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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. 

V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části 

je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na účetnictví. V poslední části práce je 

vytvořen komplexní příklad na tuto problematiku. 
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daňová evidence, inventarizace, příjem, rozvaha, účetnictví, výdaj 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of the transition from the tax evidence to an 

accounting. The first part describes the theoretical solutions and basic legal regulation. In 

the second part is explained the process of transition from the tax evidence to an 

accounting. In the last part of the thesis is created a complex example regarding this issue. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na téma přechod z daňové evidence na účetnictví.  

Tato problematika se nemusí týkat většiny podnikatelů. Každý podnikatelský subjekt  

ale potřebuje zaznamenávat svoji aktivitu. Podnikatel může vést daňovou evidenci a pak 

přejít dobrovolně či nedobrovolně na účetnictví, nebo vedou některé subjekty účetnictví 

od začátku své existence. Tato problematika je zajímavá především kvůli tomu, že není 

tolik diskutovaná a existuje k ní poměrně málo dostupných zdrojů. 

V první části jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají daňové evidence  

a podvojného účetnictví. Tato bakalářská práce je zaměřena také na právní úpravu,  

která přechod upravuje. 

V druhé části jsou analyzovány důvody přechodu, povinnosti podnikatele a proces vedení 

daňové evidence, který je zakončen uzávěrkou. Dále je vytvořen harmonogram,  

který bude sloužit jako postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví.  

Třetí část obsahuje modelový příklad, ve kterém vystupuje subjekt, který chce dobrovolně 

přejít na účetnictví kvůli jeho komplexnosti a transparentnosti informací. V této části  

je popsána identita podnikatele a jeho předmět podnikání, je také shrnuto vedení daňové 

evidence za rok 2018. V dalším kroku, je provedena inventarizace majetku, závazků, 

pohledávek, peněžního deníku a mezd. Zjištěn je také stav DPH. Podle této inventarizace 

je upraven základ daně a je vytvořeno daňové přiznání za rok 2018. Následně jsou 

konečné stavy zjištěné inventurou převedeny do počáteční rozvahy. Dále tato část 

zahrnuje závěry a doporučení, které vyplynuly z předešlé analýzy a vytvořeného modelu. 

Jsou zde zrekapitulovány ty nejdůležitější informace a poznatky a na základě zjištěných 

informací je vytvořen návrh na zlepšení. 
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit postup při přechodu z daňové evidence 

na podvojné účetnictví. 

Prvním z dílčích cílů je objasnit základní pojmy týkající se této problematiky.  

Druhým dílčím cílem je uvést související právní úpravu a posledním třetím dílčím cílem 

je uvést doporučení k přechodu na podvojné účetnictví. 

METODIKA PRÁCE 

Ke zpracování své bakalářské práce budou použity následující metody. 

Abstrakce je metoda, kterou můžeme využít při utváření vědeckých pojmů a při 

formulaci vědeckých zákonů (1, s. 24). Tato metoda je použita v teoretické části při 

definici základních pojmů. 

Další metodou je analýza, jejíž cílem je pochopit, vysvětlit, zvládnout a zlepšit (1, s. 24). 

Tato metoda byla použita ke zjištění příčin přechodu z daňové evidence na účetnictví  

a při vytvoření postupu přechodu z daňové evidence na účetnictví.  

Dále je využita metoda modelování k vytvoření příkladu, na kterém je ukázán přechod 

z daňové evidence na účetnictví. Model představuje zjednodušený obraz skutečnosti,  

na kterém je možné ukázat a vyřešit daný problém. (1, s. 25) 

Syntéza je sjednocení jednotlivých částí v celek (1, s. 23). Tato metoda je použita 

v praktické části k vytvoření inventarizace peněžního deníku, závazků, pohledávek  

a mezd. 

V závěru práce je použito srovnání, kterým lze zjistit shodné nebo rozdílné stránky  

u dvou a více různých jevů, úkazů či předmětů. Srovnání je základní metodou, bez které 

nemůžeme věci hodnotit. (1, s. 22) 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola vymezuje základní pojmy a přehled základní právní úpravy. Jedná se  

o stěžejní informace, potřebné pro pochopení následující problematiky. 

1.1  Definice vybraných pojmů 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy z oblasti daňové evidence a účetnictví. 

1.1.1 Příjem 

Příjmem se rozumí, peněžité a nepeněžité plnění, které podnikatel získává v průběhu jeho 

podnikatelské činnosti. Do daňové evidence jsou zahrnovány skutečné přítoky peněz  

i určité nepeněžní příjmy jako je např. zápočet dluhu a pohledávky. (2, s. 23) 

1.1.2 Výdaj 

Výdajem se rozumí vyjádřená spotřeba, která je doprovázená reálným úbytkem 

peněžních prostředků. (2, s. 24) 

1.1.3 Výnos 

Výsledkem výstupů z hospodářské činnosti jsou výnosy (3, s. 32). Nejčastěji se s výnosy 

můžeme setkat v podobě tržeb, ať už za prodej výrobků a služeb, za prodej zboží, 

dlouhodobého majetku a materiálu nebo za prodej cenných papírů.  

Výnosy (příjmy) jsou předmětem daně z příjmu z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem (4, s. 23). 

1.1.4 Náklad 

Náklad lze vnímat jako spotřebu vyjádřenou v peněžních jednotkách. Může to být 

spotřeba zásob k výrobě určitého produktu, nákup služeb, vyplacení mezd zaměstnancům 

nebo opotřebení majetku. (3, s. 32) 
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1.1.5 Pohledávka 

Pohledávka vyjadřuje nárok, který má věřitel na úhradu všech svých dohodnutých sum. 

Pohledávky jsou majetkem (aktivem) podnikatele. (2, s. 32) 

1.1.6 Dluh 

Dluh představuje určitou povinnost dlužníka uhradit všechny dohodnuté sumy. Jedná se 

o dluh (pasivum) podnikatele. (2, s. 35) 

1.1.7 Akruální princip 

Akruální princip je jedna z účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří 

do období, ke kterému se věcně i časově vážou bez ohledu na peněžní toky s nimi spojené. 

(3, s. 19)
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1.2  Daňová evidence 

V této kapitole je definována daňová evidence (dále jen „DE“), je zde vysvětleno, jakým 

způsobem ji lze zaznamenávat a následně je vysvětlen postup uzávěrky DE. 

1.2.1 Definice 

Daňovou evidenci vede fyzická osoba, která dosahuje příjmů z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, podle zákona nemá tato fyzická osoba povinnost vést 

účetnictví. Pokud se podnikatel nerozhodne dobrovolně vést účetnictví, vede daňovou 

evidenci. (5, s. 10) 

Daňová evidence slouží k poskytnutí údajů, potřebných k zjištění základu daně z příjmu. 

Tato evidence sleduje pouze peněžní toky, stav majetku a dluhů podnikatele.  

Jde o majetek a dluhy, které ovlivňují základ daně z příjmu a který je potřeba 

k hospodářské činnosti. (2, s. 8-9) 

1.2.2 Forma vedení 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDP“) není stanovena forma ani způsob vedení daňové evidence. Je stanoven pouze její 

obsah. Záleží tedy pouze na podnikateli, jakou formu vedení daňové evidence si zvolí. 

(5, s. 14);(6) 

Údaje, které daňové evidence zaznamenává jsou uvedeny na obrázku č. 1 níže. 

 

 

 

 

 

 

Daňová 
evidence

Příjmy a 
výdaje

Majetek a 
dluhy

Obrázek č. 1: Obsah daňové evidence 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 2, s. 15) 
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Deník příjmů a výdajů 

Deník příjmů a výdajů je přehledná tabulka, která obsahuje řádky na zaznamenání příjmů 

a výdajů. Tento přehled obsahuje datum uskutečnění transakce, označení dokladu 

(pokladna/banka), název transakce, příjmy, výdaje, daňové příjmy, daňové výdaje  

a přehled přijatého a placeného DPH (2, s. 27). 

Pokud jsou evidovány příjmy, měly by to být takové příjmy, které jsou předmětem daně 

a slouží ke zjištění základu daně (2, s. 23). Dále by měly být evidovány tak, aby bylo 

zřejmé, jestli se jedná o příjmy zahrnované do základu daně nebo nezahrnované (5, s. 14). 

Mezi příjmy, které jsou zahrnovány do základu daně patří například příjmy za prodej 

zboží či příjmy za poskytnutí služby. Opakem jsou příjmy, které se nezahrnují do základu 

daně. Těmito příjmy mohou být například peněžní vklady podnikatele nebo přijaté 

zápůjčky (5, s. 14). 

Příjmy se člení na peněžní příjmy, nepeněžní příjmy, příjmy dosažené směnou. Peněžním 

příjmem se rozumí např. připsaní peněžních prostředků na bankovní účet. Dále můžeme 

evidovat nepeněžní příjmy, které vznikají při zápočtu vzájemných pohledávek a dluhů. 

Příjem dosažený směnou může vzniknout tehdy, jestliže podnikatel obchoduje v cizích 

měnách. Tyto příjmy je potřeba přepočítat jednotným kursem, který stanoví ministerstvo 

financí podle České národní banky. (2, s. 23) 

Evidence výdajů se podobá evidenci příjmů. Členění výdajů se ale od příjmů trochu liší, 

a to na peněžní daňové výdaje a nepeněžní daňové výdaje. Peněžním výdajem jsou odtoky 

finančních prostředků z pokladny nebo z bankovního účtu. Dále jsou evidovány 

nepeněžní výdaje, vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.  

Tyto výdaje snižují základ daně poplatníka, mohou to být např. odpisy dlouhodobého 

majetku. (2, s. 24) 

Evidence dluhů 

Při evidenci dluhů musí být zřejmé, o jaké dluhy jde, vůči komu tyto dluhy jsou a v jaké 

výši (2, s. 35). Pro podnikatele je důležité i datum splatnosti a datum, kdy tyto dluhy byly 

uhrazeny. 
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Jakou formou bude podnikatel dluhy evidovat je zcela na jeho rozhodnutí. Obecně lze 

doporučit evidovat zvlášť závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky (například vůči 

zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, bance či státu).  

