
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: zákon o účetnictví 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo financi  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

01.202X 

Nabytí účinnosti alespoň dvanáct měsíců po vstupu 

nového zákona v platnost, vždy však od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Nová právní úprava by měla být vybudována na základě koncepčního rámce, který se v co největší míře 
stane „psaným“ rámcem, což umožní lépe reagovat na nové i stávající trendy v oblasti účetnictví. Zároveň 

však bude uživatelsky komfortní pro účetní jednotky samotné i pro uživatele účetních informací. Dojde ke 
zpřehlednění legislativní úpravy s ohledem na kompatibilitu s právem EU,  zvýšení vypovídací schopnosti 

účetnictví, snížení administrativní zátěže a bude zjednodušena možnost digitalizace účetnictví.   

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Návrh nemá vyčíslitelné dopady na státní ani veřejné rozpočty.   

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Sjednocení některých účetních operací s vazbou na mezinárodní úpravu přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti dotčených jednotek, omezí překážky volného pohybu zboží, práce i kapitálu a tím 

přispěje ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí.   

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Navrhovaná právní úprava předpokládá ve svém důsledku snížení administrativní náročnosti vedení 

účetnictví podnikatelů, zvýšení vypovídací schopnosti pro všechny uživatele a v neposlední řadě také 

elektronizaci účetnictví za účelem zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Navrhovaná právní úprava předpokládá pouze minimální dopady na územní samosprávné celky z důvodu, 
že již v minulých letech proběhla tzv. účetní reforma veřejných financí. Předpokládané dopady souvisí 

zejména s elektronizací účetnictví za účelem zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví.    
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3.5 Sociální dopady: Ne  

       

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

      

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ne 

Navrhovanou právní úpravou se nepředpokládá zvýšení míry korupčních rizik, zákon není procesním 

předpisem, který by umožňoval ve větší míře vstup orgánů státní správy do jeho aplikace a tudíž prostor 
pro vznik korupčních rizik je minimální.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

      

 


