 28 se doplHuje odstavec 7, kter˝ zní:

„(7) Jsou-li náklady na v˝voj vykazovány v ak-
tivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílo na zisku
zakázáno, leda~e disponibilní zdroje, z nich~ lze ji-
nak vyplácet podíly na zisku a nerozd�len˝ zisk mi-
nul˝ch období, jsou nejmén� rovny neodepsané �ásti
náklado na v˝voj.“.

101. Poznámka pod �arou �. 27 se zruauje, a to
v�etn� odkazu na poznámku pod �arou.

102. V § 30 odst. 7 písm. e) se slova „a zá-
vazko“ zruaují.

103. Poznámky pod �arou �. 28 a 29 se zruaují,
a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

104. Za �ást aestou se vkládá nová �ást sedmá,
která v�etn� nadpisu a poznámek pod �arou �. 39
a 40 zní:

„�ÁST SEDMÁ

ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNnM SPRÁVY
�LENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

NEBO TXETÍ ZEM⇢

§ 32a

Rozsah posobnosti

(1) Zprávu o platbách orgánom správy �len-
ského státu Evropské unie nebo tYetí zem� (dále
jen „zpráva o platbách“) sestavuje k rozvahovému
dni velká ú�etní jednotka, v�etn� subjektu veYejného
zájmu, s v˝jimkou vybrané ú�etní jednotky, �inná
v t�~ebním promyslu, která vykonává jakoukoli
�innost související s prozkumem, vyhledáváním,
objevováním, rozvojem a t�~bou lo~isek nerosto,
ropy, zásob zemního plynu �i jin˝ch látek v souladu
s pYísluan˝m naYízením Evropské unie39), a velká
ú�etní jednotka, v�etn� subjektu veYejného zájmu,
s v˝jimkou vybrané ú�etní jednotky, �inná v odv�tví
t�~by dYeva v povodních lesích, která vyvíjí �innosti
uvedené v pYísluaném naYízení Evropské unie40).

(2) Zpráva podle odstavce 1 se sestavuje v �es-
kém jazyce a hodnotové údaje v této zpráv� se uvá-
d�jí v jednotkách �eské m�ny.

(3) Povinnost sestavovat zprávu podle od-
stavce 1 se nevztahuje na ú�etní jednotku, která je
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konsolidovanou ú�etní jednotkou nebo konsolidující
ú�etní jednotkou, která je sou�asn� konsolidovanou
ú�etní jednotkou konsolida�ního celku jiné konsoli-
dující osoby, pokud jsou spln�ny tyto podmínky:

a) konsolidující ú�etní jednotka nebo jiná konso-
lidující osoba se Yídí právem �eské republiky
nebo jiného �lenského státu Evropské unie a

b) platby odvád�né touto ú�etní jednotkou orgá-
nom správy �lenského státu Evropské unie
nebo tYetí zem� jsou zahrnuty do konsolido-
vané zprávy, kterou sestavuje konsolidující
ú�etní jednotka nebo jiná konsolidující osoba
v souladu s § 32c nebo obdobn˝m pYedpisem
jiného �lenského státu Evropské unie.

(4) Orgánem správy se rozumí pro ú�ely této
�ásti zákona jak˝koli ústYední, regionální �i místní
orgán správy �lenského státu nebo tYetí zem�; za-
hrnuje rovn�~ jak˝koli útvar bez právní osobnosti,
agenturu nebo osobu, ve které tento orgán správy
uplatHuje rozhodující vliv.

(5) Projektem se rozumí provozní �innosti,
které jsou upraveny jedinou smlouvou, licencí, ujed-
náním o nájmu, koncesí nebo podobn˝mi právními
dohodami a které pYedstavují základ pro platební zá-
vazky vo�i orgánom správy uveden˝m v odstavci 4;
je-li vaak více takov˝ch dohod zásadním zposobem
provázáno, pova~uje se za projekt takov˝ soubor
dohod.

(6) Platbou se rozumí �ástka, která byla uhra-
zena, ae u~ formou pen�~itého �i nepen�~itého
pln�ní, za �innosti uvedené v odstavci 1, pYi�em~ se
jedná o následující

a) �ást produkce odvád�ná jako naturální pln�ní,

b) daH, poplatek a jiné obdobné pen�~ité pln�ní
placené z v˝noso, v˝roby nebo zisku, s v˝jim-
kou spotYební dan�, dan� z pYidané hodnoty,
dan� z pYíjmo fyzick˝ch osob nebo dan� z pro-
deje,

c) podíl na zisku,

d) úplata za uzavYení smlouvy, objevení lo~iska
nebo t�~ební lokality a v˝robu nebo t�~bu,

e) licen�ní poplatek, nájemné, pln�ní za licence
a koncese a

f) platba za zlepaení infrastruktury.

§ 32b

Obsah zprávy o platbách

(1) Ve zpráv� o platbách se uvedou následující
informace t˝kající se �inností uveden˝ch v § 32a
odst. 1 za pYísluané ú�etní období:

a) celková v˝ae plateb, je~ byly odvedeny jednot-
liv˝m orgánom správy podle § 32a odst. 4,

b) celková v˝ae plateb v �len�ní podle druho uve-
den˝ch v § 32a odst. 6, které byly odvedeny
jednotliv˝m orgánom správy podle § 32a
odst. 4,

c) pokud jsou tyto platby pYiYazeny k ur�itému
projektu, celková v˝ae plateb v �len�ní podle
druho uveden˝ch v § 32a odst. 6, které byly
odvedeny za ka~d˝ takov˝ projekt, a celková
v˝ae plateb za ka~d˝ takov˝ projekt.

(2) Ve zpráv� o platbách se neuvádí platba, ae
ji~ byla provedena jednorázov� nebo jako Yada sou-
visejících plateb, její~ v˝ae za ú�etní období nepYe-
sahuje �ástku 2 600 000 K�.

(3) Informace o platbách odveden˝ch ú�etní
jednotkou t˝kající se povinností ulo~en˝ch na
úrovni vnitYního útvaru ú�etní jednotky je mo~né
uvád�t na nejni~aí mo~né úrovni vnitYního útvaru
ú�etní jednotky.

(4) Pokud se odvád�jí nepen�~itá pln�ní, uvádí
se jejich hodnota, a tam, kde je to vhodné, i objem
nepen�~itého pln�ní. V komentáYi ke zpráv� ú�etní
jednotka vysv�tlí, jak byla tato hodnota ur�ena.