(5, s. 37) 

Evidence pohledávek 

Stejně jako u dluhů, je i u pohledávek důležité evidovat, jaké pohledávky podnikatel 

vlastní, kdo je dlužníkem a o jakou výši pohledávky se jedná. Formu evidence si opět 

podnikatel volí sám. Může pohledávky evidovat v písemné nebo elektronické formě  

(2, s. 32). 

Evidence majetku 

Majetek se eviduje na inventárních kartách. Tyto inventární karty musí obsahovat: 

• název majetku, 

• pořizovací cena, 

• datum a způsob pořízení, 

• způsob odpisování (rovnoměrně nebo zrychleně), 

• roční sazby nebo koeficienty odpisů, 

• částky odpisů za zdaňovací období, 

• zůstatková cena, 

• datum a způsob vyřazení. (5, s. 30) 
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Členění majetku je uvedeno na obrázku č. 2 níže. 

 

 

 

 

 

 

Nehmotným majetkem mohou být například nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

ocenitelná práva či software (5, s. 31). 

Do hmotného majetku se řadí například pozemky, stavby, byty, umělecká díla, kulturní 

památky, sbírky, samostatné movité věci, pěstitelské celky, dospělá zvířata (2, s. 43). 

Finanční majetek se neodepisuje, ani netvoří náklady při pořízení. Finančním majetkem 

jsou majetkové účasti a ostatní majetkové a úvěrové cenné papíry (akcie, dluhopisy) 

držené déle než jeden rok. (2, s. 44) 

Zásoby se nejčastěji evidují na skladní karty. Jedná se o oběžný majetek, jehož doba 

použitelnosti je kratší než jeden rok. 

Evidence zásob by měla zaznamenat: 

• název majetku, 

• datum pořízení, 

• pořizovací cenu, 

• počet jednotek majetku, 

• datum a způsob vyřazení. (2, s. 64) 

Majetek

Nehmotný

Hmotný

Finanční

Obrázek č. 2: Členění majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 2, s. 43) 
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Zásoby dělíme na materiál, nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky, zvířata, zboží  

(2, s. 63). 

1.2.3 Uzávěrka 

Prvním krokem je provedení přípravných prací, kterými se zjistí správnost údajů. 

Dalším krokem je dle ZDP povinnost zjistit k poslednímu dni zdaňovacího období 

skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků. Skutečný stav lze zjistit 

buď fyzickou inventurou nebo dokladovou inventurou. Dále je potřeba vyčíslit případné 

inventarizační rozdíly a o tyto rozdíly upravit základ daně. (5, s. 69-70) 

Důležité je také upravit příjmy a výdaje a je nutné posuzovat i vzájemný zápočet 

pohledávek a závazků. V některých případech zápočet neovlivní základ daně, v mnoha 

dalších případech jeho výši ovlivnit může. Je třeba každý zápočet posuzovat individuálně, 

aby nebyl zkreslen základ daně. (5, s. 72)
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1.3  Účetnictví 

Obsahem této kapitoly je vymezení pojmu účetnictví, je zde uvedeno, jakým způsobem 

lze účetnictví zaznamenávat. Následně je vysvětlen postup uzávěrky a závěrky. 

1.3.1 Definice 

Účetnictví sleduje pohyb majetku (aktiv), závazků (pasiv) a také zaznamenává náklady, 

výnosy a výsledek hospodaření (7, s. 13). Cílem je zobrazovat probíhající ekonomické 

jevy a poskytnout srozumitelné a přesné informace o ekonomické zdatnosti účetní 

jednotky a o její finanční situaci (3, s. 16-17). 

Povinnost vést účetnictví má fyzická osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku  

(vede účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku), a fyzické osoby, pokud jejich 

obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 25 mil. Kč. Právnické osoby musí vést 

účetnictví ode dne svého vzniku, nepřetržitě po celou dobu své existence. (7, s. 14); (8) 

1.3.2 Forma vedení   

Účetnictví musí být vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoÚ“) (3, s. 53). Účetní knihy mohou být vedeny na volných listech, 

formou vázaných knih, formou sestav vyhotovených výpočetní technikou (7, s. 52); (8). 

Účetní jednotky otevírají účetní knihy především ke dni svého vzniku a k prvnímu dni 

účetního období. Uzavření účetní knih probíhá k poslednímu dni účetního období.  

(4, s. 30) 

Přehled účetních knih je uveden na obrázku č. 3. 
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Hlavní kniha 

Do hlavní knihy se zapisují účetní zápisy ve věcném uspořádání (7, s. 52). Hlavní kniha 

obsahuje všechny syntetické účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, jedná se sice o věcné 

třídění, ale účetní zápisy jsou prováděny chronologicky (3, s. 53). 

Z hlavní knihy se získávají informace o stavu a pohybu jednotlivých složek (4, s. 30). 

Deník 

Deník obsahuje chronologicky uspořádané účetní případy, které jsou v deníku 

uspořádány za určité období, které může být různé podle potřeb účetní jednotky.  

Jeden účetní případ tvoří jednu položku v deníku. (3, s. 53) 

Zápisy musí být čitelné, srozumitelné, přehledné, trvanlivé a nesmí se gumovat nebo jinak 

nečitelně opravovat (7, s. 52). 

Knihy analytických účtů 

Kniha analytických účtů obsahuje podrobnější členění zápisů hlavní knihy. Souhrn 

peněžních částek v knihách analytických účtů musí odpovídat částkám na syntetickém 

Účetní knihy

Deník

Hlavní kniha

Knihy 
analytických 

účtů

Knihy 
podrozvahových 

účetů

Obrázek č. 3: Účetní knihy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 3, s. 53) 
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účtu. Forma vedení analytických účtů je v kompetenci jednotlivých subjektů a není 

právně upravena. (4, s. 31) 

Knihy podrozvahových účtů 

V těchto knihách se provádějí změny, které se nezapisují v předchozích účetních knihách. 

Zapisují se v nich účetní případy o důležitých skutečnostech s ohledem na jejich povahu. 

Jedná se například o případy pronajatého majetku nebo o zásoby přijaté ke zpracování. 

(3, s. 54) 

1.3.3 Uzávěrka a závěrka 

Účetní uzávěrka bezprostředně předchází účetní závěrce. Je to komplex účetních operací, 

které jsou potřeba zajistit, aby byly uzavřeny účetní knihy a byla sestavena účetní závěrka. 

Předtím je však potřeba provést přípravné práce, kterými se ověřuje, zda byly všechny 

účetní případy zaúčtovány. (3, s. 176) 

Účtárna by měla postupovat podle své vnitropodnikové směrnice, ve které budou popsány 

všechny nutné kroky, které musí být provedeny (4, s. 137). 

Následuje uzavření účtů, kdy se aktiva a pasiva převedou na Konečný účet rozvažný, 

nákladové a výnosové účty na Účet zisku a ztrát a poté převod zůstatku Účtu zisku a ztrát 

na Konečný účet rozvažný. (3, s. 179) 

Sestavením účetní závěrky je posledním krokem končícího účetního období, v účetní 

závěrce se projeví výsledek za celé účetní období. Účetní závěrka podává věrný a poctivý 

obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. (3, s. 179) 

Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zkráceném rozsahu. Zkrácenou závěrku 

mohou předkládat účetní jednotky, které ji nemusí ověřovat auditorem. Účetní závěrku 

tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled  

o změnách vlastního kapitálu. (7, s. 271-272); (9, s. 345-346) 
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Dle účetní jednotky se odvíjí, které přílohy budou součástí účetní závěrky viz tabulka  

č. 1 níže. 

Tabulka č. 1: Rozsah účetní závěrky 

Účetní jednotky Součástí účetní závěrky 

Mikro 

 

Rozvaha 

Příloha 

Malé bez povinného auditu 

 

Rozvaha 

Příloha 

Malé s povinným auditem Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Příloha 

Střední a velké Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Příloha 

Přehled o peněžních tocích 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 4, s. 140) 

 

Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv. Aktiva jsou seřazena od nejméně likvidních po nejvíce 

likvidní a představují majetek účetní jednotky. Pasiva představují krytí majetku, a to buď 

vlastním nebo cizími zdroji. Výkaz zisku a ztráty se také označuje jako výsledovka.  

Jsou zde zobrazeny výnosy a náklady v druhovém nebo účelovém uspořádání.  

Příloha obsahuje obecné údaje (název firmy, identifikační číslo, právní forma, předmět 
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podnikání, rozvahový den, podpisový záznam), informace o použitých účetních 

metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování. Dále doplňuje informace k rozvaze 

a výkazu zisku a ztrát. Obsah přílohy je stanoven ministerstvem financí. Přehled  

o peněžních tocích (cash flow) vysvětluje přírůstek a úbytek peněžních prostředků za 

určité časové období. Cash flow je rozdělen na tři části: provozní, finanční a investiční. 

V jedné z případových studií bylo testováno, zda rozdělení peněžních toků na základní  

a vedlejší zlepší předpověď cash flow. Toto rozdělení cash flow, jak prokázala studie, 

zlepšuje predikci budoucího vývoje cash flow. Přehled o změnách vlastního kapitálu 

vysvětluje příčiny změny vlastního kapitál. (7, s. 272-273); (10) 

Účetní závěrka musí obsahovat také identifikační údaje o účetní jednotce a rozvahový 

den ke kterému se účetní závěrka sestavuje (11, s. 4). 

Roční účetní závěrka vždy neodráží pravdivý a poctivý obraz o finanční situaci podniku 

vzhledem k různým účetním postupům a různému řízení výnosů (12).
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1.4  Právní úprava přechodu 

V této kapitole jsou uvedeny vybraná ustanovení, které upravují přechod z daňové 

evidence na účetnictví. Přehled základní právní úpravy je vymezen v tabulce č. 2 níže. 

