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JSOU MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKY V ČESKÉ 

REPUBLICE OPRAVDU MIKRO? 

ARE MICRO ACCOUNTING UNITS IN THE CZECH 

REPUBLIC REALLY MICRO? 

 

Tomáš Schneider, Milena Otavová, Jana Gláserová 

 

Abstrakt: Přijetím směrnice 2013/34/EU byla v České republice zavedena nová 

kategorizace účetních jednotek a jejím úkolem bylo přinést zjednodušení 

administrativy převážně pro mikro a malé účetní jednotky. V článku je 

pozornost zaměřena hlavně na zavedení kategorie mikro účetních jednotek 

a nastavení hodnot stanovených kritérií, kterými jsou čistý obrat, bilanční suma 

a počet zaměstnanců. Cílem je posoudit výši těchto hodnot a následně zjistit, 

zda nejsou v podmínkách České republiky příliš benevolentní. Zároveň je 

zkoumáno, jaká administrativní zjednodušení nová úprava pro mikro podniky 

přinesla a zda jsou smysluplná. 

 

Klíčová slova: mikro účetní jednotky, směrnice, zákon o účetnictví, čistý obrat, 

bilanční suma, počet zaměstnanců. 

 

Abstract: Implementation of the Directive 2013/34/EU in Czech Republic had 

introduced new categorization of accounting units and its aim was to simplify 

administration mainly for micro and small companies. In this article is the 

attention aimed mainly on introducing the category of micro-companies and 

settings values for criteria which are net turnover, balance sheet total and 

number of employees. The goal is to evaluate the amount of these values and 

find out unless in Czech Republic are these criteria too benevolent or not. At 

the same time is being investigated which administrative simplifications had 

the directive brought for micro- entities and if they are meaningful. 

 

Keywords: micro-companies, directive, accounting act, net turnover, balance 

sheet total, number of employees. 
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1 ÚVOD 

Od 1. 1. 2016 došlo v České republice k  velkým změnám v oblasti účetnictví. 

Důvodem byla implementace Směrnice č. 2013/34/EU (dále jen směrnice), 

kterou měly členské státy EU povinně zapracovat do svých národních účetních 

úprav s účinností nejpozději k 1. 1.2016. O změnách, které byly vyvolány 

přijetím zmíněné směrnice, se zmiňuje Müllerová (2014), Hýblová (2015), 

Mejzlík (2015), Froschová (2015), Hýblová (2017), a patří k nim především 

obecně zlepšit podnikatelské prostředí prostřednictvím snížení administrativní 

zátěže mikro podniků, zrušení povinnosti pro mikro podniky zveřejňovat výkaz 

zisku a ztráty ve Sbírce listin, změny v oblasti oceňování položek aktiv a pasiv 

a dále změny ve formálním uspořádání položek účetních výkazů. Pro potřeby 

tohoto článku je stěžejní problematika v souvislosti se samotnou kategorizací 

účetních jednotek. V souvislosti s přijetím směrnice vyvstává otázka, 

zda implementace směrnice měla smysl, případně, zda nebylo zapotřebí zvážit 

určité změny. Jedná se především o výši přijatých hodnotových kritérií, dle 

kterých se kategorizují účetní jednotky. V České republice byly přijaty 

pro mikro podniky ve výši 18 mil. Kč čistého obratu, 9 mil. Kč bilanční sumy 

a průměrného počtu zaměstnanců maximálně 10, což přesně odpovídá 

doporučeným hodnotám směrnice. Dále pak směrnice deklaruje snížení 

administrativní zátěže pro mikro účetní jednotky, které spočívá v možnosti 

pro mikro a malé podniky využívat při účetních závěrkách zkrácený rozsah 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V současné době, kdy je účetnictví 

zpracováváno s využitím účetních softwarů, je však otázkou, zda se opravdu 

tímto opatřením sníží administrativní zátěž pro mikro účetní jednotky. Naopak 

v případě, kdy se mikro podniky rozhodnou pro sestavování zkrácené verze 

účetních výkazů, mohou se dostat do situace, kdy je budou muset zpracovat 

v plném rozsahu, např. pokud se rozhodnou žádat v bance o půjčku či úvěr.  