(5) PYi uvád�ní informací o platbách se zohlední
v�cná podstata ne~ forma dot�ené platby nebo �in-
nosti. Platby a �innosti nesm�jí b˝t um�le rozd�lo-
vány ani slu�ovány s cílem vyhnout se povinnosti
tuto zprávu sestavit.

§ 32c

Konsolidovaná zpráva o platbách

(1) Ú�etní jednotky uvedené v § 32a odst. 1 se-
stavují konsolidvanou zprávu o platbách s obsahem
podle § 32b, je-li daná konsolidující ú�etní jednotka
povinna sestavovat konsolidovanou ú�etní záv�rku.

(2) Konsolidující ú�etní jednotka se rovn�~ po-
va~uje za �innou v t�~ebním promyslu nebo v odv�t-
ví t�~by dYeva v povodních lesích, je-li v t�~ebním
promyslu nebo v odv�tví t�~by dYeva v povodních
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lesích �inná n�která z jejích konsolidovan˝ch ú�et-
ních jednotek.

(3) Konsolidovaná zpráva o platbách zahrnuje
pouze platby vypl˝vající z �inností v t�~ebním pro-
myslu nebo v odv�tví t�~by dYeva v povodních le-
sích.

(4) Povinnost sestavovat konsolidovanou zprá-
vu o platbách uvedená v odstavci 1 neplatí pro

a) konsolidující ú�etní jednotku malé nebo stYední
skupiny, není-li n�která ú�etní jednotka ve sku-
pin� subjektem veYejného zájmu, nebo

b) konsolidující ú�etní jednotku, která je zároveH
konsolidovanou ú�etní jednotkou v n�kterém
z �lensk˝ch státo.

(5) Ú�etní jednotky uvedené v § 32a nemusejí
b˝t zahrnuty do konsolidované zprávy o platbách,
pokud je spln�na alespoH jedna z podmínek uvede-
n˝ch v § 22a odst. 2 a 3.

(6) V˝jimky podle odstavce 5 se pou~ijí pouze
v pYípad�, ~e je jich vyu~íváno i pro ú�ely sestavení
konsolidované ú�etní záv�rky.

§ 32d
ZveYejHování

(1) Zpráva o platbách uvedená v § 32b a konso-
lidovaná zpráva o platbách uvedená v § 32c se zve-
YejHuje zposobem podle § 21a.

(2) Zpráva o platbách obsahuje rovn�~ prohlá-
aení statutárního orgánu nebo jiné odpov�dné osoby
o tom, ~e zpráva byla podle jejich nejlepaího v�domí
a schopností sestavena a zveYejn�na v souladu s po~a-
davky tohoto zákona.

§ 32e
Kritéria rovnocennosti

Ú�etní jednotky uvedené v § 32a odst. 1, které
sestavují a zveYejHují zprávu o platbách v souladu
s po~adavky státu, kter˝ není �lenem Evropské unie,
je~ byly Evropskou komisí vyhodnoceny jako rov-
nocenné po~adavkom podle této �ásti, jsou osvobo-
zeny od pln�ní po~adavko této �ásti, s v˝jimkou po-
vinnosti zveYejnit zprávu o platbách konsolidující
osoby; zpráva o platbách musí b˝t zveYejn�na v �es-
kém jazyce.

39) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1893/

/2006 ze dne 20. prosince 2006, kter˝m se zavádí statis-
tická klasifikace ekonomick˝ch �inností NACE Revi-
ze 2, sekce B, oddíly 05 a~ 08 pYílohy I.

40) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1893/
/2006, sekce A, oddíl 02 skupina 02.2 pYílohy I.“.

Dosavadní �ást sedmá se ozna�uje jako �ást osmá.

105. Poznámky pod �arou �. 30, 30a a 31 se
zruaují, a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

106. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Ú�etní jednotka, která není podnikatelem,
se dopustí pYestupku tím, ~e

a) nevede ú�etnictví podle § 4 odst. 2 a~ 6,

b) nesestaví ú�etní záv�rku podle § 6 odst. 4,

c) nesestaví ú�etní záv�rku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1,

d) nevyhotoví v˝ro�ní zprávu podle § 21 odst. 1
a~ 6,

e) vede ú�etnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,

f) vede ú�etnictví v rozporu s § 8 odst. 2,

g) jí sestavená ú�etní záv�rka neobsahuje vaechny
povinné sou�ásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,

h) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá ú�etní záv�rku
ov�Yenou auditorem,

i) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá v˝ro�ní zprávu
ov�Yenou auditorem,

j) nezveYejní ú�etní záv�rku nebo v˝ro�ní zprávu
podle § 21a, nebo

k) v rozporu s § 31 neuschová ú�etní záznamy.“.

107. V § 37 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 20
odst. 1 písm. a) bodu 1“ zruaují a slova „a b)“ se
nahrazují slovy „a~ d)“.

108. V § 37 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 20
odst. 1 písm. a) bodu 1“ zruaují a slova „c) a~ h)“ se
nahrazují slovy „e) a~ k)“.

109. Nadpis § 37a se zruauje.

110. V § 37a odstavce 1 a 2 zn�jí:
„(1) Ú�etní jednotka neuvedená v § 37 nebo

osoba odpov�dná za vedení ú�etnictví podle tohoto
zákona se dopustí správního deliktu tím, ~e

a) nevede ú�etnictví podle § 4 odst. 1,

b) nesestaví ú�etní záv�rku podle § 6 odst. 4,

c) nesestaví ú�etní záv�rku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1,

Sbírka zákono �. 221 / 2015�ástka 92 Strana 2723



d) nevyhotoví v˝ro�ní zprávu podle § 21 odst. 1
a~ 6,

e) vede ú�etnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
f) vede ú�etnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
g) jí sestavená ú�etní záv�rka neobsahuje vaechny

povinné sou�ásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 19a odst. 1 nepou~ije pro ú�to-

vání a sestavení ú�etní záv�rky mezinárodní
ú�etní standardy,

i) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá ú�etní záv�rku
ov�Yenou auditorem,

j) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá v˝ro�ní zprávu
ov�Yenou auditorem,

k) nezveYejní ú�etní záv�rku nebo v˝ro�ní zprávu
podle § 21a,

l) nezveYejní zprávu o platbách podle § 32d,
m) nesestaví ú�etní v˝kazy za díl�í konsolida�ní

celek státu nebo ú�etní v˝kazy za �eskou repu-
bliku podle § 23b,

n) v rozporu s § 31 neuschová ú�etní záznamy,
o) nezajistí podmínky pro pYedávání ú�etních zá-

znamo do centrálního systému ú�etních infor-
mací státu zposobem stanoven˝m provád�cím
právním pYedpisem vydan˝m podle § 4 odst. 8
a § 23b odst. 5, nebo

p) nepYedá ú�etní záznam do centrálního systému
ú�etních informací státu zposobem stanoven˝m
provád�cím právním pYedpisem vydan˝m podle
§ 4 odst. 8 a § 23b odst. 5.

