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KOMENTÁŘ K VYHLÁŠCE č. 500/2002 Sb.

Komentář k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, je určena pro podnikatelské subjekty. Tato vyhláška byla naposledy novelizovaná vyhláškou č. 441/2017 Sb., a to s účinností od 1. 1. 2018. Současné znění
je platné jak pro účetní období započatá v roce 2018, tak i v roce 2019.

ª

5R]VDKD]SĤVREVHVWDYRYiQt~þHWQt]iYČUN\
Příklad: Účetní období = kalendářní rok

ª

Společnost s ručením omezeným má jako účetní období stanoven kalendářní rok.
Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 bude sestavovat podle pravidel, která jsou
obsažena v této publikaci. Pro rok 2019 zůstávají ve srovnání s rokem 2018 pravidla pro sestavení účetní závěrky beze změny.

Příklad: Účetní období = hospodářský rok

ª

Společnost s ručením omezeným má jako účetní období stanoven hospodářský rok,
který zahájila dne 1. 4. 2019 a jenž skončil dne 31. 3. 2020. Řádnou účetní závěrku
k 31. 3. 2020 bude sestavovat podle pravidel, která jsou obsažena v této publikaci.
Pravidla pro hospodářský rok zahájený dnem 1. 4. 2019 zůstávají ve srovnání
s účetním obdobím, které započalo 1. 4. 2018, beze změny.

Příklad: Společnost zapsaná do obchodního rejstříku dne 20. 11. 2019

Zápis do obchodního rejstříku je z pohledu společnosti důležitý, neboť se jedná
o den jejího vzniku. Ode dne vzniku (tj. ode dne zápisu do OR) až do dne zániku
(tj. do dne, kdy dojde k výmazu z OR) je právnická osoba povinna vést účetnictví.
Dojde-li k zápisu společnosti do OR v posledních třech měsících kalendářního
roku, může se v souladu s § 3 odst. 4 ZoÚ účetní jednotka (společnost) rozhodnout, zda její první účetní období bude:
• kratší než 12 měsíců, nebo
• delší než 12 měsíců.
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Z pohledu sestavení účetní závěrky tedy mohou nastat dvě varianty:
Varianta I.
Účetní závěrka bude sestavena k 31. 12. 2019 (účetní období je kratší než 12 měsíců). Tato účetní závěrka bude sestavena podle pravidel, která jsou obsažena
v této publikaci.
Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2020 (účetní období bude 12měsíční)
bude sestavena podle pravidel, která budou platná pro účetní období započaté
v roce 2020.
Varianta II.
První řádná účetní závěrka bude sestavena až k 31. 12. 2020 (účetní období je
delší než 12 měsíců), a to podle pravidel, která jsou obsažena v této publikaci.

.DWHJRUL]DFH~þHWQtFKMHGQRWHN
Novinkou zavedenou od roku 2016, kterou musíme před sestavením účetní závěrky vzít na vědomí, je členění účetních jednotek do kategorií účetních jednotek
a skupin účetních jednotek. Poprvé v účetním období započatém v roce 2018 může
dojít ke změně kategorizace u dané účetní jednotky, která následně vyvolá i změny
při správném sestavování účetní závěrky. Změna kategorie může ovlivnit též datum
pro sestavení účetní závěrky, podání daňového přiznání k dani z příjmů, povinnost
ověření účetní závěrky auditorem atd.
Od skutečnosti, do které kategorie bude účetní jednotka patřit, se budou dále
odvíjet její povinnosti týkající se zejména způsobu vedení účetnictví, rozsahu
a obsahu účetní závěrky, zveřejňování informací z účetnictví atd.
Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité vědět, zda daná účetní jednotka patří
do kategorie:
➠ mikro účetní jednotka,
➠ malá účetní jednotka,
➠ střední účetní jednotka, nebo
➠ velká účetní jednotka.
Další členění, které novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2016 přinesla, je
členění skupin účetních jednotek na:
➠ malou skupinu účetních jednotek,
➠ střední skupinu účetních jednotek a
➠ velkou skupinu účetních jednotek.

