
 



  
  
  

 
 



  
  
  

 
 



  
  
  

 
 



  
  
  

 
 

 

 



  
  
  

Abstrakt 

Předmětem mé práce je popis a analýza vedení daňové evidence a zároveň i stanovení daňové 

povinnosti z příjmů fyzické osoby. Poskytnutí informací pro začínající podnikatele a pro jeho 

rozhodování jakým způsobem bude zdaňovat své příjmy. Obsahem této práce je také 

zaměření se na přínos a omezení vedení daňové evidence porovnání s vedením účetnictví. 

Včetně vymezení základních pojmů daňové evidence s cílem sestavit daňové přiznání k dani 

z příjmu fyzických osob za zdaňovací období. 

 

Klíčová slova 

Podnikatel, daňová evidence, fyzická osoba, podnikání, příjem, výdaj, základ daně. 

 

Abstract 

Subject of my work is description and analysis lead tax accounting at the same time as well as 

assesment tax duties from receipts physical persons. 

Disclosure of information for young enterpriser and for his decision making how he will be 

way  tax his revenue. Content those work is also focus on contribution and limitation lead tax 

accounting compare with conduct accounting procedures. Inclusive delimitation basic 

conceptions tax accounting with the aim of put together tax income-tax return physical 

persons behind period of taxation. 
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Úvod 

Ve své práci jsem se zaměřila na podnikání fyzických osob. Konkrétně jsem si zvolila téma, 

které popisuje a rozebírá daňovou evidenci u drobných podnikatelů. Zaměřila jsem se tedy na 

rozbor daňové evidence. To znamená, že nejprve ve své práci popisuji teoretické předpoklady 

vedení této evidence. Zákon o Daní z příjmů fyzických osob a Zákon o účetnictví nám ukládá, 

které náležitosti a povinnosti musí podnikatel splnit. To také ve své práci popisuji.  Na závěr 

práce jsem vytvořila fiktivní účetní operace, na základě kterých jsem vypracovala konečné 

daňové přiznání fyzické osoby za rok 2009. 

Nedílnou součástí pro chod státu je zdroj jeho příjmů. Hlavním zdrojem příjmů financování 

státního rozpočtu jsou daně, sdružené do daňové soustavy. Daň lze definovat jako povinnou 

platbu státu. Každý podnikatel jí musí zaplatit. Proto jsem i vypracováním daňového přiznání, 

dala určitý návod, jak postupovat.  

Orientace v daňové soustavě je i pro člověka zainteresovaného velmi komplikovaná, natož 

z pohledu začínajícího podnikatele. Vyznat se v této problematice vyžaduje neustálé 

vzdělávání a kontrolu. Složitost daňové soustavy je bohužel způsobena i neustálou novelizací 

zákonů, která velice komplikuje podnikání fyzických osob. 

Obecně podnikatel odvede státu ze svého zisku daň z příjmů. Daň z příjmů patří mezi přímé 

daně  zákon č. 586/1992 Sb.).  Fyzická osoba dle tohoto zákona zdaňuje všechny své příjmy 

za zdaňovací období a vypočtená daň vychází z úhrnu všech základu z příjmů podléhajících 

této dani, bez ohledu na to, zda se jedná o příjmy ze závislé činnosti nebo příjmy z podnikání. 
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1 Úvod do podnikatelské sféry 

1.1 Podnikání 

Dle obchodního zákoníku je podnikání vymezeno touto definicí: 

 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 

 

Fyzická osoba, občan České republiky, se při svém rozhodnutí zahájit podnikání, potřebuje 

především seznámit s právní úpravou podnikání.  

Prvním krokem budoucího podnikatele je seznámení s živnostenským právem. 

Podnikatel dle druhu podnikatelské činnosti, kterou má v úmyslu provozovat, zjišťuje 

z právní úpravy druh odpovídající živnosti. 

1.1.1 Živnost 

Většina živností patří mezi volné živnosti, které sdružují činnosti pro výrobu, obchod, služby. 

Tuto živnost stačí jen ohlásit. 

Další živnosti jsou živnosti vázané či řemeslné, u vázané živnosti dokládáme požadovanou 

odbornou způsobilost- např. vzdělání, praxi. Řemeslná živnost se od vázaných živností liší 

pouze vystudováním řemeslem (př. zámečnictví, kovářství, pekařství). 

U koncesovaných živností musíme splnit odbornou způsobilost, neohlašujeme, ale žádáme o 

ni. 

1.1.2 Získání živnosti 

Živnost, lze získat zaplacením 1000 Kč na Živnostenském úřadě Magistrátu příslušného místa 

bydliště, doložením všeobecných podmínek: 

• Starší minimálně 18 let 

• Způsobilost k právním úkonům 

• Bezúhonnost (ověření v trestním rejstříku) 

 

U vázaných živností zaplatíme 1000 Kč za každou živnost a doložíme nejen všeobecné 

podmínky, ale i odbornou způsobilost-např. ukončení odborného vzdělání či rekvalifikace. 
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1.1.3 Živnostenský list 

Živnostenský list obsahuje:  

• Jméno a příjmení    

• Rodné číslo 

• Bydliště 

• Místo podnikání, které může být totožné s místem bydliště. 

• Předmět podnikání 

• Datum vzniku živnostenského listu 

• IČO 

 

IČO 

Identifikační číslo, je osmimístné číslo přiřazeno ekonomickému subjektu v České republice, 

jak právnické tak fyzické osobě. 

Živnostenský úřad jej přiděluje fyzickým osobám dle provozující živnosti. 

Přidělené číslo nesmí být přiděleno žádnému dalšímu subjektu, a to ani v případě, že původní 

nositel již zanikl. 

 

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.  

V písemné podobě byl nahrazen digitální formou, zápisem do živnostenského rejstříku na 

základě ohlášení živnosti. 

1.2 Registrační povinnosti 

Základními registračními povinnostmi při zahájení podnikatelské činnosti je nejen 

živnostenskoprávní povinnost, ale i povinnost v oblasti registrace podnikatelů u finančního 

úřadu, dále v sociální zabezpečení a zdravotním  pojištění. 

1.2.1 Finanční úřad 

Podnikatel má povinnost do 30 dnů od následujícího dne, kdy mu vzniklo živnostenské 

oprávnění, podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně finančního úřadu. 

Přihláška k registraci je formulář, na jehož základě je fyzická osoba registrována na finančním 

úřadě. Po úspěšném vyřízení přihlášky, fyzická osoba (podnikatel) obdrží osvědčení o 

registraci. 



  
  
  

6

Při jakékoliv změně sídla, bydliště, je povinností podnikatele uvést tyto změny nejpozději do 

15 dnů. 

Tato podnikatelská povinnost je upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

v platném znění. 

 

1.2.2 Okresní správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna 

Další povinnosti podnikatele je přihlášení se jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen 

OSVČ), na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení svého bydliště a na své zdravotní 

pojišťovně. 

U těchto institucí je povinností registrovat se nejpozději do 8 dnů od zahájení podnikatelské 

činnosti. 

 

 V hlavní činnosti podnikání je OSVČ závazná hradit okresní správě sociálního zabezpečení 

(dále jen OSSZ) měsíční zálohy pojistného na důchodovém zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku nezaměstnanosti, současně se může dobrovolně zaregistrovat k úhradě pojistného na 

nemocenské pojištění. 

Hlavní činnost podnikání vzniká tehdy, není - li podnikatel v zaměstnaneckém poměru. 

 

Stejná pravidla k úhradám měsíčních záloh na pojistném platí i u zdravotního pojištění. 

2 Povinnosti podnikatele z titulu daní 
Podnikatel z hlediska svých daňových povinností sleduje tok svých daňových příjmů a spolu 

s nimi i tok daňově uznatelných výdajů. 