(2) Konsolidující ú�etní jednotka se dopustí
správního deliktu tím, ~e

a) nesestaví konsolidovanou ú�etní záv�rku podle
§ 6 odst. 4,

b) nesestaví konsolidovanou ú�etní záv�rku ke dni
stanovenému v § 23 odst. 2,

c) nevyhotoví konsolidovanou v˝ro�ní zprávu po-
dle § 22b odst. 2,

d) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách po-
dle § 32c,

e) jí sestavená konsolidovaná ú�etní záv�rka neob-
sahuje vaechny povinné sou�ásti podle § 18
odst. 1 nebo 2,

f) v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou
ú�etní záv�rku ov�Yenou auditorem,

g) v rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou
v˝ro�ní zprávu ov�Yenou auditorem,

h) nezveYejní konsolidovanou ú�etní záv�rku nebo
konsolidovanou v˝ro�ní zprávu podle § 21a,

i) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách po-
dle § 32d, nebo

j) v rozporu s § 23a odst. 1 nepou~ije pro sesta-
vení konsolidované ú�etní záv�rky mezinárodní
ú�etní standardy.“.

Poznámka pod �arou �. 34 se zruauje.

111. V § 37a se za odstavec 2 vkládá nov˝ od-
stavec 3, kter˝ zní:

„(3) Ú�etní jednotka, která vede jednoduché
ú�etnictví, se dopustí správního deliktu tím, ~e

a) nevede jednoduché ú�etnictví podle § 4 odst. 1,

b) nesestaví pYehledy v rozsahu a ve lhot� podle
§ 13b odst. 3,

c) jí zpracované pYehledy neobsahují veakeré údaje
podle § 18 odst. 3,

d) nesestaví pYehledy ke dni stanovenému v § 19
odst. 1 a 2,

e) vede jednoduché ú�etnictví v rozporu s § 8
odst. 2,

f) v rozporu s § 31 neuschová ú�etní záznamy,
nebo

g) nezveYejní pYehled o majetku a závazcích, v˝-
ro�ní zprávu nebo obdobn˝ dokument podle
§ 21a odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 3 se ozna�uje jako odstavec 4.

112. V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „podle
§ 20 odst. 1 písm. a) bodu 1“ zruaují a slova „ , b)
a f)“ se nahrazují slovy „a~ d) nebo h)“.

113. V § 37a odst. 4 písm. b) se slova „podle
§ 20 odst. 1 písm. a) bodu 1“ zruaují a slova „c)
a~ e) a g) a~ j)“ se nahrazují slovy „e) a~ g) nebo i)
a~ n)“.

114. V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „podle
§ 22a odst. 1 bodu 1“ zruaují.

115. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova
„písm. k)“ nahrazují slovy „písm. o) nebo p)“.

116. V § 37a se na konci odstavce 4 te�ka
nahrazuje �árkou a doplHují se písmena e) a f), která
zn�jí:

„e) 100 000 K�, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 písm. a) a~ d),
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f) 50 000 K�, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 písm. e) a~ g).“.

117. V § 37ab odst. 1 se slova „na ní“ zruaují.

118. V § 37b odst. 1 se za slovo „provedení“
vkládají slova „§ 1f odst. 6,“ a za slova „§ 4 odst. 8,“
se vkládají slova „§ 13b odst. 6,“.

119. § 38a se zruauje.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., ve zn�ní
ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona, se
pou~ijí poprvé v ú�etních obdobích, která zapo�ala
v roce 2016 nebo pozd�ji, pokud není v bodech 2
a~ 6 stanoveno jinak.

2. Ú�etní jednotky, které se zapisují do veYej-
ného rejstYíku a nemají povinnost mít ú�etní záv�rku
ov�Yenu auditorem, zveYejHují ú�etní záv�rku a v˝-
ro�ní zprávu za ú�etní období, které zapo�alo v roce
2014, jejich ulo~ením do sbírky listin nejpozd�ji do
31. bYezna 2016.

3. Ú�etní jednotky, které se zapisují do veYej-
ného rejstYíku a nemají povinnost mít ú�etní záv�rku
ov�Yenu auditorem, zveYejHují ú�etní záv�rku a v˝-
ro�ní zprávu za ú�etní období, které zapo�alo v roce
2015, jejich ulo~ením do sbírky listin nejpozd�ji do
30. listopadu 2017.

4. V ú�etním období, které zapo�alo v roce
2016, postupuje ú�etní jednotka podle právní úpravy
pro takovou kategorii ú�etních jednotek a kategorii
skupin ú�etních jednotek, její~ podmínky naplnila
k rozvahovému dni bezprostYedn� pYedcházejícího
ú�etního období.

5. Ú�etní jednotky, které ode dne nabytí ú�in-
nosti tohoto zákona jsou mikro ú�etními jednotkami
s v˝jimkou obchodníko s cenn˝mi papíry, pobo�ek
zahrani�ních obchodníko s cenn˝mi papíry, plateb-
ních institucí, pobo�ek zahrani�ních platebních insti-
tucí, institucí elektronick˝ch pen�z, pobo�ek zahra-
ni�ních institucí elektronick˝ch pen�z, spole�ností
a fondo podle zákona o investi�ních spole�nostech
a investi�ních fondech a fondo podle zákona upra-
vujícího dochodové spoYení nebo doplHkové pen-
zijní spoYení, a pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto
zákona pou~ívaly oceHování majetku reálnou hod-
notou podle § 27 zákona �. 563/1991 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-

kona, pokra�ují v ú�tování a vykazování majetku
oceHovaného reálnou hodnotou podle zákona
�. 563/1991 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona, a~ do vyYazení tohoto ma-
jetku.

