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1. Úvod 

Se vstupem České republiky do Evropské Unie v roce 2004 nastalo mnoho změn v české 

legislativě. Změna se týkala i zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, proto se i pro podnikatele 

mnohé změnilo. Může se jednat například o změnu evidence, přechod z daňové evidence na 

účetnictví podnikatelů. I tato změna s sebou přináší mnoho nejistot, a proto by na ni měli být 

vlastníci pečlivě připraveni. Podnikatelé mají nejspíše strach z nové, neznámé skutečnosti, 

z nedostatečné informovanosti o tomto přechodu nebo z potřeby nového softwarového 

vybavení. Největší a oprávněná obava však nastává se zvýšením daňové povinnosti, což 

opravdu v některých případech může nastat. Jejich obavy jsou po zhodnocení všech faktů 

oprávněné, jelikož vedení účetnictví podnikatelů je od daňové evidence odlišné. Po 

uskutečnění přechodu však podnikatelé zjistí, že přechod neznamená pouze starosti, ale 

přinese jim mimo jiné i mnoho výhod.  

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je fakt, že v účetní praxi se 

s tímto přechodem můžeme setkat, a proto bych byla ráda, kdyby se tato práce stala také 

pomůckou podnikatelům, kterých se přechod týká a pomohla jim vyřešit veškeré nejasnosti a 

vzniklé problémy. Dalším důvodem je i můj osobní zájem prostudovat celou tematiku a tím 

také rozšířit své znalosti z oblasti účetnictví.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat daňovou evidenci a účetnictví podnikatelů, 

vysvětlit jednotlivé kroky přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů z hlediska 

účetního i daňového, specifikovat základní účetní pravidla přechodu a v neposlední řadě vše 

aplikovat na případové studii. 

Ve své bakalářské práci budu popisovat postup přechodu z vedení daňové evidence na 

účetnictví podnikatelů ve třech částech. V úvodní se budu věnovat teoretickým pojmům 

daňové evidence a účetnictví podnikatelů, vysvětlím základní principy, specifikuji právní 

předpisy či osoby vedoucí jednu z těchto evidencí. V následující kapitole rozeberu jednotlivé 

kroky přechodu a jejich podrobné vysvětlení. V průběhu tohoto oddílu se také dostaneme 

k nejčastějším chybám, které mohou při přechodu nastat. V poslední části zachytím kroky 

přechodu na praktickém příkladu. Tato případová studie bude řešena na základě činnosti 

fiktivní firmy. 

Při zpracování bakalářské práce jsem použila metodu srovnávání, metodu analýzy a 

syntézy.
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2. Charakteristika daňové evidence a účetnictví podnikatelů 

Evidovat podnikatelskou činnost je nutné při každém podnikání a to kvůli povinnostem, 

které máme vůči státu a jiným institucím, ale také proto, aby podnikatel věděl, jak je jeho 

podnikatelská činnost úspěšná. Některým subjektům ukládají právní předpisy vést účetnictví, 

jiné subjekty se mohou rozhodnout, kdy je pro ně výhodnější vést účetnictví a kdy daňovou 

evidenci. Záznamy o této podnikatelské činnosti mohou mít tedy dvě formy a to: 

 daňovou evidenci,  

 účetnictví podnikatelů (dále účetnictví). [4] 

2.1. Charakteristika daňové evidence 

Další řádky budou věnovány změnám, které nastaly v souvislosti s daňovou evidencí a také 

vysvětlení základních pojmů a principů daňové evidence.  

2.1.1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví 

Začátkem roku 2004 nastalo v podnikatelské sféře mnoho změn. Do této chvíle byly 

účetními jednotkami všechny osoby, které vedly jednoduché či podvojné účetnictví. 

Počátkem roku 2004 bylo z právních předpisů zrušeno jednoduché účetnictví podnikatelským 

subjektům a bylo nahrazeno tzv. daňovou evidencí. Se změnou z jednoduchého účetnictví na 

daňovou evidenci nenastává žádný daňový dopad, evidenční stránka by však s daňovou 

evidencí měla být snadnější a méně náročná než u jednoduchého účetnictví. Tyto fyzické 

osoby měly s přechodem mimo jiné povinnost sestavit přehled o majetku a závazcích a 

přehled o příjmech a výdajích. Další změnou, která v souvislosti s novelou zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) nastala je fakt, že forma evidence, 

kterou budeme používat, bude záviset na dosaženém obratu, který bude podrobněji definován 

v dalších částech práce. Do okamžiku této změny se dle obratu nerozhodovalo, obrat neměl 

žádný vliv na evidenci podnikatelské činnosti. I když novela zákona o účetnictví již 

neuvažovala v roce 2004 s jednoduchým účetnictvím, byla dána fyzickým osobám, 

prokazujícím povinnosti pro daňové účely, možnost přechodného období tak, aby 1. 1. 2005 

bylo jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou evidencí. [7] 
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2.1.2. Princip daňové evidence 

Daňová evidence, na rozdíl od jednoduchého účetnictví, již není komplexně upravena 

jediným legislativním předpisem. Problematiku daňové evidence již nyní řeší zákon  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon o daních z příjmů), který ji ve svém §7b 

definuje takto: „Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:  

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

b) majetku a závazcích.“ [11] 

Základní princip daňové evidence spočívá na rozdíl od účetnictví podnikatelů v odděleném 

sledování peněžní stránky hospodaření a evidence dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek 

a závazků. Taková forma vedení zahrnuje několik funkcí:  

 evidenční funkce – díky vedení daňové evidence můžeme zjistit stav podnikových 

příjmů a výdajů (na základě peněžního deníku) a také obchodního majetku či 

závazků (z pomocných a ostatních knih), 

 informativní funkce – z jednotlivých evidenčních knih můžeme poskytnout informace o 

podniku interním zájemcům (vedení podniku) či externím zájemcům (bankovní 

instituce, obchodní partneři), 

 kontrolní funkce – umožňuje provádět kontrolu hospodaření uživatelům interním či 

externím, např. finančnímu úřadu při kontrole daní či institucím zdravotního 

pojištění a sociálního zabezpečení při kontrole v oblastech sociálního a zdravotního 

pojištění, 

 preventivní funkce – přispívá k zajištění ochrany majetku a to pomocí podrobné 

evidence veškerého majetku a důkladné a pravidelné inventarizace majetku firmy, 

 rozborové funkce – díky peněžnímu deníku můžeme provádět analýzy příjmů a výdajů 

podniku. [5] 

Výhodou daňové evidence oproti účetnictví je její menší administrativní náročnost, je 

značně jednodušší po metodické stránce, s čímž souvisí nižší náklady na technické vybavení. 

2.1.3. Právní předpisy upravující vedení daňové evidence 

Jak jsem již zmínila výše, v ČR neexistuje právní předpis, který by komplexně upravoval 

vedení daňové evidence. Proto odpovědi na otázky týkající se daňové evidence je nutné 
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vyhledávat ve více právních předpisech. Hlavním zdrojem informací o daňové evidenci je 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále pouze zákon o daních z příjmů) a zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále zákon o účetnictví). 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon o daních z příjmů se ve svém §7b věnuje vysvětlení daňové evidence a také 

principu daňové evidence. Z odstavce 3 se dozvíme informace o oceňování: „Pro ocenění 

majetku a závazků v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle §29, pohledávky se 

oceňují podle §5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními 

náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zvláštního právního 

předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo darem. 

Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní 

prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.“ [11] 

 V dalším odstavci §7b zákona o dani z příjmů je stanoveno, že poplatník je povinen zjistit 

ke konci zdaňovacího období skutečné konečné stavy veškerých zásob (provést inventarizaci).  

V posledním odstavci tohoto paragrafu je zmíněna povinnost uchovávat veškeré evidenční 

knihy a doklady. Lhůtu povinného uchovávání zjistíme v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád 

a tato lhůta tedy činí minimálně tři roky po roce, za které bylo podáno daňové přiznání, max. 

však 10 let. [13] V dalších paragrafech zákona o daních z příjmů nalezeme výčet výdajů, které 

jsou či nejsou z daňového hlediska uznatelné jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. V příloze zákona je pak možné dozvědět se o postupu při přechodu z daňové 

evidence na účetnictví podnikatelů a naopak z hlediska daňového. Tato problematika bude 

předmět této práce na dalších stránkách. 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon o účetnictví se daňové evidenci příliš nevěnuje. Vyplývá z něj pouze možnost dle 

§1 odstavce 2, kdy můžeme vést daňovou evidenci a kdy máme povinnost vést účetnictví. 

Toto rozhraní představuje, jak již bylo zmíněno, obrat podniku. 

Bohužel více právních předpisů ani vyhlášek Ministerstva financí ČR se daňové evidenci 

již nevěnují. Praxe si však s nedostatkem právní úpravy poradila tak, že daňová evidence je 

vedena relativně stejným způsobem a na stejných principech jako původní jednoduché 
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účetnictví. Proto při pochybnostech lze využít i předpisy s platností do konce roku 2003, 

pokud však nejsou v rozporu se současnou legislativou. 

 

2.1.4. Interní směrnice 

Důležitým předpisem, který však nevyplývá z legislativ státu, je interní směrnice. Žádný 

zákon nestanovuje povinnou tvorbu této směrnice, nepřímo to však z jednotlivých zákonů a 

předpisů vyplývá. V této směrnici by měl podnikatel zejména stanovit způsob vedení daňové 

evidence, uvést informace o používaném softwaru, seznam použitých evidenčních knih, 

zkratek a symbolů a stejně důležitý je i způsob číslování dokladů, oceňování a odepisování 

majetku a veškeré metody, které se při podnikání budou aplikovat.  

2.1.5. Subjekty vedoucí daňovou evidenci 

Daňovou evidenci mohou vést pouze ty fyzické osoby, které:  

 mají zdanitelné příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (jednotlivé 

činnosti jsou uvedeny v zákoně o dani z příjmů v §7), 

 nemají povinnost vést účetnictví (dle §1 odst. 2 zákona o účetnictví), 

 nemají daň stanovenou paušální částkou (dle §7 odst. 13 zákona o dani z příjmů), 

 vykazují skutečně vynaložené výdaje uplatňované k zjištění základu daně z příjmů (dle 

§7 odst. 13 zákona o daních z příjmů). [5] 

2.1.6. Daňová evidence vedena zjednodušeným způsobem 

Daňovou evidenci lze vést v plném rozsahu, kdy při zjišťování základu daně uplatňujeme 

veškeré výdaje, které skutečně vznikly s naší podnikatelskou činností. Vedení zjednodušené 

evidence spočívá v uplatnění ne skutečných výdajů, ale výdajů stanovených procentem z 

příjmů. Toto zavedení mělo za cíl především motivovat budoucí podnikatele k výkonu jejich 

činnosti. Sníží se administrativní zátěž jak podnikatele, tak i státu a pozitivum zde nalézají i 

správci daní, kterým odpadají kontroly správného uplatnění výdajů daňových a nedaňových. 