2.1 Příjmy 

Příjmem rozumíme podle § 3 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 

peněžité i nepeněžité plnění a příjmy dosažené směnou, které podnikatel získal během svého 

podnikání. 

Příjmy dělíme z hlediska základů daně na daňový (zahrnuté) a nedaňový příjem (nezahrnuté 

do základu daně). 

Daňovým příjmem můžeme označit příjem, který podnikatel získal během prodeje svého 

výrobku, služeb a zboží takzvané tržby. 
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Za nedaňové příjmy považujeme příjmy, které byly dříve zdaněny, např. úvěry, půjčky, 

peněžité vklady. 

2.2 Výdaje 

Podle § 24 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), v platném znění se jedná 

o výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení výše uvedených příjmů.  

Členění výdajů je totožné s členěním těchto příjmů. 

Výdaje, které zákon o daních z příjmů uznává výdajem snižující základ daně, je nazýván 

výdajem daňově uznatelným. 

Příkladem daňově uznatelných výdajů je nákup materiálu, zboží, služeb, mzdové výdaje a jiné 

provozní výdaje. 

Výdaje, nesnižující základ daně, označujeme za nedaňové výdaje, zde příkladem patří osobní 

spotřeba, výdaje na reprezentaci, pořízení majetku, apod. 

2.3 Zdanění příjmů z podnikatelské činnosti 

Podnikatel má právo vybrat si z níže uvedených možnosti, jak zdaní své příjmy z podnikání 

podle ZDP. A to daní stanovenou paušální částkou dle § 7a ZDP, uplatněním výdajů 

procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP a nebo daňovou evidencí dle § 7b ZDP. Současně má 

podnikatel právo své příjmy rozdělit na spolupracující osoby. 

2.3.1 Výdaje uplatňované procentem z příjmů 

V případě, že se podnikatel rozhodne uplatnit výdaje procentem, své výdaje nevykazuje 

v prokazatelné výši, ale procentem z daňových příjmů. 

Dle § 7 odst. 7 lze uplatnit tyto procenta z příjmů:  

 

a. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

80 % ze živností řemeslných (kovářství, kadeřnictví, stolařství, pekařství). 

b. 60 % z příjmů z neřemeslných živnosti (provoz autoškoly, oční optika, průvodcovská 

činnost) 

c. 40 % z jiné samostatné výdělečné činnosti (z příjmů tlumočníků, znalců, lékařů, 

daňových poradců, auditorů) 

 

V částce výdajů jsou zaznamenány veškeré výdaje podnikatele, které vynakládá v souvislosti 

s dosažením příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. 
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U výdajů uplatňovaných procentem je nejen povinností vést záznamy o příjmech ale také vést 

evidenci pohledávek souvisejících s podnikáním a samostatnou výdělečnou činnosti. 

Uplatněnín výdajů procentem nelze změnit za zdaňovací období. 

2.3.2 Daňová evidence 

Daňová evidence je upravena v §7b zákona č.568/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění.  

Základem daňové evidence je jednoduché účetnictví. Novelou zákona o účetnictví, se v roce 

2004 jednoduché účetnictví zrušilo a v následujícím roce bylo nahrazeno daňovou evidenci, 

upravenou §7b ZDP. 

Daňová evidence je méně administrativně náročná a jednodušší. V jednoduchosti zachycuje 

peněžní toky (příjmy a výdaje) související s podnikáním a stav majetku a závazků podnikatele 

na konci zdaňovacího období (kalendářní rok). 

2.3.3 Daň stanovená paušální částkou 

Smyslem ustanovení daně stanovené paušální částkou je možnost sjednání základu daně a 

daně z příjmů fyzických osob (dále jen FO) mezi podnikatelem (poplatníkem daně z příjmů) a 

finančním úřadem na základě předpokládané výše příjmů a předpokládané výše výdajů 

z činností vymezených zákonem ZDP vycházející z ustanovení dle § 7 odst. 1 písm. a) až c). 

Nedílnou součástí je však splnění zákonem daných pravidel. Tyto pravidla se týkají 

podnikatelů, provozující podnikatelskou činnost bez zaměstnanců, nejsou účastníkem 

sdružení a u něhož roční výše příjmů nepřesáhla za předcházející tři zdaňovací období částku 

5 000 000 Kč. Na základě těchto skutečnosti může správce daně na žádost podnikatele 

podanou nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období stanovit daň paušální částkou. 

 

Podniká – li podnikatel za spolupráce druhého z manželů, může o stanovení daně paušální 

částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). Jeho podílem jsou předpokládané příjmy 

a předpokládané výdaje dle poměru stanoveném  v § 13. 

Výše daně paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných příjmů, které jsou 

předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá 

zvláštní sazbou daně, a na výši přepokládaných výdajů, nejméně však ve výši podle § 7 odst. 

7. Do předpokládaných příjmů se zahrnují i příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do 

obchodního majetku, příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách a do 

předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze podle 
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toho zákona odpisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle 

zákona o rezervách. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se 

upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, a o 

předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. 

 

Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s podnikatelem do 15. května 

běžného zdaňovacího období. Pokud stanovený termín nebude dodržen, nelze stanovit pro 

toto zdaňovací období daň paušální částkou. 

Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravenými dle zákona se 

daň vypočte sazbou daně podle § 16. Vypočtená daň se dále sníží o předpokládanou slevu na 

dani podle § 35ba nebo o předpokládanou slevu na dani podle § 35c, uplatněnou 

podnikatelem v žádosti o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 1. 

K předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu podle § 35c se při stanovení daně 

paušální částkou nepřihlédne. Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné 

předpokládané slevy na dani podle § 35 a  35c, nejméně 600 Kč za zdaňovací období. 

 

Dosáhne–li podnikatel v průběhu zdaňovacího období příjmů z prodeje věci nebo práva, které 

byly zahrnuty do obchodního majetku nebo jiných příjmů podle § 6, § 7 odst. 1 písm. d), § 7 

odst. 2, § 8 až 10 v úhrnné výši přesahující 6000 Kč za zdaňovací období, kromě příjmů od 

daně osvobozených a příjmů z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně, než při stanovení 

daně paušální částkou předpokládal, je povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné 

daňové přiznání a příjmy a výdaje z činnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) uplatní v přiznání 

ve výši, ze které správce daně vycházel při stanovení daně paušální částkou, a zaplacenou daň 

paušální částkou započte na výslednou daňovou povinnost. Podáním tohoto přiznání se 

rozhodnutí o dani stanovené paušální částkou ruší. Správce daně může daň paušální částkou 

stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na 3. 

 

Správce daně může zrušit rozhodnutím daň pro zdaňovací období následující po zdaňovacím 

období, v němž bylo zjištěno, že její výše nedopovídá příjmu z činnosti, ze které byla 

stanovena daň paušální částkou, nebo došlo ke změně podmínek uvedených v odstavci 1 

rozhodných pro stanovených daně paušální částkou daně. 
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O stanovení daně paušální částkou sepíše správce daně protokol o ústní jednání. Součástí 

protokolu je i rozhodnutí vyhlášené při jednání, které musí obsahovat zejména 

předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi předpokládanými 

příjmy a předpokládanými výdaji upravený dle zákona, výši uplatněných částek podle § 15, 

výši slevy na dani podle § 35ba nebo slevy na dani podle § 35c, výši daně a zdaňovací období 

se týká. Jestliže poplatník s takto stanovenou daní souhlasí, nelze se proti tomuto 

vyhlášenému rozhodnutí odvolat, v případě jeho nesouhlasu nebude daň paušální částkou 

stanovena. Takto stanovená daň se již nevyměřuje platebním výměrem. 

Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného zdaňovacího 

období. 