6. Xízení o ulo~ení pokuty podle zákona
�. 563/1991 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, zahájené pYede dnem na-
bytí ú�innosti tohoto zákona a do tohoto dne ne-
skon�ené, se dokon�í a práva a povinnosti s ním sou-
visející se posuzují podle zákona �. 563/1991 Sb., ve
zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto
zákona, není-li právní úprava uvedená v zákon�
�. 563/1991 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, pro ú�etní jednotku v˝-
hodn�jaí.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona o daních z pYíjmo

�l. III

Zákon �. 586/1992 Sb., o daních z pYíjmo, ve
zn�ní zákona �. 35/1993 Sb., zákona �. 96/1993 Sb.,
zákona �. 157/1993 Sb., zákona �. 196/1993 Sb., zá-
kona �. 323/1993 Sb., zákona �. 42/1994 Sb., zákona
�. 85/1994 Sb., zákona �. 114/1994 Sb., zákona
�. 259/1994 Sb., zákona �. 32/1995 Sb., zákona
�. 87/1995 Sb., zákona �. 118/1995 Sb., zákona
�. 149/1995 Sb., zákona �. 248/1995 Sb., zákona
�. 316/1996 Sb., zákona �. 18/1997 Sb., zákona
�. 151/1997 Sb., zákona �. 209/1997 Sb., zákona
�. 210/1997 Sb., zákona �. 227/1997 Sb., zákona
�. 111/1998 Sb., zákona �. 149/1998 Sb., zákona
�. 168/1998 Sb., zákona �. 333/1998 Sb., zákona
�. 63/1999 Sb., zákona �. 129/1999 Sb., zákona
�. 144/1999 Sb., zákona �. 170/1999 Sb., zákona
�. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláae-
ného pod �. 3/2000 Sb., zákona �. 17/2000 Sb., zá-
kona �. 27/2000 Sb., zákona �. 72/2000 Sb., zákona
�. 100/2000 Sb., zákona �. 103/2000 Sb., zákona
�. 121/2000 Sb., zákona �. 132/2000 Sb., zákona
�. 241/2000 Sb., zákona �. 340/2000 Sb., zákona
�. 492/2000 Sb., zákona �. 117/2001 Sb., zákona
�. 120/2001 Sb., zákona �. 239/2001 Sb., zákona
�. 453/2001 Sb., zákona �. 483/2001 Sb., zákona
�. 50/2002 Sb., zákona �. 128/2002 Sb., zákona
�. 198/2002 Sb., zákona �. 210/2002 Sb., zákona
�. 260/2002 Sb., zákona �. 308/2002 Sb., zákona
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�. 575/2002 Sb., zákona �. 162/2003 Sb., zákona
�. 362/2003 Sb., zákona �. 438/2003 Sb., zákona
�. 19/2004 Sb., zákona �. 47/2004 Sb., zákona
�. 49/2004 Sb., zákona �. 257/2004 Sb., zákona
�. 280/2004 Sb., zákona �. 359/2004 Sb., zákona
�. 360/2004 Sb., zákona �. 436/2004 Sb., zákona
�. 562/2004 Sb., zákona �. 628/2004 Sb., zákona
�. 669/2004 Sb., zákona �. 676/2004 Sb., zákona
�. 179/2005 Sb., zákona �. 217/2005 Sb., zákona
�. 342/2005 Sb., zákona �. 357/2005 Sb., zákona
�. 441/2005 Sb., zákona �. 530/2005 Sb., zákona
�. 545/2005 Sb., zákona �. 552/2005 Sb., zákona
�. 56/2006 Sb., zákona �. 57/2006 Sb., zákona
�. 109/2006 Sb., zákona �. 112/2006 Sb., zákona
�. 179/2006 Sb., zákona �. 189/2006 Sb., zákona
�. 203/2006 Sb., zákona �. 223/2006 Sb., zákona
�. 245/2006 Sb., zákona �. 264/2006 Sb., zákona
�. 267/2006 Sb., zákona �. 29/2007 Sb., zákona
�. 67/2007 Sb., zákona �. 159/2007 Sb., zákona
�. 261/2007 Sb., zákona �. 296/2007 Sb., zákona
�. 362/2007 Sb., zákona �. 126/2008 Sb., zákona
�. 306/2008 Sb., zákona �. 482/2008 Sb., zákona
�. 2/2009 Sb., zákona �. 87/2009 Sb., zákona
�. 216/2009 Sb., zákona �. 221/2009 Sb., zákona
�. 227/2009 Sb., zákona �. 281/2009 Sb., zákona
�. 289/2009 Sb., zákona �. 303/2009 Sb., zákona
�. 304/2009 Sb., zákona �. 326/2009 Sb., zákona
�. 362/2009 Sb., zákona �. 199/2010 Sb., zákona
�. 346/2010 Sb., zákona �. 348/2010 Sb., zákona
�. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláaeného
pod �. 119/2011 Sb., zákona �. 188/2011 Sb., zákona
�. 329/2011 Sb., zákona �. 353/2011 Sb., zákona
�. 355/2011 Sb., zákona �. 370/2011 Sb., zákona
�. 375/2011 Sb., zákona �. 420/2011 Sb., zákona
�. 428/2011 Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zákona
�. 466/2011 Sb., zákona �. 470/2011 Sb., zákona
�. 192/2012 Sb., zákona �. 399/2012 Sb., zákona
�. 401/2012 Sb., zákona �. 403/2012 Sb., zákona
�. 428/2012 Sb., zákona �. 500/2012 Sb., zákona
�. 503/2012 Sb., zákona �. 44/2013 Sb., zákona
�. 80/2013 Sb., zákona �. 105/2013 Sb., zákona
�. 160/2013 Sb., zákona �. 215/2013 Sb., zákona
�. 241/2013 Sb., zákonného opatYení Senátu �. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláaeného pod
�. 162/2014 Sb., zákona �. 247/2014 Sb., zákona
�. 267/2014 Sb., zákona �. 332/2014 Sb., zákona
�. 84/2015 Sb. a zákona �. 127/2015 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci bodu 19
doplHuje bod 20, kter˝ zní:

„20. �ástku ve v˝ai zruaené rezervy na naklá-
dání s elektroodpadem ze solárních panelo
podle zákona upravujícího rezervy pro
zjiat�ní základu dan� z pYíjmo, o kterou
byl sní~en v˝sledek hospodaYení podle od-
stavce 3 písm. c) bodu 10,“.

2. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 9
te�ka nahrazuje �árkou a doplHuje se bod 10, kter˝
zní:

„10. �ástku ve v˝ai vytvoYené rezervy na naklá-
dání s elektroodpadem ze solárních panelo
podle zákona upravujícího rezervy.“.

3. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplHují slova „a s v˝jimkou rezervy na nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelo podle zákona
upravujícího rezervy pro zjiat�ní základu dan� z pYí-
jmo“.

4. V § 24 se na konci odstavce 2 te�ka nahrazuje
�árkou a doplHuje se písmeno zy), které zní:

„zy) nab˝vací cena cenného papíru pYi jeho prodeji
poplatníkem dan� z pYíjmo právnick˝ch osob,
kter˝ je mikro ú�etní jednotkou s v˝jimkou
uvedenou v písmenech w) a ze).“.

5. V § 25 se na konci odstavce 1 te�ka nahrazuje
�árkou a doplHuje se písmeno zr), které zní:

„zr) u poplatníko, kteYí jsou ú�etními jednotkami,
díl�í platba pYísp�vku na zajiat�ní financování
zpracování, vyu~ití a odstran�ní elektroodpadu
ze solárních panelo uveden˝ch na trh do dne
1. ledna 2013 provád�né provozovatelem ko-
lektivního systému.“.

6. V § 32a odst. 1 se slova „zYizovací v˝daje,“
zruaují.

7. V § 32a odst. 4 se slova „ , zYizovací v˝daje
60 m�síco“ zruaují.

�l. IV

PYechodná ustanovení

1. Pro daHové povinnosti u daní z pYíjmo za
zdaHovací období pYede dnem nabytí ú�innosti to-
hoto zákona a za zdaHovací období, které zapo�alo
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, jako~
i práva a povinnosti s nimi související, se pou~ije
zákon �. 586/1992 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem
nabytí ú�innosti tohoto zákona.
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2. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 20, § 23
odst. 3 písm. c) bod 10, § 24 odst. 2 písm. i) a § 25
odst. 1 písm. zr) zákona �. 586/1992 Sb., ve zn�ní
ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona,
lze pou~ít ji~ pro zdaHovací období zapo�até v roce
2015.

3. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zy) zákona
�. 586/1992 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, se nepou~ije na cenné pa-
píry, které se nadále ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona oceHují reálnou hodnotou.

4. U zYizovacích v˝dajo zaevidovan˝ch v ma-
jetku poplatníka ve zdaHovacím období zapo�at˝m
pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se po-
u~ije zákon �. 586/1992 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona.

�ÁST TXETÍ

Zm�na zákona o rezervách
pro zjiat�ní základu dan� z pYíjmo

�l. V

Zákon �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjiat�ní
základu dan� z pYíjmo, ve zn�ní zákona �. 157/1993
Sb., zákona �. 323/1993 Sb., zákona �. 244/1994 Sb.,
zákona �. 132/1995 Sb., zákona �. 211/1997 Sb., zá-
kona �. 333/1998 Sb., zákona �. 363/1999 Sb., zákona
�. 492/2000 Sb., zákona �. 126/2002 Sb., zákona
�. 260/2002 Sb., zákona �. 176/2003 Sb., zákona
�. 438/2003 Sb., zákona �. 669/2004 Sb., zákona
�. 377/2005 Sb., zákona �. 545/2005 Sb., zákona
�. 223/2006 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 126/2008 Sb., zákona
�. 2/2009 Sb., zákona �. 216/2009 Sb., zákona
�. 278/2009 Sb., zákona �. 346/2010 Sb., zákona
�. 458/2011 Sb., zákonného opatYení Senátu �. 344/
/2013 Sb. a zákona �. 267/2014 Sb., se m�ní takto:

1. V § 3 se doplHuje odstavec 4, kter˝ zní:

„(4) Tvorbu rezerv mo~e jako v˝daj (náklad) na
dosa~ení, zajiat�ní a udr~ení pYíjmo uplatnit také po-
platník, kter˝ vede jednoduché ú�etnictví, pokud
sou�asn� vede prokazatelnou evidenci t�chto rezerv,
a to maximáln� ve v˝ai stanovené touto prokazatel-
nou evidencí.“.

2. Za § 11 se vkládají nové § 11a a~ 11c, které
v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 11a

Obecná ustanovení o rezerv� na nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelo uveden˝ch

na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Rezervu na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelo mo~e vytváYet provozovatel solární
elektrárny, kter˝ je povinen podle zákona upravují-
cího odpady zajistit financování zpracování, vyu~ití
a odstran�ní elektroodpadu ze solárních panelo.

(2) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelo se tvoYí nezávisle na ú�elov� shodné
rezerv� vytváYené podle právních pYedpiso upravují-
cích ú�etnictví a její tvorba není podmín�na jejím
zaú�továním. Poplatník je povinen vést evidenci vy-
tvoYené rezervy, a to minimáln� v rozsahu stanove-
ném pro tvorbu rezerv v pYedpisech upravujících
ú�etnictví.

(3) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelo se tvoYí od prvního m�síce toho
zdaHovacího období, ve kterém vznikla provozova-
teli solární elektrárny povinnost úhrady první platby
pYísp�vku na zajiat�ní financování zpracování, vy-
u~ití a odstran�ní elektroodpadu ze solárních panelo
provád�né provozovatelem kolektivního systému,
do okam~iku, kdy by bylo ukon�eno odpisování
hmotného majetku, jeho~ je solární panel sou�ástí,
pokud by jej odpisoval jeho první vlastník podle
§ 30b zákona o daních z pYíjmo. PYi technickém
zhodnocení pYedm�tného hmotného majetku se ob-
dobí tvorby rezervy neprodlu~uje.

(4) Pacht, likvidace a insolven�ní Yízení neza-
kládají povinnost zruait ji~ vytvoYenou rezervu na
nakládání s elektroodpadem ze solárních panelo
a lze ji tvoYit i v prob�hu likvidace a v prob�hu in-
solven�ního Yízení v dob� trvání ú�inko prohláaení
konkursu.

(5) Pro ú�ely rezervy na nakládání s elektrood-
padem se za zdaHovací období pova~uje i období, za
které se podává daHové pYiznání.

§ 11b

V˝ae rezervy na nakládání s elektroodpadem
ze solárních panelo uveden˝ch na trh

do dne 1. ledna 2013

(1) Celková v˝ae rezervy na nakládání s elek-
troodpadem ze solárních panelo je úhrnná �ástka fi-
nancování, kterou je podle právních pYedpiso upra-
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vujících odpady povinen provozovatel solární elek-
trárny zajistit ke zpracování, vyu~ití a odstran�ní
elektroodpadu ze solárních panelo provád�nému
provozovatelem kolektivního systému.

