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1 Stručně k účetním jednotkám 
_____________________________________ 

 

 

Cílem finanční analýzy podniku je vyhodnotit 

finanční situaci (finanční zdraví, finanční pozici) 

daného podniku – účetní jednotky. Finanční 

analytik pro zpracování svého úkolu využívá mimo 

jiných informace z finančního účetnictví, a to 

nejčastěji v podobě účetních výkazů.  

Subjekty, které jsou povinné vést účetnictví se 

nazývají účetními jednotkami. Jsou to například 

korporace (akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezením), spolky, bytová družstva, 

společenství vlastníků jednotek, vybrané účetní 

jednotky (organizační složky státu, státní fondy, 

příspěvkové organizace), subjekty veřejného 

zájmu (banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny), 

fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku atd.1 

Účetní jednotky až na výjimky2 vedou podvojné 

účetnictví.  

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění (dále také „ZoÚ“), jsou účetní 

jednotky kategorizovány, tj. existují určité 

kategorie účetních jednotek, které mají vliv na 

celou řadu povinností účetních jednotek. Jedná se 

např. o: 

- rozsah vedení účetnictví (plný nebo 

zjednodušený), 

- povinnosti při sestavování účetní závěrky 

(např. malé a mikro účetní jednotky nejsou 

povinny sestavovat přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu, naopak vybrané účetní jednotky 

tyto výkazy sestavují vždy, pokud 

k rozvahovému dni mají aktiva ve výši 40 

mil. Kč a roční čistý obrat ve výši 80 mil. 

Kč), 

- povinnost některých účetních jednotek mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem,  

- povinnosti při zveřejňování účetních 

závěrek/výkazů (např. mikro a malé účetní 

jednotky, pokud nemají povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem, 

nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty). 

Pro lepší přehlednost je uvedeno členění 

(kategorie) účetních jednotek a skupin účetních 

jednotek v následující tabulce.

 

Tabulka 1-1: Kategorizace účetních jednotek 
 

 

*Za velkou účetní jednotku se považuje vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka. 

Zdroj: vlastní tabulka, zákon o účetnictví

 
1 Kompletní výčet účetních jednotek viz § 1 a § 1a ZoÚ (zákon 

o účetnictví). 

2 Úplný výčet subjektů, které mohou vést jednoduché účetnictví 

viz § 1f ZoÚ. Jedná se např. o spolky, odborové organizace, 

církve…po splnění určitých podmínek. 

Účetní jednotka  
Aktiva celkem 

(v mil. Kč) 

Roční čistý obrat 

(v mil. Kč) 

Počet 

zaměstnanců 
Poznámky 

Mikro 9  18  10 nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot 

Malá 100  200  50 nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot 

Střední 500  1 000  250 nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot 

Velká* 500  1 000  250 překračuje alespoň 2 z uvedených hodnot  

Malá skupina 100  200  50 nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot 

Střední skupina 500  1 000  250 nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot 

Velká skupina 500  1 000  250 překračuje alespoň 2 z uvedených hodnot  
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Rozsah vedení účetnictví účetní jednotky, podle 

toho, do jaké kategorie účetních jednotek daná 

účetní jednotka spadá, má vliv na rozsah a podobu 

účetních výkazů. Jedná se o výkazy v plném 

nebo zkráceném rozsahu, které jsou používané 

jako bazální podklad pro vypracování finanční 

analýzy podniku. Dále je v tabulce uveden rozsah 

vedení účetnictví účetních jednotek.

Tabulka1-2: Rozsah vedení účetnictví 

 

* U zjednodušeného rozsahu účetnictví se např. nepoužije oceňování reálnou (tržní hodnotou), neúčtuje se v knihách 

analytických a podrozvahových účtů. 

Zdroj: vlastní tabulka, zákon o účetnictví

 

Jednou ze zákonných povinností určitých účetních 

jednotek je povinnost mít účetní závěrku 

ověřenu auditorem. Mikro účetní jednotky tuto 

povinnost nemají. Naopak střední účetní jednotky 

musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. U 

malých účetních jednotek je tato povinnost daná 

dosažením alespoň 2 z následujících hodnot 

(hodnota aktiv ve výši 40 mil. Kč, roční čistý obrat 

ve výši 80 mil. Kč, počet zaměstnanců 50) nebo 

pokud je účetní jednotka akciovou společností 

nebo svěřenským fondem a dosáhla alespoň 1 

z výše uvedených hodnot. Velké účetní jednotky 

tuto povinnost mají také s výjimkou velkých 

účetních jednotek, které jsou vybranými účetními 

jednotkami a zároveň nejsou subjekty veřejného 

zájmu.  