 

V  případě takto stanové daně je podnikatel povinen vést jednoduchou evidenci o výši 

dosahovaných příjmů, výši dosahovaných pohledávek a o hmotném majetku používaném pro 

výkon činnosti. Pokud je podnikatel plátcem daně DPH je povinen vést evidenci dle zákona o 

DPH.[1] 

2.3.4 Spolupracující osoby 

ZDP umožňuje podnikateli rozdělit své příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatně 

výdělečné činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení na 

spolupracující osoby. 

Za spolupracující osoby, dle § 13 ZDP, jsou označovány osoby, podílející se spolu 

s podnikatelem na jeho hospodářské činnosti, manželka, manžel, osoby žijící s podnikatelem 

ve společné domácnosti.    

Podíl výše uvedených příjmů a výdajů při podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 

u spolupracujícího manžela (manželky) nesmí činit více než 50 % a částka, o kterou příjmy 

přesahují výdaje, nesmí přesáhnout 540 000 Kč.  

U osoby žijící s podnikatelem ve společné domácnosti nesmí příjmy a výdaje činit více než 30 

% a rozdílná částka mezi příjmem a výdajem smí činit nejvýše 180 000 Kč. 

3 Pojmy Daňové evidence 

3.1 Daňová evidence 

Stanovuje způsob zjištění daňového základu z příjmů z podnikání fyzické osoby.  

Základ daně v daňové evidenci je rozdílem daňových příjmů a daňově uznatelných výdajů. 
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Vedení daňové evidence podnikateli slouží i k informovanosti o hospodaření z jeho 

podnikání. 

3.2 Fyzická osoba 

Je pojmem, užívaným převážně v právu, kde je třeba odlišovat osoby od jiných druhu osob. 

Z hlediska práva se osoby dělí především na osoby právnické a fyzické. Fyzická osoba je 

občan státu, Právnické osoby jsou zpravidla společnosti, družstva a jiné.  

3.3 Majetek a zdroje 

Obchodním majetkem v podnikání se rozumí majetek, který je potřebný k hospodářské 

činnosti. 

Finanční zdroje, jsou zdroje, které tento majetek kryjí. 

Obchodní majetek dělíme, dle vstupní ceny a doby životnosti na majetek dlouhodobý, 

krátkodobý, hmotný a nehmotný. 

3.3.1 Hmotný majetek 

Hmotným majetkem se podle zákona o daních z příjmů rozumí samostatné movité věci,  

soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní 

cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. 

Zde patří mimo jiné budovy, stroje, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata. 

Specifikace určení hmotného majetku je upravena v § 26 odst. 2 ZDP. 

3.3.2 Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek je vymezen, jako majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a 

doba použitelnosti je delší než jeden rok. 

Nehmotný majetek jsou především zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a jiný majetek. 

3.3.3 Jiný majetek 

Jiný majetek chápeme majetkem, který jsme nabyli darováním, zděděním nebo majetkem 

vytvořením ve vlastní režii za účelem obchodování s ním. 



  
  
  

12

3.3.4 Ocenění majetku  

Dle § 29 ZDP v platném znění majetek oceňujeme vstupní cenou. Vstupní cenou majetku 

rozumíme:  

• pořizovací cena (majetek pořízený koupí), 

• reprodukční pořizovací cena (majetek nově zjištěný inventarizací), 

• vlastní náklady (majetek vytvořený vlastní činnosti), 

• hodnota nesplacené pohledávky zajištěná převodem práva 

• cena stanovená pro účely daně dědické nebo daně darovací, 

3.3.4.1 Pořizovací cena 

Pořídí–li podnikatel majetek nákupem tzv. pořizovací cenou, jsou v této ceně zahrnuty i 

náklady související s pořízením majetku, příkladem je dopravné, clo, výdaje na montáž a jiné. 

V peněžním deníku toto pořízení hmotného majetku evidujeme jako nedaňový výdaj 

z pokladny či z bankovního účtu. Daňovým výdajem se stává formou odpisování. 

V případě pořízení nehmotného majetku do 60 000,- Kč nebo technického zhodnocení 

40 000,- Kč je toto pořízení evidováno v peněžním deníku výdajem daňovým.  

Hmotný a nehmotný majetek se během své životnosti opotřebovává, výdaje spojené s jeho 

pořízením se uplatňují formou odpisování v průběhu několika let. 

3.3.5 Vyřazení majetku 

Závěrečnou fázi evidence dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM ) je jeho 

vyřazování. K vyřazování DHM může docházet z těchto důvodů:  

• v důsledku prodeje DHM, 

• v důsledku darování DHM, 

• v důsledku škody nebo manka, 

• v důsledku likvidace majetku po uplynutí doby jeho životnosti, 

• v důsledku přeřazení DHM do osobního užívání podnikatele. 

[2] 

3.4 Odpisy 

Odpisy jsou nástrojem k vyjádření postupného opotřebení majetku. Odpisy jsou daňově 

účinné, snižují základ daně a tím ovlivňují výsledek hospodaření. Odpisování majetku se 

stanovuje podle přílohy č.1k ZDP, zatřízením  do příslušné odpisové skupiny. Odpisové 
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skupiny jsou uvedeny v § 30 ZDP a definují minimální dobu odpisování dle charakteru 

majetku. Doba odpisování minimálně činí: 

Tabulka č. 1 Doba odpisování 
Odpisová skupina Doba opisování  Mimořádné odpisy 

1 3 roky 12 měsíců 

2 5 let 24 měsíců 

3 10 let    

4 20 let   

5 30 let   

6 50let   

 

Způsoby odpisování jsou možné formou metod uvedených v ZDP. Jedná se o rovnoměrné 

odpisování, zrychlené odpisování a nově dle novely o ZDP i mimořádné odpisování. 

 

Tabulka č. 2 Vzorce pro výpočet odpisů 

Vzorce pro výpočet odpisů 

  Rovnoměrné zrychlené  Mimořádné 

První rok 

    vstupní cena  

= -------------------x roční odpisová sazba         

          100            pro první rok  

 

       vstupní cena  

= ------------------- 

           k1 

 

k1… koeficient pro zrychlené 

odpisování v první roce 

  

     vstupní cena  

= ---------------x počet měsíců              

počet měsíců         odpisů v ZO. 

     odpisování 

 

 V dalších 

letech 

odepisování 

    vstupní cena  

= ----------------x roční odpisová   

          100    sazba v dalších letech 

 

     2 x zůstatková cena  

= ------------------- 

           kd –-n 

 

kd... koeficient pro zrychlené 

odpisování v dalších letech 

n….počet let, po které byl 

majetek odepisován 

      vstupní cena  

= ---------------x počet měsíců              

počet měsíců         odpisů v ZO. 

     odpisování 

 

 

Záleží na podnikateli, jaký způsob si zvolí, musí ovšem dodržet zvolený způsob nikoliv ho 

v průběhu měnit. 

Rozdíl hodnoty ceny pořízení a odpisů je zůstatková cena.  
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3.5 Technické zhodnocení 

Technická zhodnocení, (dále jen TZ) jsou zejména výdaje na modernizaci, přístavbu, 

rekonstrukci majetku. TZ nám zvyšuje zůstatkovou cenu majetku. 

3.6 Finanční pronájem 

Finanční pronájem je obchodní vztah mezi pronajimatelem a nájemcem, jehož cílem je 

pronajímat majetek např. budovy, stroje, vozidla a jiné. Nájemce má možnost po ukončení 

nájemního vztahu, předmět nájmu odkoupit, tato forma se nazývá finančním leasingem. Není-

li nájemcem předmět nájmu odkoupen, ale vrácen pronajimateli jedná se o operační leasing. 

Daňová uznatelnost výdajů je upravena v § 24 ZDP. 

3.7 Odběratelsko-dodavatelské vztahy 

Jsou vztahy, jejichž podstatou je obchodně závazkový vztah, upravený občanským nebo 

obchodním zákoníkem. Příkladem v praxi je obchodní kontrakt. 

