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ČÁST DEVÁTÁ 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
§ 33 

Účetní záznam 
(1) Účetní záznam podle § 4 odst. 10 musí umožňovat vedení účetnictví podle tohoto zákona. Pro účely 
tohoto zákona se informace obsažená v účetním záznamu označuje jako obsah účetního záznamu; 
konkrétní způsob zaznamenání této informace se označuje jako forma účetního záznamu. 
(2) Účetní záznam může mít listinnou, technickou nebo smíšenou formu. Pro účely tohoto zákona se 
považuje za 

a) listinnou formu účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím strojem, 
tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní 
techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu čitelný, 
b) technickou formu účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem 
nespadajícím pod písmeno a), který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro 
fyzickou osobu čitelný, 
c) smíšenou formu účetní záznam v listinné formě obsahující též informace v technické formě 
pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro 
fyzickou osobu čitelný. 

(3) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné nové formy. Tímto 
převodem vzniká nový účetní záznam. V uvedeném případě je účetní jednotka povinna zajistit, že obsah 
účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního záznamu v původní formě. Splnění 
uvedené povinnosti se má za prokázané, pokud účetní jednotka předloží účetní záznam v původní i 
nové formě a jejich obsah je shodný. Splnění této povinnosti však účetní jednotka může prokázat i jiným 
způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným záznamem pracují. V případě 
nezpochybnění průkaznosti převodu účetního záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem 
pracují, se u účetních záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr nebo archiválii 
podle zvláštního právního předpisu, nevyžaduje předložení účetního záznamu v původní formě a pro 
záznamy v původní formě neplatí ustanovení § 31. 
(4) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě, se skartačními znaky „A“ nebo „V“ vzniklý z činnosti 
účetní jednotky, musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost 
pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit, převede takové účetní 
záznamy do listinné formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to 
nejpozději před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj; obdobně 
postupuje při nakládání s účetními záznamy přijatými účetní jednotkou v technické, případně smíšené 
formě, u účetních záznamů obsahujících uznávaný elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v 
listinné formě o platnosti uznávaného elektronického podpisu v době přijetí účetního záznamu. Účetní 
jednotka je povinna disponovat účetními záznamy, kterými dokládá formu vedení účetnictví. 
(5) Jednotlivý účetní záznam může být tvořen několika dílčími účetními záznamy. Všechna ustanovení 
o účetních záznamech podle tohoto zákona se týkají každého jednotlivého účetního záznamu včetně 
dílčích účetních záznamů i účetního záznamu vzniklého jejich seskupením. 
(6) Na všechny formy účetního záznamu se, pokud tento zákon výslovně nestanoví jinak, pohlíží stejně; 
obsah všech účetních záznamů a jejich změny mají stejné důsledky, jsou-li provedeny v účetních 
záznamech ve formě podle odstavce 2 písm. b) a c), jako ve formě podle odstavce 2 písm. a). 
(7) Účetní jednotky mohou vést účetní záznamy i ve formě, ve které je jejich obsah bez dalšího nečitelný; 
v tomto případě jsou povinny disponovat takovými prostředky, nosiči a vybavením (§ 4 odst. 10), které 
umožní provést převod účetních záznamů do formy, ve které je jejich obsah pro fyzickou osobu čitelný. 
Pro potřeby ověřování účetní závěrky auditorem (§ 20), jejího zveřejňování (§ 21a) a pro potřeby orgánů 
podle § 32 odst. 1 jsou účetní jednotky povinny na požádání umožnit oprávněným osobám seznámit se 



s obsahem jimi určených účetních záznamů v uvedené formě. Tyto povinnosti mají účetní jednotky po 
dobu, po kterou jsou povinny vést nebo uschovávat uvedené účetní záznamy. Stanovení těchto 
povinností na smluvním základě není dotčeno. 
(8) V řízení ve věcech týkajících se účetnictví nebo vycházejících z účetnictví lze použít k důkazu 
průkazné účetní záznamy (§ 33a), které splňují požadavky tohoto zákona. 
(9) Účetní jednotky jsou povinny zajistit ochranu účetních záznamů a jejich obsahu, použitých 
technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení před jejich zneužitím, poškozením, 
zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením. 

 