Tabulka č. 2: Právní úprava 

PRÁVNÍ ÚPRAVA OBLAST ÚPRAVY  OBSAH 

ZDP Příloha č. 3  Zvýšení/snížení základu daně 

 § 26-33  Technické zhodnocení 

 Příloha č. 1  Zařazení do odpisových skupin 

 § 30  Doba odpisování 

ZoÚ § 1, odst. 2, písm. d), 

e) 

 Povinnost vést účetnictví 

 § 13  Účetní knihy 

 § 17  Otevírání/uzavírání účetních knih 

 § 18  Účetní závěrka 

 § 29, § 30  Inventarizace majetku a závazků 

Zákoník práce § 163  Stravné 

Vyhláška č. 

500/2002 Sb. 

§ 61 b  Postup při přechodu z daňové 

evidence na účetnictví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 6; 8; 13)
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce jsou analyzovány důvody přechodu, povinnosti podnikatele a proces 

vedení daňové evidence, který je zakončen uzávěrkou. Dále tato část obsahuje 

harmonogram, který bude sloužit jako postup při přechodu z daňové evidence  

na účetnictví.  

2.1  Povinnost vést účetnictví  

Fyzická osoba může vést účetnictví dobrovolně nebo ji tuto povinnost stanoví zákon. 

Povinnost vést účetnictví podle ZoÚ má fyzická osoba, která je zapsaná v obchodním 

rejstříku (vede účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku), a fyzické osoby,  

které překročí obrat za kalendářní rok 25 mil. Kč. Pokud fyzická osoba překročí obrat, 

začne vést účetnictví od prvního dne kalendářního roku. Právnické osoby musí vést 

účetnictví ode dne svého vzniku, nepřetržitě po celou dobu své existence. (7, s. 14); (8) 

2.2  Povinnosti podnikatele před zahájením daňové evidence 

Fyzická osoba, která se rozhodne podnikat musí nejprve zažádat na živnostenském úřadě 

o živnostenské oprávnění. Za toto oprávnění musí fyzická osoba zaplatit poplatek  

1000 Kč. Základními podmínkami k získání tohoto oprávnění je svéprávnost  

a bezúhonnost subjektu. Některé druhy živností však mají přísnější podmínky k získání 

oprávnění. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů. 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ŽZ“) existuje více druhů živností, které jsou uvedeny na obrázku č. 4 níže. 

Obrázek č. 4: Druhy živností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 14) 

Ohlašovací

Řemeslné

Vázané

VolnéKoncesované
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Fyzická osoba, která chce provozovat ohlašovací živnost, musí tuto skutečnost ohlásit 

živnostenskému úřadu, a to buď osobně u obecního živnostenského úřadu, elektronicky, 

zasláním do datové schránky či prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. 

Ohlášení se podává na tiskopise – jednotný registrační formulář. Dle § 46 ŽZ musí fyzická 

osoba přiložit i dokumenty, které prokazují dané skutečnosti například doklad o povolení 

k pobytu, doklad prokazující odbornou způsobilost, doklad prokazující právní důvod  

pro užívání prostor, do niž umístila sídlo, prohlášení odpovědného zástupce, rozhodnutí 

soudu o přiznání svéprávnosti a doklad o zaplacení správního poplatku. 

Fyzická osoba, která chce provozovat koncesovanou živnost, musí podat žádost o vydání 

koncese, kterou vydá živnostenský úřad. Žádost o koncesi se stejně jako u ohlašovací 

živnosti podává na jednotném registračním formuláři. Do koncesovaných živností spadá 

například provozovaní cestovní kanceláře, střelnice a taxislužby. (15, s. 22-24) 

Podnikatel je také povinen nahlásit provozovnu na živnostenském úřadě. Dle § 17 ŽZ 

musí být v oznámení uveden název firmy, identifikační číslo osoby, adresa provozovny  

a datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. Poté co živnostenský 

úřad obdrží oznámení o provozovně, přidělí jí identifikační číslo a zapíše ji do 

živnostenského rejstříku. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost 

provozována. Musí být zajištěna její způsobilost pro provozování živnosti  

(např. kolaudační rozhodnutí). Podnikatel může mít i více provozoven. (14) 

Dále by si měl podnikatel zřídit bankovní účet určený přímo pro jeho podnikání. Zřízení 

speciálního účtu není povinné, ale výhodou je přehled o platbách, které souvisí  

s podnikáním a přehlednější dokazování příjmů a výdajů. 

Dle § 39 ZDP je poplatník daně povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů 

fyzických osob u příslušného správce daně, a to do 15 dnů ode dne kdy, že začal podnikat 

(tato povinnost nevzniká jde-li o příjmy osvobozené, o příjmy, které nejsou předmětem 

daně nebo je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Plátce daně je povinen 

podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně 

nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem 

stanovené úkony plátce daně. Na finanční úřad je tedy potřebné přinést vyplněný 

tiskopis – přihláška k registraci, ve které se podnikatel přihlašuje k daním.  
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Dále musí podnikatel přinést kopii smlouvy od banky, u které má podnikatelský účet, 

dále požádá o vydání registrace k elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“), pokud je 

potřeba a o datovou schránku (není povinná). Platby na finanční úřad následně podnikatel 

zasílá pod svým rodným číslem, které slouží jako variabilní symbol. (6); (16) 

Povinnost ohlásit zahájení činnosti je osoba samostatně výdělečně činná (dále jen 

„OSVČ“) povinna ohlásit nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího  

po měsíci, v němž tato skutečnost nastala na MSSZ/OSSZ. Na MSSZ/OSSZ je také 

potřeba přinést vyplněný tiskopis – oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. 

Správa sociálního zabezpečení vydá speciální variabilní symbol, pod kterým bude 

podnikatel posílat odvody na sociální pojištění (dále jen „SP“). (17) 

Na zdravotní pojišťovnu, u které je podnikatel registrován opět přinese vyplněný 

tiskopis – přihláška a evidenční list pojištěnce. Každá OSVČ musí své zdravotní 

pojišťovně podat vyplněný formulář – Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné 

činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Platby na zdravotní pojištění (dále jen „ZP“) 

podnikatel posílá pod rodným číslem, které slouží jako variabilní symbol. (18) 

Dalším krokem je vložení finančních prostředků do podnikání. Po vložení těchto 

prostředků může podnikatel pořídit základní vybavení provozovny a materiál sloužící 

k výrobě. 

Při zahájení podnikání je doporučováno, aby podnikatel sestavil tzv. soupis majetku, 

který se vyhotovuje formou bilance. Je sestavován z hlediska složení majetku  

(jaký majetek má podnikatel při zahájení podnikání k dispozici) a z hlediska zdrojů krytí 

(informace o tom, odkud podnikatel získal prostředky na pořízení majetku).  

Majetek, který je určen k podnikání musí být oceněn a spolu s dluhy zapsán do soupisu 

majetku. Soupis majetku plní dva úkoly. Umožňuje zápis tohoto majetku do daňové 

evidence (jako podklad pro zapsání počátečních stavů do peněžního deníku a stavu 

majetku do karty majetku) a může sloužit jako podklad pro vyplnění přehledu o majetku 

a dluzích na začátku zdaňovacího období. (15, s. 28) 

Soupis majetku je znázorněn na další straně v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Soupis majetku a dluhů 

PŘEHLED O MAJETKU A DLUZÍCH 

Firma: Sedláček 

Majetek a dluhy Na začátku období Na konci období 

Dlouhodobý majetek 500 000   

hmotný 350 000   

nehmotný 150 000   

Peníze v pokladně 20 000   

Peníze na bankovním účtu 120 000   

Zásoby 150 000   

Pohledávky 50 000   

Závazky 16 000   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dále je doporučováno, aby si podnikatel sestavil tzv. soupis zřizovacích výdajů,  

které souvisí s podnikatelskou činností. Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje, které byly 

vynaloženy na zahájení podnikatelské činnosti (například poplatek za vystavení 

živnostenského oprávnění nebo poplatek za konzultace s daňovým poradcem).  

Pokud jsou tyto výdaje řádně doloženy doklady, může si je podnikatel zahrnout do výdajů 

daňově uznatelných v peněžním deníku, a to buď ihned při otevření evidence příjmů  

a výdajů, nebo až na konci zdaňovacího období v rámci uzávěrky. (15, s. 28)  

Dalším krokem je otevření daňové evidence, kterou lze otevřít buď ke dni zahájení 

podnikatelské činnosti nebo k prvnímu dni zdaňovacího období. Otevřením se rozumí 

převod počátečních stavů do peněžního deníku, knih pohledávek a závazků a pomocných 

knih. (15, s. 28)  

2.3  Vedení daňové evidence 

Cílem daňové evidence je především správné stanovení základu daně, který se určí jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji. Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je tedy deník příjmů 
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a výdajů. Většina operací úzce souvisí s příjmem nebo výdajem peněžních prostředků,  

a tak se tyto operace zapisují do deníku příjmů a výdajů. 

Vložení finančních prostředků do podnikání 

V deníku příjmů a výdajů se hodnota vložených prostředků zapíše jako příjem  

do pokladny/banky – daňově neuznatelný příjem. 

Hmotný majetek 

Při pořízení se zapíše hodnota majetku do peněžního deníku jako daňově neuznatelný 

výdaj. Následně se pro tento majetek vytvoří karta majetku, ve které je nutné vytvořit  

i odpisy, které se do peněžního deníku poté promítnou jako daňově uznatelné výdaje.  

Při zjištění, že se jedná o technické zhodnocení, je potřeba výdaje zaevidovat jako daňově 

neuznatelné a následně v kartě majetku navýšit hodnotu odpisů o technické zhodnocení. 

Na konci zdaňovacího období se opět do peněžního deníku uvedou odpisy, které budou 

daňově uznatelné. Při vyřazení majetku je třeba podívat se do karty majetku, zda byl již 

majetek plně odepsán nebo ne. V případě, kdy by majetek byl plně odepsán, se může 

majetek vyřadit. V opačném případě by se musel majetek jednorázově odepsat – zapsat 

hodnotu zůstatkové ceny do peněžního deníku jako daňově uznatelný výdaj a až poté by 

se mohl majetek vyřadit. (11, s. 48-49) 
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V tabulce č. 4 níže je uveden postup evidence majetku. 