85

KOMENTÁŘ K VYHLÁŠCE č. 500/2002 Sb.

ª

Podle článku II zákona č. 221/2015 Sb., Přechodná ustanovení, bod 4., v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní
úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího
účetního období. To znamená, že při sestavování účetní závěrky za účetní období
od 1. 1. do 31. 12. 2016 budeme vycházet z kategorizace podle hodnot k 31. 12. 2015.

Příklad: Ukázka počátku nového systému zařazení účetní jednotky
do příslušné kategorie

ª

Společnost s r. o. dosáhla k 31. 12. 2015 následujících hodnot:
• Netto aktiva: 45 mil. Kč
• Roční úhrn čistého obratu: 11 mil. Kč
• Průměrný počet zaměstnanců: 7
Tato společnost s r. o. patří pro rok 2016 do kategorie „mikro účetní jednotka“,
protože je překročena pouze jedna hraniční hodnota, a to aktiva celkem. Pro
zařazení do kategorie „malá účetní jednotka“ by musely být překročeny alespoň
dvě hraniční hodnoty.
Pro rok 2017 zůstává tato společnost „mikro účetní jednotkou“, a to v souladu
s § 1f odst. 2 ZoÚ.

Příklad: Zařazení účetní jednotky do kategorie pro rok 2018

Společnost s r. o. dosáhla následujících hodnot k rozvahovým dnům
Rozvahové dny

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

Netto aktiva celkem

45 mil. Kč

47 mil. Kč

50 mil. Kč

Roční úhrn čistého obratu

11 mil. Kč

19 mil. Kč

22 mil. Kč

7

9

9

Průměrný počet zaměstnanců

Pro účetní období započatá v roce 2016 a 2017 jsou rozhodující hodnoty
k 31. 12. 2015. Pro tato období je společnost zařazena do kategorie „mikro účetní
jednotka“.
Pro účetní období započaté v roce 2018 jsou rozhodující hodnoty k 31. 12. 2016
a 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že dva ukazatele ze tří (netto aktiva celkem
a roční úhrn čistého obratu) spadají do pásma „malá účetní jednotka“, je společnost zařazena pro rok 2018 do kategorie „malá účetní jednotka“.
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Příklad: Zařazení účetní jednotky do kategorie pro rok 2019

Společnost s r. o. dosáhla následujících hodnot k rozvahovým dnům
Rozvahové dny

31. 12. 2017

31. 12. 2018

Netto aktiva celkem

50 mil. Kč

51 mil. Kč

Roční úhrn čistého obratu

22 mil. Kč

25 mil. Kč

9

11

Průměrný počet zaměstnanců

Pro účetní období započaté v roce 2019 jsou rozhodující hodnoty k 31. 12. 2017
a 2018.
Pro účetní období 2019 patří společnost do kategorie „malá účetní jednotka“.