3.8 Odběratel 

Je osoba, která zpravidla odebírá zboží a přijímá služby za účelem jeho dalšího prodeje. 

3.9 Dodavatel 

Je osoba, která za účelem prodeje prodává zboží a služby odběrateli. 

3.10  Závazky 

Vykazujeme je dluhem (pasivem) podnikatele.   Závazky podnikateli vznikají přijetím služby, 

pořízením zboží, pořízením majetku, kterou je povinen zaplatit.  

Závazek lze uhradit peněžitým a nepeněžitým plněním.  Je vhodné je evidovat podle toho o 

jaké závazky jde, tedy respektive vůči komu je máme:  

• závazky z obchodní smlouvy, 

• závazky vůči státním institucím, 

• závazky vůči bance, 

• závazky vůči zaměstnancům. 

3.10.1 Ocenění závazku 

Závazky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou a při jejich převzetí pořizovací cenou.  

Evidence závazků je obdobná s evidencí pohledávek, včetně povinnosti přepočtu  cizí měny. 
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3.11  Pohledávky 

Pohledávka je aktivem (majetkem) podnikatele. Podnikatel vystavuje pohledávku na základě 

sjednaných podmínek s odběratelem. Obsahem pohledávky jsou údaje o odběratelích, forma 

úhrady, částka a údaje o vykonání služeb, či prodeje výrobků a zboží. Pohledávka vzniká 

uskutečněním sjednaného obchodu a vystavením dokladu. Splatnost pohledávky zpravidla 

bývá ve lhůtě od čtrnácti dní do devadesáti dní. Dle doby splatnosti je rozdělena na 

krátkodobou, dlouhodobou (déle než jeden rok). Dle místa vzniku na tuzemskou a zahraniční. 

Dojde – li k neuhrazení pohledávky ve sjednaném termínu, má odběratel právo účtovat si 

úroky z prodlení. Pohledávka zaniká úhradou.  

U plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se úhrada pohledávky zapíše v deníku do 

příjmů zahrnovaného do ZD a to zapsáním úhrady bez DPH a samotné DPH se zachycuje 

jako příjem nezahrnovaný do ZD. 

3.11.1 Ocenění pohledávky 

Hodnota pohledávky je oceněna dle § 5 odst. 9 zákona č. 586/ 1992 Sb.,ZDP v platném znění 

a to jmenovitou hodnotou, pořizovací cenou, cenou zjištěnou ke dni nabytí darem nebo 

dědictvím. 

Jedná–li se o registrovaného plátce DPH  nebo jim byl v době vzniku pohledávky  a splnil 

vlastní daňovou povinnost na výstupu, v tomto případě se jmenovitá hodnota pohledávky 

snižuje o výši dani z přidané hodnoty. 

V případě pohledávky nabyté za úplatu či vkladem je v daňové evidenci evidována 

v pořizovací ceně. Součástí pořizovací ceny, jsou kromě jmenovité hodnoty i náklady 

související s pořízením pohledávky. 

K pohledávkám se váží tzv. nepřímé daně (DPH a spotřební daň) z jejichž evidence musí být 

prokázány pro účely daňového řízení daňové závazky za každé zdaňovací období. Jde o tzv. 

daň na výstupu, která se na daňovém přiznání porovnává s daní na vstupu (nárokem na 

odpočet), a zjištěný rozdíl pak představuje daňový závazek nebo pohledávku podnikatele vůči 

státu. [2] 

3.12  Zápočet 

Je dohoda mezi odběratelem a dodavatelem na základě obchodního kontraktu o vzájemném 

vypořádání - započtení svých pohledávek a závazků. 
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3.13  Zásoby 

Zásoby nejsou přímo definovány v ZDP, proto vycházíme ze zákona o účetnictví, kde za 

zásoby považujeme: nakupované zásoby (materiál, zboží, zvířata) a zásoby vlastní výroby 

(nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zvířata). 

3.14  Inventarizace 

Inventarizací rozumíme zjištění skutečného stavu zásob, obchodního majetku, pohledávek a 

závazků k  poslednímu dni zdaňovacího období.  

3.15  Cenina 

 Ceniny jsou zpravidla poplatky, jimiž platíme službu státu, případně jiné instituci. Patří zde 

především kolky, dálniční známky a poštovní známky, stravenky, telefonní karty. 

3.16  Mzdová agenda 

Podnikatel působící jako zaměstnavatel v rámci pracovně - právních vztahů je povinen  vést 

personální a mzdovou agendu jednotlivých zaměstnanců. Mzdy zaměstnanců sledujeme na 

mzdových listech. Úhrn jednotlivých mezd zaměstnanců za kalendářní měsíc tvoří tzv. 

rekapitulaci mzdových položek, podklad pro odvody sociálního, zdravotního pojištění, daně 

ze závislé činnosti a výplaty mezd zaměstnancům. 

3.17  Daňový doklad 

Pro účely daňové evidence není doklad prokazující výdaje a příjmy z podnikání právně 

vymezen náležitostmi jako u daňového dokladu dle zákona o DPH. 

Obdobně jako v účetnictví účetní doklad je potřeba, aby doklad daňové evidenci obsahoval: 

- označení dokladu, 

- obsah a datum uskutečnění transakce, 

- částku, 

- účastníky transakce, 

- podpis oprávněné osoby. 

 

V případě registrovaných plátců DPH je tento doklad daňové evidence považován za daňový 

doklad dle ZDPH obsahující současně i daňově identifikační číslo (dále jen DIČ), sídlo plátce 

a příjemce zdanitelného plnění, vyšší ceny bez DPH, sazbu daně. 
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Údaje některých dokladů (faktury, pokladní doklady) se během časového sledu vytrácejí. Pro 

kontrolu a prokazování daňové evidence je potřeba tyto okopírovat a přiložit k originálnímu 

dokladu. 

3.18  Archivace 

Pro prokazování údajů vedení daňové evidence je nutné doklady a zápisy  daňové evidence 

archivovat. Pro archivování vycházíme ze zákona o účetnictví a ZDPH, kdy je povinná 

archivace minimálně 5 let od konce účetního období. U neplátců DPH tedy doklady 

archivujeme 5 let od konce zdaňovacího období. Jsme – li plátce DPH doklady a daňovou 

evidenci archivujeme 10 let od konce zdaňovacího období. V případě, že jsme uplatnili ztrátu 

z podnikání archivujeme minimálně po dobu možnosti uplatnit ztrátu. 

3.19  DPH 

Podnikateli při překročení příjmů ze soustavné podnikatelské činnosti ve výši 1 000 000 Kč 

za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích vyplývá povinnost registrace k daní z přidané 

hodnoty (dále jen DPH). V případě registrace k DPH vzniká neplátci povinnost zatížit svůj 

příjem sazbou DPH. Jedná se o základní sazbu ve výši 19 % a sníženou sazbu daně ve výši 9 

%. Tato daňová povinnost je pro podnikatele daní na výstupu, kterou je plátce povinen přiznat 

ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté zálohy, daň při dovozu zboží, 

daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou nebo daň přiznaná podle § 92a 

ZDPH. 

Daňovou povinnost si může podnikatel snížit na základě nároku na odpočet DPH.  

Nárokem na odpočet DPH je daň na vstupu, která je obsažena v částce za přijaté plnění, daň 

při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou 

k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou nebo daň přiznaná 

dle tohoto zákona. 
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Tabulka č. 3 Rozdělení vstupu a výstupu u DPH 
DPH 

Vstup Výstup 

NÁROK POVINNOST 

Nárok > povinnost 

NADMĚRNÝ ODPOČET 

Nárok < povinnost 

DAŇOVÁ POVINNOST 

 

Daň je podnikatel povinný zaplatit a přiznat FÚ do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.  