Tabulka č. 4: DE – majetek 

PŘÍKLAD DOKLADY KNIHY OPERACE 

Pořízení 
majetku 

faktura přijatá 
peněžní 
deník daňově neuznatelný výdaj 

výdajový 
pokladní 
doklad 

karta 
majetku 

vytvoření karty majetku + odpisů 

Technické 
zhodnocení 

faktura přijatá 
peněžní 
deník 

daňově neuznatelný výdaj 

výdajový 
pokladní 
doklad 

karta 
majetku 

zvýšení odpisů 

Vyřazení – 
majetek 

plně 
odepsán 

protokol o 
vyřazení 

karta 
majetku 

na základě protokolu – vyřazení 

Vyřazení – 
neodepsaný 

majetek 

protokol o 
vyřazení 

peněžní 
deník 

zbytek neodepsané částky – jednorázově 
odepsat – daňově uznatelný výdaj 

karta 
majetku 

po úplném odepsaní – vyřazení z karty dle 
protokolu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanci 

Pokud zaměstnanec podepíše pracovní smlouvu, zaměstnavatel (podnikatel) je povinen  

do 8 dnů přihlásit tohoto zaměstnance na městskou správu sociálního zabezpečení (dále 

jen „MSSZ“) nebo na okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) a také na 

zdravotní pojišťovnu. Na MSSZ/OSSZ je nutné přinést vyplněný tiskopis.  

Poté MSSZ/OSSZ vydá speciální variabilní symbol pro všechny zaměstnance, pod 

kterým bude podnikatel posílat platby. Zdravotní pojišťovně je také potřeba přinést 

vyplněný tiskopis. Zdravotní pojištění za zaměstnance pak podnikatel posílá pod svým 

identifikačním číslem. Daň za zaměstnance se posílá na finanční úřad a je také odesílána 

pod IČ živnostníka. (16) 

Na následující straně v tabulce č. 5 jsou zobrazeny základní operace týkající se mezd. 
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Tabulka č. 5: DE – mzdy 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Postup výpočtu čisté mzdy: 

1. Výpočet zdravotního pojištění a sociálního pojištění zaměstnance  

i zaměstnavatele. U zaměstnanců je zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a sociální 

pojištění 6,5 % (z hrubé mzdy) a u zaměstnance je ZP 9 % a SP 25 % (z hrubé 

mzdy). 

2. Výpočet tzv. „super hrubé mzdy“ (dále jen „SHM“) zde je pro výpočet více 

možností, buď k hrubé mzdě (dále jen „HM“) přičíst zdravotní a sociální pojištění 

za zaměstnavatele nebo vynásobit hrubou mzdu procentní sazbou 1,34 % 

(HM*1,34 = SHM). 

3. Výsledek SHM je potřeba zaokrouhlit na celé stokoruny směrem nahoru. 

4. Ze zaokrouhlené SHM se vypočítá daň 15 % (zaokrouhlená SHM*0,15). 

5. Výsledkem je záloha na daň z příjmu. 

6. V případě podepsání daňové prohlášení, je potřeba od této částky následně odečíst 

slevy na dani a následně daňové zvýhodnění na děti. 

7. Výsledkem je záloha (+) nebo daňový bonus (-). 

8. Výpočet čisté mzdy: HM – ZP zaměstnance – SP zaměstnance – daňová povinnost 

(nebo + daňový bonus). 

PŘÍKLAD DOKLADY KNIHY OPERACE 

Mzdy – 
čistá mzda 

mzdová 
evidence/mzdový 

list 

kniha závazků závazek vůči zaměstnanci 

peněžní deník daňově uznatelný výdaj 

Mzdy – 
ZP, SP  

mzdová 
evidence/mzdový 

list 

kniha závazků závazek vůči ZP a MSSZ/OSSZ 

peněžní deník daňově uznatelný výdaj 

Mzdy – 
daň  

mzdová 
evidence/mzdový 

list 

kniha závazků závazek vůči finančnímu úřadu 

peněžní deník daňově uznatelný výdaj 



33 
 

Závazky a pohledávky 

Závazky i pohledávky se evidují do knihy závazků a pohledávek. Může se jednat 

například o závazky a pohledávky z obchodních vztahů, vůči zaměstnancům, vůči 

zdravotní pojišťovně, MSSZ/OSSZ nebo vůči finančnímu úřadu. Po uhrazení závazků  

se tato hodnota napíše do peněžního deníku jako daňově uznatelný výdaj. U pohledávky 

se po přijetí platby zapíše hodnota do peněžního deníku jako daňově uznatelný příjem. 

V tabulce č. 6 níže jsou popsány základní operace týkající se závazků a pohledávek.  

(2, s. 32-36) 

Tabulka č. 6: DE – závazky a pohledávky 

PŘÍKLAD DOKLADY KNIHY OPERACE 

Závazky faktura přijatá 
kniha závazků zapsání do knihy závazků 

peněžní deník 
po uhrazení závazku – 

daňově uznatelný výdaj 

Pohledávky faktura vystavená 
kniha pohledávek 

zapsání do knihy 
pohledávek 

peněžní deník 
po uhrazení pohledávky – 
daňově uznatelný příjem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4  Uzávěrka daňové evidence 

V teoretické části je obecně popsán postup uzávěrky. V analytické části je uzávěrka 

daňové evidence popsána detailněji. 

2.4.1 Technické zhodnocení 

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončení nástavby, přístavby, stavební 

úpravy, rekonstrukce či modernizace majetku, pokud byly tyto výdaje vyšší než  

40 000 Kč za zdaňovací období (6). 

U technického zhodnocení se musí prověřit správnost evidence, zda se opravdu jednalo  

o technické zhodnocení nebo opravu.  Toto posouzení je možné učinit na základě 

přijatých faktur, které jsou zaevidované v knize závazků nebo na základně technické 

dokumentace k daném majetku. Zda se jedná o technické zhodnocení či nikoliv je možné 
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ověřit v popise, který je uvedený na faktuře nebo v technické dokumentaci. Označení 

popisu na faktuře je nutné zkontrolovat se skutečným stavem majetku. 

Pokud by se jednalo o technické zhodnocení je potřeba opravit kartu majetku a navýšit 

pořizovací cenu o částku technického zhodnocení, tím se změní i výše ročních daňových 

odpisů. V případně, že by se jednalo například o opravu, bude hodnota této opravy  

i nadále zapsaná v peněžním deníku jako daňově uznatelný výdaj a v pokladně jako  

výdaj. (6) 

Karta majetku je zobrazena v tabulce č. 7 níže. 

Tabulka č. 7: Karta majetku 

KARTA MAJETKU 

Rok Datum 
pořízení Název Pořizovací 

cena 
Odpisová 
skupina 

Způsob 
odpisování Dodavatel 

2018 20.2.2018 Auto 700 000 2 rovnoměrný  AAA auto 
ODPISY 

Rok Pořizovací 
cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena Poznámka 

2018 700.000 77.000 77.000 623.000   

2019 700.000  155.750 232.750 467.250   

2020 700.000 155.750 388.500 311.500   

2021 700.000 155.750 544.250 155.750  

2022 700.000 155.750 700.000 0  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.2 Pokladna 

Na konci zdaňovacího období je nutné zkontrolovat stav v pokladně. Stav v pokladně 

musí fyzicky přepočítat osoba zodpovědná za správu pokladny a zapsat počet kusů 

jednotlivých bankovek a mincí do tzv. výčetky, která je zobrazena v následující tabulce 

č. 8. Poté co je zjištěn celkový stav pokladny, je potřeba porovnat tento stav s konečným 

stavem, který je zaevidovaný v peněžním deníku. Pokud se zůstatky nerovnají, je potřeba 

toto manko/přebytek zapsat do pokladny a peněžního deníku. V případě, kdy je 

inventurou pokladny zjištěno manko, může daný subjekt toto manko předepsat 

zaměstnanci k úhradě. Tuto pohledávku vůči zaměstnanci zapíše subjekt i do knihy 
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pohledávek. V případě, kdyby zaměstnanec manko uhradil, by se hodnota manka zapsala 

do pokladny jako příjem a do peněžního deníku jako příjem daňově uznatelný. Pokud by 

subjekt manko zaměstnanci nepředepsal, má subjekt povinnost na konci zdaňovacího 

období zvýšit základ daně tím, že zapíše hodnotu manka do pokladny jako příjem a do 

peněžního deníku jako příjmů daňově uznatelných. V případě přebytku dojde naopak  

ke snížení stavu v pokladně a v peněžním deníku – daňově uznatelný výdaj. (2, s. 27-28) 

Tabulka č. 8: Výčetka 

INVENTARIZACE POKLADNY K 31.12.2018 

  Hodnota Počet Celkem 
  5000 0 0 
  2000 5 10000 
  1000 11 11000 
  500 15 7500 
  200 9 1800 
  100 20 2000 

Celkem     32300 
Podpis     Podpis 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.3 Peněžní deník 

K poslednímu dni zdaňovacího období je potřeba zajistit souhrnné částky údajů 

sledovaných v peněžním deníku, a to sečtením jednotlivých sloupců. Konečné stavy  

se zjišťují u příjmů a výdajů (daňově uznatelných i neuznatelných) v pokladně, u příjmů  

a výdajů na bankovních účtech a zjišťují se stavy i na průběžných položkách. (15, s. 88) 

Peněžní deník je obsažen v příloze č. 1. 

2.4.4 Inventarizace 

Dalším krokem je provedení inventarizace zásob, hmotného majetku, pohledávek  

a závazků. Inventarizačním rozdílem může být buď manko (skutečný stav je nižší než 

evidovaný) nebo přebytek (skutečný stav je vyšší než evidovaný). (5, s. 69) 
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Inventarizaci zásob se provede na základě skladních karet. Je nutné porovnat zůstatky 

ve skladních kartách a skutečné zůstatky zásob zjištěné fyzickou inventurou. Fyzickou 

inventuru provede zodpovědná osoba přepočítáním, vážením nebo odborným odhadem. 