(2) Do celkové v˝ae rezervy se nezahrnují
�ástky, o které byl sní~en základ dan� z pYíjmo.

(3) M�sí�ní rezerva je rovna podílu celkové
v˝ae rezervy a po�tu m�síco, které uplynou od
prvního dne zdaHovacího období, ve kterém vznikla
povinnost úhrady první platby pYísp�vku, do ukon-
�ení doby odpisování hmotného majetku, jeho~ je
solární panel sou�ástí.

(4) Tvorba rezervy za zdaHovací období je sou-
�inem �ástky m�sí�ní rezervy a po�tu m�síco v tomto
zdaHovacím období, ve kter˝ch jsou spln�ny pod-
mínky pro tvorbu rezervy.

§ 11c
Zvláatní ustanovení o rezerv� na nakládání

s elektroodpadem ze solárních panelo
uveden˝ch na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Zjistí-li poplatník skute�nost odovodHující
zm�nu v˝ae rezervy, musí provést úpravu její v˝ae
po�ínaje zdaHovacím obdobím, v n�m~ tuto skute�-
nost zjistí.

(2) Dojde-li k likvidaci solárního panelu, zruaí
se �ást rezervy t˝kající se likvidovaného panelu ve
zdaHovacím období, kdy provozovatel kolektivního
systému pYedlo~í finan�ní vypoYádání provozovateli
solární elektrárny, ve kterém toto vyYazení zohled-
Huje.“.

�l. VI

PYechodná ustanovení

1. Pro daHové povinnosti u rezerv za zdaHovací
období, které zapo�alo pYede dnem nabytí ú�innosti
tohoto zákona, jako~ i práva a povinnosti s nimi sou-
visející, se pou~ije zákon �. 593/1992 Sb., ve zn�ní
ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona.

2. Ustanovení § 4 odst. 1 a § 11a a~ 11c zákona
�. 593/1992 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, lze pou~ít ji~ pro zdaHo-
vací období zapo�até v roce 2015.

3. Do tvorby rezervy na nakládání s elektrood-
padem ze solárních panelo za zdaHovací období za-

po�até v roce 2015 nebo 2016 lze zahrnout i �ástku
rezervy pYipadající na m�síce zdaHovacího období
zapo�atého v roce 2014 nebo 2015, ve kter˝ch jsou
spln�ny podmínky pro tvorbu rezervy podle zákona
�. 593/1992 Sb., ve zn�ní ode dne nabytí ú�innosti
tohoto zákona.

�ÁST �TVRTÁ

Zm�na zákona o auditorech

�l. VII

Zákon �. 93/2009 Sb., o auditorech a o zm�n�
n�kter˝ch zákono (zákon o auditorech), ve zn�ní zá-
kona �. 227/2009 Sb., zákona �. 139/2011 Sb., zákona
�. 188/2011 Sb., zákona �. 420/2011 Sb., zákona
�. 428/2011 Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zákona
�. 52/2012 Sb., zákona �. 167/2012 Sb. a zákona
�. 334/2014 Sb., se m�ní takto:

1. V § 2 písm. a) se slova „Yádn˝ch a mimoYád-
n˝ch ú�etních záv�rek2) nebo konsolidovan˝ch ú�et-
ních záv�rek3), pokud takové ov�Yení vy~aduje jin˝
právní pYedpis; pYípadn� ov�Yení mezitímní ú�etní
záv�rky5)“ nahrazují slovy „ú�etní záv�rky nebo
konsolidované ú�etní záv�rky, zda podává v�rn˝
a poctiv˝ obraz pYedm�tu ú�etnictví v souladu s práv-
ními pYedpisy a pYísluan˝m rámcem ú�etního v˝ka-
znictví, na jeho~ základ� je ú�etní záv�rka nebo kon-
solidovaná ú�etní záv�rka sestavena“.

Poznámky pod �arou �. 2, 3 a 5 se zruaují.

2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) ov�Yením v˝ro�ní zprávy nebo konsolidované
v˝ro�ní zprávy ov�Yení, zda údaje obsa~ené ve
v˝ro�ní zpráv� nebo konsolidované v˝ro�ní
zpráv�, které popisují skute�nosti, je~ jsou té~
pYedm�tem zobrazení v ú�etní záv�rce nebo
konsolidované ú�etní záv�rce, jsou ve vaech v˝-
znamn˝ch ohledech v souladu s pYísluanou
ú�etní záv�rkou nebo konsolidovanou ú�etní
záv�rkou,“.

Dosavadní písmena b) a~ q) se ozna�ují jako písme-
na c) a~ r).

3. V § 2 se na konci písmene r) te�ka nahrazuje
�árkou a doplHuje se písmeno s), které zní:

„s) konsolidující ú�etní jednotkou ú�etní jednotka,
která je obchodní spole�ností a je ovládající oso-
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bou, s v˝jimkou ovládajících osob, které vyko-
návají spole�n˝ vliv.“.

4. § 2a se v�etn� nadpisu zruauje.

5. V § 2b odst. 2 se za slova „akciové spole�-
nosti“ vkládají slova „nebo evropské spole�nosti“.

6. V § 2b odst. 3 se slova „jedná jejím jménem“

nahrazují slovy „ji zastupuje“.

7. V § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1. jméno podnikatele, adresu sídla nebo adresu
bydliat�, liaí-li se od adresy sídla u audito-
vané ú�etní jednotky, která je fyzickou oso-
bou nebo zahrani�ní fyzickou osobou, nebo
název a adresu sídla u auditované ú�etní jed-
notky, která je právnickou osobou, zahra-
ni�ní právnickou osobou, pobo�kou nebo
organiza�ní slo~kou, identifika�ní �íslo oso-
by, je-li ú�etní jednotce pYid�leno a“.

8. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „pou~it˝mi
právními pYedpisy a ú�etními standardy“ nahrazují
slovy „právními pYedpisy a pYísluan˝m rámcem ú�et-
ního v˝kaznictví, na jeho~ základ� je ú�etní záv�rka
nebo konsolidovaná ú�etní záv�rka sestavena“.