3.20  Pokladna 

V pokladně sledujeme tok finanční hotovosti popř. pokladních poukázek. Tok finanční 

hotovosti představuje příjem a výdaj vynaložený v hotovosti podnikatelem. 

Zápisy pohybu hotovosti vedeme v pokladní knize. Tyto zápisy je však možné i vést mimo 

pokladní knihu a to přímo v deníku daňové evidence. 

Záleží na podnikateli, který způsob si zvolí. Ovšem stav hotovosti na pokladně musí být roven 

stavu hotovosti dle fyzické inventury. 

Z hlediska finanční měny zpravidla vedeme pokladní knihu v dané cizí měně a přepočítáváme 

tuto měnu na korunu českou. 

Pro přepočet cizí měny používáme pevný nebo denní kurs vyhlášený Českou národní bankou. 

3.21  Bankovní účet 

Bankovní účet podnikateli umožňuje provádění bezhotovostních transakci příjmů a výdajů. 

Bankovní účet může být vedený i v cizí měně. Příjmy a výdaje jsou zaznamenány na 

bankovním výpise, podle něhož zapisujeme tyto pohyby do peněžního deníku. 

Úroky z běžného bankovního účtu podnikatele jsou příjmem, dle § 8 ZDP (příjmy 

z kapitálového majetku). 

3.22  Rezervy 

Rezerva umožňuje rozložit si výdaj spojený s opravou hmotného majetku, s pěstební činnosti 

a s odbahnění rybníka do několika zdaňovacích období dle zákona č. 593/1992 Sb. v platném 

znění. Doba tvorby rezervy je stanovena v Zákoně o rezervách a řídí se odpisovou skupinou 

majetku. 
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3.23  Přijatá záloha 

Přijatou zálohou rozumíme odběratelem poskytnutou zálohu na budoucí službu. Vstupuje do 

základu daně. 

4 Způsob vedení daňové evidence 
Uvedené pojmy mají v daňové evidenci (dále jen DE) své místo, svůj způsob členění a formu 

zápisů, které řadíme dle charakteristiky těchto pojmů. 

Příjmy a výdaje podnikatele zachycujeme  v časovém sledu v deníku DE uvedeném v kapitole 

páté. 

Pohledávky a závazky podnikatele sledujeme v knize pohledávek a závazků, registrovaný 

plátce DPH zde současně vede i evidenci pro účely DPH.  

Majetek, zásoby, rezervy, pokladnu a mzdovou agendu evidujeme v tzv. pomocných knihách. 

4.1 Evidence pohledávek a závazků  

Pro zachycení pohledávek a závazků podnikatele slouží kniha pohledávek a závazků. 

Obsahem této knihy jsou záznamy nejen z obchodních vztahů (pohledávky vůči odběratelům 

a závazky vůči dodavatelům), mimo jiné zde vedeme i informace o přijatých a poskytnutých 

zálohách, půjčkách, úvěrech, ostatních pohledávkách a závazcích například (splátkové 

kalendáře u nájemného z nebytových prostor), pohledávky a závazky vůči sociálnímu 

zabezpečení, zdravotní pojišťovně, vůči státu, k zaměstnancům a jiné. 

 

Zápisy jsou prováděné v době vzniku, změně či zániků pohledávek a závazků.   

Kniha zobrazuje přehled o nezaplacených pohledávkách a závazcích. 

Vede – li podnikatel v DE pohledávky a závazky a peněžní transakce v cizí měně je povinen 

provést přepočet na tuzemskou měnu. 

Úhrady pohledávek a závazků, hrazeny formou hotovosti nebo bankovní transakcí zapisujeme 

do deníku. 

Zápis úhrady zapíšeme nejprve do knihy pohledávek a závazků a následně do deníku. 

Zápisy pohledávek a závazků jsou chronologicky řazeny dle přiděleného čísla. V knize se 

sledují i přijaté zálohy, které podnikateli vstupují do daňových příjmů. 
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4.1.1 Ostatní pohledávky a závazky 

Pohledávka nebo závazek k finančnímu úřadu se zaeviduje v ostatních pohledávkách a 

závazcích. Úhrada pohledávky nebo platba závazků vstupují nebo nevstupují do ZD z příjmů 

podnikatele dle uznatelnosti daňových výdajů. Za ostatní pohledávku považujeme například 

půjčku poskytnutou z obchodního majetku, vrácení přeplatku ze sociálního, zdravotního 

pojištění. V ostatních závazcích se zejména sledují úvěry, půjčky, finanční leasing a závazky 

sociálního a zdravotního pojištění. 

4.1.1.1  Evidence úvěrů a půjček 

Poskytnutí úvěru podnikatel zachytí v peněžním deníku příjmem nedaňovým. Splátku jistiny  

z úvěru jako výdaj nedaňový a úroky z úvěru jsou nákladem podnikatele, výdajem daňově 

uznatelným. 

4.1.1.2 Evidence finančního pronájmu (leasing) 

Hodnota závazku z finančního leasingu představuje úhrn splátek a zálohu na předmět 

leasingu. Splátky nájemného z finančního pronájmu jsou daňovým výdajem splní–li 

podnikatel podmínky dané v § 24 odst. 4 a 5 ZDP.  

V ostatních závazcích je finanční pronájem zaznamenán na kartě. Základní údaje karty tvoří: 

• celková doba pronájmu, 

• výše vstupní ceny pronajímaného předmětu, 

• úhrnná výše splátek bez DPH za celou dobu 

pronájmu, 

• a další údaje. 

Karta finančního pronájmu se váže na příslušný splátkový kalendář. Zaplacené splátky jsou 

daňovým výdajem v poměrné části dle časového rozlišení splátek za celé období finančního 

pronájmu. 

V roce 2009 novela ZDP nájemné z finančního pronájmu upravuje ještě i v § 24 odst. 4 a. 

4.1.2 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty 

Minimálním rozsahem daňové evidence pro účely DPH jsou:  

a.) uskutečněná plnění z ekonomické činnosti v oblasti služeb a v oblasti dodání zboží 

uváděná v daňovém přiznání. 
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Uskutečněná plnění se provádí v novém daňovém přiznání od 1.1. 2009 do ř.1 až do ř. 2. 

Řádek 21 obsahuje celkovou částku za poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko 

osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24) a ř. 25 ostatní uskutečněná plnění 

s nárokem na odpočet daně. Např. opravou domu pro osobou registrovanou dani 

v Rakousku.  

b.) uskutečněná plnění, neuváděná v daňovém přiznání: Příkladem jsou přijaté náhrady 

škody, přijaté náhrady od pojišťovny, mylné platby, přeúčtování kolků a dalších 

poplatků. 

c.) plnění uskutečněná v tuzemsku osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně:  

     Tato plnění se uvádějí do ř. 50 DaP a jedná se o plnění uvedená v § 51 zákona o DPH. 

Např. pronájem garáže, zprostředkování úvěru pro kupující osobních a nákladních 

automobilů. 

d.) uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně: 

- dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, 

vývoz zboží a další. 

e.) přijatá plnění: 

- přijatá plnění tuzemská v členění s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet a 

s kráceným nárokem na odpočet. 

- přijatá plnění tuzemská z Evropské unie v členění s nárokem na odpočet a bez nároku 

na odpočet a s kráceným nárokem na odpočet. 

- přijatá plnění ze třetích zemí.[4] 

4.2 Pomocné knihy 

Dalšími knihami v daňové evidence, doplňující deník a knihu pohledávek a závazků 

nazýváme pomocné knihy (karty). Podnikatel v DE používá pomocné knihy vyplývající 

z jeho podnikání. 

Řadíme zde majetek, zásoby, pokladnu mzdovou agendu, zákonné rezervy a další.  