Pokud vznikne manko je nutné posoudit, zda se jednalo o manko do normy nebo nad 

normu. Tuto normu si stanoví subjekt ve svých vnitropodnikových směrnicích. Jedná-li 

se o manko do normy zaeviduje se toto manko do peněžního deníku jako daňově 

uznatelný příjem. V opačném případě se bude jednat o příjmy daňově neuznatelné.  

Pokud bude inventurou zjištěn přebytek bude tato hodnota zapsaná do deníku daňově 

uznatelný výdaj. (2, s. 64); (7, s. 29-30) 

Inventarizace hmotného majetku se také provede fyzickou inventurou. Pří inventuře 

by měl subjekt také zkontrolovat správnost karty majetku, a to především odpisy.  

Zda je majetek správně zařazen do odpisové skupiny je možné zjistit v ZDP dle přílohy 

č. 1. Při inventuře hmotného majetku je důležité kontrolovat i úplnost jejich příslušenství. 

K inventuře je dobré mít u sebe seznam majetku a ke každé položce napsat skutečný stav. 

V případě zjištění přebytku se musí opravit prvotní doklad, který byl chybně zaúčtován  

a v peněžním deníku se musí provést storno této položky pomocí zápisu se zápornou 

hodnotou a následně převést do kolonky daňově neuznatelných výdajů. Vytvoří se karta 

majetku a odpis vypočítaný v této kartě se zaeviduje do výdajů daňově uznatelných. 

V případě manka je u hmotného majetku vhodné kontaktovat Policii České republiky, 

která vydá rozhodnutí o ztrátě. Na základě tohoto rozhodnutí, si daňový subjekt může 

zůstatkovou cenu majetku odepsat a hodnotu zůstatkové ceny zapíše do kolonky – daňově 

uznatelný výdaj. Pokud policie pachatele najde, může subjekt manko vymáhat po tomto 

pachateli. (7, s. 29-30) 

Inventarizace pohledávek a závazků se provede výčtem pohledávek a závazků, které 

nejsou k 31. 12. uhrazeny. Tyto pohledávky a závazky se pak zapíší do seznamu 

neuhrazených pohledávek/závazků viz tabulka č. 9 a 10. Následně by měl subjekt pro 

kontrolu odeslat odběrateli/dodavateli seznam neuhrazených faktur, a to například 

datovou schránkou, e-mailem nebo poštou. V případě, kdy by druhá strana nesouhlasila 

s nějakými neuhrazenými fakturami je nutné k těmto fakturám najít patřičný doklad  

o zaplacení. (2, s. 35-36); (7, s. 29-30) 
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Tabulka č. 9: Seznam neuhrazených pohledávek 

SEZNAM NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK K 31.12.2018 

 Odběratel Číslo 
dokladu Popis Částka Splatnost Datum 

úhrady 

 Pan Novák FV2018023  6 000 Kč 22.11.18  

 Paní Janíčková FV2018027  4 000 Kč 27.11.18  

 Pan Dvořák FV2018038  10 000 Kč 06.12.18  

 Pan Novotný FV2018040  30 500 Kč 12.12.18  

 Paní Špatná FV2018042  25 000 Kč 09.01.19  

Celkem    75 500 Kč   

 Podpis   Podpis   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 10: Seznam neuhrazených závazků 

SEZNAM NEUHRAZENÝCH ZÁVAZKŮ K 31.12.2018 

 Dodavatel Číslo 
dokladu Popis Částka Splatnost Datum 

úhrady 
 Lyreco FP2018031  1 000 Kč 02.11.18  

 Activa FP2018033  1 200 Kč 19.11.18  

 Hoffmann 
group 

FP2018035  20 000 Kč 28.11.18  

 Hoffmann 
group 

FP2018041  3 800 Kč 20.12.18  

 Hoffmann 
group FP2018050  4 200 Kč 28.12.18  

Celkem    30 200 Kč   

  Podpis     Podpis     

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4.5 Úprava základu daně  

Základ daně je nutné upravit o zjištěné inventarizační rozdíly. 

Zvýšení základu daně: 

• přijetí zdanitelných nepeněžních darů  

Pokud poplatník příjme dary v souvislosti s podnikáním, které jsou 

předmětem daně z příjmu, musí o hodnotu přijatých nepeněžních darů zvýšit 

základ daně tím, že tuto částku napíše do peněžního deníku do  

sloupce – upravující základ daně. 

• hodnota hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud výdaje 

byly evidovány jako daňové  

Pokud je vytvořen majetek vlastní činností je nutné zvýšit základ daně  

o hodnotu majetku. Toto zvýšení je provedeno zápisem do peněžního deníku 

do sloupce – upravující základ daně. Majetek vyrobený vlastní činností  

je nutné zaevidovat v kartě majetku a vytvořit odpisy. Toto zvýšení základu 

daně je nezbytné kvůli tomu, že jsou v deníku příjmů a výdajů zaevidovány 

výdaje za nákup materiálu a dílů na výrobu majetku. Výdaj by tak byl 

zaevidovaný dvakrát – v podobě nákupu materiálu a dílů a následně v podobě 

odpisů.  

• nepeněžní příjmy ze zápočtu pohledávek a závazků 

V případě vzájemných zápočtů a pohledávek je nutné posuzovat každý 

zápočet individuálně. Pokud například poplatník vystaví fakturu za prodej  

zboží v hodnotě 10 000 Kč – zapíše tuto hodnotu do peněžního deníku jako 

daňový příjem. Obdrží-li od stejného subjektu fakturu za nákup hmotného 

majetku v hodnotě 50 000 Kč, zapíše tuto hodnotu do peněžního deníku jako 

daňově neuznatelný výdaj. Tímto vzájemným zápočtem se zvýší základ daně 

o hodnotu zápočtu tj. 10 000 Kč.  (5, s. 70-71) 
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Snížení základu daně: 

• odpisy hmotného majetku 

Výdaje na pořízení hmotného majetku nejsou výdajem na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, proto je potřeba v peněžním deníku doplnit  

v kolonce – upravující základ daně hodnotu ročního odpisu, která je zapsaná 

v kartě majetku, a tím snížit základ daně. 

• zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku 

V případě vyřazení majetku, který ještě nebyl zcela odepsán je potřeba 

posoudit daňovou uznatelnost jeho zůstatkové ceny na základě karty majetku. 

Je nutné mít v kartě majetku zapsaný důvod vyřazení majetku. Následně  

je potřeba zůstatkovou cenu odepsat a napsat protokol o vyřazení, ve kterém 

bude zapsán důvod vyřazení a způsob likvidace. Podle důvodu je možné 

posoudit, zda se jedná a daňově uznatelný/neuznatelný výdaj. Tento výdaj 

napíšeme do peněžního deníku do patřičného sloupce. Pokud se bude jednat  

o výdaj daňově uznatelný, musí se o tuto hodnotu zvýšit základ daně. 

V opačném případě se základ daně sníží. Tuto operaci je možné provést 

v peněžním deníku v kolonce – upravující základ daně. 

• poměrná výše nájemného u finančního leasingu 

U daňové evidence se běžně neprovádí časové rozlišení, výjimka je však  

u nájemného u finančního leasingu. V případě finančního leasingu subjekt 

zaeviduje částku tzv. akontaci, kterou vynaložil předem ke koupi majetku  

do peněžního deníku jako daňově uznatelný výdaj. Částka vynaložená na 

pořízení majetku je zapsaná v leasingové smlouvě. Ke smlouvě se váže  

i splátkový kalendář, který vymezuje pravidelné splácení. Celková částka  

se ale vztahuje na období třeba i několika let, a tak je potřeba snížit základ 

daně o hodnotu výdajů vynaložených pouze za dané zdaňovací období. 

Celkovou částku je potřeba rozpočítat podle splátkového kalendáře na 

jednotlivé měsíce a následně tuto částku vynásobit počtem měsíců za které 

subjekt zaplatil za dané zdaňovací období. 
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• darované zásoby jako storno (snížení) výdajů 

O hodnotu zásob, které se stanou předmětem darování, je nutné zvýšit základ 

daně. Jedná se o reklamní předměty. Pokud tyto předměty splňují podmínky 

dle § 25 odst. 1 písm. t) podle ZDP (500 Kč/ks, předmět je opatřen logem, 

není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína) jedná se o daňově 

uznatelný výdaj, který je potřeba zapsat do peněžního deníku. Pokud by částka 

převyšovala hodnotu 500 Kč, zapíše se tento rozdíl do peněžního deníku jako 

daňově neuznatelný výdaj a v kolonce upravující základ daně se o tuto 

hodnotu zvýší základ daně. 

• nepeněžní výdaje ze zápočtu pohledávek a závazků 

Pokud například poplatník obdrží fakturu za službu, zapíše tuto hodnotu  

do peněžního deníku jako daňově uznatelný výdaj. Následně poskytne půjčku  

a v případě přijetí splátky této půjčky se tato hodnota napíše do peněžního 

deníku jako nedaňový příjem. Tímto zápočtem dojde ke snížení základu daně. 

(5, s. 71-72)
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2.5  Postup přechodu z daňové evidence na účetnictví 

Přechod z daňové evidence na účetnictví má většinou negativní daňový dopad.  

Jde o dodanění zásob na skladě a o neuhrazené pohledávky. Dále se odečítají neuhrazené 

dluhy. (2, s. 98) 

Základ daně je potřeba upravit v roce, ve kterém se začíná účtovat.  

V příloze č. 3 v ZDP je uveden postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví 

z hlediska daně z příjmu fyzických osob. 

Úprava základu daně je zachycena na obrázku č. 5 níže. 