Mají tedy více času ke kontrole rizikovějších a větších podniků. 

Přesto však musí podnikatel vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, evidenci 

hmotného a nehmotného majetku a plátce DPH i evidenci daně z přidané hodnoty. Následující 

tabulka ukazuje vývoj výdajů uplatňovaných procentem z příjmů dle zákona o daních 

z příjmů: 
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Tab. 2.1.1 Vývoj výdajů uplatňovaných procentem z příjmů 

Příjem 2009 2010 2011 

       Příjem z podnikání    

Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % 80 % 80 % 

Příjmy ze živností řemeslných 80 % 80 % 80 % 

Příjmy ze živnostní (mimo řemeslných) 60 % 60 % 60 % 

Příjmy z podnikání dle zvláštních předpisů 60 % 40 % 40 % 

 Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti    

Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z prům. vlastnictví... 60 % 40 % 40 % 

Příjmy z nezávislého povolání 60 % 40 % 40 % 

Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatelů… 60 % 40 % 40 % 

Příjmy insolvenčního správce 60 % 40 % 40 % 
Příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku - - 30 %1 

Zdroj: [11] 

Většinu podnikatelů určitě potěší, že daňová reforma v roce 2012 a 2013 nepočítá se 

změnou výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, zůstanou tedy na dosavadních úrovních 

80 %, 60 % a 40 % dle jednotlivých provozovaných činností uvedených §7 odst. 1 a 2.

                                                 
1 Zavedení pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku je novinkou pro rok 2011. Do této doby bylo 
možné využít výdaje uplatňované procentem z příjmů pouze u soukromého pronájmu dle §10 zákona o dani 
z příjmů u majetku, který však nebyl zařazen do obchodního majetku. 
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2.1.7. Knihy v daňové evidenci 

Forma daňové evidence není předepsána, a proto záleží na volbě fyzické osoby, jakou 

formu a které knihy si k vedení daňové evidence zvolí. Nejčastější z používaných knih jsou 

zobrazeny v následujícím schéma: 

Schéma 2.1.1 Knihy používané v daňové evidenci 

 

Zdroj: [5] 

Peněžní deník 

Forma peněžního deníku není zákonně upravena, a proto si jeho formu vytvoří každý 

podnikatel sám. Může k tomu využít buď software vytvořený přímo pro vedení daňové 

evidence, běžně dostupný software v počítačích určený např. pro tvorbu tabulek, případně 

můžeme také využít tiskopisů. Pokud si vybereme technickou formu, musí být vždy 

převoditelná na písemnou. [5] 

Peněžní deník je nejdůležitější knihou daňové evidence, protože z něj podnikatelé čerpají 

informace o toku peněžních prostředků, o stavu příjmů a výdajů daňově uznatelných a daňově 

neuznatelných, důležitých pro zjištění základu daně a daňové povinnosti. V peněžním deníku 

Knihy v daňové 
evidenci 

Peněžní deník Evidence majetku a 
závazků 

Pomocné knihy 

Karty dlouhodobého 
majetku 

Kniha finančního 
majetku 

Karty zásob 

Kniha cenin 

Kniha pohledávek a 
závazků 

Mzdová agenda 
(mzdové listy) 

Kniha nepřímých daní 

Kniha zakázek 

Kniha jízd 

A další 
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zachycujeme pouze ty účetní případy, které se uskutečnily na základě PPD, VPD, VBÚ 

případně VÚD a to jako tzv. zahajovací zápisy na začátku účetního období (počáteční stavy), 

dále běžné zápisy během období a jako poslední tzv. závěrkové práce (sumarizace či kurzové 

rozdíly). V peněžním deníku se zachycují také průběžné položky rozdělené na příjmy a 

výdaje, které slouží k překlenutí časového nesouladu mezi přijetím či vystavením obou 

dokladů související s účetní operací (např. při převodu hotovosti z pokladny na běžný účet a 

naopak). Jednotlivé účetní případy jsou seřazeny dle data jejich uskutečnění. Peněžní deník 

může mít několik stránek, každá stránka však musí být opatřena názvem firmy, zdaňovacím 

obdobím, celkovým počtem stránek peněžního deníku a číselným označením aktuální stránky. 

Kniha dlouhodobého majetku 

Do souboru této evidence patří karty majetku dlouhodobého hmotného či nehmotného. 

Tyto karty, někdy nazývané také jako inventární karty dlouhodobého majetku, slouží ke 

shromáždění veškerých informací o majetku, např. o jeho názvu, způsobu jeho pořízení a také 

o ceně pořízení (s případným specifikováním na jednotlivé složky ceny), dále informace o 

zařazení do odpisové skupiny a o výši daňových odpisů za jednotlivé roky. 

Kniha finančního majetku  

Tato kniha shromažďuje informace o finančním majetku zahrnutého do obchodního 

majetku, kterými mohou být např. akcie, dluhopisy, podílové cenné papíry aj. Kniha 

finančního majetku je rozdělena do dvou částí a to na nákup a prodej. V části nákupu 

uvedeme především datum pořízení, emitenta, jmenovitou hodnotu cenného papíru a hodnotu 

pořizovací. V oddílu prodeje je možné uvést datum prodeje, počet prodaných kusů a tržní 

cenu, případně konečný zůstatek konkrétního druhu cenného papíru. 

Karta zásob 

Karta zásob představuje evidenci veškerých zásob, které firma využívá při svých 

výrobních činnostech, např. materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata, 

zboží či drobný dlouhodobý majetek, který dle interních směrnic nenaplňuje charakteristiku 

dlouhodobého majetku. V této kartě zjistíme údaje o názvu zásob, datu pořízení, ceně pořízení 

a především informace o veškerém pohybu zásob do skladu (na základě příjemky) či ze 

skladu (na základě výdejky) a konečných stavech v jednotkách naturálních i peněžních. 
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Kniha cenin 

Kniha cenin je formálně velmi blízká knize zásob. Evidujeme zde však ceniny, zejména 

poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky či dálniční známky. Kniha by měla 

obsahovat minimálně druh ceniny, datum pořízení a jednotlivé pohyby opět v naturálních a 

peněžních jednotkách. 

Kniha pohledávek a závazků 

Tuto knihu používáme z důvodu evidence pohledávek a závazků z obchodních vztahů a 

vztahů s jinými institucemi (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovna). Slouží k zaznamenávání 

vzniku, úhrady či inkasa a také k identifikaci odběratelů či dodavatelů. Kniha pohledávek a 

závazků může být rozdělena samostatně pro pohledávky a samostatně pro závazky. Pokud je 

podnikatel plátcem nepřímých daní (DPH či spotřební daň), je nutné vyjádřit daňové závazky 

za zdaňovací období, nárok na odpočet a vrácení daně, zaplacené zálohy na daň a tedy i 

celkový výsledný vztahů vůči finančnímu úřadu za zdaňovací období. 

Pomocné knihy 

Do pomocných knih podnikatel zahrnuje veškerou evidenci, kterou uzná za vhodnou. Do 

této kategorie může spadat např. mzdová agenda (k evidenci mzdových výpočtů a mzdových 

listů), kniha nepřímých daní (k evidenci DPH, spotřební a ekologické daně), kniha zakázek  

(k evidenci přijatých zakázek) či kniha jízd (k evidenci využívání automobilu zapsaného do 

obchodního majetku firmy). 

Každá karta musí obsahovat identifikační údaje podnikatele a další náležitosti. 

2.1.8. Výkazy v daňové evidenci 

• Výkaz o příjmech a výdajích 

Povinnost sestavovat výkaz o příjmech a výdajích stanovuje zákon č. 589/1992 Sb.,  

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Paragraf 15 

tohoto zákona říká, že: „Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala 

samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona 

podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech 

a výdajích za tento kalendářní rok.“ [14].  
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Toto sestavení není povinné posílat pouze okresní správě sociálního zabezpečení, ale také 

příslušné zdravotní pojišťovně (dle §24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění). [15] To vše je nutné pro výpočet záloh placených následující kalendářní 

rok na sociální pojištění a zdravotní pojištění podnikatele. Při sestavování tohoto výkazu 

vycházíme z peněžního deníku. 

• Výkaz o majetku a závazcích 

Tento výkaz, který je součástí daňového přiznání, nám podává podrobný přehled o 

veškerém majetku a závazcích a to v hodnotách na začátku a konci zdaňovacího období. Tyto 

údaje zjistíme z jednotlivých inventárních karet, karet zásob, knihy pohledávek a závazků a 

jiných. 

2.2. Účetnictví podnikatelů 

Účetnictví je možné definovat jako metodicky ucelený systém informací jak o finančním 

hospodaření, tak i o výsledku hospodaření podnikatelského subjektu. [4] Účetnictví tedy 

slouží k úplnému evidování veškerých pohybů majetku, kapitálu cizího či vlastního a 

v neposlední řadě také nákladů a výnosů a s nimi souvisejícího výsledku hospodaření. Pokud 

se podnikatelský subjekt sám rozhodně či mu vznikne povinnost na základě zákona o 

účetnictví vést účetnictví podnikatelů, stává se účetní jednotkou.  

Subjekty, které mají povinnosti vést účetnictví dle zákona o účetnictví: [12] 

 právnické osoby, které mají sídlo na území ČR,  

 zahraniční právnické osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují činnost,  

 organizační složky státu,  

 fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají příjem z podnikání, pokud jejich 

obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 000 000 Kč, 

 ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

 ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis. 
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„Obratem se dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty rozumí souhrn úplat 

bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, 

kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v 

tuzemsku, jde-li o úplaty za: 

 zdanitelné plnění, 

 plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 

 plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle §54 až 56, jestliže nejsou 

doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku7c) a odpisovaného 

nehmotného majetku7c) nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem7d), o 

kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci.“ [10] 

2.2.1. Účetnictví podnikatelů v plném a zjednodušeném rozsahu 

Účetní jednotky mohou vést účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu. 

Zjednodušený rozsah mohou využít pouze některé účetní jednotky, především občanská 

sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, společenství 

vlastníků jednotek, honební společenství a příspěvkové organizace, pokud to zřizovatel této 

organizace svolí. Z těchto účetních jednotek ale pouze ty, které splňují přesně stanovené 

podmínky dle zákona o účetnictví specifikované v §9. [12] 

Ostatní účetní jednotky mohou vést zjednodušený rozsah účetnictví pouze v případě, že 

nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. 

Všechny ostatní jednotky, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou povinny vést 

účetnictví v plném rozsahu. 

