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Z P R Á V Y č. 2/2016
(VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

Vážení,
v současné době na nás, na všechny, dopadá novela zákona o účetnictví, která je účinná od
1. 1. 2016.
Tato novela zavedla kategorizaci účetních jednotek (dále ÚJ) ve vazbě na ročním obratu, na
aktivech spolku a počtu zaměstnanců a dělí ÚJ dle velikosti na: -mikro, -malé, -střední, -velké.
Zařazení do příslušné kategorie rozhoduje o povinnostech ÚJ:
- o rozsahu vedení účetnictví
- o případné povinnosti auditovat výsledky
- o obsahu výroční zprávy
- o rozsahu povinnosti zveřejňovat účetní závěrku
Většina TJ/SK patří do ÚJ –„mikro“ a jejich přesné povinnosti/možnosti jsou v zákoně uvedeny.
Přechodem na spolkové uspořádání a zápisem do „spolkového rejstříku“ na TJ (dnes spolky),
dopadla povinnost vyplývající ze zákona č. 304/2013 Sb o veřejných rejstřících – a to povinnost
zveřejnění účetní závěrky! Tato povinnost je daná § 1 uvedeného zákona a tuto povinnost ÚJ
splní uložením účetní závěrky do sbírky listin(dle § 66)!
Jak splnit tuto povinnost?
Podklady pro zápis do sbírky listin se zasílají příslušnému krajskému soudu, u kterého je TJ/SK
zapsaná! Pro náš okres to bude v převážné míře asi Krajský soud Ústí nad Labem, pobočka
Liberec.
(pozn.: pokud je některý spolek zapsaný u jiného soudu – adresu si zjistí na www.justice.cz)
Účetní závěrku (což jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) je možné podat následujícími
formami:
- přes datovou schránku
- mailem
- prostřednictvím online podání do Sbírky listin
- na nosičích(CD, DVD) – v tomto případě musí být přílohou dopis podepsaný statutárním
orgánem nebo zástupcem s ověřenou plnou mocí!
Jak mají být materiály zaslány:
- dokumenty se předávají v PDF
- každá listina se předává jako jeden dokument PDF(nelze po jednotlivých stránkách)
- velikost stránky max. 150 kB
- max. velikost všech dokumentů poslaných na jedno podání je 10 MB
Předpokládám, že nejjednodušší a nejrychlejší bude poslat informace mailem – proto uvádím
mailové adresy asi nejfrekventovanějších soudů, u nichž jsou naše TJ/SK zapsány:
Krajský soud Ústí nad Labem: podatelna@ksoud.uln.justice.cz
Krajský soud Ústí nad Labem, pobočka Liberec: podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
Městský soud Praha: or@msoud.pha.justice.cz
A teď to nejhorší – termíny:
- za r. 2014: do 31. 3. 2016 vč.!!!
- za r. 2015: do 30. 11. 2017
30. 3. 2016
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