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ZJEDNODUŠENÍ ÚČETNÍCH PRAVIDEL PRO MALÉ A ST ŘEDNÍ PODNIKY
1 

Simplification of accounting rules for small and medium-sized companies 

Zdenka Cardová 

 
V následujícím textu je uveden stručný přehled o řešení některých problémů souvisejících s  
malými a středními podniky  v rámci EU. 

V současné době je na internetových stránkách [1] uveden návrh standardů pro malé a střední 
podniky  (Exposure Drafts of a Proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities), který se má 
komentovat do 1. října 2007.  Text je uveden v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině. 

Dne 14. listopadu 2006 Evropská komise vydala pracovní materiál o měření nákladů a snižování 
administrativní náročnosti v Evropské unii [2]. Tento materiál byl připojen ke strategické analýze 
programu dokonalejší regulace v EU (Strategic review of Better Regulation in the EU). V lednu 
2007 Evropská komise k této problematice vyhlásila akční program. Cíl zmírnit administrativní 
zátěž platí pro všechny oblasti evropské legislativy týkající se firem včetně účetního výkaznictví, 
auditu a práva společností. Ve snaze vyvolat neformální diskusi a neoficiální konzultace s 
příslušnými organizacemi vydala Evropská komise dva materiály: 

první z nich, vydaný v prosinci 2006, má název „Simplification of accounting rules for small and 
medium-sized companies – discussion of possible amendments to the Fourth and Seventh Company 
Law Directive“ (Zjednodušení účetních pravidel pro malé a střední podniky – diskuse o možných 
úpravách Čtvrté a Sedmé směrnice)  

a druhý, vydaný v lednu 2007, má název „Making an SME audit simpler and more relevant, basis 
for discussion – draft” (Jak zajistit zjednodušení a větší věcnost auditu malých a středních podniků 
– podklad pro diskusi [návrh]). 

U většiny změn navrhovaných v materiálech Evropské komise (z prosince 2006 a z ledna 2007) o 
zjednodušení předpisů pro účetnictví a audit malých a středních podniků se zdá nepravděpodobné, 
že povedou k zásadním úsporám nebo ke zmírnění administrativní zátěže. Podle zkušeností se 
hlavní administrativní zátěž, s kterou se potýkají malé a střední podniky, netýká v největší míře 
účetního výkaznictví, ale spíše jiných oblastí – z nich můžeme například uvést:  

- statistické požadavky,  

- požadavky z hlediska daně z příjmů právnických osob,  

- množství navzájem se překrývajících výkazů pro různé regulační účely,  

- frekvenci požadovaného vykazování v některých zemích,  

- nedostatečné využívání elektronického výkaznictví k odstranění duplicit,  

- právní požadavky při zakládání nových společností,  

- požadavky související s daní z přidané hodnoty a jinými nepřímými daněmi,  

- požadavky na rozdělování dividend,  

- legislativu a výkazy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
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- legislativu a výkazy v oblasti zaměstnanosti,  

- místní daně,  

- administrativní náročnost (výpočty, platby a statistické výkazy pro úřady) různých programů 
sociálního zabezpečení.  

Evropská komise prostřednictvím svého Výboru pro regulaci účetnictví a Výboru pro regulaci 
auditu provedla průzkumy o účetnictví a auditu v malých a středních podnicích. Na průzkumech se 
na žádost svých vlád podílely i některé členské organizace FEE, které pomáhaly s vyplňováním 
dotazníků.  

Zveřejnění výsledků těchto průzkumů v členských státech bude znamenat obohacení debaty o 
zjednodušovacím projektu Evropské komise.  

Abstrakt  

Text je zaměřen na stručný přehled o řešení některých problémů souvisejících s malými a středními 
podniky v rámci EU. 
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Summary 

Text is focused on brief summary of posible solutions of certain problems regarding small and 
medium enterpises within EU. 
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