Hlavní zásady při zjednodušeném rozsahu účetnictví: 

 podnikatel může k účtování používat pouze účtových skupin nebo kombinovat tyto 

skupiny se syntetickými účty, 

 podnikatel nemusí používat analytické ani podrozvahové účty, 

 podnikatel může spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize – tzv. „americký 

deník“, 

 podnikatel tvoří opravné položky a rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů a rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku 

v 2. a vyšší odpisové skupině,  
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 podnikatel používá pouze minimálně časové rozlišení (nejčastěji na finanční leasing), 

 podnikatel nemůže přeceňovat majetek ani závazky na reálnou hodnotu,  

 podnikatel má možnost sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. [4] 

Jelikož má vedení účetnictví v plném rozsahu lepší vypovídací schopnost, odborníci i 

zkušení podnikatelé vždy doporučují vedení v plném rozsahu. 

Úkolem účetnictví je zaznamenávat účetní realitu podle účetních zásad uvedených 

v zákoně o účetnictví tak, aby mohly sloužit jak pro interní uživatele (manažeři, majitelé, 

akcionáři, společníci, zaměstnanci), tak i pro externí uživatele (poskytovatelé cizího kapitálu, 

dodavatelé, zákazníci, instituce zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení).  

2.2.2. Právní úprava účetnictví podnikatelů 

Účetnictví podnikatelů upravuje mnoho právních předpisů ČR, primárním z nich je 

bezpochyby zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon dále upřesňují České účetní 

standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v neposlední řadě 

také vyhláška MF č. 500/2002 Sb. Další legislativa se týká obecně podnikajících subjektů na 

území ČR. Může se jednat např. o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o daňové zákony 

jako např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční či další legislativa (zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce). Jako další předpis, kterým se účetní jednotka řídí, sice nemá podobu zákonů, 

ale vydává ho ministerstvo financí. Jedná se o směrnou účtovou osnovu. Nyní se na jednotlivé 

zákony a předpisy podíváme blíže. 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Tento zákon představuje základní legislativu pro všechny účetní jednotky. Tento zákon ve 

své úvodní části vymezuje osoby, které jsou účetními jednotkami, a věnuje se také účetním 

zásadám. V další části nalezneme časovou hranici, od které jsou účetní jednotky povinny vést 

účetnictví. V následujících se zákon zabývá pravidly při vedení účetnictví, např. formě 

účetního dokladu a účetních knih, účetními zápisy. Popisuje také způsoby oceňování majetku 

a závazků a jejich inventarizaci, postup při uzavírání knih a také se věnuje účetní závěrce. 

V závěrečných částech se dozvíme o úschově účetních písemností a opravách v nich, uvedeny 
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jsou i sankce za porušení účetních předpisů. V neposlední řadě se věnuje problematice 

používání výpočetní a jiné techniky při vedení účetnictví. 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky  

č. 500/2002 Sb.  

Tyto standardy vydalo Ministerstvo financí ČR s účinností od 1. 1. 2004 a jejich hlavním 

cílem je určité sjednocení účetních postupů a metod. Uvádí především příklady zaúčtování na 

příslušné účty. 

• Vyhláška MF č. 500/2002 Sb. 

Vztahuje se na účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v účetnictví. Stanoví 

rozsah účetní závěrky, obsahové vymezení položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, 

dále účetní metody a jejich použití. Obsahuje také směrnou účtovou osnovu. 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Jedná se o nejdůležitější právní předpis upravující obecně podnikatelskou činnost. Zde jsou 

specifikovány jednotlivé obchodní společnosti, jejich vznik a zánik, jejich orgány, základní 

kapitál, povinné fondy, ručení, práva a povinnosti společníků a další. Zákon upravuje i 

základní formu a povinné náležitosti jednotlivých obchodních smluv. Mezi nejdůležitější, 

které jsou v tomto zákoně upraveny, patří kupní smlouva, smlouva o prodeji či nájmu 

podniku, smlouva o úvěru, smlouva o zprostředkování či smlouva o obchodním zastoupení.  

• Daňové a ostatní předpisy 

Patří sem předpisy, které pouze zlepšují orientaci účetním zaměstnancům v oblastech jejich 

pracovní činnosti, např. zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

či zákon o dani z příjmů. 

• Směrná účtová osnova 

Směrná účtová osnova má za úkol sjednotit organizaci účetnictví podnikatelů ve státě. 

Vydává je Ministerstvo financí ČR pro sedm okruhů účetních jednotek (podnikatele, 

organizační složky státu, banky, pojišťovny, obecně prospěšné společnosti a zdravotní 

pojišťovny). Účtová osnova má podobu seznamu všech účetních tříd a účetních skupin, ze 

kterých bude účetní jednotka vycházet při sestavování konkrétního účtového rozvrhu. 
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Účetní jednotky se dále mohou řídit dalšími ustanoveními, na rozdíl od výše zmíněných se 

nejedná o pravidla stanovená a vynucovaná státem. Podnikatelský subjekt si v nich stanoví 

vlastní pravidla, kterými se při své činnosti musí řídit. Patří mezi ně tzv. vnitřní účetní 

směrnice (interní směrnice). 

• Vnitřní účetní směrnice 

Vnitřní účetní směrnice je předpis situovaný přímo na tu účetní jednotku, která tuto 

směrnici vydá. Upravuje například oběh účetních dokladů, provádění inventarizací, oceňování 

jednotlivých složek majetku, způsob účtování zásob atd. 

2.2.3.   Základní principy při vedení účetnictví podnikatelů 

Pro běžné zaznamenávání účetních případů se používá soustava účtů, a to vždy na základě 

účetního dokladu podvojným zápisem. To znamená, že každý účetní případ se musí 

promítnout na dvou účtech ve shodné částce. Tímto prvkem se odlišuje účetnictví podnikatelů 

od daňové evidence, kde se princip podvojného zápisu nepoužívá. Účty (třímístné číselné 

znaky) jsou shrnuty do účtových skupin (dvoumístné číselné znaky) a ty pak do účtových tříd 

(jednomístné číselné znaky), kterých je v současnosti deset:  

 účtová třída 0 - dlouhodobý majetek,  

 účtová třída 1 - zásoby,  

 účtová třída 2 - krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry,  

 účtová třída 3 - zúčtovací vztahy,  

 účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky,  

 účtová třída 5 - náklady,            

 účtová třída 6 - výnosy,  

 účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty,  

 účtová třída 8 a 9 - vnitropodnikové účetnictví.  

Veškeré účty, které účetní jednotka využívá, jsou uvedeny v účtovém rozvrhu firmy. 

Vzorový účtový rozvrh je uveden jako příloha č. 2. 
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Schéma 2.2.1 Souhrn používaných účtů 

 

Zdroj: [4] 

V účetnictví podnikatelů se můžeme také setkat s pojmem syntetický a analytický účet. 

Syntetický účet představuje veškeré záznamy pohybu účtů souhrnně (synteticky) bez 

jakýchkoliv podrobností a vždy v peněžních jednotkách. Oproti tomu analytický účet, zřízený 

na základě rozhodnutí podnikatele, lze pochopit jako analýzu jednoho syntetického účtu 

v peněžních či hmotných jednotkách. Například analytický účet dodavatelé informuje o osobě 

dodavatele, dlužné částce či datu splatnosti.  

Veškerým položkám, vyskytujícím se na začátku účetního období v počáteční rozvaze 

v hodnotě svého počátečního stavu, musí být přiřazen účet označený názvem rozvahové 

položky, příp. číslem účtu. Jednotlivé počáteční stavy rozvahových položek se zaznamenávají 

na počáteční účet rozvažný, konečné stavy těchto položek na konci účetního období se 

zaznamenávají na konečný účet rozvažný.  

Konečný stav účtu představuje součet počátečního stavu na začátku období a veškerých 

přírůstků za účetní období, snížených o úbytky účtu. 

2.2.4. Knihy v účetnictví podnikatelů 

Deník 

Deník je jednou z hlavních knih. Formální stránka deníku není vymezena, minimálně by 

však měl obsahovat informace o datu uskutečnění případu, dokladu a jeho čísle, obsahu 

účetního případu, částce a předkontaci.  

 Do deníku se shromažďují veškeré účetní případy účetního období uspořádané z časového 

hlediska v pořadí, v jakém postupně vznikaly. Zápis tohoto účetního případu se nazývá 

Účty 

Rozvahové Výsledkové  Závěrkové  Podrozvahové 

Účty aktiv 

Účty pasiv 

Účty nákladů 

Účty výnosů 
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deníkový článek. Úhrn částek zachycených v deníku za sledované období se nazývá deníkový 

obrat. [4] 

Hlavní kniha 

Hlavní kniha představuje věcné uspořádání účetních zápisů do ucelené soustavy 

syntetických účtů, kde jsou účetní případy zaznamenány podvojně. Jelikož se zápisy zaúčtují 

ihned po okamžiku jejich uskutečnění, nastává zde spojení chronologického záznamu 

s věcným. Každému syntetickému účtu odpovídá v hlavní knize tabulka vypovídající o 

počátečním stavu účtu. Do této tabulky jsou také zaznamenávány veškeré pohyby účtu a 

jejich charakteristika: datum případu, obsah případu, souvztažný účet a částka. Ke konci 

účetního období pak snadno zjistíme obraty (suma strany MD či D bez započtení počátečního 

stavu) jednotlivých stran a konečný zůstatek účtu.  

Další pomocné knihy 

Pomocné knihy se zavádí pro lepší informovanost o hospodářských skutečnostech, které ve 

firmě nastaly a záleží pouze na podniku, které z nich použije. Jedná se např. o knihu 

analytických účtů, knihu pohledávek a závazků, inventární karty, knihy jízd, knihy drobného 

dlouhodobého majetku atd. 

2.2.5. Účetní závěrka 

Účetní jednotka je podle §18 zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a to 

buď: 

 řádnou sestavovanou ke konci účetního období,  

 mimořádnou (pokud nám její sestavení nařídí v určitých situacích předpisy),  

 mezitímní sestavovanou v průběhu účetního období či v jiný den, než je den rozvahový, 

 konsolidovanou, kterou sestavují skupiny podniků, které slučuje určitý majetkový vztah 

a výsledek hospodaření podniku za celek (např. mateřské a dceřiné společnosti). 

Rozsah účetní závěrky nám stanoví §18, odst. 1 zákona o účetnictví: „Účetní závěrka je 

nedílný celek a tvoří ji: 

a) rozvaha (bilance), 

b) výkaz zisku a ztráty;  
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c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a 

ztráty.“[12] 

„Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a o změnách 

vlastního kapitálu vždy.“ [12] 

V dalším odstavci §18 zákona o účetnictví získáme informace o povinných údajích účetní 

závěrky. Rozsah a obsahové vymezení některých položek rozvah, výkazu zisku a ztráty  

vč. přílohy nalezneme ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

Účetní závěrka se považuje za sestavenou, pokud je k dané účetní závěrce připojen 

podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní 

jednotky. [8] 

Účetní jednotky mohou sestavovat účetní závěrku: 

 v plném rozsahu, 

 ve zjednodušeném rozsahu. 