 

 

Obrázek č. 5: Úprava základu daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. 6) 

 

Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 61 b postupuje podnikatel při přechodu z DE  

na podvojné účetnictví (dále jen „UCE“) následovně: 

Základ 
daně se 

zvýší 

Základ 
daně se 

sníží 

O hodnotu přijatých záloh, 
o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly 
výdajem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. 

O hodnotu zásob a cenin, 
o hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou 
záloh na hmotný majetek, 
o hodnotu pohledávek, které by při úhradě 
byly zdanitelným příjmem. 
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1.  Prvním krokem je zjistit stavy jednotlivých složek majetku, závazků, rezerv a 

oceňovacích rozdílů, které jsou zjištěny inventurou provedenou k 31.12. daného roku. 

2. Jednotlivé složky majetku je potřeba ocenit podle ZoÚ, § 24, § 25. 

Pořizovacími cenami: 

• hmotný majetek kromě zásob s výjimkou majetku vytvořeného vlastní 

činností, 

• zásoby, s výjimkou zásob vytvořenými vlastní činností, 

• podíly, cenné papíry, deriváty, 

• pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem, 

• nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku 

vytvořeného vlastní činností, 

• kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a 

církevní stavby (pokud není známá pořizovací cena, oceňují se ve výši 1 Kč). 

Vlastními náklady: 

• hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností, 

• zásoby vytvořené vlastní činností, 

• nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností, 

• příchovy zvířat. 

Jmenovitými hodnotami: 

• peněžní prostředky a ceniny, 

• pohledávky při vzniku, 

• závazky. 

Reprodukční cenou: 

• majetek v případech bezúplatného nabytí anebo majetek v případech, kdy 

vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit a ostatní 

majetek. 
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3. Dle § 14 ZDP jsou účetní jednoty povinny sestavit účtový rozvrh. Účetní rozvrh je 

obsažen v příloze č. 2. 

4. V dalším kroku je třeba sestavit počáteční rozvahu pro následovné vedení účetnictví. 

Zůstatkové stavy jednotlivých složek majetku a závazků se převedou na počáteční 

stavy rozvahových účtů. (19) 

V tabulce č. 11 jsou zachyceny stěžejní účty. 

Tabulka č. 11: Přenesení konečných stavů z DE do rozvahy 

NÁZEV AKTIVNÍ/PASIVNÍ ÚČET 

Stavby A 021 

Hmotný movitý majetek A 022 

Odpisy hmotného majetku -A 082 

Materiál na skladě A 112 

Výrobky A 123 

Zboží na skladě A 132 

Pokladna A 211 

Bankovní účet A 221 

Pohledávky z obchodních vztahů A 311 

Pohledávky za zaměstnanci A 335 

Dluhy z obchodních vztahů P 321 

Náklady příštích období (leasing) A 381 

Úvěr (dlouhodobý) P 479 

(Zdroj: Vlastní zpracování s využitím účetní osnovy)
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce je vytvořen komplexní příklad, na kterém je podrobně 

ukázán postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Vedení daňové evidence, 

přechod na účetnictví a následné vedení účetnictví je kompletně vytvořeno v účetním 

programu Money S3. Stěžejní jsou vygenerované přílohy ze zmíněného programu, které 

jsou uvedeny na konci bakalářské práce. Jedná se o peněžní deník, mzdové listy 

zaměstnanců, pokladní knihu, knihu vystavených a přijatých faktur, knihu závazků  

a přehledy OSVČ k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. 

Identifikace fyzické osoby  

Josef Sedláček, narozen dne 25. 4. 1974 (RČ 740425/2580). Ulice Balákova 25, 618 00 

Brno. Bankovní účet 11227865/0800. Začal podnikat dne 1. 1. 2018. Jeho IČ je 87654321 

a DIČ CZ7404252580. 

V roce 2018 vedl daňovou evidenci a následně přešel na podvojné účetnictví, aby měl 

větší a podrobnější přehled o příjmech, výdajích, nákladech a výnosech. Od začátku 

podnikání je pan Sedláček plátcem DPH. Rozhodl se vést skladovou evidenci materiálu 

a zboží způsobem B. Pan Sedlaček je vyučen stolařem, a tak si otevřel stolařskou dílnu, 

ve které vyrábí nábytek na zakázku.  

Pan Sedláček má ženu Lucii Sedláčkovou, která je na rodičovské dovolené. Roční příjem 

paní Sedláčkové činí 50 000 Kč. Je narozena dne 16. 6. 1978 (RČ je 785616/2890). 

Manželé Sedláčkovi spolu mají dvě děti. Manželka daňové zvýhodnění na děti 

neuplatňuje, protože je výhodnější, aby toto zvýhodnění uplatňoval pan Sedláček,  

který má vyšší příjmy. 

Pan Sedláček chodí dvakrát ročně bezplatně darovat krev. 

Syn Viktor narozen dne 11. 6. 2002 (RČ 020611/4252). Viktor studuje na gymnáziu.  

Pan Sedláček chce Viktorovu školu podpořit, a tak ročně škole přispívá 4 000 Kč. 

Dcera Laura narozena dne 17. 5. 2006 (RČ 065517/5656). Laura chodí na základní školu. 
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Pan Sedláček má dílnu v pronájmu a měsíční nájemné činí 20 000 Kč včetně DPH. 

Ke svému podnikání potřeboval i auto. Automobil si pan Sedláček pořídil na úvěr již 

v roce 2017 a k 1. 1. 2018 si tento automobil vložil do firmy.  

Ve firmě zaměstnává tři pracovníky. Pan Zajíček a pan Vomáčka jsou zaměstnáni  

na hlavní pracovní poměr a pan Sedláček na dohodu o provedení práce. 

Od svého klienta dostal dne 1. 6. 2018 darem barevnou multifunkční tiskárnu značky OKI 

MC853 jejíž cena činí 38 589 Kč včetně DPH. 

V prosinci se pan Sedláček rozhodl, že pořídí reklamní předměty – propisky s logem 

firmy. Pan Sedláček pořídil 300 ks á 15 Kč. 

V prosinci panu Sedláčkovi došla faktura od SFTB Czech Republic s.r.o. za modernizaci 

lisovacího stroje v hodnotě 42 569 Kč včetně DPH.
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3.1  Vedení daňové evidence 

Pan Sedláček od začátku svého podnikání vede daňovou evidenci.  

3.1.1 Majetek – odpisy 

Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem.  

Hydraulický lis 50T s multiplikátorem SDO 811-CE, který koupil dne 6. 1. 2018  

za pořizovací cenu 54 314 Kč vč. 21 % DPH. Na tomto lisu proběhla v prosinci roku 2018 

modernizace = technické zhodnocení v hodnotě 42 569 Kč, ve stejném měsíci obdržel 

pan Sedláček fakturu. Technické zhodnocení tedy vstupuje do pořizovací ceny až v lednu 

2019, z důvodu odepisování od dalšího měsíce následujícím po měsíci, v němž bylo 

technické zhodnocení provedeno. Odpisy hydraulického lisu i technické zhodnocení  

je zachyceno v tabulce č. 12 níže. 

Tabulka č. 12: Odpisy – hydraulický lis 

HYDRAULICKÝ LIS – 2. ODPISOVÁ SKUPINA 

ROK SAZBA PC ODPIS ZC 

2018 11 % 44 885 4 938 39 947 

2019 20 % 87 454 17 491 65 025 

2020 20 % 87 454 17 491 47 534 

2021 20 % 87 454 17 491 30 043 

2022 20 % 87 454 17 491 12 552 

2023 20 % 87 454 12 552 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba odepisování bude kvůli technickému zhodnocení prodloužena o jeden rok. 
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Kombinovaný stroj PM 250 byl pořízen dne 25. 1. 2018 za pořizovací cenu 79 999 Kč 

vč. 21 % DPH. Odpisy jsou zaznamenány v tabulce č. 13 níže. 

Tabulka č. 13: Odpisy – kombinovaný stroj 

KOMBINOVANÝ STROJ – 2. ODPISOVÁ SKUPINA 

ROK SAZBA PC ODPIS ZC 

2018 11 % 66 117 7 273 58 844 

2019 22,25 % 66 117 14 712 44 132 

2020 22,25 % 66 117 14 712 29 420 

2021 22,25 % 66 117 14 712 14 708 

2022 22,25 % 66 117 14 708 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pístový kompresor 270 l 7,5kw PRESS-HAMMER Super Classic 65S byl koupen dne 

28. 2. 2018 za pořizovací cenu 68 452 Kč vč. 21 % DPH. Odpisy jsou zachyceny v tabulce 

č. 14 níže. 

Tabulka č. 14: Odpisy – pístový kompresor 

PÍSTOVÝ KOMPRESOR - 2. ODPISOVÁ SKUPINA 

ROK SAZBA PC ODPIS ZC 

2018 11 % 56 569 6 223 50 346 

2019 22,25 % 56 569 12 587 37 759 

2020 22,25 % 56 569 12 587 25 172 

2021 22,25 % 56 569 12 587 12 585 

2022 22,25 % 56 569 12 585 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Protahovačka Makita 2012NB byla koupena dne 8. 1. 2018 za pořizovací cenu  

21 300 Kč vč. 21 % DPH. Protahovačka je pouze zaevidována do drobného majetku 

z důvodu nízké pořizovací ceny. Dle § 26 ZDP se hmotným majetkem rozumí hmotné 

movité věci jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč. 

Automobil pořízený na úvěr viz kapitola 3.1.2 níže. Pořizovací cena činí 621 129 Kč. 

Odpisy automobilu jsou zobrazeny v tabulce č. 15 níže. 
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Tabulka č. 15: Odpisy – auto 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.2 Úvěr 

Pan Sedláček si v roce 2017 sjednal úvěr na automobil značky Volkswagen LT 35.  

Tento úvěr splácí pan Sedláček měsíčně a výše jednotlivé splátky činí 12 179 Kč.  

