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Kategorizace účetních jednotek od 1.1.2016  

V novele zákona o účetnictví účinné pro účetní období začínající po 1.1.2016, se nově objevuje rozdělení účetních 

jednotek dle jejich velikosti.  Kritérii jsou aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. 

Kritéria musí být splněna ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Pro první období po novele se účetní jednotka 

zatřídí podle předcházejícího období. U nově vzniklých účetních jednotek si tyto zvolí kategorii podle očekávaných 

hodnot.  

Kategorie K rozvahovému dni Aktiva Obrat 
Průměrný počet 

zaměstnanců 

Mikro účetní 

jednotka 

Nepřekračuje 

alespoň dvě  

z kritérií 

9 mil. Kč 18 mil. Kč 10 

Malá účetní jednotka 

Nepřekračuje 

alespoň dvě  

z kritérií 

100 mil. Kč 200 mil. Kč 50 

Střední účetní 

jednotka 

Nepřekračuje 

alespoň dvě  

z kritérií 

500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Velká účetní 

jednotka 

Překračuje                     

alespoň dvě  

z kritérií 

500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Povinnosti mikro účetní jednotky 

 Nepodléhá povinnému auditu. 

 Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Které položky tvoří  Rozvahu ve zkráceném rozsahu 

pro mikro účetní jednotku,  je definováno ve Vyhlášce 500/2002 Sb., § 3a, odst. 2., písm. b. 

 Není povinna zveřejnit Výkaz zisku a ztráty. 

 Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Povinnosti malé účetní jednotky 

U malých účetních jednotek závisí povinnosti související s účetní závěrkou na tom, zda tato podléhá povinnému 

auditu či nikoliv. Při posuzování povinnosti mít ověřenou závěrku auditorem se vychází z limitů, které platily i před 

novelou zákona o účetnictví: 

 aktiva celkem 40 mil. Kč 

 roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč 

 průběrný počet zaměstnanců 50 

Akciové společnosti a svěřenecké fondy jsou auditované, pokud dosáhnou jednoho kritéria, ostatní  společnosti, 

pokud dosáhnou dvou kritérií (a to k rozvahovému dni a za předcházející účetní období). 

Neauditovaná malá účetní jednotka: 

 Může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Které položky tvoří  Rozvahu ve zkráceném rozsahu 

pro malou účetní jednotku,  je definováno ve Vyhlášce 500/2002 Sb., § 3a, odst. 2., písm. a. 

 Není povinna zveřejnit Výkaz zisku a ztráty. 

 Není povinna sestavovat Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. 
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Auditovaná malá účetní jednotka: 

 Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu. 

 Sestavuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 Připravuje výroční zprávu. 

Povinnosti střední účetní jednotky 

 Podléhá povinnému auditu. 

 Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu. 

 Sestavuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 Připravuje výroční zprávu. 

Povinnosti velké účetní jednotky 

 Podléhá povinnému auditu. 

 Sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu. 

 Sestavuje Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 Připravuje výroční zprávu. 

 

Požadované údaje v Příloze k účetní závěrce se rovněž liší v závislosti na zatřídění účetní jednotky.  Údaje v příloze 

by měly být v pořadí, v jakém jsou ve struktuře finančních výkazů, a jejich definice pro jednotlivé kategorie účetních 

jednotek, se nachází ve Vyhlášce 500/2002 Sb. v § 39 až § 39c.

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Dana Babková 

Accounting Manager 

E-Mail: Dana.Babkova@accace.com 

Tel: +420 511 188 000 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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