Podmínky, při kterých můžeme sestavovat závěrku ve zjednodušeném rozsahu či ji 

musíme sestavovat v plném rozsahu, řeší poslední, třetí odstavec §18 zákona o účetnictví, 

který říká:  „Nestanoví-li tento zákon jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní 

závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s 

výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.“ [12] 

2.2.6. Účetní výkazy 

Jak již bylo řečeno výše, dle zákona o účetnictví se musí ke dni účetní závěrky sestavit 

účetní výkazy a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, u některých účetních jednotek 

výkaz o změnách vlastního kapitálu a dobrovolně přehled o peněžních tocích. 
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• Rozvaha  

Úkolem rozvahy je podávat souhrnně přehled o stavu majetku (z pohledu jeho složení a 

zdrojů krytí) k určitému rozvahovému dni. Pokud tento rozvahový den označuje začátek 

nového účetního období, jedná se o rozvahu počáteční. Jestliže naopak tento rozvahový den 

odpovídá poslednímu dni účetního období, jedná se o rozvahu konečnou. Rozvaha neboli 

bilance zachycuje na levé straně veškerá aktiva podniku (majetek), na straně pravé pasiva 

představující zdroje na financování aktiv. [8] 

Aktiva jsou dle vzoru A, upraveného 4. direktivy EU, seřazeny dle předpokládané 

likvidnosti, tedy jejich schopnosti a rychlosti přeměnit se v peníze, a to od nejméně 

likvidních. Aktiva jsou v rozvaze dále členěna na majetek dlouhodobý (hmotný, nehmotný a 

finanční) a oběžný majetek. Aktiva se v rozvaze uvádějí ve třech hodnotách: 

 brutto hodnota (účetní ocenění dle zákona o účetnictví) 

 korekce (představující oprávky neboli kumulované odpisy či opravné položky; 

v rozvaze se uvádí vždy se záporným znaménkem), 

 netto hodnota (brutto hodnota snížená o korekci). [8] 

Navíc se v rozvaze uvádí netto hodnota za minulé účetní období, můžeme tedy srovnávat 

výši i strukturu aktiv s rokem předchozím. 

 Druhou stranu rozvahy tvoří pasiva, dále členěná na zdroje vlastní a cizí. Pasiva se 

v rozvaze uvádí pouze v netto hodnotě a to současného účetního období a období minulého. 

Součet aktiv i pasiv se po zápisu veškerých stavů musí rovnat, musí tedy nastat tzv. 

bilanční pravidlo (bilanční rovnice). 

• Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává informace o vynaložených nákladech (účtovány na straně 

MD) a o tvorbě výnosů (účtovány na straně D) podniku, souhrnně tedy o výkonnosti podniku. 

Rozdílem mezi těmito položkami výnosů a nákladů vzniká výsledek hospodaření, který může 

být buď kladný, kdy se bude jednat o zisk, nebo záporný v případě ztráty firmy. I náklady a 

výnosy jsou zveřejňovány v podrobnějším členění a to na náklady a výnosy provozní, 

finanční a mimořádné. Proto i výsledek hospodaření rozlišujeme na výsledek hospodaření z: 

 provozní činnosti,  

 finanční činnosti, 
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 mimořádné činnosti.  

Součtem provozní a finanční činnosti získáme činnost běžnou. Jak uvádí ve své kapitole 

knihy kolektivu autorů Ing. Hakalová: „… musí být vzaty v úvahu výnosy a náklady vztahující 

se k účetnímu období, bez ohledu na datum inkasa nebo úhrady těchto výnosů nebo nákladů.“ 

Jak je patrno, v tomto požadavku je zašifrována akruální báze účetnictví.“ [8] Vyhláška  

č. 500/2002 Sb. ve své příloze č. 2 a 3 pak uvádí druhové i účelové členění výkazu zisku a 

ztráty. 

• Příloha 

Účelem sestavení přílohy je vysvětlit a rozvést podstatné informace obsažené v rozvaze a 

ve výkazu zisku a ztráty včetně veškerých změn a dopadů, které způsobily. Přílohu bychom 

měli také doplnit o významné informace neuvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. 

Základním požadavkem na údaje obsažené v příloze je jejich významnost a užitečnost pro 

uživatele. Údaje jsou užitečné a významné, pokud neposuzují jednotlivé události jednostranně 

a je možno na jejich základě dělat příslušná ekonomická rozhodnutí. [8]  

V zákoně o účetnictví se v §7 dozvíme, že: „Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní 

závěrky [§18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě 

o odchylkách od těchto metod podle odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením 

jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky. 

Vybrané účetní jednotky uvádějí v příloze účetní závěrky též informace o stavu účtů v knize 

podrozvahových účtů.“. Další údaje, které obsahuje příloha, nám uvádí §18: „ příloha 

obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního 

pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.“ 

[12]   

Při sestavování přílohy se neřídíme pouze zákonem o účetnictví, ale také vyhláškou  

č. 500/2002 Sb., která nám uvádí povinný obsah a požadavky při tvorbě přílohy. Forma 

přílohy však není stanovena. 

Příloha dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. by měla obsahovat: 

1) Všeobecné údaje a informace o účetní jednotce: 

a) popis účetní jednotky, 

b) jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů, 
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c) průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období, 

d) informace o výši poskytnutých půjček, úvěrů a záruk poskytnutých společníkům, 

členům statutárních a dozorčích orgánů. 

2) Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování a odpisování, 

3) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 

4) Přehled o peněžních tocích, 

5) Přehled o změnách vlastního kapitálu, [8] 

6) A další. 

• Přehled o peněžních tocích 

Sestavení přehledu o peněžních tocích je stále v českém účetnictví dobrovolné a podává 

podniku podrobné informace o peněžním stavu účetní jednotky, o jejich příjmech a výdajích. 

Z výkazu dokáže účetní jednotka zjistit důvod platební neschopnosti příp. na druhé straně 

zásluhu činnosti, díky které má podnik kladný stav hotovosti. 

Hlavním důvodem sestavování peněžního toku je fakt, že v účetnictví vzniká věcný 

nesoulad mezi náklady a výdaji podniku (ne každý uskutečněný výdaj je současně nákladem a 

každý uskutečněný náklad je současně výdajem). Stejná situace může nastat také u výnosů a 

příjmů. Jak se tedy můžeme dozvědět v §42 odst. 1, písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

upravuje se přehled o peněžních tocích při použití nepřímé metody zejména o: 

1) nepeněžní transakce, 

2) neuhrazené náklady a výnosy minulých budoucích účetních období, 

3) položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. [9] 

V následujícím odstavci vyhláška vysvětluje nepeněžní transakce: 

„Za nepeněžní transakce v provozní činnosti se považují transakce, které ovlivňují výsledek 

hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů. Nepeněžní transakce zahrnují zejména odpisy, tvorbu a čerpání rezerv 

a opravných položek.“ [9] 

Metodický postup sestavení přehledu o peněžních tocích nám podává vyhláška č. 500/2002 

Sb., sestavená v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS a Českými účetními 

standardy pro podnikatele č. 023. 
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• Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

Přehled podává informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu a 

sestavuje se za běžné a minulé účetní období. Tento výkaz není povinný u všech účetních 

jednotek. Důvodem jeho zavedení do přílohy účetní závěrky byla nejspíše snaha přiblížit se 

mezinárodním účetním standardům. [8] 
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3. Postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví podnikatelů 

Během podnikatelské činnosti fyzické osoby může dojít k určitým situacím, kdy nastane 

povinnost změny při vedení finančního hospodaření. To, že fyzická osoba přechází z vedení 

daňové evidence na vedení účetnictví, není povinné kdekoliv hlásit či oznamovat.  

Fyzická osoba má možnost přejít na vedení účetnictví buď: 

 dobrovolně, tedy na základě svého subjektivního rozhodnutí, nebo 

 povinně a to tehdy, kdy se podnikatel dostane do situace, ve které musí povinně ze 

zákona přejít na vedení účetnictví. 

3.1. Dobrovolný přechod z daňové evidence na vedení účetnictví 

podnikatelů 

V dobrovolném přechodu jde ve většině případů o zkvalitnění informovanosti o 

hospodaření podniku, v některých případech však může být externími uživateli (bankami) při 

vyřizování bankovních úvěrů kladen požadavek na vedení účetnictví podnikatelů. Při 

dobrovolné změně jsou termíny přechodu stanoveny v §4 odst. 4 zákona o účetnictví: 

„...jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, 

ve kterém se rozhodly vést účetnictví, nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení 

podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, až do dne ukončení uvedených činností 

nebo do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení účetnictví 

ukončit....“[12] 

3.2. Povinný přechod z daňové evidence na vedení účetnictví podnikatelů 

Jak jsem již naznačila, fyzické osobě může nastat povinnost přechodu na vedení účetnictví. 

Tato povinnosti však může nastat dle dvou legislativ, ve kterých je uvedena charakteristika 

osob povinných k vedení účetnictví. 

3.2.1. Povinný přechod dle zákona o účetnictví 

Zde bude zmíněna první zákonná povinnost přechodu. V zákoně o účetnictví se dozvíme, 

že účetnictví musí vést ty fyzické osoby, jejichž obrat přesáhne částku 25 000 000 Kč. 

V okamžiku, kdy zjistíme roční obrat (tedy po skončení účetního období) převyšující tuto 

hodnotu, se podnikatel stává účetní jednotkou a poté dle §4 zákona o účetnictví musí tato 
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fyzická osoba začít vést účetnictví v roce, který následuje po roku, kdy se fyzická osoba stane 

účetní jednotkou. Tuto situaci ještě jednou vysvětluje následující tabulka: 

Tab. 3.2.1 Časové vysvětlení přechodu z daňové evidence na účetnictví 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Forma Daňová evidence Daňová evidence Účetnictví podnikatelů 

Událost Vytvoření obratu Zjištění obratu 1. roku Přechod z DE na účetnictví 

Zdroj: [2] 

O hospodářském roce, který se liší od kalendářního roku tím, že může začínat pouze 

prvním dnem kteréhokoliv měsíce kromě ledna, zde neuvažujeme. V daňové evidenci vždy 

pracujeme pouze s kalendářním rokem. Z tohoto důvodu, pokud nastane fyzické osobě 

povinnost přechodu, začneme vždy vést účetnictví 1. ledna.  

Pokud během dalších účetních období fyzická osoba nedosahuje obratu přesahující 

zákonem stanovenou částku, může ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě 

jdoucích účetních obdobích dle zákona o účetnictví §4 odst. 7.  Po této pětileté lhůtě již záleží 

pouze na podnikateli, jaká pozitiva a negativa nalezne u jednotlivých forem evidence, která 

z nich je pro jeho podnik vhodnější a výstižnější a se kterou tedy bude pokračovat ve své 

podnikatelské činnosti. 