Doba, po kterou bude tuto částku platit je 60 měsíců. Když začal pan Sedláček v roce 

2018 podnikat, vložil si tento automobil do podnikání. Pan Sedláček za rok 2017 splatil 

devět splátek. Nesplacená část úvěru tedy činila před vkladem do podnikání 621 129 Kč 

(12 179 * 51). Ukázka splátkového kalendáře je zobrazena v tabulce č. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMOBIL - 2. ODPISOVÁ SKUPINA 

ROK SAZBA PC ODPIS ZC 

2018 11 % 621 129 68 325 552 804 

2019 22,25 % 621 129 138 202 414 602 

2020 22,25 % 621 129 138 202 276 400 

2021 22,25 % 621 129 138 202 138 198 

2022 22,25 % 621 129 138 198 0 
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Tabulka č. 16: Splátkový kalendář 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 

 Číslo 
splátky Úmor Úrok Splátka Povinné 

ručení 
Havarijní 
pojištění 

Doplňkové 
pojištění 

Celkem k 
úhradě 

Datum 
splatnosti 

O
so

bn
í v

la
st

ni
ct

ví
 

1 8 500,79 1 712,64 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.04.17 

2 8 526,84 1 686,59 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.05.17 

3 8 552,96 1 660,47 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.06.17 

4 8 579,17 1 634,26 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.07.17 

5 8 605,45 1 607,98 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.08.17 

6 8 631,82 1 581,61 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.09.17 

7 8 658,26 1 555,17 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.10.17 

8 8 684,79 1 528,64 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.11.17 

9 8 711,40 1 502,03 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.12.17 

V
lo

že
no

 d
o 

po
dn

ik
án

í  

10 8 738,09 1 475,34 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.01.18 

11 8 764,86 1 448,57 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 28.02.18 

12 8 791,71 1 421,72 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.03.18 

13 8 818,65 1 394,78 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.04.18 

14 8 845,66 1 367,77 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.05.18 

15 8 872,76 1 340,67 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.06.18 

16 8 899,95 1 313,48 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.07.18 

17 8 927,22 1 286,21 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.08.18 

18 8 954,57 1 258,86 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.09.18 

19 8 982,00 1 231,43 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.10.18 

20 9 009,52 1 203,91 10 213,43 516,00 1 074,25 375,00 12 179,00 29.11.18 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.3 Mzdy 

Pan Sedláček od začátku svého podnikání zaměstnává dva pracovníky na pozici operátor 

ve výrobě, pana Vomáčku a pana Zajíčka. Během roku potřeboval brigádníka, a proto 

zaměstnal pana Smékala na dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). 

Marek Vomáčka nastoupil na hlavní pracovní poměr (dále jen „HPP“) na pozici 

operátora ve výrobě dne 3. 1. 2018. Pan Vomáčka podepsal daňové prohlášení a využívá 

měsíčního daňového zvýhodnění na dvě děti – Tomáš Vomáčka a Jiří Vomáčka.  

Jeho pracovní úvazek je 40 hodin/týden a během roku má nárok na 20 dní dovolené. 

Dovolenou si pan Vomáčka vyčerpal nadvakrát a to 10 dní v srpnu a 10 dní v prosinci. 

Hrubá mzda pana Vomáčky činí 20 000 Kč. 

Mzdový list pana Vomáčky je obsažen v příloze č. 3. 

Karel Zajíček nastoupil na HPP na pozici operátora ve výrobě dne 3. 1. 2018.  

Pan Zajíček podepsal daňové prohlášení a využívá měsíčního daňového zvýhodnění  

na jedno dítě – Andrea Zajíčková. Jeho pracovní úvazek je 40 hodin/týden a během roku 

má nárok na 20 dní dovolené. Celou dovolenou si pan Zajíček vybral v červenci.  

Hrubá mzda pana Zajíčka činí 20 000 Kč. 

Mzdový list pana Zajíčka je obsažen v příloze č. 4. 

Jiří Smékal nastoupil na pozici skladníka dne 1. 3. 2018. Pan Smékal je zaměstnán  

na DPP. Jeho hodinová mzda činí 100 Kč/hod. Podepsal daňové prohlášení a uplatňuje  

i slevu na studenta. Ve firmě pana Sedláčka byl zaměstnán do července 2018. 

Mzdový list pana Smékala je obsažen v příloze č. 5. 

3.1.4 Pokladní kniha 

Na počátku svého podnikání vložil pan Sedláček do pokladny 30 000 Kč. V průběhu roku 

proběhly různé transakce viz příloha č. 6. Ke konci roku se vložené finanční prostředky 

vrátily zpět panu Sedláčkovi. Zůstatek v pokladně na konci roku činil 10 341 Kč. 
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3.1.5 Kniha vystavených faktur 

Kniha vystavených faktur je obsažena v příloze č. 7. Na konci roku bylo zjištěno,  

že zbývá uhradit 72 500 Kč. 

3.1.6 Kniha přijatých faktur 

Pan Sedláček hradil pravidelně platby za telefon 900 Kč/měsíc a platit nájemné  

20 000 Kč/měsíc. V průběhu roku byly evidovány i další faktury viz příloha č. 8. 

3.1.7 Peněžní deník  

Všechny příjmy a výdaje za rok 2018 jsou obsaženy v peněžním deníku v příloze č. 1. 

3.1.8 Závazky  

Neuhrazené závazky na konci roku činily 542 082 Kč. Největší část závazků tvoří výše 

úvěru, který činí na konci roku 474 981 Kč. Ostatní závazky viz příloha č. 9 tvoří závazky 

vůči zaměstnancům, závazky vůči zdravotní pojišťovně, městské správě sociálního 

zabezpečení a finančnímu úřadu. Tyto závazky za prosinec roku 2018 budou uhrazeny  

až v lednu roku 2019. 

3.1.9 Pohledávky 

Pohledávky na konci roku pan Sedláček neeviduje. Během roku měl pohledávky vůči 

finančnímu úřadu 42 581 Kč za vrácení DPH za leden a únor.
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3.2  Uzávěrka daňové evidence 

V uzávěrkových operacích bylo nutné snížit základ daně o výši odpisů, která činila 

86 757 Kč a zvýšit základ daně o hodnotu zásob tzn. o 12 153 Kč. 

3.3  Daňové přiznání 

V této kapitole je ukázán postup při výpočtu daňové povinnosti. Přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob je obsaženo v příloze č. 10. 

3.3.1 Výpočet dílčího základu daně 

Informace potřebné k výpočtu základu daně: 

Příjmy pana Sedláčka z podnikání činily 1 285 171 Kč a výdaje 1 138 320 Kč. (Tyto 

příjmy z podnikání spadají do § 7) 

§ 6 = HM + SP + ZP 

§ 7 = Příjmy – Výdaje 

§ 8 = Příjmy 

§ 9 = Příjmy – Výdaje 

§ 10 = Příjmy – Výdaje (výdaje mohou být pouze ve výši příjmů, tzn. nemůže vzniknout 

ztráta) 

V tabulce č. 17 níže je vypočten celkový základ daně pana Sedláčka. 

Tabulka č. 17: Výpočet základu daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DRUH PŘÍJMŮ DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ 

§ 6    

§ 7  

Příjmy: 1 285 171 

Výdaje: 1 138 320 

 

146 851 

§ 8   

§ 9   

§ 10   

Celkový základ daně 146 851 
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Pan Sedláček uplatnil skutečné výdaje oproti paušálu. Výdaje paušálem by činily 60 % 

z příjmů tzn. 771 102,6 Kč tudíž by byly menší, než jsou jeho skutečné výdaje. 

3.3.2 Nezdanitelné částky základu daně 

V tabulce č. 18 níže jsou uvedeny minimální a maximální výše pro uplatnění darů. 

Tabulka č. 18: Výpočet výše darů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dar škole 4 000 Kč. Darování krve dvakrát ročně. Podle paragrafu §15 odst. 1, je částka 

za darování krve 3 000 Kč, jelikož pan Sedláček daroval krev 2x ročně může si uplatnit 

částku 6 000 Kč (3 000 * 2 = 6 000). 

Pan Sedláček si může oba dary uplatnit v plné výši. Suma darů tvoří 10 000 Kč  

a maximální hranice je 22 028 Kč. 

3.3.3 Slevy na dani 

Pan Sedláček podepsal daňové prohlášení k dani a může si uplatnit slevu na manželku, 

jelikož se příjmy z rodičovského příspěvku do příjmů manželky nepočítají. 

Pan Sedláček uplatňuje tyto slevy: 

Slevu na poplatníka    24 840 Kč 

Slevu na manželku    24 840 Kč 

Slevy na dani celkem    49 680 Kč 

3.3.4 Daňové zvýhodnění 

Pan Sedláček má dvě děti, obě si může uplatnit v plné výši. 

Daňové zvýhodnění na první dítě (Viktor)  15 204 Kč 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě (Laura) 19 404 Kč 

Daňové zvýhodnění celkem    34 608 Kč 

Minimální výše darů 2 % ZD nebo 1 000 Kč (146 851 * 0,02 = 2 937,02) 

Maximální výše darů 15 % ZD (146 851* 0,15 = 22 027,65) 
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3.3.5 Výpočet 

V tabulce č. 19 níže je uveden postup výpočtu daňové povinnosti. 
 
Tabulka č. 19: Výpočet daňové povinnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při podání daňového přiznání je nutné doložit: 

• Přílohu č. 1 – výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7, 

• potvrzení o studiu obou dětí, 

• čestné prohlášení manželky o tom, že neuplatňuje slevy na děti, 

• potvrzení o darování krve, 

• potvrzení o daru škole. 

 

3.3.6 Zdravotní a sociální pojištění 
Pan Sedláček si v roce 2018 platil minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši  

2 024 Kč/měsíc a minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 2 189 Kč/měsíc.  

V roce 2019 bude pan Sedláček platit zálohy na zdravotní pojištění 2 208 Kč/měsíc  

a zálohy na sociální pojištění 2 388 Kč/měsíc. Viz příloha č. 11 a 12. 