V rámci kritérií, dle nichž jsou účetní jednotky klasifikovány, docházelo 

při implementaci členskými státy EU k rozdílnostem. Důvodem byla 

skutečnost, že výši hodnotových kritérií směrnice pouze doporučovala. Některé 

státy převzaly hodnoty přesně podle doporučení směrnice, jiné státy tyto 

hodnoty částečně upravily. Rozdíly vznikly i v souvislosti s přepočtem hodnot 

na národní měnu u států, které nejsou členy eurozóny. Při vyjádření hodnot 

v eurech, při použití kurzů platných k 1. 1. 2016 byly získány hodnoty, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. Proces implementace směrnice do národních úprav 

byl v jednotlivých státech rozdílný. Některé země provedly několik novelizací, 

např. na Slovensku se jednalo o několik novelizací účetní úpravy v letech 2014 

– 2016. Jiné země implementovaly směrnici pouze jednou novelou, 
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a to především zákona o účetnictví (Bušovová, 2016). V následující tabulce 

jsou zobrazeny hodnoty kritérií zemí EU, tak jak je převzaly jednotlivé země. 

Pro země, které nejsou členy eurozóny, byly hodnoty kritérií přepočítány 

z národních měn kurzem ČNB k 1. 1. 2016 

Tabulka 1: Struktura účetních jednotek na základě kategorizace 

Stát 
Mikro účetní jednotky 

Obrat Aktiva Zaměstnanci 

Belgie 700 000 350 000 10 

Británie 720 000 360 000 10 

Bulharsko 700 000 350 000 10 

Česká republika 666 050 333 025 10 

Dánsko 725 000 363 000 10 

Finsko 700 000 350 000 10 

Francie 700 000 350 000 10 

Chorvatsko 680 806 340 403 10 

Itálie 700 000 350 000 10 

Kypr 700 000 350 000 10 

Litva 700 000 350 000 10 

Lotyšsko 700 000 350 000 10 

Maďarsko 632 951 316 476 10 

Malta 750 000 350 000 10 

Německo 700 000 350 000 10 

Nizozemsko 700 000 350 000 10 

Polsko 703 598 351 799 10 

Portugalsko 2 000 000 2 000 000 10 

Rakousko 700 000 350 000 10 

Rumunsko 700 000 350 000 10 

Řecko 700 000 350 000 10 

Slovensko 700 000 350 000 10 

Švédsko 2 000 000 2 000 000 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V obrázku č. 1 jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých členských států pro čistý 

obrat, kde je uveden počet zemí pro jednotlivé úrovně této hodnoty. Obrázek 

č. 2 zobrazuje hodnoty pro kritérium bilanční suma (suma aktiv). Bohužel 

pro Lucembursko, Španělsko, Irsko a Slovinsko se nepodařilo tyto hodnoty 

dohledat. Estonsko pravděpodobně kategorii mikro účetních jednotek 
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nezavedlo, protože jsou známy hodnoty pouze pro malé, střední a velké účetní 

jednotky. 

Obrázek 1: Čistý obrat  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázků je patrné, že 62 % členských zemí přijalo kritérium aktiv ve výši 

350 000 EUR, jak uvádí směrnice. V případě čistého obratu je to 58 %.  Je 

možné vysledovat extrémní hodnoty, které jsou způsobeny zeměmi (Švédsko 

a Portugalsko), které přijaly hodnoty kritérií pro klasifikaci účetních jednotek 

jinak než ostatní země EU. Tyto státy přijaly kritérium počtu zaměstnanců 

ve výši 10, ale hodnotu bilanční sumy a čistého obratu ve výši 2 mil. EUR, což 

je několikanásobně víc, než kolik doporučuje evropská směrnice. Navíc mají 

také jinak postaveno rozlišování velikosti podniků. Jejich implementace 

vychází z toho, že aby byl podnik klasifikován jako mikro, nesmí překročit 

počet zaměstnanců ve výši 10 a výši čistého obratu ve výši 2 mil. EUR 

nebo výši bilanční sumy ve výši 2 mil. EUR. 