4.3 Pokladní kniha 

V pokladní knize sledujeme finanční transakce prováděné v hotovosti. Změnu stavu pokladny 

ovlivňuje činnost podnikatele, při výdaji hotovosti z pokladny vystavujeme výdajový 

pokladní doklad a zapíšeme jej do knihy na stranu výdajů, příjem do pokladny na základě 

příjmového dokladu zapíšeme na stranu příjmů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je stavem 

finanční hotovosti, kterou má podnikatel k dispozici. 
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Pokladní kniha zachycuje veškeré příjmy a výdaje prováděné v hotovosti, včetně úhrad 

pohledávek a závazků i osobní spotřeby podnikatele.  

Podklady z této knihy se současně zapisují do deníku a její evidence slouží také pro účely 

DPH u plátců této daně. 

Obrázek č. Pokladní kniha daňové evidence 
Pokladní 

kniha: 

POKL.1 (v 

Kč) Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 

CISLO DATVYSTAVE POPIS PRIJEM VYDEJ ZUSTATEK 

           1.1.1900 P.stav                                             0 0 48000 

201001 10.1.2009 PHM vozidla                                        0 2100 45900 

201002 15.1.2009 

Úhrada dokladu č. 282001, 

VS:253689                0 15220 30680 

101001 31.1.2009 Úhrada dokladu č. 2009002                         2450 0 33130 

202001 12.2.2009 PHM                                                0 1500 31630 

103001 1.3.2009 příjmy z průběžných položek                       20000 0 51630 

203003 23.3.2009 Úhrada dokladu č. 282003, VS:9639                 0 45000 6630 

203002 14.4.2009 dar                                                0 5000 1630 

      

 

4.3.1 Evidence dlouhodobého a nehmotného majetku 

Hmotný a nehmotný majetek evidujeme v knize (kartě) hmotného a nehmotného majetku. 

Evidence v knihách vzniká popisem úplných údajů o těchto majetcích: datumem zařazení do 

užívaní, názvem, údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů, údaje o technickém 

zhodnocení hmotného majetku, datumem a způsobem vyřazení a další údaje nutné o 

identifikaci. 

V  deníku toto pořízení hmotný majetek evidujeme jako nedaňový výdaj z pokladny či 

z bankovního účtu. Daňovým výdajem se stává formou odpisování. 

4.3.2 Evidence odpisování 

V pomocné knize hodnotu odpisu zachytíme na kartě majetku. 

Obrázek č.2 Karta majetku 
KARTA MAJETKU č.000001 1 STŘEDISKO:   

NÁZEV: Osobní automobil              MÍSTO: 1 

POPIS: Hmotný ZAKÁZKA:   

KÓD: 125466     
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DATUM POŘÍZENÍ: 31.5.2006 

TYP 

ODPISOVÁNÍ:  Zrychlený 

DATUM ZAŘAŽENÍ: 2.6.2006 

ODPISOVÁ 

SKUPINA 2 

DATUM ZAHÁJENÍ 

ODPISOVÁNÍ: 2.6.2006 

POŘIZOVACÍ 

CENA:  220 000,00 

DATUM VYŘAZENÍ 

Z EVIDENCE:   

CELKOVÁ 

CENA:  220 000,00 

ZPŮSOB VYŘAZENÍ:   

DAŇOVÁ 

ZŮS.CENA: 17 600,00 

    

ÚČETNÍ 

ZŮS.CENA:  220 000,00 

 

4.3.3 Evidence zásob 

Forma evidování zásob není v DE závazná, záleží na podnikateli, jaký způsob si zvolí. 

Nejčastěji zásoby zachycujeme na skladových kartách. Náležitostmi zásob na skladových 

kartách jsou především tyto údaje: 

 - název zásoby, datum pořízení, pořizovací cena, datum vyřazení zásoby a množství jednotek 

dané zásoby. Z této evidence musí podnikatel zjistit skutečný stav zásob, prokázat je 

v hmotném stavu a stanoveným způsobem je ocenit.  

Zásoby při pořízení oceňujeme podle způsobu nabytí v podnikání. Pořizovací cenou vlastními 

náklady, darováním nebo děděním, vkladem do obchodního majetku.  

Specifikace způsobu ocenění jsou shodná v kapitole o ocenění majetku.   

Na skladových kartách sledujeme pohyby zásob v metodách zvolených podnikatelem, 

metodou FIFO nebo váženým aritmetickým průměrem. 

4.3.4 Evidence zákonných rezerv 

Rezervy sledujeme na kartách v knize majetku. Podnikatel nejčastěji vytváří rezervu na 

opravy hmotného majetku, kterou lze tvořit na hmotný majetek ve vlastnictví s dobou 

odpisování 5 a více let. Na kartě rezervy sledujeme tvorbu i její čerpání. 

Tvorba rezervy je daňovým výdajem za podmínek, kdy finanční prostředky v plné výši 

rezervy připadající na jedno zdaňovacího  období jsou převedeny na samostatný účet v bance. 

Výše rezervy na opravy hmotného majetku je dána charakterem hmotného majetku určeného 

k opravě a účelem této opravy. Za zahájení opravy se považuje termín, ve kterém fyzicky 

proběhnou práce na daném předmětu opravy. 
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Maximální doba tvorby rezervy činí u hmotného majetku dle příslušné odpisové skupiny, do 

které je majetek přiřazen. 

Nedojde – li k realizaci opravy nebo nebude – li rezerva vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím 

období následujícím po zdaňovacím období tak jak bylo předpokládáno, bude zrušena. 

4.3.5 Mzdová evidence 

Mzdovou evidenci tvoří mzdové listy a rekapitulace úhrnu mezd. Záznamy z mzdové 

evidence zachycujeme v knize závazků a platby zahrneme do deníku jako daňový výdaj. 

Mzdový list 

Mzdový list vedeme měsíčně každému zaměstnanci. Základem mzdového listu jsou 

přinejmenším tyto údaje:  Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, odpracovaný a 

neodpracovaný čas, výpočet hrubé mzdy, srážky pojistného, daně, daňové slevy, daňové 

bonusy, výpočet zálohy na daň a další náležitosti upraveny v § 38j ZDP. 

 

Mzdovým výdajem podnikatele je hrubá mzda zaměstnance a odvody zdravotního pojištění 

ve výši 9 % sociálního pojištění ve výši 25% z hrubých mezd zaměstnanců.  

5 Deník daňové evidence 

V  deníku zapisujeme údaje o uvedených příjmech a výdajích v časovém sledu. Z hlediska 

hospodaření podnikatele za jeden kalendářní měsíc. Zápisy evidované v deníku jsou příjmy a 

výdaje uskutečněné v hotovosti, transakce příjmů a výdajů provedené bankou, průběžné 

položky, zápočty pohledávek a závazků v nepeněžité formě a závěrkové operace. 

5.1 Struktura deníku 

Struktura deníku vychází z potřeb podnikatele a základní členění je na příjmy a výdaje tvořící 

základ daně. 

Struktura deníku se člení na příjmy, výdaje a průběžné položky. Příjmy se dále člení 

 na příjmy zahrnované do základu daně -  příjmy z prodeje zboží, prodeje výrobku a služeb, 

ostatní příjmy a příjmy nezahrnované do základu daně evidující DPH, úvěry, dotace, dary a 

vklady. Výdaje se člení na výdaje na dosažení, zabezpečení a udržení příjmů, které se dále 

klíčují: nákupem materiálu, nákupem zboží, mzdami, platbou na sociálním a zdravotním 

pojištění za zaměstnance, provozní režii a výdaje neovlivňující základ daně tvořené nákupem 
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investičního a finančního majetku, platbou daně z příjmů, platbou DPH, osobní spotřebou 

podnikatele, dary a rezervami.  

Z úhrnu pohybů těchto zápisů zjistíme rozdíl mezi daňovým příjmem a daňovým výdajem, 

který je ukazatelem dílčího základu daně z příjmů na konci zdaňovacího období. 