9. V § 20 odst. 1 písm. d) se slovo „vhodné“
nahrazuje slovem „nezbytné“, za slovo „uvést“ se
vkládají slova „nebo na n� auditor upozornil a pova-
~uje-li takové upozorn�ní za v˝znamné“, slova
„a skute�nosti“ se zruaují, slova „�asov� neomezené-
ho“ se nahrazují slovem „nepYetr~itého“ a slova
„z dovodu finan�ní situace ú�etní jednotky“ se zru-
aují.

10. V § 20 se na konci odstavce 1 te�ka nahra-
zuje �árkou a doplHují se písmena e) a f), která zn�jí:

„e) vyjádYení, ve kterém auditor jasn� uvede, zda
údaje obsa~ené ve v˝ro�ní zpráv� nebo konso-
lidované v˝ro�ní zpráv�, které popisují skute�-
nosti, je~ jsou té~ pYedm�tem zobrazení v ú�etní
záv�rce nebo konsolidované ú�etní záv�rce,
jsou ve vaech v˝znamn˝ch ohledech v souladu
s pYísluanou ú�etní záv�rkou nebo konsolidova-
nou ú�etní záv�rkou,

f) vyjádYení auditora podle § 20b, provedl-li ta-
kové ov�Yení.“.

11. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Ov�Yuje-li auditor ú�etní záv�rku nebo
konsolidovanou ú�etní záv�rku ú�etní jednotky,

která vyhotovuje v˝ro�ní zprávu nebo konsolidova-
nou v˝ro�ní zprávu, je povinen ov�Yit v˝ro�ní
zprávu nebo konsolidovanou v˝ro�ní zprávu.“.

12. V § 20 odst. 5 se slovo „statutární“ zruauje.

13. V § 20 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Vydává-li auditor zprávu o ov�Yení konso-
lidované ú�etní záv�rky, ke které je pYilo~ena ú�etní
záv�rka konsolidující ú�etní jednotky, mohou b˝t
zprávy auditora spojeny.“.

14. V § 20a odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) v˝konn˝ v˝bor a prezident Komory pro ú�ely
v˝konu �inností ulo~en˝ch tímto zákonem,“.

Dosavadní písmena b) a~ g) se ozna�ují jako písme-
na c) a~ h).

15. Za § 20a se vkládá nov˝ § 20b, kter˝ v�etn�
nadpisu zní:

„§ 20b

Dalaí po~adavky na ov�Yení v˝ro�ní zprávy
a konsolidované v˝ro�ní zprávy

Ov�Yuje-li auditor v˝ro�ní zprávu nebo konso-
lidovanou v˝ro�ní zprávu obchodní spole�nosti,
auditor

a) se také vyjádYí, zda v˝ro�ní zpráva nebo konso-
lidovaná v˝ro�ní zpráva byla vypracována
v souladu s právními pYedpisy,

b) také uvede, zda na základ� poznatko a pov�domí
o obchodním závod�, k nim~ dosp�l pYi pro-
vád�ní povinného auditu, v˝ro�ní zpráva nebo
konsolidovaná v˝ro�ní zpráva neobsahuje v˝-
znamné v�cné nesprávnosti; dosp�je-li k názoru,
~e v˝ro�ní zpráva nebo konsolidovaná v˝ro�ní
zpráva obsahuje v˝znamné v�cné nesprávnosti,
uvede jejich povahu.“.

16. Nad ozna�ení § 44 se vkládá nadpis „V˝bor
pro audit“.

17. § 44 zní:

„§ 44

(1) Subjekt veYejného zájmu zYizuje v˝bor pro
audit, není-li dále stanoveno jinak. V˝bor pro audit
má nejmén� 3 �leny, nestanoví-li zakladatelské
právní jednání po�et vyaaí.
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(2) Nejvyaaí orgán subjektu veYejného zájmu
jmenuje �leny v˝boru pro audit z nev˝konn˝ch
�leno kontrolního orgánu nebo z tYetích osob. Po-
kud nejvyaaí orgán subjektu veYejného zájmu nejme-
nuje �leny v˝boru pro audit nebo nemá-li subjekt
veYejného zájmu nejvyaaí orgán, jsou �leny v˝boru
pro audit nev˝konní �lenové kontrolního orgánu.
Není-li po�et nev˝konn˝ch �leno kontrolního
orgánu dosta�ující pro napln�ní minimálního po�tu
�leno v˝boru pro audit, doplní jejich po�et tYetí oso-
by jmenované kontrolním orgánem. PYedseda v˝-
boru pro audit musí b˝t nezávisl˝.

(3) V�taina �leno v˝boru pro audit musí b˝t
nezávislá a odborn� zposobilá.

(4) Nejmén� jeden �len v˝boru pro audit musí
b˝t osobou, která je nebo byla statutárním audito-
rem nebo osobou, její~ znalosti anebo dosavadní
praxe v oblasti ú�etnictví zajiaeují pYedpoklad Yád-
ného v˝konu funkce �lena v˝boru pro audit, a to
s ohledem na odv�tví, ve kterém subjekt veYejného
zájmu posobí; tento �len musí b˝t v~dy nezávisl˝.

(5) Odborn� zposobil˝m �lenem v˝boru je
krom� osoby uvedené v odstavci 4 ten, kdo nejmén�
dva roky

a) zastával v˝konnou Yídící funkci v ú�etní jed-
notce, která posobí ve stejném odv�tví jako sub-
jekt veYejného zájmu, nebo

b) byl odpov�dn˝m za v˝kon funkce Yízení rizik,
vyhodnocování souladu �inností s právními
pYedpisy, vnitYního auditu nebo pojistn� mate-
matické funkce nebo jiné obdobné funkce.

(6) Subjekt veYejného zájmu zveYejní na sv˝ch
internetov˝ch stránkách seznam �leno v˝boru pro
audit; u t�chto osob uvede takové údaje, které se
zapisují u �leno kontrolního orgánu do obchodního
rejstYíku.“.

