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Jednoduché účetnictví (§1f) 

 Právnická osoba může vést jednoduché účetnictví, pokud  

 není plátcem daně z přidané hodnoty, 

 její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 
3 000 000 Kč, 

 hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč, 

 a současně je 

 spolkem a pobočným spolkem,  

 odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní 
odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací, 

 organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, 
mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní 
organizací zaměstnavatelů,  

 církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je 
právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení 
církví a náboženských společností, nebo 

 honebním společenstvem.  

 



Celkové příjmy 

 

Celkovými příjmy 

se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí  

úhrn příjmů zjištěný z přehledu o příjmech a výdajích 

za účetní období.  

Do úhrnu příjmů se nezahrnují  

 průběžné položky a  

 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a  

 příjmy nahodilé a mimořádné. 

 



Hodnota majetku 

 

 

Hodnotou majetku 

se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí  

úhrn majetku zjištěný z přehledu o majetku a závazcích 

sestaveného k rozvahovému dni.  

Do úhrnu majetku se nezahrnují  

 pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady,  

 pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady. 

 



Vznik nebo zahájení činnosti 

 

 

Výše uvedené účetní jednotky  

při vzniku nebo zahájení činnosti  

mohou vést jednoduché účetnictví,  

pokud lze důvodně předpokládat,  

že splní zákonem stanovené podmínky  

k rozvahovému dni prvního účetního období. 

 



JÚ → vedení účetnictví 

 

Přestane-li účetní jednotka,  

která vede jednoduché účetnictví, splňovat podmínky 

pro vedení jednoduchého účetnictví,  

vede účetnictví v plném rozsahu nebo  

ve zjednodušeném rozsahu, 

a to od prvního dne účetního období následujícího po 

účetním období, ve kterém účetní jednotka tuto 

skutečnost zjistila.  

 



vedení účetnictví → JÚ 

 

S výjimkou ukončení činnosti může účetní jednotka 

ukončit vedení účetnictví 

v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu 

a zahájit vedení jednoduchého účetnictví  

nejdříve po uplynutí 5  

po sobě následujících účetních období,  

ve kterých vedla účetnictví v plném rozsahu nebo ve 

zjednodušeném rozsahu.  

 



Výjimky pro JÚ 

 

 

Na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví se nevztahuje  

 

 členění účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké, 

 účtový rozvrh a směrná účtová osnova, 

 povinnost sestavit účetní závěrku v podobě, která se týká 

účetních jednotek vedoucích podvojné účetnictví (tzn. 

rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního 

kapitálu atd.), 



Výjimky pro jú 

 

Na účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví se dále 

nevztahuje  

 

 přepočítávat hodnotu majetku a závazků (dluhů) v cizí 

měně k 31. 12. Výjimku oceňování peněžních prostředků 

v cizí měně, které se k 31. 12. přepočítávají podle 

aktuálního denního kurzu ČNB, 

 tvorba opravných položek, tvorba rezerv podle ZOÚ a 

účtování odpisů dlouhodobého majetku, 

 přepočet hodnoty majetku a závazků na reálnou hodnotu 

podle § 27 ZOÚ. 

 



Účetní závěrka za JÚ 

 

 

Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví  

sestavují  

přehled o majetku a závazcích a  

přehled o příjmech a výdajích.  

 

Přehledy sestaví účetní jednotka nejpozději  

do 6 měsíců po skončení účetního období. 

  

 



Zveřejnění ÚZ JÚ 2014 

Účetní jednotky, které se zapisují 

do VR a nemají povinnost mít ÚZ 

ověřenu auditorem, zveřejňují 

ÚZ a VZ za účetní období,  

které započalo v roce 2014, 

jejich uložením do sbírky listin 

nejpozději do 31. března 2016. 



Zveřejnění ÚZ JÚ 2015 

Účetní jednotky, které se zapisují 

do VR a nemají povinnost mít ÚZ 

ověřenu auditorem, zveřejňují 

ÚZ a VZ za účetní období, které 

započalo v roce 2015,  

jejich uložením do sbírky listin 

nejpozději  

do 30. listopadu 2017. 
 



Archivace JÚ 

ÚJ vedoucí JÚ mají povinnost 

uchovávat  

účetní závěrku a  

výroční zprávu  

po dobu 10 let počínajících 

koncem účetního období, kterého 

se týkají. 



Pokuty 

Pokuta do výše 100 000 Kč za správní delikty: 

 nevedení JÚ  

 nesestavení přehledů v rozsahu a ve lhůtě stanovené 

ZOÚ 

 Přehledy neobsahují zákonem stanovené údaje 

 Nesestavení přehledů k 31.12. 

Pokuta do výše 50 000 Kč za správní delikty: 

 nevedení JÚ v souladu se ZOÚ 

 Porušení povinnosti archivace JÚ 

 nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích a výroční 

zprávy 

 

 

 

 



Daňové rezervy v JÚ 

Tvorbu rezerv může jako výdaj na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů 

uplatnit také poplatník vedoucí JÚ, 

pokud současně vede prokazatelnou 

evidenci těchto rezerv, a to 

maximálně ve výši stanovené touto 

prokazatelnou evidencí. 

§ 3 zákona č. 593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjištění základu daně z 

příjmů. 