+UDQLþQtKRGQRW\NDWHJRULt~þHWQtFKMHGQRWHN
Hraniční hodnoty /
kategorie ÚJ

Mikro ÚJ

Aktiva celkem netto

≤ 9 000 000

> 9 000 000
≤ 100 000 000

≤ 18 000 000

> 18 000 000
≤ 200 000 000

Roční úhrn
čistého obratu
Průměrný počet
zaměstnanců

≤ 10

Malá ÚJ

> 10
≤ 50

Střední ÚJ
> 100 000 000
≤ 500 000 000

Velká ÚJ
> 500 000 000

> 200 000 000 > 1 000 000 000
≤ 1 000 000 000
> 50
≤ 250

> 250

Mikro účetní jednotka je taková, která nepřekročí alespoň dvě hraniční hodnoty pro mikro účetní jednotku.
Malá účetní jednotka je taková, která není mikro účetní jednotkou a nepřekročí alespoň dvě hraniční hodnoty pro malou účetní jednotku.
Střední účetní jednotka je taková, která není malou účetní jednotkou a nepřekročí alespoň dvě hraniční hodnoty pro střední účetní jednotku.
Velká účetní jednotka je taková, která překročí alespoň dvě hraniční hodnoty
pro střední účetní jednotku. Velkou účetní jednotkou je vždy subjekt veřejného
zájmu nebo vybraná účetní jednotka.
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Rozvahu v plném rozsahu mají povinnost sestavit účetní jednotky, které mají
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (tzn. velká účetní jednotka,
střední účetní jednotka, malá účetní jednotka s povinností auditu a mikro účetní
jednotka s povinností auditu).
Poprvé za účetní období započaté v roce 2018 je účetním jednotkám na základě jejich vlastního rozhodnutí umožněno vykazovat účty časového rozlišení
aktiv v rámci oběžných aktiv a účty časového rozlišení pasiv v rámci závazků.
V následující tabulce je znázorněno porovnání obou možných variant:
Varianta I.

Varianta II.
AKTIVA

D. Časové rozlišení aktiv

C.II.3. Časové rozlišení aktiv

D.1. Náklady příštích období

C.II.3.1. Náklady příštích období

D.2. Komplexní náklady příštích období

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období

D.3. Příjmy příštích období

C.II.3.3. Příjmy příštích období
PASIVA

D. Časové rozlišení pasiv

C.III. Časové rozlišení pasiv

D.1. Výdaje příštích období

C.III.1. Výdaje příštích období

D.2. Výnosy příštích období

C.III.2. Výnosy příštích období

9êND]]LVNXD]WUiW\
9êND]]LVNXD]WUiW\YH]NUiFHQpPUR]VDKX±GUXKRYpþOHQČQt
DRGVWY\KOiãN\
V níže uvedené tabulce je nová struktura výkazu zisku a ztráty, která platí poprvé
za účetní období započaté v roce 2016. Stejná struktura platí i pro rok 2017. Povšimněte si, že ve srovnání s výkazem zisku a ztráty za rok 2015, došlo k výrazným
změnám nejen z hlediska vykazovaných dílčích výsledků hospodaření, ale také
v rámci provozního výsledku hospodaření. Obsahová náplň jednotlivých položek
je shodná s výkazem zisku a ztrát v plném rozsahu. Jedná se tedy o situaci, kdy
se zveřejňují pouze součtové položky, tzn. souhrnné hodnoty za jednotlivé „kapitoly/skupiny“ výnosů a nákladů.
V rámci provozního výsledku hospodaření praxe do roku 2015 běžně pracovala
s ukazateli „obchodní marže“ (položky výkazu zisku a ztráty platné do roku 2015,
tj. I. Tržby za prodej zboží – A. Náklady vynaložené na prodané zboží) a „přidané
hodnoty“ (položky výkazu zisku a ztráty platné do roku 2015, tj. obdobní marže
+ II. Výkony – B. Výkonová spotřeba).
Tyto ukazatele již výkaz zisku a ztráty za účetní období započaté v roce 2016
a později neobsahuje.Ukazatele „obchodní marže“ a „přidaná hodnota“ lze
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spočítat z hodnot vykazovaných v rámci provozního výsledku hospodaření pouze
za předpokladu, že budeme mít k dispozici výkaz zisku a ztráty v druhovém členění v plném rozsahu.
Nelze přehlédnout, že ve výkazu zisku a ztráty již nenajdeme mimořádný
výsledek hospodaření.
Položky výkazu zisku a ztráty

Běžné
období

Minulé
období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
A. Výkonová spotřeba
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−)
C. Aktivace (−)
D. Osobní náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
III. Ostatní provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření (+/−)
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/−)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−)
L. Daň z příjmů
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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Příklad: Malá účetní jednotka, společnost s ručením omezeným

