Zveřejňujme účetní závěrky v obchodním rejstříku
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
se závěrem kalendářního roku se
mnoho obchodních společností a
subjektů zapsaných v obchodním
rejstříku dostává do fáze konce
12 měsíčního účetního období a
rozvahového dne.
S tímto
se
následně
pojí
vyhotovování účetních výkazů a
jedna povinnost, kterou podle
veřejně dostupné sbírky listin
v obchodním
rejstříku
mnoho
obchodních společností neplní.
Jedná se o zakládání a zveřejňování
povinných listin do sbírky listin.
Mohu odkázat na zdroje jako
www.businessinfo.cz
realizovaný
agenturou CzechTrade s podporou
Ministerstva průmyslu a obchodu
nebo nejlépe přímo dále citované
zákony. Některé povinnosti dle
uvedených zdrojů si zde popíšeme.
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických
osob (dále jen „ZVR“), v ust.
§ 66 definuje, co vše by mělo být
obsahem sbírky listin. Ta je
v náhledu dostupná na stránce
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Mimo jiné jsou obsahem sbírky
listin dle § 66 písm. c) zjednodušeně
řečeno výroční zprávy, účetní
závěrky, návrhy rozdělení zisku
nebo vypořádání ztráty a zprávy
auditora o ověření účetní závěrky.
V bližším je vhodné se obrátit na
znění zákona nebo svého účetního
nebo daňového poradce.
Podle
ust.
§
18
zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále
jen „ZOÚ“), je účetní závěrka
tvořena rozvahou, výkazem zisku a
ztrát a přílohou, případně přehledem
o peněžních tocích a přehledem o
změnách vlastního kapitálu.
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Z uvedeného tak vyplývá, že účetní
jednotky mají s určitými výjimkami
povinnosti zveřejňovat tyto výkazy
ve sbírce listin veřejného rejstříku.
ZOÚ definuje v ust. § 21a odst. 9
pro malé účetní jednotky a mikro
účetní jednotky, které nemají
povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, úlevy v tom, že
nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a
ztráty, pokud jim tuto povinnost
nestanoví zvláštní právní předpis.
V ostatním je však povinnost
zveřejňovat zřejmá a zákon stanoví
lhůty a příslušné sankce za
nesplnění. Právě na tyto sankce
budu dále upozorňovat.
Účetní jednotky, které se zapisují do
veřejného rejstříku (tedy zejména
obchodní společnosti jako s.r.o.
nebo a.s.), zveřejňují účetní závěrku
a výroční zprávu jejich uložením do
sbírky listin.
Lhůty jsou stanoveny do 30 dnů od
ověření účetní závěrky i výroční
zprávy auditorem a po schválení k
tomu příslušným orgánem, pokud
zvláštní právní předpisy nestanoví
jinak, nejpozději však do 12 měsíců
od rozvahového dne zveřejňované
účetní závěrky.
K tomu pak ZVR v ust. § 72 odst. 1
doplňuje, že by povinnost měla být
splněna bez zbytečného odkladu.
Jak tedy postupovat při zakládání
do sbírky listin? Listiny se
předkládají v českém jazyce (lze
přidat současně i překlad).
Je nutno zjistit rejstříkový soud pro
daný subjekt, což lze ověřit na
www.justice.cz a listiny zaslat
k příslušné spisové značce, pod
kterou je subjekt v obchodním

rejstříku veden (například „C 13889
u Krajského soudu v Plzni“).
Listiny se zakládají elektronicky a
formát je dle § 22 ZVR a nařízení
vlády č. 351/2013 Sb. určen jako
PDF, když dle pokynů Ministerstva
spravedlnosti každá listina musí
tvořit jedno samostatné PDF.
Předání soudu je vhodné učinit
datovou schránkou. Nemáte-li ji, lze
využít jiné způsoby (emailem
s uznávaným
elektronickým
podpisem, na CD spolu s dopisem,
ePodatelnou).
A co může nastat, když povinnosti
zveřejnění
ve
sbírce
listin
nesplníme? Podle § 37 a § 37a ZOÚ
se může jednat o přestupek
s hrozbou pokuty do výše 3 %
hodnoty aktiv subjektu celkem.
Podle ZVR rejstříkový soud
společnost vyzve k nápravě a může
při nenapravení uložit pořádkovou
pokutu do výše 100.000,- Kč.
Následně lze zahájit řízení o zrušení
zapsané osoby s likvidací.
Dále
je
zde
odpovědnost
statutárního orgánu společnosti,
který zvláště podle ust. § 106 odst. 2
ZVR zjevně porušuje péči řádného
hospodáře.
Závěrem můžeme také v určitých
případech
dovozovat
trestní
odpovědnost za tzv. zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění
dle § 254 odst. 2 trestního zákoníku.
Sankcí tedy dle mého názoru není
málo.
Přesto
dnes
mnoho
obchodních
společností
tyto
povinnosti
neplní.
Je
třeba
upozornit, že se jedná o jiné
povinnosti, než které mají subjekty
vůči finančnímu úřadu v souvislosti
s daňovými předpisy.