Rozložení účetních jednotek v souvislosti s kategorizací v České republice 

k 31. 12. 2016 zobrazuje tabulka č. 2. Z tabulky jasně vyplývá, že mikro 

účetních jednotek je více než 90 % z celkového počtu účetních jednotek. Je tedy 

zjevné, že by se zamýšlené snížení administrativní zátěže dotklo většiny 

účetních jednotek. 
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Obrázek 2: Suma aktiv  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 2: Struktura účetních jednotek na základě kategorizace 

Form

a ÚJ 

Celke

m v ČR 

Mik

ro 

Ma

lá 

Střed

ní 

Vel

ká 

Malá 

auditova

ná 

Mikr

o v % 

vyjádře

ní 

a.s. 
26 

138 

15 

905 

3 

590 
1 742 749 2 208 60,8 

s. r. 

o. 

438 

827 

392 

007 

28 

490 
3 383 873 4 195 89,3 

k. s. 729 543 67 302 22 19 74,5 

v. o. 

s. 
6 387 

6 

255 
80 6 4 13 97,9 

Celke

m 

472 

076 

414 

710 

32 

227 
5 161 

1 

648 
6 435 87,8 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ČSÚ 

Celkový počet všech účetních jednotek k 31. 12. 2016 zahrnuje i mikro účetní 

jednotky s povinností auditu. Dopočtem lze tedy zjistit, že jejich počet je 

11 895. Jejich strukturu dle právní formy nebylo možné zjistit, lze však 

předpokládat, že největší počet auditovaných mikro účetních jednotek 

představují společnosti s ručením omezeným, následované akciovými 

společnostmi. Celkově představují tedy mikro účetní jednotky 90,3 % všech 

podniků v České republice. 
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2 VÝSLEDKY 

V rámci zkoumané oblasti již byl proveden výzkum dopadu zavedení směrnice 

2013/34/EU na mikro podniky v České republice (Manová, Oberreiterová, 

2018). Výzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření, z kterého byly 

získány informace o výši bilanční sumy, čistého obratu a počtu zaměstnanců 

za rok 2016.  Zkoumaný vzorek však obsahoval pouze 66 respondentů (mikro 

podniků), což se jeví pro formulaci relevantních závěrů jako vzorek 

nedostatečný.  

V rámci tohoto článku byla proto provedena analýza českých mikro podniků 

s využitím dat získaných z databáze Amadeus za rok 2016. Vyfiltrovaný 

vzorek činil 78 821 mikro podniků. Byla stanovena hladina významnosti 

na počet vyfiltrovaných mikro podniků, a to 75 %. Následně byla využita 

pro všechna zkoumaná kritéria. Zároveň bylo abstrahováno od nesmyslných 

hodnot jakožto záporná bilanční suma či záporný obrat. Výsledky této analýzy 

jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 3:Data mikro podniků z databáze Amadeus 

Počet podniků  78 821 

Upravený počet 
Kladná bilanční suma 64 839 

Kladný obrat 59 107 

 Počet zaměstnanců 48 614 

Počet odpovídající hladině významnosti 75 % 
Kladná bilanční suma 48 630 

Kladný obrat 44 331 

 Počet zaměstnanců 36 461 

Hodnota kritérií (tis. Kč) 
Kladná bilanční suma 1689 

Kladný obrat 1952 

 Počet zaměstnanců 3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Z dat uvedených v tabulce plyne, že bylo pracováno v rámci bilanční sumy 

s 48 630 podniky a v rámci obratu s 44 331 podniky a v souvislosti s počtem 

zaměstnanců se jednalo o 36 461 podniků. Tyto podniky v souvislosti 

s kritériem bilanční sumy dosahují při nastavené hladině významnosti 

maximálně 1952 mil. Kč a u čistého obratu dosahuje hodnota kritéria 

maximálně 1689 mil. Kč čistého obratu, počet zaměstnanců při takto nastavené 

hladině významnosti činí 3 zaměstnanci. Porovnáme-li získané výsledky s výší 

hodnotových kritérií, které přijala Česká republika pro kategorii mikro 

podniků, bylo by určitě vhodné zvážit snížení těchto hodnot, případně zavést 

členění mikro podniků na více kategorií v souvislosti se snížením jejich 

administrativní zátěže. Zde by bylo možno navrhnout hodnoty sledovaných 
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kritérií ve výši 4 mil. Kč čistého obratu, ve výši 2 mil. Kč bilanční sumy 

a průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 5. Navržené hodnoty kritérií 

vyplývají ze zjištěných údajů, přičemž návrh výše čistého obratu 

je dvojnásobkem výše bilanční sumy, což odpovídá logice vycházející 

ze směrnice, kdy čistý obrat je násobkem bilanční sumy. Počet zaměstnanců 

je navržen na 5 z důvodu, že data z databáze Amadeus poskytují pro toto 

kritérium pouze hodnoty 3 a 7.  

Na stejných datech byla také provedena analýza, kdy výstupem je absolutní 

i relativní četnost zastoupení mikro podniků, pokud by byly upraveny hodnoty 

kritérií výše uvedeným způsobem, tedy na hodnotu čistého obratu ve výši 4 mil. 

Kč, bilanční sumy ve výši 2 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

ve výši 5. V následující tabulce jsou zobrazeny absolutní a relativní četnosti 

upravených hodnot kritérií, včetně jejich kombinací. 

Tabulka 4: Četnosti upravených hodnot kritérií 

Kritérium 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(%) 

Obrat do 4 mil. Kč 55 609 94,08 

Aktiva do 2 mil. Kč 51 148 78,88 

Počet zaměstnanců 5 48 614 100,00 

Počet zaměstnanců do 5 32 002 40,60 

Aktiva do 2 mil. Kč 

a počet zaměstnanců do 5 
30 862 39,15 

Aktiva do 2 mil. Kč a obrat do 4 mil. Kč 41 927 53,19 

Obrat do 4 mil. Kč a počet zaměstnanců do 5 26 070 33,07 

Obrat do 4 mil. Kč, počet zaměstnanců do 5 a aktiva do 2 

mil. Kč 
24 930 31,63 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Z tabulky vyplývá, že více než 70 % mikro podniků dosahuje obratu do výše 

4 mil. Kč a téměř 65 % mikro podniků dosahuje hodnoty bilanční sumy do výše 

2 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že Česká republika přijala na základě směrnice 

doporučené hodnoty těchto kritérií (18 mil. Kč obrat a 9 mil. Kč bilanční suma) 

v důsledku čehož patří v České republice více než 90 % podniků do kategorie 

mikro účetních jednotek, bylo by zajisté vhodné snížit hodnotová kritéria, 

případně rozdělit skupinu mikro podniků na dílčí podskupiny. Na základě 

namodelovaných hodnot kritérií, je patrné, že i poté by většina podniků patřila 

do kategorie mikro účetních jednotek v souladu s dikcí zákona o účetnictví, kdy 

nesmí být překročeny dvě ze tří kritérií. Vhodné by bylo upravit tuto podmínku 

ve smyslu zpřísnění, a to, že nesmí být překročeno ani jedno z uvedených 
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kritérií. Tabulka č. 5 uvádí, jaký by byl počet mikro účetních jednotek v případě 

navrhovaného zpřísnění. 

Tabulka 5: Rozdělení mikro účetních jednotek 

 
Kritérium Počet 

Podíl na 

celkovém 

počtu (%) 

Podíl na 

mikro 

podnicích (%) 

V 

souladu se 

směrnicí 

Podniky celkem 115 536   

Mikro podniky 

(splňují 2 kritéria) 
78 821 68,22  

Mikro podniky 

(splňující všechna 

3 kritéria) 

28 396 24,58 36,03 

Dle 

návrhu 

Podniky celkem 115 536   

Mikro podniky 

(splňují 2 kritéria) 
50 856 44,02  

Mikro podniky 

(splňující všechna 

3 kritéria) 