5.2 Průběžné položky 

Průběžné položky zobrazují peněžní transakce, které jsme buď z pokladny vydali  nebo jsme 

je do ní vložili, transakce však nemohou být připsány na bankovní účet, neboť dosud nedošlo 

k obdržení bankovního výpisu. Taktéž se zde zobrazují i pohyby převodu transakci mezi 

dvěma podnikatelskými účty. 

V praxi evidujeme tři příklady: - vklad hotovosti na bankovní účet 

- výběr z bankovního účtu do pokladny 

- transakce mezi účty podnikatele 

 

1.) Vklad hotovosti na bankovní účet 

Při odvodu hotovosti z pokladny na bankovní účet, nejprve vystavíme výdajový pokladní 

doklad na danou částku, který zachytíme v peněžním deníku jako výdaj z pokladny a následně 

musíme tuto částku zapsat i jako příjem v průběžných položkách. 

Jakmile obdržíme bankovní výpis, tuto částku připíšeme příjmem  bankovního účtu do 

peněžního deníku a výdajem v průběžných položkách. 

 

2.) Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny 

Vybíráme-li z bankomatu určitou částku, vystavíme příjmový pokladní doklad, který 

v peněžním deníku evidujeme příjmem hotovosti do pokladny a výdajem v průběžných 

položkách.  

Po obdržení výpisu z bankovního účtu se tento výběr zachytí v peněžním deníku jako výdaj 

z bankovního účtu a jako příjem v průběžných položkách. 

 

3.) Převod mezi dvěma účty 

Při převodu mezi bankovními účty položku převodu zachytíme dle jednotlivých bankovních 

výpisů a současně do peněžního deníku. 

 

Vždy na konci zdaňovacího období musí být stav průběžných položek roven nule. 
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S výjimkou výběru hotovosti z bankomatu v poslední den zdaňovacího období 

6 Daňová evidence ke konci zdaňovacího období 

Pro řádné sestavení daňového přiznání je nejprve nutné knihy daňové evidence uzavřít 

k poslednímu dni zdaňovacího období: 

a) zjištěním souhrnné částky údajů sledovaných v peněžním deníku, a to příjmů a výdajů 

v pokladnách, na bankovních účtech a vyrovnáním průběžných položek, celkových 

příjmů a výdajů v předepsaném členění dle ustanovení ZDP. 

b) zjištěním neuhrazených pohledávek a závazků 

c) zjištěním stavu majetku a zásob 

d) zjištěním stavu kursových rozdílů u bankovních účtů vedených v cizí měně. 

Tyto přehledy jsou podkladem pro vyplnění přílohy č. 1. tabulky D daňového přiznání. 

Na konci zdaňovacího období deník daňové evidence doplníme o zdanitelné příjmy a daňové 

výdaje podle ZDP, které nejsou peněžními toky. Úpravou výdajů se zejména jedná o doplnění 

uplatnění odpisů hmotného majetku, tvorbu zákonných rezerv, zůstatkovou cenu vyřazeného 

DHM. Úpravou příjmů si navyšujeme základem daně zpravidla o tyto položky: zrušení 

zákonné rezervy z důvodu jejího nevyčerpání, příjmem z postoupených pohledávek, aktivací 

hmotného majetku vytvořeného ve vlastní režii.  

7 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
Daňová povinnost vyplývající z daňového přiznání je zdrojem příjmů státního rozpočtu. 

Podnikateli je daňové přiznání ukazatelem zejména přílohou č. 1 hodnocení jeho ekonomické 

činnosti za zdaňovací období. 

7.1 Povinnost podat daňové přiznání 

Daňové přiznání k dani z příjmů FO má povinnost podat fyzická osoba, jejichž roční příjmy, 

které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o 

příjmy vymezené a výjimky uvedené v § 38g ZDP. Znamená to tedy, že podnikatel, který 

vykazuje daňovou ztrátu je povinen podat daňové přiznání.  

 

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. března kalendářního roku na příslušném 

finančním úřadě dle místa svého bydliště. V případě zpracování daňového přiznání na základě 
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plné moci daňového poradce nebo advokáta, se lhůta podání prodlužuje o tři měsíce, tedy do 

30. června kalendářního roku.  

Daňové přiznání podává podnikatel nejčastěji formou tiskopisu vydaném Ministerstvem 

financí České republiky. Nedílnou součástí tiskopisu přiznání jsou Přílohy č. 1 až 3. Papírový 

formulář není jedinou možností, podání daňového přiznání. Daňové přiznání je možné podat 

také v elektronické podobě, odesláním souboru prostřednictvím datové schránky. 

 

Termíny určené pro podání daňového přiznání jsou dle Zákona o správě daní a poplatků 

současně termínem pro platbu daně.  

Daň může být hrazena i přeplatkem, kterou máme na dani jiné. 

Nedojde – li k uhrazení daně včas, může finanční úřad uplatnit vůči podnikateli úrok 

z prodlení. 

Úhrn základu daně se snižuje o položky dle § 15 ZDP a daň se snižuje o slevy na dani 

uvedené v 35ba. 

Daňový formulář není jediným přehledem o příjmech a výdajích, který je podnikatel povinen 

podat. Povinností je podat i přehled příjmů a výdajů pro účely sociální a zdravotního 

pojištění.   

 

 

8 Souhrnný příklad daňové evidence 
P ř í k l a d :  

Podnikatelka Žaneta Škorcová je vdaná, studentem prezenční formou studia do 26 let věku, 

manžel je zaměstnán, v roce 2009 jeho příjmy nepřesahují částky vyšší než 68 000,- Kč. 

Podnikatelka má jedno vyživované dítě. V roce 2009 uhradila penzijní připojištění v hodnotě 

18000,-Kč, životní pojištění v hodnotě 10200,- Kč a úroky z úvěru na bytové potřeby činily 

32000,- Kč. Je neplátce DPH. Podniká již třetím rokem v oblasti prodeje kosmetického zboží. 

Podnikatelka vykazuje na začátku a konci zdaňovacího období roku 2009 tyto stavy ve výši:  
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Tabulka č. 4 Počáteční a konečné stavy daňové evidence roku 2009 

Hmotný majetek 52800  Hmotný majetek 28850  
Peněžní prostředky 

v hotovosti 48000  
Peněžní prostředky 

v hotovosti 1630  
Peněžní prostředky na 

bankovních účtech 120000  
Peněžní prostředky na 

bankovních účtech 389430  

Zásoby zboží 286000  Zásoby zboží 14720  

Pohledávky 27000  Pohledávky 150000  

Závazky 3500  Závazky 1500  

      

Pozn.: Hmotný majetek tvoří osobní automobil  

8.1 Základní operace daňové evidence v roce 2009 

1.) Podnikatel vystavil dne 13. 1. 2009 vydanou fakturu (dále jen VF) za zboží ve výši 

200 000,- Kč, hrazenou bankovním převodem. 

VF se zapíše do knihy pohledávek a závazků 

2.) Dne 15. 1. 2009 nakoupil pohonné hmoty 

O nákupu dokladu PHM zapíšeme do deníku přes pokladnu výdajem daňově účinným.  

3.) Tentýž den podnikatel hotově nakoupil zboží na přijatou fakturu (dále jen PF) v hodnotě 

15 220,- Kč. 

PF zapíšeme do knihy pohledávek a závazků, úhrada projde nejprve přes knihu a po té 

do deníku, kde se zapíše pokladnou jako výdaj v hotovosti. 

4.) 31. 1. 2009 vystavena VF na prodej zboží ve výši 2450,- Kč v hotovosti. 

Do knihy pohledávek a závazků zaevidujeme VF, úhradu zapíšeme na základě 

příjmového dokladu příjmem do pokladny a do deníku ji zaneseme daňovým příjmem.  

