
MOŽNOST ÚČTOVAT V JEDNODUCHÉM ÚČETNICTVÍ 
ZŮSTÁVÁ 

PRO NAŠE ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZACHOVÁNA

Ve Sbírce zákonů vyšel v částce č. 108 dne 5. prosince 2007 zákon č. 348/2007 Sb., 
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

K 1. lednu 2008 tedy nabyla účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon se doplňuje v části sedmé o ustanovení § 38a.



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o účetnictví

V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona 
č. 264/2006 Sb., § 38a včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a, zní:

§ 38a

Občanská  sdružení,  jejich  organizační  jednotky8),  které  mají  právní 
subjektivitu,  církve  a  náboženské  společnosti8a) nebo  církevní  instituce,  které 
jsou  církevní  právnickou  osobou9) a  honební  společenstva10),  mohou  vést 
účetnictví  podle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  zákona  č. 
117/1994  Sb.,  zákona  č.  227/1997  Sb.,  zákona  č.  492/2000  Sb.,  zákona 
č. 353/2001  Sb.  a  zákona  č.  437/2003  Sb.,  pokud  jejich  celkové  příjmy  za 
poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně 
vztahují  ustanovení  zákona  č. 563/1991  Sb.,  o  účetnictví  a  jeho  prováděcích 
právních předpisů,  která upravují  účtování  v soustavě jednoduchého účetnictví 
ve znění účinném k 31. prosinci 2003.
_______________________________________________
8) § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.

8a) §  6  odst.  1  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).

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.



Komentář:

Okresní  výbory  a  základní  organizace  Českého  svazu  včelařů, 
které  budou  účtovat  v soustavě  jednoduchého  účetnictví,  musejí 
postupovat podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném 
k 31.  prosinci  2003.  Současně  musejí  postupovat  podle  ustanovení 



vyhlášky č.  507/2002 Sb.,  která sice byla zrušena, nicméně vzhledem 
k přijetí této změny zákona je nutné podle ní postupovat.

Jednoduché účetnictví  může být  u okresního výboru a základní  
organizace  ČSV  použito  pouze  v případě,  že  v předcházejícím  roce 
jeho/její  celkové  příjmy  nedosáhly  hodnoty  3  000  000  Kč.  Do  této 
hodnoty patří všechny příjmy (tj. mimo jiné členské  příspěvky, dary,  
příjmy z další hlavní činnosti i příjmy z činnosti vedlejší). 

Okresní výbory a základní organizace ČSV  již účtující v     soustavě   
podvojného  účetnictví  a  nepřesahující  příjem  3     000     000  Kč   mohou 
přejít  na  soustavu  jednoduchého  účetnictví  –  ale  až  po  ukončení 
příslušného účetního období (tj. v obecném případě kalendářní rok).
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