
Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o
stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech, o peněžních tocích a výsledku hospodaření za účetní
období.

Datum publikace: 07.11.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Pokud je podnikatel účetní jednotkou (§ 1 zákona o
účetnictví), pak se na něj vztahuje povinnost vést
účetnictví (§ 4 zákona o účetnictví) a sestavit účetní
závěrku (§ 6 odst. 4 zákona o účetnictví).

1.1. Podstata účetní závěrky

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané
vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu
majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku
hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za
účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účetní
období a komentáře k účetním výkazům, podstatným
informacím o účetní jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

1.2. Obsah účetní závěrky

Obsah účetní závěrky (§ 18 zákona o účetnictví) závisí na kategorii účetní jednotky (§ 1, § 1a, § 1b
zákona o účetnictví).

Kategorie účetních jednotek obsahuje tabulka č. 1.

Účetní jednotka Aktiva celkem Roční úhrn čistého
obratu

Průměrný počet
zaměstnanců

Mikro 9 000 000 Kč 18 000 000 Kč 10

Malá 100 000 000 Kč 200 000 000 Kč 50

Střední 500 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč 250

Velká <500 000 000 Kč <1 000 000 000 Kč <250

Velká subjekty veřejného zájmu, vybrané účetní jednotky,

Následující tabulka uvádí obsah účetní závěrky.
Tabulka č. 2: Obsah účetní závěrky
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/hana-brezinova
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1396268&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1396308&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1396389&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1396634&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1396268&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=5675691&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=5675700&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3


Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Problematika účetní závěrky je vypracována jako seriál a budeme se jí věnovat i v dalších odborných
článcích. Přinášíme jejich stručný přehled : 

Účetní závěrka pro podnikatele
Příprava účetní závěrky
Sestavení účetních výkazů a přílohy
Audit účetní závěrky
Schválení a zveřejnění účetní závěrky
Archivace účetní závěrky

 

Poznámky pod čarou:
Související interní směrnice

Uzávěrka účetních knih a sestavení účetní závěrky

Související předpisy SZČR
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
462/2016 Sb.

Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2021, všechna práva vyhrazena

Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Stránka 2 / 2

https://www.daneprolidi.cz/clanek/1--ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/2--priprava-ucetni-zaverky-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/3--sestaveni-ucetnich-vykazu-a-prilohy-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/4--audit-ucetni-zaverky-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/5--schvaleni-a-zverejneni-ucetni-zaverky-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/6--archivace-ucetni-zaverky-2019.htm
https://www.daneprolidi.cz/interni-smernice/uzaverka-ucetnich-knih-a-sestaveni-ucetni-zaverky.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-462