Souhrnně situaci ohledně povinnosti mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem zaznamenává 

následující tabulka.

 

Tabulka1-3: Ověření účetní závěrky auditorem 

 
 

* Výjimka: Všechny účetní jednotky nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku v určitých situacích (např. 

v průběhu konkursu nebo při schválení reorganizačního plánu) – podrobněji viz § 20 ZoÚ. 

 
3 Malá a mikro účetní jednotka, která je právnickou osobou, může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu také pokud je např. spolkem, 

obecně prospěšnou společností, nadačním fondem, ústavem, společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvem atd.  – podrobně viz 

§ 9 ZoÚ. 

Účetní jednotka Rozsah vedení účetnictví Zjednodušený rozsah* 

Mikro 
plný - dobrovolně 

ano, pokud nemá povinnost dát si ověřit 

závěrku auditorem3 Malá 

Střední plný ne 

Velká plný ne 

Příspěvková organizace 
plný - pokud  o zjednodušeném 

zřizovatel nerozhodne 
ano, pokud tak rozhodne zřizovatel 

Účetní jednotka   Povinnost auditu 

Mikro nemají  

 

Malá 

mají, pokud je to akciovka nebo svěřenský fond a zároveň překročila (dosáhla) alespoň 1 z 

hodnot: aktiva: 40 mil. Kč, roční čistý obrat: 80 mil. Kč, počet zaměstnanců: 50 

mají ostatní malé, pokud překročily (dosáhly) 2 výše uvedených hodnot 

nemají v ostatních případech 

Střední mají 

Velká mají s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu 

Zvláštní  účetní jednotka mají, pokud jim to stanoví zvláštní právní předpis (např. zdravotní pojišťovny) 
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Zdroj: vlastní tabulka, zákon o účetnictví

 

Jak již bylo uvedeno, při vypracování finanční 

analýzy podniku je vycházeno zejm. z finančních 

výkazů daného podniku. Tyto výkazy se zveřejňují 

ve sbírce listin.4  Povinnost účetních jednotek, 

které se zapisují do rejstříku, zveřejnit účetní 

závěrku ve sbírce listin včetně příslušných 

výkazů nebo přehled o majetku a závazcích a 

výroční zprávu, vyplývá z ustanovení § 21a ZoÚ. 

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, ji zveřejní včetně 

výroční zprávy po ověření auditorem a po 

schválení k tomu příslušným orgánem do 30 dnů, 

nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, 

bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy 

stanoveným způsobem schváleny. 

 

Existuje výjimka ze zveřejňování účetních závěrek 

u mikro a malých účetních jednotek, které nemají 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

a sice, že nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a 

ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní 

právní předpis. 

 

Poznámka k ověřování a zveřejňování účetních 

závěrek: 

Také konsolidovaná účetní závěrka podléhá 

ověření auditora a konsolidující účetní jednotka má 

povinnost ji zveřejnit ve sbírce listin v českém 

jazyce dle obdobných pravidel jako u účetní 

závěrky. 

 

 
4 V praxi se ovšem stává, že některé subjekty si neplní zákonem 

danou zveřejňovací povinnost, a tudíž není možné finanční 

výkazy dané společnosti získat touto cestou. Např. dle 

informací ČTK ze dne 21.01.2019 „Účetní závěrku za rok 2017 

dosud nezveřejnilo 68 % společností, za rok 2016 pak 60 % 

firem.“- čerpáno ze statistik společnosti CRIF – Czech Credit 

Bureau. Přitom dle ZoÚ se nezveřejněním účetní závěrky účetní 

jednotka dopouští deliktu, za který se může uložit pokuta do 

výše 3 % jejich aktiv. Připravovaná novela zákona o obchodních 

korporacích by měla tuto situaci řešit. 

 