18. Za § 44 se vkládají nové § 44a a~ 44c, které
zn�jí:

„§ 44a

(1) Ani~ je dot�ena odpov�dnost �leno Yídících
nebo kontrolních orgáno nebo jin˝ch osob jmeno-
van˝ch nejvyaaím orgánem subjektu veYejného zá-
jmu, v˝bor pro audit zejména

a) sleduje ú�innost vnitYní kontroly, systému Yí-
zení rizik,

b) sleduje ú�innost vnitYního auditu a zajiaeuje
jeho funk�ní nezávislost, je-li funkce vnitYního
auditu zYízena; vnitYní audit je v˝boru pro audit
v takovém pYípad� funk�n� podYízen˝,

c) sleduje postup sestavování ú�etní záv�rky a kon-
solidované ú�etní záv�rky,

d) doporu�uje auditora kontrolnímu orgánu s tím,
~e toto doporu�ení Yádn� odovodní,

e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a au-
ditorské spole�nosti a poskytování doplHko-
v˝ch slu~eb subjektu veYejného zájmu statutár-
ním auditorem a auditorskou spole�ností,

f) sleduje proces povinného auditu.

(2) U subjektu veYejného zájmu navrhuje audi-
torskou spole�nost nebo statutárního auditora vyko-
návajícího auditorskou �innost vlastním jménem a na
vlastní ú�et orgánu pYísluanému ur�it auditora kon-
trolní orgán; pYitom zohlední doporu�ení v˝boru
pro audit. Navrhne-li kontrolní orgán auditorskou
spole�nost nebo statutárního auditora vykonávají-
cího auditorskou �innost vlastním jménem a na
vlastní ú�et jiného, ne~ kter˝ byl doporu�en v˝bo-
rem pro audit, je takov˝ návrh povinen orgánu pYí-
sluanému ur�it auditora Yádn� odovodnit, zejména
uvede, z jak˝ch dovodo se odch˝lil od doporu�ení
v˝boru pro audit.

(3) Statutární auditor nebo auditorská spole�-
nost prob�~n� podávají v˝boru pro audit zprávy
o v˝znamn˝ch skute�nostech vypl˝vajících z povin-
ného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve
vnitYní kontrole ve vztahu k postupu sestavování
ú�etní záv�rky nebo konsolidované ú�etní záv�rky.

§ 44b

(1) Subjekt veYejného zájmu, kter˝ je bankou
podle zákona upravujícího �innost bank, spoYitelním
a úv�rním dru~stvem podle zákona upravujícího �in-
nost spoYitelních a úv�rních dru~stev, pojiaeovnou
nebo zajiaeovnou nebo penzijní spole�ností podle zá-
kona upravujícího dochodové spoYení nebo do-
plHkové penzijní spoYení, nemusí mít zYízen v˝bor
pro audit, pokud

a) není osobou, která vydala investi�ní cenné pa-
píry, které byly pYijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu,

b) nemá zvolen monistick˝ systém vnitYní struk-
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tury spole�nosti, kde pYedsedou správní rady je
statutární Yeditel,

c) nejmén� jeden �len kontrolního orgánu splHuje
podmínky podle § 44 odst. 4 a

d) k rozvahovému dni za bezprostYedn� pYedchá-
zející ú�etní období splHuje nejmén� 2 z násle-
dujících 3 kritérií:
1. prom�rn˝ po�et zam�stnanco v prob�hu

ú�etního období je ni~aí ne~ 250,
2. aktiva celkem nepYesahují 43 000 000 EUR,
3. ro�ní �ist˝ obrat nepYesahuje 50 000 000 EUR.

(2) Pokud subjekt veYejného zájmu uveden˝
v odstavci 1 nezYídí v˝bor pro audit, vykonává �in-
nosti v˝boru pro audit jeho kontrolní orgán.

(3) Pokud subjekt veYejného zájmu uveden˝
v odstavci 1 nemá zYízen v˝bor pro audit, zveYejní
na sv˝ch internetov˝ch stránkách, kter˝ orgán plní
funkce v˝boru pro audit a jména osob, které jsou
jeho �leny, a uvede dovody pro nezYízení v˝boru
pro audit.

(4) NezYídí-li subjekt veYejného zájmu uveden˝
v odstavci 1 v˝bor pro audit, plní statutární auditor
nebo auditorská spole�nost své povinnosti podle
§ 44a odst. 3 vo�i kontrolnímu orgánu.

§ 44c

(1) V˝bor pro audit dále zYizuje ú�etní jed-
notka, která je

a) obchodní korporací podle zákona o obchodních
korporacích, která je velkou ú�etní jednotkou
a ve které organiza�ní slo~ka státu, územní
samosprávn˝ celek, dobrovoln˝ svazek obcí
nebo m�stská �ást hlavního m�sta Prahy na-
kládá samostatn� nebo spole�n� s jinou organi-
za�ní slo~kou státu, územním samosprávn˝m
celkem, dobrovoln˝m svazkem obcí nebo m�st-
skou �ástí hlavního m�sta Prahy podílem na hla-
sovacích právech pYedstavujícím více ne~ 50 %
vaech hlaso v obchodní korporaci,

b) obchodní korporací podle zákona o obchodních

korporacích, která je konsolidující ú�etní jed-
notkou, která na konsolidovaném základ� pYe-
kra�uje k rozvahovému dni alespoH 2 hrani�ní
hodnoty uvedené v § 1b odst. 3 zákona o ú�et-
nictví, a ve které organiza�ní slo~ka státu,
územní samosprávn˝ celek, dobrovoln˝ svazek
obcí nebo m�stská �ást hlavního m�sta Prahy
nakládá samostatn� nebo spole�n� s jinou orga-
niza�ní slo~kou státu, územním samosprávn˝m
celkem, dobrovoln˝m svazkem obcí nebo jinou
m�stskou �ástí hlavního m�sta Prahy podílem
na hlasovacích právech pYedstavujícím více ne~
50 % vaech hlaso v obchodní korporaci,

c) státním podnikem podle zákona o státním pod-
niku, kter˝ je velkou ú�etní jednotkou,

d) státní organizací Správa ~elezni�ní dopravní
cesty podle zákona upravujícího zYízení a �in-
nost státní organizace Správa ~elezni�ní do-
pravní cesty, nebo

e) obchodní korporací podle zákona o obchodních
korporacích, která je velkou ú�etní jednotkou,
je-li její ovládající osobou ú�etní jednotka uve-
dená v písmenech a) a~ c), rozhodne-li tak její
ovládající osoba.

(2) Na ú�etní jednotky uvedené v odstavci 1 se
pYim�Yen� pou~ijí § 44 a 44a.“.

�l. VIII

PYechodné ustanovení

Povinn˝ audit zahájen˝ a nedokon�en˝ pYede
dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se dokon�í
podle zákona �. 93/2009 Sb., ve zn�ní ú�inném ode
dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

�ÁST PÁTÁ
Ú�INNOST

�l. IX

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2016.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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