Společnost s r. o. dosáhla následujících hodnot k rozvahovým dnům:
31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

Aktiva celkem netto

42 mil. Kč

44 mil. Kč

47 mil. Kč

Roční úhrn čistého obratu

81 mil. Kč

84 mil. Kč

86 mil. Kč

9

11

12

Přepočtený stav zaměstnanců

ª

1. krok: Kategorizace účetní jednotky
Na základě hodnot dosažených k rozvahovému dni roku 2016 a 2017 patří
tato společnost pro rok 2018 do kategorie „malá účetní jednotka“.
2. krok: Test malé účetní jednotky na povinnost auditu
Na základě hodnot dosažených k rozvahovému dni roku 2017 a 2018 má tato
společnost povinnost ověření účetní závěrky auditorem za rok 2018.

Příklad: Střední účetní jednotka

Společnost s r. o. dosáhla následujících hodnot k rozvahovým dnům:
31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

Aktiva celkem netto

142 mil. Kč

144 mil. Kč

147 mil. Kč

Roční úhrn čistého obratu

281 mil. Kč

284 mil. Kč

286 mil. Kč

39

41

42

Přepočtený stav zaměstnanců

1. krok: Kategorizace účetní jednotky
Na základě hodnot dosažených k rozvahovému dni roku 2016 a 2017 patří
tato společnost pro rok 2018 do kategorie „střední účetní jednotka“.
Vzhledem ke skutečnosti, že testovaná společnost patří pro rok 2018 do kategorie „střední účetní jednotka“, má povinnost ověření účetní závěrky auditorem
za rok 2018, a to bez ohledu na hodnoty dosažené za roky 2017 a 2018.
Výše uvedené účetní jednotky nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní
závěrku:
➠ sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců počínaje prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud
o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,
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➠ sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský
výbor,
➠ pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Komentář k § 15a prováděcí vyhlášky
9\ND]RYiQtQHUR]GČOHQpKR]LVNXD]WUiW\PLQXOêFKOHW
V rámci vlastního kapitálu se od účetního období započatého v roce 2018 v rozvaze
slučuje vykazování nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty do jedné položky.
Struktura výsledku hospodaření minulých let tedy vypadá následovně:
➠ A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/–)
➠ A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/–)
➠ A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–)
Nový způsob vykazování výsledku hospodaření minulých let nemá žádný vliv
na stávající způsoby účtování na účty 428–Nerozdělený zisk minulých let a účet
429–Neuhrazená ztráta minulých let. O eventuálním započtení zisku na úhradu
ztráty minulých let stejně jako doposud je možné účtovat pouze na základě rozhodnutí valné hromady (nejvyššího orgánu) účetní jednotky.
Jedná se tedy pouze o změnu vykazování v rozvaze. Do položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“ vstupují konečné zůstatky
obou účtů (účtu 428 i účtu 429).

Komentář k § 61c prováděcí vyhlášky
Do prováděcí vyhlášky byl s účinností od účetního období započatého v roce 2018
doplněn nový § 61c, který upravuje metodu ocenění majetku reálnou hodnotou
při změně kategorie účetní jednotky.
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Příklad – Nabytí pohledávky postoupením
Popis operace

Částka

MD

D

1. Pohledávka nabytá
postoupením:
Cena pořízení
Jmenovitá hodnota
2. Provize za
zprostředkování
3. Pořizovací cena nabyté
pohledávky

