ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE, zs, NR ČTU se sídlem Kazašská 1426/6, 10100
PRAHA 10, IČ 418056, založená dle NOZ Z.89/2012 Sb,
NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ pro použití ČTU od r.2016 s povinnostmi již za rok 2014.

Z.221/15 mění a doplňuje Z563/91 SB o účetnictví ve znění pozdějších předpisů takto:
1/ OJ zveřejňují DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY (s elektronickým
podpisem nebo přes datovou schránku a přidávají přílohy, mají-li daňové příjmy,
dary atd.)
a) Podvojné účetnictví - rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce, Daňové
přiznání pro právnické osoby
b) Jednoduché účetnictví – podávají Daňové přiznání pro právnické osoby, výkaz o
majetku a závazcích a povinnou přílohu k DaP.
V případě, že OJ nemá elektronický podpis nebo datovou schránku, musí podat výše
uvedené v bodě a + b přes server MF ČR – EPO elektronicky a následně doručit
příslušnému Finančnímu úřadu podepsané, orazítkované! Na EPU je nutno najít správný
tiskopis, pak Vás program vede vyplněním a upozorňuje na event.chyby.
2/ OJ zveřejňují VŽDY ELEKTRONICKY ve Sbírce listin níže uvedené údaje ze
závěrky!!!!!!!!
a) u podvojného účetnicví: ROZVAHU AKTIV A PASIV, PŘÍLOHU K DaP
s ohledem na dary, dotace atd. přes to, že DaP nepodávají.
b) u jednoduchého účetnictví: VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH, PŘÍLOHU
k DaP s ohledem na dary, dotace atd. přes to, že DaP nepodávají
Výkaz zisku a ztráty nebo přehled o příjmech a výdajích se nezveřejňuje. Ve výkazu o
majetku a závazcích nebo v rozvaze vždy musí být uveden hmotný investiční, a drobný
hmotný majetek (získaný z dotací i vlastní činností).
V tomto případě nelze zveřejnění provést tak, že pošlete přes server MF ČR a
následně dáte papírově do Sbírky listin, JEN ELEKTRONICKY!!!!!
Při zveřejnění údajů musí být patrné, že se jedná jen o vybrané ukazatele dle ZÚ.
Dle ustanovení novely zákona pro ČTU je povinnost zveřejnění:
•
•

Za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin
nejpozději do 31.3.2016
Za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin
nejpozději do 30.11.2017

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny kluby, osady, velké rady atd, které mají vlastní IČO, jsou
povinny zveřejnit údaje o závěrce roku 2014 elektronicky, a následné další roky pravidelně
zveřejňovat závěrky. Je proto nutné, aby si zařídily buď datovou schránku, nebo elektronický
podpis. Podat v papírové podobě je možné, ale pod minimální pokutou 2.000 Kč s tím, že tato
pokuta nelze eliminovat ani vymazat nebo zrušit. Navíc při papírovém podání je naprosto nereálné
že by veřejný rejstřík tyto materiály převzal.
Eliška Dittrichová v.r., ekonom