3.2.2. Povinný přechod dle obchodního zákoníku 

Fyzické osoby, které se zapíší do obchodního rejstříku dobrovolně či ze zákona se 

stávávají účetní jednotkou a s tím jim souvisí povinnost vést účetnictví podnikatelů. Fyzické 

osoby mají povinnost dle §34 odstavce 2 se zapsat do obchodního rejstříku v případě, že výše 

výnosů či příjmů snížených o DPH (je-li součástí výnosů či příjmů) přesáhla za dvě po sobě 

bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč. [2] Při tomto 

zjištění je nutné, aby návrh na zápis do obchodního rejstříku proběhl neodkladně. V tomto 

případě bychom na vedení účetnictví museli přejít v den zápisu do obchodního rejstříku.
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3.3. Předpisy upravující přechod z daňové evidence na účetnictví 

podnikatelů 

Přechod je řešen více právními předpisy tak, aby byl odděleně řešen daňový postup (na 

základě daňových předpisů) a postup účetní (na základě účetních předpisů).  

3.3.1. Účetní předpisy upravující účetní hledisko 

Při převodu se fyzická osoba řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb., přesněji tedy §61b. [2] 

V tomto paragrafu je řečeno, jak zjistit stav majetku podniku a jak tento majetek ocenit, na 

závěr se dozvíme, jak otevřít účetní knihy v novém účetním období. Doplňující přechodná 

ustanovení Čl. II, bodu 3 se věnují průběžným položkám v daňové evidenci, které jsou 

v účetnictví zachycovány v účtové skupině 26 – Převody mezi finančními účty. [2] 

3.3.2. Daňové předpisy upravující daňové hledisko 

Přechod na účetnictví z daňového hlediska vysvětluje příloha č. 3 zákona o dani z příjmů a 

také výklad ministerstva financí v pokynu D-300. [2] V zákoně o daních z příjmů je řečeno, 

že základ daně za období, ve kterém jsme začali vést účetnictví, se zvyšuje či naopak snižuje 

o určité položky majetku podniku. Tyto položky budou dále vysvětleny v dalších částech 

bakalářské práce.  

3.4. Kroky přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele  

Celý proces začíná rozhodnutím o přechodu. Musíme si tedy stanovit přesné datum přechodu 

(termín), které byly v jednotlivých důvodech přechodu zmíněny již výše. Další kroky si 

rozvedeme do dvou základních částí. 

Před prvním dnem vedení účetnictví musíme: 

 provést inventarizace majetku, pohledávek a závazků a to z důvodu následného 

zvyšování základu daně o položky majetku (ceniny, zásoby) a o položky závazků a 

pohledávek (včetně poskytnutých a přijatých záloh),  

 zjistit dodatečné informace (např. provést odpis pohledávek s nízkou šancí na 

vymožení), 

 sestavit převodový můstek,  
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 sestavit interní směrnice a účtový rozvrh dle směrné účtové osnovy pro podnikatele (vč. 

analytického členění), 

 sestavit počáteční rozvahu s kontrolou rovnosti konečných a počátečních stavů, 

 otevřít účetní knihy, 

 vyhotovit protokol o převodu. [3] 

K poslednímu dni prvního účetního období vedení účetnictví musíme: 

 upravit základ daně,  

 vyhotovit prohlášení o přechodu. [3] Ukázka tohoto prohlášení bude uvedena 

v přílohové části jako příloha č. 1. 

3.5. Základní účetní pravidla 

Jelikož se převodový můstek týká účetních operací, musíme stále dbát na dodržování 

základních účetních pravidel, a to: 

 konečné stavy majetku a závazků na konci období se musí rovnat jejich počátečním 

stavům na začátku následujícího období, 

 v účetnictví podnikatelů mohou mít počáteční zůstatky pouze účty rozvahové, případně 

podrozvahové (počáteční stav nesmí mít účty výsledkové), 

 veškeré položky, které jsou zaznamenány v evidenci firmy, musí mít svůj počáteční 

stav. Žádná z položek nesmí zůstat tzv. mimo evidenci. [2] 

Z rozdílu stran rozvahových účtů, který vznikne po sestavení převodového můstku, 

vznikne v účetnictví účet 491 – Účet individuálního podnikatele. Je to tedy obdoba 

základního kapitálu v obchodních společnostech. Tento účet individuálního podnikatele má 

povahu pasivního účtu a proto, když tento účet bude mít: 

 celkový zůstatek na straně MD, nebude mít firma zdroje, 

 celkový zůstatek na straně D, bude mít zůstatek kladnou hodnotu. [2] 

Na účet zaznamenáme operace typu vklad podnikatele, osobní výběry a jak bylo zmíněno 

tedy i rozdíl stran. 

Pokud vznikne tento rozdíl na účtech podrozvahových, můžeme tuto situaci řešit dvěma 

způsoby dle softwaru, který je ve firmě používán. Buď software nevyžaduje u 

podrozvahových účtů protiúčet a tedy zaúčtovaná hodnota bude obsažena pouze na jednom 
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z účtů. V případě, že program vyžaduje použití protiúčtů, využijeme účet 799 – Podrozvahový 

protiúčet. [2] 

Další z problémů, se kterými se můžeme u některých účetních programů setkat, je případ, 

že určité programy vyžadují pro zaúčtování počáteční stavů položek protiúčet 701 – Počáteční 

účet rozvažný. Pokud tato situace nastane, jsme povinni uskutečnit ještě jeden závěrečný 

účetní případ a to zaúčtování zůstatku účtu 701 souvztažným zápisem na účet 491. [2] 

3.6. Převodový můstek 

Jedině dle převodového můstku můžeme doložit správnost převodu na účetnictví 

podnikatelů. Převodový můstek představuje uspořádání veškerého majetku, zásob, 

pohledávek a závazků do tabulky. V té si do prvního sloupce seřadíme veškerý majetek, který 

vedeme v daňové evidenci v pomocných či evidenčních knihách. V prostředním sloupci 

tabulky u každé položky uvedeme číslo účtové skupiny, kterou v účetnictví pro jednotlivý 

majetek budeme využívat a také název účtové skupiny. V posledním sloupci je vhodné uvést, 

zda se jedná o položku ovlivňující či neovlivňující základ daně. 

V převodovém můstku je vhodné z hlediska větší přehlednosti a informovanosti 

zaznamenat veškeré položky i v analytickém členění (dle charakteru majetku, druhu zásob, 

splatnosti pohledávek a závazků, měn v pokladnách a na běžných účtech, dle středisek, 

zakázek či výkonů). 

Při sestavení převodového můstku musíme vždy dbát na dodržování základních účetních 

pravidel a technik účtování. 

3.7. Úprava základu daně z příjmů 

Na konci zdaňovacího období, ve kterém již bylo aplikováno vedení účetnictví 

podnikatelů, musíme upravit základ daně z příjmů a to následovně: 

Základ daně se zvýší o: 

 hodnotu zásob a cenin. [1] Tato úprava se musí provést, protože při vedení daňové 

evidence jsme veškeré nakoupené zásoby zařadili do výdajů daňových. Pokud 

bychom tyto zásoby poté zařadili v účetnictví do skladových zásob, tak při jejich 

spotřebě do výroby bychom je zaúčtovali na účet 501 – Spotřeba materiálu a tedy do 

nákladů. Touto hodnotu bychom si již podruhé snížili základ daně. Proto musí tato 

úprava nastat,   
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 hodnotu poskytnutých záloh dodavatelům (s výjimkou záloh na dlouhodobý hmotný 

majetek). [1] Tato úprava je podobná jako úprava zásob a cenin. Poskytnuté zálohy 

jsme v daňové evidenci zařadili do výdajů daňových. Touto zálohou však 

nakupujeme zásoby, které se poté v účetnictví při spotřebě znovu promítnout 

v nákladech a znovu by tedy snížily základ daně,  

 hodnotu pohledávek bez DPH, které by byly při úhradě zdanitelným příjmem. [1] 

Neuhrazená pohledávka je v daňové evidence vedena pouze v knize pohledávek a 

teprve při úhradě se promítne v příjmech daňových.  V účetnictví se však tato 

hodnota dostane do výnosů již při prodeji výkonů (ve stejný moment se v daňové 

evidence promítne pouze do knihy pohledávek) a při úhradě se promítne pouze ve 

změně peněžních prostředků. Jelikož by se po převodu na účetnictví do výnosů 

nepromítl vůbec, musíme tím pádem zvýšit hodnotu výnosů a zvýšit základ daně.  

Při přechodu lze hodnotu zásob a pohledávek, které jsme zaevidovali v době zahájení 

vedení účetnictví podnikatelů, zahrnout do základu daně buď jednorázově, nebo postupně po 

9 následujících zdaňovacích obdobích (nemusí být rovnoměrné) a to dle §23 odst. 14 zákona 

o dani z příjmů. [1] 

Základ daně se sníží o: 

 hodnotu přijatých záloh. [1] V daňové evidenci je přijatá záloha příjmem daňovým. Při 

prodeji by byla hodnota prodaných výkonů v účetnictví včetně přijaté zálohy, a tedy 

celá hodnota by byla také předána do výnosů, což by vedlo ke zvýšení základu daně 

a tedy zdanění již podruhé. Proto se tedy tato hodnota sníží,  

 hodnotu závazků bez DPH, které by byly při úhradě uznatelným výdajem. [1] Tato 

situace je naprosto stejná jako u pohledávek vysvětlených výše.  

 

3.8. Kontrola převodu z daňové evidence na vedení účetnictví podnikatelů 

Primárním krokem při veškerých kontrolách je dodržování účetních zásad, veškerých 

daňových správností. 

 Kontrola podvojnosti po evidenci počátečních stavů spočívá ve vytvoření tzv. obratové 

předvahy. Jejím principem je prozkoumání, že sumarizace stran MD se musí rovnat 

součtu stran D. [2] 
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 Kontrola návaznosti zkoumá, zda počáteční hodnoty účtů odpovídají konečným 

zůstatkům či tyto hodnoty odpovídají stavu v evidenčních knihách. [2] 

 Kontrola úplnosti vyplývá ze skutečnosti, že vše, co máme při vedení daňové evidence 

v obchodním majetku, musí být po převodu na účetnictví podnikatelů zaúčtované. 

Toto pravidlo v daňové evidenci neexistuje. [2] 

 Kontrola převodového můstku na nové účetnictví. Je nutností si opakovně zkontrolovat 

shodu hodnot v převodovém můstku a v novém účetnictví. [2] 

 Kontrola daňová neboli kontrola správného rozdělení položky na ovlivňující a 

neovlivňující základ daně. [2] 

 Kontrola účetní spočívá v přesvědčení, že jednotlivé rozvahové účty odpovídají 

metodice účetnictví podnikatelů. [2] 

3.9. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

V daňové evidenci se časově rozlišovat musí pouze: 

 nájemné u finančního leasingu (finanční leasing musí splňovat podmínky dle zákona  

o dani z příjmů). Nájemné je v tomto případě v peněžním deníku na straně výdajů 

daňových. Do zdaňovacího období můžeme zahrnout však poměrnou část nájemného 

dle splátkového kalendáře (nikoliv zaplacenou část nájemného). Nárok na DPH 

musíme však uplatnit v celé výši ihned ve zdaňovacím období, ve kterém jsme 

majetek zařadili do naší evidence, 

 opravná položka u úplatně nabytého majetku. Pokud splňujeme veškeré podmínky dle 

zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále pouze 

zákon o rezervách), je částka určená na tvorbu opravných položek předaná na 

speciální běžný účet výdajem daňovým, 

 zákonné rezervy, pokud splňujeme podmínky dle zákona o rezervách. 