10 000 Kč 315/AE–Ostatní pohledávky
– pořizované
100 000 Kč 75x–Pohledávky

325–Jiné závazky
795–Zúčtovací účet

5 000 Kč 315/AE–Ostatní pohledávky
– pořizované

321–Dodavatelé

15 000 Kč 315/AE–Ostatní pohledávky
– nabyté postoupením

315/AE–Ostatní
pohledávky
– pořizované

Ä3iURYiQt³SRKOHGiYHND]iYD]NĤGOXKĤ
Popis operace

Částka

1. Inkaso pohledávky
– výpis z BÚ

1 210 Kč

221–Účty v bankách

MD

Výpis z BÚ

20 000 Kč

221–Účty v bankách

Pořizovací cena

15 000 Kč

D
311–Odběratelé

2. Částečné inkaso
pohledávky nabyté
postoupením:

Výnos z pohledávky
nabyté postoupením
Snížení jmenovité
hodnoty

315/AE–Ostatní
pohledávky – nabyté
postoupením

5 000 Kč

20 000 Kč

646/AE–Výnos
z postoupených
pohledávek
795–Zúčtovací účet

75x–Pohledávky

9\ND]RYiQtSRKOHGiYHND]iYD]NĤYUR]YD]H
Pro vykazování pohledávek a závazků v rozvaze platí z hlediska členění na krátkodobé a dlouhodobé jiné pravidlo než při jejich účtování.
Při sestavování rozvahy je rozhodující doba splatnosti od rozvahového dne.
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Příklad

Účetní jednotka sestavuje rozvahu v rámci řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019.
Do položky aktiv „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ zařadí pohledávky nebo tu
část pohledávek, které jsou splatné v roce 2019 a dále. V případě, že by mezi
pohledávkami byly též pohledávky splatné v době delší než 5 let od 31. 12. 2019
(tj. v roce 2025 a dále), je povinna tuto skutečnost uvést v Příloze v účetní závěrce
(viz § 39 odst. 1 písm. d) vyhlášky).
Do položky aktiv „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ zařadí pohledávky splatné
v roce 2020 a pohledávky po lhůtě splatnosti. K pohledávkám po lhůtě splatnosti
je třeba vykázat též opravné položky, a to ve sloupci „Korekce“. V této souvislosti
upozorňujeme na skutečnost, že všechny účetní jednotky jsou povinny v Příloze
v účetní závěrce uvést způsob stanovení úprav hodnot majetku, tzn. tvorbu a rozpuštění opravných položek (viz § 39 odst. 1 písm. b) vyhlášky).
Do položky pasiv „C.II. Krátkodobé závazky“ zařadí závazky / dluhy nebo tu
část závazků /dluhů, které jsou splatné v roce 2020, a závazky /dluhy po lhůtě
splatnosti. V případě dodanění závazků /dluhů po lhůtě splatnosti podle zákona
o daních z příjmů doporučujeme tyto evidovat na zvláštním analytickém účtu.
Popis operace

MD

D

Převod dodaněných závazků /dluhů v roce 321/AE–Běžné závazky 321/AE–Dodaněné dluhy
dodanění na zvláštní analytický účet

Toto účtování odpovídá požadavkům ČÚS č. 001, bod 2.2.1., ale především
slouží účetní jednotce pro rychlou orientaci, které závazky /dluhy již byly zdaněny.
V případě, že bude některý z dluhů, který byl již zdaněn, následně zaplacen, slouží
účetní evidence jako podklad pro snížení základu daně v tomto roce.

3RVWXS~þWRYiQtXVSROHþQtNĤVSROHþQRVWLNG\VSROHþQRVWQHQt
SUiYQLFNRXRVRERX GĜtYHVGUXåHQtEH]SUiYQtVXEMHNWLYLW\ 
Právní úpravu společnosti nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v § 2716 a násl. Zde se dočteme, že zaváže-li
se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti
nebo věci, vzniká společnost.
Společníky mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby.
Může se jednat např. o situaci, kdy společníky jsou dvě fyzické osoby, které
mají oprávnění k samostatné činnosti (např. truhlář a čalouník, kteří společně
vyrábějí čalouněný nábytek), nebo smlouvu o společnosti uzavřela právnická
osoba (např. společnost s ručením omezeným) s fyzickou osobou nebo několika
fyzickými osobami.
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Z hlediska organizace vedení účetnictví se v praxi často vyskytuje uspořádání,
kdy jeden společník účtuje o transakcích, které se týkají veškerých aktivit společnosti ve svém účetnictví, a je tedy nutné před uzavřením běžného účetního období
odúčtovat položky, které se týkají ostatních společníků.
ÒþWRYiQtXVSROHþQtNDYHGRXFtKR~þHWQLFWYtYSUĤEČKX~þHWQtKRREGREt
Popis operace