5.) Ke dni 2. 2. 2009 podnikatel z banky obdržel bankovní výpis. Na bankovním výpise byla 

připsaná transakce provedená dne 27. 1. 2009 úhrada VF ve výši 200 000,- Kč, platba 

bankovních poplatků ve výši 258,- Kč a přijaté úroky 1,36 provedené bankou.  

5.a) VF se uhradí dle bankovního výpisu dnem připsání do knihy pohledávek a 

závazků, příjmem na bankovní účet a v deníku je pohyb této transakce sledován 

příjmem daňovým. 

5.b) bankovní poplatky zapíšeme v deníku výdajem ke dni platby, výdajem daňovým. 

5.c) úroky z běžného účtu jsou v deníku zapsány příjmem z kapitálového majetku. 

6.) Nákup pohonných hmot 12. 2. 2009 ve výši 1500,- Kč, shodný s položkou 2. 
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7.) 26. 2. 2009 PF za poskytnuté služby v částce 79 800,- Kč. 

Fakturu zaevidujeme v knize pohledávek a závazků. 

8.) 1. 3. 2009 výběr hotovosti z bankomatu v částce 20 000,- Kč.  

Dle dokladu z bankomatu o výdeji hotovosti, vystavíme příjmový pokladní doklad, 

který v peněžním deníku evidujeme příjmem hotovosti do pokladny a výdajem 

v průběžných položkách. 

9.) 1. 3. 2009 Podnikatel vystavil zálohovou fakturu na zboží ve výši 170 000,- Kč. 

Přijatou zálohu evidujeme do knihy pohledávek a závazku, jako pohledávku. 

10.) Bankovní výpis za měsíc březen 2009,  

10a.) Výběr hotovosti uskutečněný v operaci č. 8, zachytíme v peněžním deníku 

výdajem z BÚ a příjmem v průběžných položkách. 

10b.) dle výpisu byla uhrazena PF z operace č. 7 dne 7. 3. 2009. 

Úhrada faktury bude zapsána jako daňový výdaj do deníku příjmů a výdajů a zároveň 

se tato úhrada zapíše do knihy pohledávek a závazků. 

10c.) a přijatá záloha z operace č. 8 dne 20. 3. 2009  

Zápis úhrady nejprve zapíšeme do knihy pohledávek a závazku a následně do deníku 

daňovým příjmem. 

10d.) poplatky provedené bankou zapíšeme dle operace č. 5. c 

11.) nákup počítače na fakturu v hodnotě 45 000,- Kč, hrazenou v hotovosti 

  dne 23. 3. 2009.  

Prvotně PF zapíšeme do knihy pohledávek a závazků, úhradu zapíšeme do knihy pohledávek 

a závazků z pokladny ji přeneseme do deníku, výdajem nedaňovým. 

Pořízení počítače zaevidujeme do knihy majetku a rozhodneme se o způsobu jeho odpisování. 

12.) Dar v hotovosti poskytnutý sportovnímu klubu ve výši 5000,- Kč dne 14. 4. 2009. 

Platbu daru zapíšeme do deníku přes pokladnu výdajem daňově neúčinným.  

13.) Dne 1. 4. 2009 VF na prodej zboží ve výši 320 000,- Kč, snížena o zaplacenou zálohu 

z operace č. 8. 

Do knihy pohledávek a závazků zaevidujeme VF. 

14.) 18. 4. 2009 PF za telefonní služby ve výši 1500,- Kč. 

Do knihy pohledávek a závazků zaevidujeme PF. 

 

Před uzavřením deníku příjmů a výdajů se provede úprava příjmů a výdajů ovlivňující ZDP 

a. uplatnění odpisů u osobního automobilu a počítače, 
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b. uplatněním výdaje na dopravu (pohonné hmoty, doprava). 

Ukázka z příkladu deníku daňové evidence je uvedena na konci této práce v příloze č. 2 

Použité údaje jsou vytvořeny pouze pro tento příklad. 

8.2 Sestavení daňového přiznání 

Sestavené daňové přiznání je přílohou č. 1 mé bakalářské práce. 

Podkladem pro sestavení daňového přiznání je souhrnný příklad. 

V první části daňového přiznání jsou na straně č. 1 uvedeny údaje o poplatníku daně 

(podnikateli). 

Oddíl 2, str. 2  

Ř. 37 základ daně z podnikání (údaje přeneseny z přílohy č. 1, řádku 113) 

Ř. 38 základ daně z kapitálového majetku (úroky z běžného účtu) 

Ř. 45 úhrn základ daně 

Oddíl 3, str. 2 

Ř. 46 podnikatel uplatnil dar dle § 15 ZDP 

Ř. 48 podnikatel uplatnil zaplacené penzijní pojištění v maximální výši dle ZDP 

Ř. 49 podnikatel uplatnil zaplacené životní pojištění 

Ř. 54 je úhrn nezdanitelných části 

Ř. 56 ZD daně před zdaněním  

Ř. 58, 60 vypočtená daň 

Str. 3, uplatněné slevy na dani dle § 35ba  

Tabulka č. 1  

Ř. 64 uplatněna sleva na poplatníka (podnikatele)  

Ř. 65 na manžela 

Ř 69 studium 

Ř. 70 úhrn uplatněných slev 

Tabulka č. 2, údaje o vyživovaných dětech 

Ř. 72 daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

Ř. 75 daňový bonus  

Oddíl 7  

Ř. 91 rozdíl na dani po uplatnění slev (celková daňová povinnost) 

Po uplatnění slev vznikl podnikateli přeplatek (daňový bonus), který nárokuje žádosti 

v části č. 4 daňového přiznání. 
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Příloha č. 1 

První část přílohy tvoří úhrn údajů o podnikání z vedení daňové evidence. 

Ř. 101 příjmy z podnikání (údaj přehledu z daňové evidence) 

Ř. 102 výdaje z podnikání (údaj přehledu z daňové evidence) 

Ř. 104 a 113 dílčí základ daně z podnikání 

Doplňující údaje tvoří odpisy, uplatněny ve výdaji na ř. 102 

Druhá část přílohy č. 1 

Tabulka D, zobrazení počátečních a konečných stavů dle jednotlivých knih daňové evidence. 

9 Swot analýza daňové evidence 

Každá právní forma účetní evidence má své specifika a ne každá se hodí pro jakýkoliv typ 

podnikání. Pomocí předchozího příkladu a popisu daňové evidence jsem ve své práci nakonec 

zhodnotila slabé a silné stránky vedení této evidence. Tuto porovnávám s vedením evidence u 

právnických osob (podvojné účetnictví). 

 

Silné stránky       

+ nenáročná na administrativu,                            

+ jednodušší rozsah vedení účetnictví                        

+ vhodnější pro menší a střední podnikatele       

+ podnikatel může rozdělit své příjmy                

   na spolupracující osoby         

+možnost snížit daně na základě ztráty 

  z podnikání 

Slabé stránky 

- pracnější sestavení výkazu o hospodaření podnikatele   

- menší přehlednost zpracovaných účetních údajů 

- nutnost pečlivé evidence pomocných knih 

- rozsah a způsob vedení daňové evidence není pevně stanoven  
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10 Závěr   

Základním kamenem pro tvorbu daňové evidence je rozhodnutí osoby žijící na území České 

republiky podnikat jako fyzická osoba. Z hlediska podnikání musí však tento podnikatel  

splnit podmínky dané zákonem, které v této práci podrobně popisuji. Vymezuji rovněž 

základní pojmy daňové evidence, nutnost sledovat toky příjmů a výdajů své hospodářské 

činnosti a vést pomocné knihy této evidence. Účelem této práce je snaha lépe porozumět 

vedení daňové evidence. A to zejména vlastním uvedeným příkladem „Daňového přiznání“ a  

zhodnocením silných a slabých stránek této evidence. V bakalářské práci jsem se mimo jiné 

zaměřila i na legislativní úpravy v průběhu roku 2009 s retroaktivní účinnosti k 1.1. 2009. 
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