V případě, že se bude jednat o tyto položky, které byly již zdaněny v daňové evidenci, 

budou mít tyto položky v převodovém můstku charakter nedaňový. Veškeré ostatní položky 

(neuhrazené či předem zaplacené pohledávky a závazky) je nutné srovnat na takovou úroveň, 

jako by uhrazeny byly (daňová úprava). 
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3.10. Nejčastější chyby při převodu 

Mezi nejčastější chyby při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví patří: 

a) chybný účet – tato chyba vzniká ve většině případů pouze z neznalosti náplně účetnictví 

podnikatelů. Tato chyba je však lehce a dodatečně opravitelná, [2] 

b) chybná hodnota účtu – tato chyba vzniká také z neznalosti účetnictví podnikatelů, může 

se jednat např. o chybné ocenění při koupi majetku (špatné stanovení pořizovací ceny) 

nebo špatné zaúčtování zůstatkové ceny, [2] 

c) chyby daňové – vznikají v případech, kdy nezdaníme to, co se zdanit mělo nebo 

v opačném případě zdaníme to, co jsme nemuseli. Pro poplatníka to tedy může 

znamenat buď vyšší daňovou povinnost či „ztracené peníze“ ve formě vyšší zaplacené 

daně, [2] 

d) chyby ostudné – tyto chyby nevznikají z neznalosti, ale spíše z nedbalosti účetních 

pracovníků (odlišná částka konečného a počátečního stavu účtu, účtování o DPH u 

neplátce DPH atd. [2] 
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4. Případová studie 

V této kapitole bude ukázán postup přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů. 

Postup bude proveden na základě účetních případů fiktivní firmy roku 2010. 

Firma byla založena jediným podnikatelem, podnikajícím na základě živnostenského 

oprávnění od roku 2008. Tato fyzická osoba založila tuto živnost za účelem prodeje zboží – 

motocyklového oblečení a dále za účelem poskytování služeb – servisu motocyklů. 

Podnikatel v roce 2010 počítá s rozšířením prodejních míst a tedy výstavbou nové prodejny 

v kraji. Na tuto výstavbu mu bude poskytnut ke konci kalendářního roku dlouhodobý 

bankovní úvěr ve výši 100 000 Kč. Splátky tohoto úvěru budou pravidelné půlroční. V dalších 

letech také počítá s opravou strojního zařízení v servise (odpisová skupina 2 – doba 

odepisování činí 5 let), a proto využije možnosti tvorby zákonné rezervy na opravy 

dlouhodobého majetku. Prostředky získané na tvorbu rezerv převede podnikatel na speciální 

samostatný účet. Rezerva bude vytvořena ve výši 180 000 Kč a bude tvořena po dobu  

3 zdaňovacích období. Podnikatel ve své prodejně zaměstnává 1 zaměstnance. Po celou dobu 

podnikání vedl tento podnikatel sám daňovou evidenci a ke konci roku 2010 se rozhodl pro 

dobrovolnou změnu v evidenci, tedy pro přechod z daňové evidence na účetnictví podnikatelů 

z důvodu potřeby větší informovanosti o hospodářské situace jeho firmy. Při dobrovolném 

přechodu je termín přechodu stanoven na začátek období, které následuje po období, ve 

kterém jsme se pro přechod rozhodli. Pro tohoto podnikatele se tedy datum přechodu 

stanovuje k 1.1. 2011.  
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4.1. Pomocné (evidenční) knihy 

Během kalendářního roku 2010 nastalo mnoho účetních případů, které byly zaevidovány 

do příslušných knih.  

Na základě evidence jednotlivých příjmů a výdajů do peněžního deníku během roku 2010 

nám vznikly tyto konečné stavy: 

Tab. 4.1.1 Konečné stavy v pokladně a na běžném účtu 

PS Příjmy Výdaje Zůstatek PS Příjmy Výdaje Zůstatek

40 000 19 200 42 580 16 620 70 000 150 400 160 800 59 600

Běžný účet (v Kč)Hotovost (v Kč)

 

Zdroj: vlastní 

Jednotlivé pohledávky a závazky byly zaevidovány do knihy pohledávek a knihy závazků. 

Tato kniha je zde uvedena zejména z důvodu úpravy základu daně na konci účetního období. 

Pro přechod využijeme z této tabulky informaci o tom, které závazky či pohledávky ještě 

nebyly uhrazeny. Z těchto knih také můžeme zjistit závazek či pohledávku vůči finančnímu 

úřadu z pohledu daně z přidané hodnoty. 

Tab. 4.1.2 Kniha pohledávek 

Úhrada
základ daň doklad

FAV / 09 Poskytnutí služeb (DPH 19%) 25 000 4 750 29 750 VBÚ 2

FAV 1 Poskytnutí služeb 3 000 600 3 600 VBÚ 3
FAV 2 Poskytnutí služeb 3 000 600 3 600 neuhrazeno

Doklad Text Celkem
20 % DPH 

Zdroj: vlastní 
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Tab. 4.1.3 Kniha závazků 

Úhrada
základ daň doklad

FAP / 09 Dodávka energií (DPH 19 %) 10 000 1 900 11 900 VBÚ 2
FAP 1 Nákup zboží 50 000 10 000 60 000 VBÚ 3
FAP 2 Dodávka energie 11 000 2 200 13 200 neuhrazeno
FAP 3 Nájemné 8 000 1 600 9 600 VBÚ 4
PPD 2 Přijatá záloha na odběr zboží 5 000 1 000 6 000 Přijatá záloha
FAP 4 Oprava strojního zařízení 7 000 1 400 8 400 neuhrazeno
FAP 5 Poskynutí účetního poradenství 2 000 400 2 400 neuhrazeno
FAP 6 Nákup notebooku 45 000 9 000 54 000 VBÚ 4
ZVL Čisté mzdy - 12/2010 - - 10 700 neuhrazeno
ZVL Daň z příjmů zaměstnanců -FÚ - - 595 neuhrazeno
ZVL OSSZ, ZP - - 5 711 neuhrazeno

CelkemDoklad Text
20 % DPH 

 

Zdroj: vlastní 

Firma také eviduje ceniny – poštovní známky, využívané při komunikaci se zákazníky. 

Tab. 4.1.4 Kniha cenin 

Kč/1 ks
10 Kč

Doklad Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba
VÚD 1 420 4 200
VÚD 2 20 400 200 4 000

V Kč

Název, druh
Poštovní známky Ks

Měrná jednotka

V měrných jednotkách

 

Zdroj: vlastní 

Tab. 4.1.5 Karta zboží 

Název: 

Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zásoba Kč/1 Ks

VÚD 1 PS 8 32 000 4 000
PŘÍJ 1 Příjem 10 18 50 000 82 000 5 000
VÝD 1 Výdej 1 17 4 000 78 000 4 000

Ks
V Kč

Doklad Zápis
V měrných jednotkách

Měrná jednotka:Motocyklové oblečení

Zdroj: vlastní 
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Tab. 4.1.6 Karta zákonných rezerv 

Firma: 
2013

180 000 Kč

Stav Poznámka
60 000 180 000/3
120 000 180 000/3
180 000 180 000/3

Předmět oprav:

Změny rozpočtu

2012
2013

Tvorba / zvýšení Použití / snížení

60 000
180 000

2010

Stav a pohyb zákonné rezervy

Datum zahájení tvorby rezervy

Kalednářní rok

Strojní zařízení

60 000
60 000

2010
2011

Zahájení  oprav
Rozpočet oprav

 

Zdroj: vlastní 

 
Tab. 4.1.7 Evidence DPH 

Základ daně Sazba Daň Základ daně Sazba Daň
10 000 19% 1 900 25 000 19% 4 750
18 000 20% 3 600 5 000 20% 1 000

400 20% 80 5 000 20% 1 000
1 000 20% 200 6 000 20% 1 200
50 000 20% 10 000 3 000 20% 600
1 000 20% 200
8 000 20% 1 600
45 000 20% 9 000

133 400 - 26 580 44 000 - 8 550

-18 030 Kč

Vznik nadměrného odpočtu ve výši 18 030 Kč

Daň na vstupu Daň na výstupu

Daňová povinnost = daň na výstupu - daň na vstupu 

 

Zdroj: vlastní
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Tab. 4.1.8 Karta dlouhodobého majetku – strojní zařízení 

Poř. číslo: Název majetku: Vstupní cena: Způsob odepisování: Zrychlené
1 Odpisová skupina: 2

Inv. číslo: Dodavatel: XYZ, a.s. Datum pořízení: Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Doklad:
Datum technického zhodnocení:

Uvedeno do používání:
Doklad:

Vyřazení Doklad
Kč: ZC 160 000 96 000 48 000 16 000 0

1

32 000

#####

16 000

#####

40 000 64 000

40 000 104 000

48 000

#####Oprávky

5 6Koeficient

Roční odpis

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 200 000 Kč

25.2.2009

26.2.2009

FAP XX

 

Zdroj: vlastní 

Tab. 4.1.9 Karta dlouhodobého majetku – notebook 

Poř. číslo: Název majetku: Vstupní cena: Způsob odepisování: Rovnoměrné
2 Odpisová skupina: 1

Inv. číslo: Dodavatel: ABC, s.r.o. Datum pořízení: Rok 2010 2011 2012
2

Doklad:
Datum technického zhodnocení:

Uvedeno do používání:
Doklad:

Datum vyřazení: Doklad:
Kč: Zůstatková cena 36 000 18 000 0

NOTEBOOK 45 000 Kč

3.1.2010

18 000

3.1.2010

Koeficient 20 40

Oprávky 9 000 27 000 45 000

40

FAP 8
Roční odpis 9 000 18 000

 

Zdroj: vlastní 
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Tab. 4.1.10 Zúčtovací a výplatní listina 

Hrubý příjem 12 691 Kč
Sociální pojištění za zaměstnance 825 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnance 571 Kč

Hrubý příjem po snížení SP a ZP 11 295 Kč

Sociální pojištění za zaměstnavatele 3 173 Kč
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 1 142 Kč
Superhrubá mzda 17 006 Kč
Základ daně z příjmů 17 100 Kč
Záloha na daň z příjmu 2 565 Kč
Sleva na dani 1 970 Kč
Záloha na DP po slevě 595 Kč
Měsíční daňové zvýhodnění -
 - z toho měsíční sleva na dani -
 - z toho měsíční daňový bonus -
Záloha na DP po daň.zvýhodnění 595 Kč