Má dáti

Dal

Odúčtování nákladů

398–Spojovací účet
při společnosti

5xx–Náklady

Odúčtování výnosů

6xx–Výnosy

398–Spojovací účet
při společnosti

Varianta I.
Závazek vůči ostatním
společníkům z titulu zisku

398–Spojovací účet
při společnosti

368–Závazky
ke společníkům sdruženým
ve společnosti

Varianta II.
Pohledávka vůči ostatním
společníkům z titulu ztráty

358–Pohledávky
za společníky sdruženými
ve společnosti

398–Spojovací účet
při společnosti

ÒþWRYiQtXVSROHþQtNDNWHUêÄSĜHEtUi³VYĤMSRGtOQiNODGĤDYêQRVĤ
RGVSROHþQtNDYHGRXFtKR~þHWQLFWYt
Popis operace

Má dáti

Dal

Zaúčtování nákladů

5xx–Náklady

398–Spojovací účet
při společnosti

Odúčtování výnosů

398–Spojovací účet při
společnosti

6xx–Výnosy

Varianta I.
Pohledávka vůči
společníkovi vedoucímu
účetnictví za společnost
z titulu zisku společnosti

358–Pohledávky
za společníky sdruženými
ve společnosti

398–Spojovací účet
při společnosti

Varianta II.
Závazek vůči společníkovi
vedoucímu účetnictví
za společnost z titulu ztráty
společnosti

398–Spojovací účet
při společnosti

368–Závazky
ke společníkům sdruženým
ve společnosti

ČÚS č. 017 neřeší problematiku účetního zachycení majetku a závazků, které
vzniknou za existence společnosti. V praxi však nelze tuto oblast pominout a je
třeba v účetnictví zachytit stav v souladu s právní úpravou, a to za použití výše
uvedených účtů pohledávek či závazků ke společníkům sdruženým ve společnosti
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a spojovacího účtu při odúčtování poměrné části hodnoty majetku a závazků, které
jednotlivým společníkům sdruženým ve společnosti náleží.
V souvislosti s postupy účtování u společníků společnosti, kdy tato společnost
není právnickou osobou, je jistě na místě připomenout ustanovení § 1 odst. 2
písm. g) a § 4 odst. 5 ZoÚ, kde je stanoveno, v jakých případech se fyzická osoba
stává účetní jednotkou a od kdy je taková fyzická osoba povinna vést účetnictví.
Účetní jednotkou jsou fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky
sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této
společnosti je účetní jednotkou.
V praxi se může jednat např. o situaci, kdy fyzická osoba, která není účetní
jednotkou, uzavře smlouvu o společnosti se společností s ručením omezeným
nebo fyzickou osobou – podnikatelem, který vede účetnictví (myšleno podvojné
účetnictví).
Fyzická osoba, která se stala účetní jednotkou z titulu uzavření smlouvy o společnosti, je povinna vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího
po období, ve kterém se:
➠ stala společníkem sdruženým ve společnosti, nebo
➠ některý ze společníků sdružených ve společnosti stal účetní jednotkou,
a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být společníky sdruženými ve společnosti, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví z jiného titulu.
Pozor též na § 4 odst. 7 ZoÚ, kde je stanoveno, že ukončit vedení účetnictví
může fyzická osoba nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních období,
ve kterých vedla účetnictví.
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