24 930 21,58 31,63 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Databáze Amadeus obsahuje 115 536 účetních jednotek všech velikostí 

na území České republiky. Z toho je 68 % mikro účetních jednotek, které jsou 

klasifikovány jako mikro na základě směrnice – nepřekračují 2 libovolná 

kritéria. Při navrhované změně (není možno překročit žádné z přijatých kritérií) 

by mikro účetní jednotky představovaly téměř 25 % ze všech účetních jednotek 

a ze stávajících mikro účetních jednotek by se jednalo o 36 %. V případě, 

že by platil návrh, který snižuje hodnotová kritéria (čistý obrat 2 mil. Kč, 

bilanční suma 4 mil. Kč a počet zaměstnanců 5) by mikro podniky 

představovaly 44 % ze všech podniků. Pokud by zároveň platila podmínka, 

že nelze překročit žádné z přijatých kritérií, činil by celkový podíl mikro 

podniků 22 % na všech podnicích a 32 % z mikro podniků dle stávající právní 

úpravy.  

Na tomto místě je však třeba upozornit na skutečnost, že se liší procentní podíl 

mikro účetních jednotek na všech účetních jednotkách mezi údaji z databáze 

Amadeus (68 %) a údaji Českého statistického úřadu (90 %). Tento rozdíl je 

způsoben tím, že i když všechny účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat 

své účetní závěrky ve Sbírce listin, tak mnoho z nich si tuto povinnost neplní, 

především právě mikro účetní jednotky. Je tedy možné předpokládat, že se bude 

ve skutečnosti jednat o více mikro účetních jednotek, které byly vyfiltrovány 

za využití dat z databáze Amadeus. 
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3 ZÁVĚR 

Hlavním přínosem přijetí směrnice mělo být snížení administrativní zátěže 

pro mikro účetní jednotky. Je však nutno konstatovat, že v České republice 

k podstatnému snížení nedošlo. Jak už bylo uvedeno, možnost pro mikro účetní 

jednotky sestavovat účetní výkazy ve zkrácené podobě v době informačních 

technologií není přínosem. Naopak v případě, kdy účetní jednotka bude 

sestavovat výkazy ve zkrácené podobě a současně se bude snažit získat cizí 

zdroje financování, tak budoucí věřitelé budou zajisté požadovat účetní výkazy 

v plném rozsahu. To by pro tyto účetní jednotky znamenalo v konečném 

důsledku naopak zvýšení administrativní zátěže. V souvislosti 

se zveřejňováním je dána od roku 2016 mikro účetním jednotkám možnost 

nezveřejňovat výkaz zisku a ztráty ve Sbírce listin. Tato možnost zajisté snižuje 

dostupnost informací vyplývajících z účetních výkazů pro externí uživatele, 

jimiž mohou být např. potenciální investoři apod.  

Přijetí hodnotových kritérií pro klasifikaci účetních jednotek v České republice 

je na základě provedené analýzy velice benevolentní. Nastavit zjednodušení 

pro nejmenší účetní jednotky je zajisté krok správným směrem, nicméně 

je alarmující fakt, že v současně nastavené kategorizaci se jedná o 90 % všech 

účetních jednotek v České republice. Nastavené hodnoty pro čistý obrat na 18 

mil. Kč, bilanční sumu na 9 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

na 10 je pro Českou republiku jsou velmi vysoké. Domníváme se, 

že je zapotřebí zvážit změny, které by vedly ke snížení hodnot sledovaných 

kritérií. Jako možnost se nabízí úprava, kdy by mikro účetní jednotky nemohly 

překročit žádné z přijatých kritérií. Tak by jejich podíl na celkovém počtu 

podniků činil cca 25 %. Případně se nabízí možnost snížit hodnoty přijatých 

kritérií. Na základě provedeného výzkumu navrhujeme snížit je na 4 mil. Kč 

čistého obratu, 2 mil. Kč bilanční sumy a průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců ve výši 5 současně s podmínkou nepřekročení žádného kritéria. 

Pak by jejich podíl na celkovém počtu podniků činil cca 22 %. V případě 

zredukování počtu mikro účetních jednotek by bylo možné přijmout další 

možnosti, které nabízí směrnice spočívající ve snížení administrativní zátěže, 

a to např. zrušení povinnosti časově rozlišovat skutečnosti v účetnictví, 

případně jim umožnit vedení účetnictví na peněžním principu.  
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