Čistá mzda 10 700 Kč  

Zdroj: vlastní 

4.2. Inventarizace 

Na konci zdaňovacího období má podnikatel povinnost provést inventarizaci veškerého 

majetku firmy a jejich závazků. Inventarizací se rozumí proces, ve kterém zjišťujeme 

skutečné stavy a porovnáváme je se stavy v evidenčních knihách. V této fiktivní firmě nebylo 

zjištěno žádné vychýlení skutečného stavu od stavu evidenčního, nezjistil se tedy ani přebytek 

ani manko. Veškeré konečné stavy, zjištěné na základě údajů z evidenčních knih majetku, 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.2.1 Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2010 

Majetek Na začátku období Na konci období
Hmotný majetek 160 000 Kč 132 000 Kč
Peněžní prostředky v hotovosti 40 000 Kč 16 620 Kč
Peněžní prostředky na bankovních účtech 70 000 Kč 59 600 Kč
Ceniny 4 200 Kč 4 000 Kč
Zásoby 32 000 Kč 78 000 Kč
Pohledávky vč. poskytnutých úvěrů a půjček 29 750 Kč 21 630 Kč
Závazky vč. přijatých úvěrů a půjček, zálohy 11 900 Kč 142 306 Kč
Rezervy - 60 000 Kč

Mzdy 10 700 Kč  

Zdroj: vlastní
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4.3. Tvorba převodového můstku 

Převodový můstek byl z teoretického hlediska vysvětlen již v předcházejících kapitolách, 

nyní si ukážeme jeho tvorbu v praxi. V převodovém můstku je nutné uvést veškerý majetek a 

závazky, zjištěné během inventarizace s přidělením příslušných účtových skupin, které 

budeme využívat již při zahajovací rozvaze k prvnímu dni vedení účetnictví. 

Tab. 4.3.1 Převodový můstek 

Položka Účtová skupina Daňový dopad
Strojní zařízení 02 - Dlouhodobý majetek odepisovaný žádný
Notebook 02 - Dlouhodobý majetek odepisovaný žádný
Oprávky 08 - Oprávky k DLM hmotnému žádný
Zboží 13 - Zboží zvýšení ZD
Peníze v pokladně 21 - Peníze žádný
Ceniny 21 - Peníze zvýšení ZD
Běžný účet 22 - Účty v bankách žádný
Pohledávky 31 - Pohledávky zvýšení ZD (bez DPH)
Závazky 32 - Závazky snížení ZD (bez DPH)
Přijaté zálohy 32 - Závazky snížení ZD (bez DPH)
Zaměstnanci 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi snížení ZD
Instituce OSSZ, ZP 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi snížení ZD
Ostatní přímé daně 34 - Zúčtování daní a dotací snížení ZD
DPH 34 - Zúčtování daní a dotací žádný
Ztráta 42 - Převedené výsledky hospodaření žádný
Rezervy zákonné 45 - Rezervy žádný
Bankovní úvěry 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry žádný
Rozdílový účet 49 - Účet individuálního podnikatele žádný  

Zdroj: vlastní 

4.4. Sestavení interních směrnic a účtového rozvrhu 

Dalším nezbytným krokem při přechodu je sestavení interních směrnic, dle kterých se bude 

podnikatel řídit již při vedení účetnictví podnikatelů a také sestavení účtové rozvrhu, na 

základě kterého se budou zapisovat veškeré uskutečněné účetní případy na příslušné účty. 

Jelikož je však účtový rozvrh velice obsáhlý, bude uveden na konci této práce jako příloha. 
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4.5. Sestavení zahajovací rozvahy 

Sestavení zahajovací rozvahy (někdy označována také jako počáteční rozvaha) se musí 

provést vždy na začátku účetního období a představuje soupis veškerého majetku a závazků 

firmy a jejich účetní ohodnocení. V každé rozvaze musí platit tzv. bilanční pravidlo, tedy 

pravidlo, při kterém se musí hodnota vykazovaných aktiv rovnat hodnotě vykazovaných 

pasiv. V daňové evidenci tato povinnost nebyla stanovena, sumy stran se tedy nikdy nemusely 

rovnat. Proto při sestavování této rozvahy vzniká rozdíl těchto stran, který bude 

vykompenzován položkou 491 - Účet individuální podnikatele (též nazýván rozdílový účet). 

Tento rozdíl je tedy považován za určitý základní kapitál, který majitel vložil do podnikání a 

v tomto případě činí 104 844 Kč. 

Schéma 4.5 .1 Zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2011 

Aktiva Pasiva
200 000 24 000
45 000 6 000

-104 000 10 700
-9 000 5 711

Zboží 78 000 595
16 620 60 000

Ceniny 4 000 100 000
Běžný účet 59 600 Rozdílový účet 104 844
Pohledávky 3 600
Pohledákvy vůči FÚ (DPH) 18 030

311 850 311 850SUMA SUMA

Oprávky k strojnímu zař.

Bankovní úvěry

Oprávky k notebooku
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky vůči OSSZ, ZP
Závazky - DzP zaměstnanců
Rezervy zákonnéPeníze v pokladně

Zahajovací rozvaha ke dni 1.1. 2011
Strojní zařízení Závazky z obchodního styku
Notebook Přijaté zálohy

 

Zdroj: vlastní 

4.6. Úprava základu daně 

Při přechodu z daňové evidence na účetnictví se dle právních předpisů musí provést úprava 

základu daně a to k poslednímu dni, ve kterém účetní jednotka vedla účetnictví. O co vše se 

musí upravit základ daně fiktivní firmy, uvádí následující tabulka: 
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Tab. 4.6.1 Úprava základu daně 

Základ daně se zvýší o: Částka
Neuhrazené pohledávky bez DPH 3 000 Kč
Hodnotu nespotřebovaného zboží 78 000 Kč
Hodnotu nespotřebovaných cenin 4 000 Kč
SUMA 85 000 Kč
Základ daně se sníží o:
Neuhrazené závazky z obchodního styku bez DPH 20 000 Kč
Přijaté zálohy bez DPH 5 000 Kč
Závazky vůči zaměstnancům - čisté mzdy 10 700 Kč
Závazky vůči FÚ - záloha na daň z příjmů zaměstnanců 595 Kč
Závazky vůči OSSZ, ZP - zaměstnanci 1 396 Kč
Závazky vůči OSSZ, ZP - zaměstnavatel 4 315 Kč
SUMA 42 006 Kč

ROZDÍL: 42 994 Kč  

Zdroj: vlastní 

Sumarizací této tabulky docílíme k závěru, že základ daně se bude zvyšovat o celkovou 

částku 42 994 Kč. Tato částka se po připočtení k základu daně účetního období zdaní daní 

z příjmů fyzických osob sazbou daně uvedenou v zákoně o daních z příjmů v §16 (pro rok 

2011 činí sazba 15 %). 

Jak již bylo zmíněno v jiných částech práce, lze započítat hodnotu zásob a pohledávek, 

které jsme zaevidovali v době zahájení vedení účetnictví podnikatelů do základu daně buď 

jednorázově, nebo postupně po 9 následujících zdaňovacích obdobích (nemusí být 

rovnoměrné) a to dle §23 odst. 14 zákona o daních z příjmů. [1] 

Pokud bychom tedy využili této možnosti, kterou nám zákon o daních z příjmů umožňuje, 

mohli bychom si částku těchto položek v hodnotě 81 000 Kč rozdělit na 9 částí, které však 

nemusí být rovnoměrné. Tuto hodnotu tedy podnikatel rozdělí dle své aktuální situace 

v podnikatelské činnosti. Při aplikaci na fiktivní firmu však využijeme rovnoměrného 

rozložení této hodnoty. Poté by suma položek zvyšujících základ daně z příjmů nebyla v 

celkové výši 85 000 Kč, ale zaokrouhleně pouze 9 000 Kč (81 000 Kč / 9) plus 4 000 Kč 

(hodnota cenin), celkově tedy tato suma vychází v hodnotě 13 000 Kč. 
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Celková hodnota úpravy by tedy neznamenala zvýšení základu daně, ale naopak snížení 

základu daně o 29 006 Kč (hodnota částek snižujících základ daně převyšuje hodnotu částek, 

které základ daně zvyšují) a důsledkem toho by byla nižší daň z příjmů. Došlo by tedy 

k optimalizaci daňového základu. 
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5. Závěr 

V této bakalářské práci bylo primárním cílem objasnit problematiku přechodu z daňové 

evidence na vedení účetnictví podnikatelů. Každému podnikateli se při nutnosti přechodu 

shromáždí a naskytne mnoho informací, na které v mnoha případech nebude znát správné 

řešení. Tyto nejasnosti jsem se snažila zodpovědět v této práci. Jedním z mých cílů bylo 

objasnit, v jakých případech je přechod na účetnictví podnikatelů dobrovolný a v jakých 

povinný, a to z hlediska jak daňového, tak účetního. To vše se samozřejmě neobešlo bez 

teoretických výkladů základních pojmů a principů daňové evidence a účetnictví podnikatelů. 

Bez znalostí zmíněných účetních teorií se při přechodu z daňové evidence na účetnictví 

bohužel neobejdeme. Po upřesnění těchto dvou základních kapitol jsem poté vše pro lepší 

pochopení shrnula do praktického příkladu. Vše bylo samozřejmě řešeno v souladu s platnými 

předpisy k 1. 1. 2011.  

Veškeré své znalosti jsem získala studiem odborné literatury, ve kterých jsem vybrala ty 

nejzásadnější informace, které by pomohly každému, koho se bude přechod týkat.  

Získané teoretické znalosti během studia jsem zhodnotila při přechodu fiktivní firmy na 

vedení účetnictví. Podnikatel se v tomto případě vyskytl v situaci, kdy se jeho podnikání 

ocitlo na úrovni ztráty, tzn., že jeho podnikatelská činnost vyžadovala takovou hodnotu 

výdajů, jež přesahovala příjmy z podnikání. Z tohoto důvodu nevznikl firmě závazek vůči 

finančnímu úřadu v podobě daně z příjmů fyzických osob. K poslednímu dni vedení daňové 

evidence zůstala podnikateli na skladě poměrně velká hodnota nespotřebovaného zboží 

(oproti jiným položkám, které základ daně ovlivní). Po sumarizaci úpravy základu daně měl 

podnikatel povinnost zvýšit základ daně z příjmů o celkovou částku 42 994 Kč. Podnikatel 

však využil možnost rozčlenění hodnot pohledávek a zásob na 9 účetních období. Po této 

optimalizaci došlo naopak ke snížení základu daně o 29 006 Kč. Došlo tedy i k následnému 

snížení výše daně z příjmů fyzických osob. 

Tak jako v každé změně nesmíme hledat pouze negativní důsledky, ale i pozitivní stránky, 

tak i v tomto případě by tomu nemělo být jinak. Negativní změnu můžeme lehce najít při 

nedobrovolném přechodu (při překročení limitu obratu), kdy tato fyzická osoba musí vést 

následujících 5 účetních období účetnictví podnikatelů, i když nyní není obrat v jednotlivých 

letech překročen. Pozitivní stránkou je ovšem lepší informovanost a přehlednost činnosti. 
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Změna na vedení účetnictví je pro podnikatele opravdu změnou k lepšímu, jelikož pro 

majitele znamená větší účetní i daňový přehled o firmě a to například v podobě analytických 

účtů či v podobě podrobných účetních výkazů. A pokud se tyto získané informace správným 

způsobem využijí, může to vést k další budoucí prosperitě firmy. 

Na závěr své bakalářské práce bych chtěla podotknout, že změnu evidence hospodářské 

situace může podnikatel svou činností alespoň částečně ovlivnit, a to např. stavem 

pohledávek, závazků či zásob na skladě. Proto i na tento přechod je nutné připravit jak firmu 

jako celek, tak i případné zaměstnance či podnikatele samotného jeho znalostmi. 

 Pokud Vám tedy tato práce přinesla nové získané znalosti a požadované informace, byl 

splněn jak můj subjektivní cíl, tak i primární cíl celé bakalářské práce. 
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- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
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Adresa trvalého pobytu studenta: 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Prohlášení o přechodu 

Firma:  .......................... 
 ..........................  
 .......................... 

 
 

PROHLÁŠENÍ 
 

Účetní jednotka tímto prohlašuje, že v převodovém můstku z daňové evidence na podvojné 
účetnictví ke dni .... jsou uvedeny veškeré položky majetku a závazků, které se vztahují k činnosti 
účetní jednotky, a žádné položky nejsou zatajeny. 

Převodový můstek je nedílnou součástí tohoto prohlášení a obsahuje strany č. ... až .... 

Dále je přiložena hlavní kniha s počátečními stavy a počáteční rozvaha, která souhlasí na tento 
převodový můstek.  

Celkový daňový dopad je vyčíslen částkou: ............................... 

Podpisy odpovědných osob: 

 
Podnikatel – fyzická osoba: 
Dne: 

 
Zaúčtoval: 
Dne: 

 
Zkontroloval: 
Dne: 

 

 

 
 
Zdroj: [2] 
 



 

Příloha č. 2: Účtový rozvrh podnikatele (školní úprava pro Obchodní akademii Mohelnice) 

 
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek  
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek  
011 - Zřizovací výdaje  
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  
013 - Software  
014 - Ocenitelná práva  
019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  
 
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  
021 - Stavby  
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých  
         věcí  
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů  
026 - Dospělá zvířata  a jejich skupiny 
029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek  
 
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  
031 - Pozemky  
032 - Umělecká díla a sbírky  
 
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a  
        hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý  
        finanční majetek  
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku  
 
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný  
          majetek  
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  
          majetek  
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční  
          majetek  
 
06 - Dlouhodobý finanční majetek  
061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách 
062 - Podíly v účetních jednotkách pod  
         podstatným vlivem  
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly  
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti  
067 - Ostatní půjčky  
069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek  
 
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému  
        majetku  
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům  
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a  
          vývoje  
073 - Oprávky k softwaru  
074 - Oprávky k ocenitelným právům  
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému  
          nehmotnému majetku  
 
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému  
         majetku  
081 - Oprávky ke stavbám  
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a  
          souborům movitých věcí  
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých  
          porostů  
086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich    
         skupinám 
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému  
          majetku  
 
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku  
091 - Opravná položka k dlouhodobému  
          nehmotnému majetku  
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému  
          majetku  
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu  
          majetku  
 
 

Účtová třída 1 - Zásoby  
11 - Materiál  
111 - Pořízení materiálu  
112 - Materiál na skladě  
119 - Materiál na cestě  

 
12 - Zásoby vlastní výroby  
121 - Nedokončená výroba  
122 - Polotovary vlastní výroby  
123 - Výrobky  
124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  
 
13 - Zboží  
131 - Pořízení zboží  
132 - Zboží na skladě a v prodejnách  
139 - Zboží na cestě  
 
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby  
151 - Poskytnuté zálohy na zásoby  
 
19 - Opravné položky k zásobám  
191 - Opravná položka k materiálu  
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě  
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby  
194 - Opravná položka k výrobkům  
195 - Opravná položka k mladým a ostatním   
          zvířatům a jejich skupinám 
196 - Opravná položka ke zboží  
 

Účtová třída 2 - Finanční účty  
21 - Peníze  
211 - Pokladna  
213 - Ceniny  
 
22 - Účty v bankách  
221 - Bankovní účty  
 
23 - Krátkodobé bankovní úvěry  
231 - Krátkodobé bankovní úvěry  
232 - Eskontní úvěry  
 
24 - Krátkodobé finanční výpomoci  
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy  
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  
 
25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a   
       pořizovaný krátkodobý finanční majetek  
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování  
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování  
255 - Vlastní dluhopisy  
256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho  
          roku držené do splatnosti  
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry  
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku  
 
26 - Převody mezi finančními účty  
261 - Peníze na cestě  
 
29 - Opravné položky ke krátkodobému  
        finančnímu majetku  
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu  
          majetku 
 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy  
31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  
311 - Odběratelé  
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry  
314 - Poskytnuté provozní zálohy  
315 - Ostatní pohledávky  
 
32 - Závazky (krátkodobé) 
321 - Dodavatelé  
322 - Směnky k úhradě  
324 - Přijaté zálohy  
325 - Ostatní závazky  
 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  
331 - Zaměstnanci  
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům  
335 - Pohledávky za zaměstnanci  
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  
          a zdravotního pojištění  
 
 

 
34 - Zúčtování daní a dotací  
341 - Daň z příjmů  
342 - Ostatní přímé daně  
343 - Daň z přidané hodnoty  
345 - Ostatní daně a poplatky  
 
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky  
        sdružení a členy družstva 
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty  
355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy  
          družstva 
 
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům  
        sdružení a ke členům družstva  
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku  
365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům  
          družstva 
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze  
          závislé činnosti  
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných  
          papírů a vkladů  
 
37 - Jiné pohledávky a závazky  
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů  
378 - Jiné pohledávky  
379 - Jiné závazky  
 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv  
381 - Náklady příštích období  
382 - Komplexní náklady příštích období  
383 - Výdaje příštích období  
384 - Výnosy příštích období  
385 - Příjmy příštích období  
388 - Dohadné účty aktivní  
389 - Dohadné účty pasivní  
 
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a  
        vnitřní zúčtování  
391 - Opravná položka k pohledávkám  
 

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a 
dlouhodobé závazky  
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy  
411 - Základní kapitál  
412 - Emisní ážio  
413 - Ostatní kapitálové fondy  
419 - Změny základního kapitálu  
 
42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy   
       ze zisku a převedené výsledky hospodaření  
421 - Zákonný rezervní fond  
422 - Nedělitelný fond  
423 - Statutární fondy  
427 - Ostatní fondy  
428 - Nerozdělený zisk minulých let  
429 - Neuhrazená ztráta minulých let  
 
43 - Výsledek hospodaření  
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  
 
45 - Rezervy  
451 - Rezervy zákonné  
459 - Ostatní rezervy  
 
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry  
461 - Bankovní úvěry  
 
47 - Dlouhodobé závazky  
473 - Emitované dluhopisy  
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy  
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě  
479 - Ostatní dlouhodobé závazky  
 
49 - Individuální podnikatel  
491 - Účet individuálního podnikatele 



 

Účtová třída 5 - Náklady  
50 - Spotřebované nákupy  
501 - Spotřeba materiálu  
502 - Spotřeba energie  
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  
504 - Prodané zboží  
 
51 - Služby  
511 - Opravy a udržování  
512 - Cestovné  
513 - Náklady na reprezentaci  
518 - Ostatní služby  
 
52 - Osobní náklady  
521 - Mzdové náklady  
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé  
          činnosti  
523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva  
524 - Zákonné sociální pojištění  
525 - Ostatní sociální pojištění  
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele  
527 - Zákonné sociální náklady  
528 - Ostatní sociální náklady  
 
53 - Daně a poplatky  
531 - Daň silniční  
532 - Daň z nemovitostí  
538 - Ostatní daně a poplatky  
 
54 - Jiné provozní náklady  
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého  
          nehmotného a hmotného majetku  
542 - Prodaný materiál  
543 - Dary  
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
545 - Ostatní pokuty a penále  
546 - Odpis pohledávky  
548 - Ostatní provozní náklady  
549 - Manka a škody z provozní oblasti 
 
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích  
        období a opravné položky provozních nákladů  
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného  
          majetku  
552 - Tvorba a zúčtování zákonných rezerv  
554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  
555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů  
          příštích období  
558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných  
          položek  
559 - Tvorba a zúčtování opravných položek  
 
56 - Finanční náklady  
561 - Prodané cenné papíry a podíly  
562 - Úroky  
563 - Kursové ztráty  
568 - Ostatní finanční náklady  
569 - Manka a škody na finančním majetku  
 
57 - Rezervy a opravné položky finančních  
        nákladů  
574 - Tvorba a zúčtování rezerv  
579 - Tvorba a zúčtování opravných položek  
 
58 - Mimořádné náklady  
582 - Škody  
584 - Tvorba a zúčtování rezerv  
588 - Ostatní mimořádné náklady  
589 - Tvorba a zúčtování opravných položek  
 
59 - Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na     
       daň z příjmů 
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná  
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená  
593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná  
594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená  
596 - Převod podílu na výsledku hospodaření  
          společníkům  
597 - Převod provozních nákladů  
598 - Převod finančních nákladů  

Zdroj: www.oam.cz 

Účtová třída 6 - Výnosy  
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží  
601 - Tržby za vlastní výrobky  
602 - Tržby z prodeje služeb  
604 - Tržby za zboží  
 
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti 
611 - Změna stavu nedokončené výroby  
612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby 
613 - Změna stavu výrobků  
614 - Změna stavu zvířat  
 
62 - Aktivace  
621 - Aktivace materiálu a zboží  
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb  
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku  
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  
 
64 - Jiné provozní výnosy  
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného  
          a hmotného majetku  
642 - Tržby z prodeje materiálu  
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek  
648 - Ostatní provozní výnosy  
 
66 - Finanční výnosy  
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  
662 - Úroky  
663 - Kursové zisky  
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  
666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku  
668 - Ostatní finanční výnosy  
 
68 - Mimořádné výnosy  
688 - Ostatní mimořádné výnosy  
 
69 - Převodové účty  
697 - Převod provozních výnosů  
698 - Převod finančních výnosů  
 

Účtová třída 7 - Závěrkové a 
podrozvahové účty  
70 - Účty rozvažné  
701 - Počáteční účet rozvažný  
702 - Konečný účet rozvažný  
 
71 - Účet zisků a ztrát  
710 - Účet zisků a ztrát  
 
75 až 79 - Podrozvahové účty  
 

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové 
účetnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