Celkový základ daně 146 851 

Nezdanitelné částky dle § 15 
Dar škole 4 000 

Darování krve 6 000 

Základ daně snížený o nezdanitelné částky 136 851 

Základ daně po zaokrouhlení (na stokoruny dolů) 136 800 

Sazba daně 15 % 

Výše daně 20 520 

Slevy na dani 
Poplatník 24 840 

Manželka 24 840 

Daň po uplatnění slev 0 

Daňové zvýhodnění – sleva na dani Dvě děti 34 608 

Daň po uplatnění slevy na dani 0 

Daňové zvýhodnění – daňový bonus -34 608 

Nedoplatek (+) / Přeplatek (-) -34 608 



55 
 

3.4  Přechod z daňové evidence na účetnictví 

Prvním krokem je zjistit stavy jednotlivých složek majetku, závazků, rezerv  

a oceňovacích rozdílů v daňové evidenci. Poté co jsou zjištěny stavy a je sestaven účtový 

rozvrh je potřeba převést zjištěné stavy z daňové evidence na počáteční stavy v účetnictví. 

Počáteční stavy se zaúčtují pomocí počátečního účtu rozvažného 701 viz tabulka č. 20 

níže. 

 

Tabulka č. 20: Počáteční účet rozvažný 

(Zdroj: Vlastní zpracování)

POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ 701 

AKTIVA PASIVA 

022 788 700 491 265 911 

022028 59 889 321 63 569 

082 -86 757 331 35 705 

112 12 153 336 17 913 

311 72 500 379  9 270 

221 10 242 479  474 981 

211 10 341 342  -281 

∑ AKTIV 867 068 ∑ PASIV  867 068 
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3.5  Vedení účetnictví 

Po vytvoření počáteční rozvahy je možné začít účtovat podvojným způsobem. 

Faktury přijaté  

Za rok 2019 měl pan Sedláček faktury přijaté především za nákupy materiálu (dřeva, lišt, 

hřebíků a kancelářských potřeb), ale také dostával každý měsíc faktury za služby 

(nájemné a telefon). Zaúčtování faktur přijatých je zobrazeno v tabulce č. 21 níže. 

Tabulka č. 21: UCE – faktury přijaté 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 

FAP 

za zboží 504/321 

za materiál 501/321 

za služby 518/321 

DPH 343/321 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktury vystavené  

Faktury pan Sedláček vystavoval především za své výrobky (kuchyňské linky, skříně, 

stolky). Zaúčtování faktur vystavených je zobrazeno v tabulce č. 22 níže. 

Tabulka č. 22: UCE – faktury vystavené 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 

FAV 

za zboží 311/604 

za výrobky 311/601 

za služby 311/602 

DPH 311/343 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Banka 

V bance probíhala většina plateb za faktury, ale i výběry a vklady viz tabulka č. 23 níže. 

Tabulka č. 23: UCE – banka 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 
 
 

Banka 

úhrada FAP 321/221 

úhrada FAV 221/331 

 výběr z banky do pokladny 261/221 

 vklad z pokladny do banky 221/261 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokladna 

Z pokladny pan Sedláček hradil především drobné nákupy za materiál. Zaúčtování viz 

tabulka č. 24 níže. 

Tabulka č. 24: UCE – pokladna 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 
 

 
Pokladna 

nákup materiálu 501/211 

nákup služeb 518/211 

 výběr z pokladny do banky 261/211 

 vklad z banky do pokladny 211/261 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Majetek 

I nadále má pan Sedláček ve svém majetku auto na úvěr, hydraulický lis, kombinovaný 

stroj a pístový kompresor. Tento dlouhodobý majetek se musí stále odepisovat viz tabulka 

č. 25 níže. 

Tabulka č. 25: UCE – majetek 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 

Majetek 

pořízení 042/321 

zařazení 022/042 

účetní odpis 551/082 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Mzdy 

Ve firmě pana Sedláčka stále pracuje pan Zajíček i pan Vomáčka. Účetní operace týkající 

se mezd jsou zobrazeny v tabulce č. 26 níže. 

Tabulka č. 26: UCE – mzdy 

PŘÍPAD ZAÚČTOVÁNÍ 

Mzdy 

hrubá mzda 521/331 

SP + ZP zaměstnance 331/336 

záloha na daň 331/342 

SP + ZP zaměstnavatele 524/336 

výplata mzdy 331/221 nebo 211 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6  Doporučení 

Ve shora uvedeném příkladu byly evidovány příjmy, výdaje a závazky. Byl zde také 

veden peněžní deník a pokladní kniha. Dále byla provedena inventarizace a konečné stavy 

byly převedeny do nového roku, ve kterém se již začalo vést podvojné účetnictví.  

V této kapitole jsou uvedena doporučení, která mohou pomoci při optimalizaci daňové 

povinnosti a každý daňový subjekt by je měl brát v potaz. 

Důležité je optimalizovat základ daně, který se u samostatné činnosti vypočítá jako rozdíl 

příjmů a výdajů. Výdaje mohou být skutečné nebo uplatněné formou paušálu.  

Vždy je lepší uplatnit ty výdaje, které jsou vyšší, aby byl snížen základ daně.  

Častou chybou při výpočtu výdajů pomocí paušálu je opomenutí maximální hranice 

(částky) uplatnění výdajů, které odpovídají danému procentu. Například 80 % paušálu 

odpovídá maximální hranice uplatnitelných výdajů 800 000 Kč. Tuto výši nesmí daňový 

subjekt při uplatnění paušálních výdajů překročit. Pro správný výpočet je nutné z příjmů 

pomocí přiděleného procenta vypočítat výdaje a následně si ověřit, zda vypočtená 

hodnota nepřesahuje maximální hranici. 

Výdaje také mohou být navýšeny pomocí odpisů. V případě pana Sedláčka jsou zvoleny 

odpisy rovnoměrné. Pokud by pan Sedláček chtěl náklady zvýšit v prvním roce, bylo by 

vhodné využít zrychlené odpisy, kdy je částka odpisu nejvyšší v prvním roce a postupně 

se snižuje. 

Dále je možné v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Doporučení je, 

aby zvýhodnění uplatnil v daňovém přiznání ten z rodičů, který dosahuje vyšších příjmů. 

V daňovém přiznání je možné uplatnit i nezdanitelné části základu daně jako například 

životní pojištění. Důležité je vědět, že v případě zrušení životního pojištění je nutné 

v daňovém přiznání dodanit již uplatněnou výši životního pojištění v minulých letech. 

Pro snazší přechod z daňové evidence na účetnictví je vhodné, aby si subjekt vedl 

přehlednou daňovou evidenci, a to především kvůli jednoduššímu zjištění stavu 

jednotlivých složek majetku a závazků a k jednoduššímu zjištění správného základu daně. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit postup při přechodu z daňové evidence 

na podvojné účetnictví. Prvním z dílčích cílů bylo objasnit základní pojmy týkající se této 

problematiky. Druhým dílčím cílem bylo uvést související právní úpravu a posledním 

třetím dílčím cílem bylo uvést doporučení k přechodu na podvojné účetnictví. 

V teoretické části byly vymezeny základní pojmy a právní úprava týkající se této 

problematiky spojené s přechodem z daňové evidence na účetnictví. Stěžejními právními 

prameny jsou ZDP, ZoÚ a § 61b vyhlášky č. 500/2002 Sb., která upravuje samotný postup 

přechodu z daňové evidence na účetnictví. 

V analytické části bylo zjištěno, jaké povinnosti má podnikatel při založení živnosti  

a jakým způsobem probíhá vedení daňové evidence. V této části je také podrobněji 

rozepsán postup při uzávěrce daňové evidence, a nakonec samotný postup přechodu 

z daňové evidence na účetnictví. Při tomto postupu je stěžejní správná úprava základu 

daně, zjištění konečných stavů jednotlivých složek majetku, závazků, rezerv  

a oceňovacích rozdílů pomocí inventarizace a sestavení počáteční rozvahy. 

V návrhové části je vytvořen příklad podnikatele pana Sedláčka, který začal podnikat 

v roce 2018 a chce přejít z daňové evidence na podvojné účetnictví. Tento modelový 

příklad je kompletně vytvořen v účetním programu Money S3, z kterého je vygenerovaná 

většina příloh. V příkladu se vyskytují běžné operace jako například odepisování 

majetku, pořízení automobilu na úvěr, vyplácení mezd a v neposlední řadě evidence 

faktur. Dále je vytvořena uzávěrka a daňové přiznání za rok 2018, z kterého lze vyčíst,  

že měl pan Sedláček přeplatek na dani celkem 34 608 Kč. Následoval samotný přechod, 

kde bylo stěžejní zjištění stavů jednotlivých složek a jejich převedení na počáteční stavy. 

Po otevření jednotlivých účtů bylo možné začít účtovat jednotlivé účetní operace.  

Na konci návrhové části jsou uvedena obecná doporučení, díky kterým lze optimalizovat 

daňovou povinnost nebo zjednodušit přechod z daňové evidence na účetnictví. 
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Příloha č. 2:  Účtový rozvrh

Účtová třída 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 – Software 

014 – Ocenitelná práva 

015 – Goodwill 

016 – Povolenky na emise 

017 – Preferenční limity 

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 – Stavby 

022 – Hmotné movité věci a jejich soubory 

022028 – Drobný hmotný majetek 

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 

027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 – Pozemky 

032 – Umělecká díla a sbírky 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný 

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 – ovládaná a ovládající osoba 

062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

063 – Ostatní cenné papíry a podíly 

065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 

osoba 

068 – Ostatní zápůjčky a úvěry 

067 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 

vývoje 

073 – Oprávky k softwaru 

074 – Oprávky k ocenitelným právům 

075 – Oprávky ke goodwillu 

079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

081 – Oprávky ke stavbám 

082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich 

souborům 

085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 

086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich 

skupinám 

089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 

091 – Opravná položka k dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

093 – Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému nehmotnému majetku 

094 – Opravná položka k dlouhodobému 

nedokončenému hmotnému majetku 

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na 

dlouhodobý majetek 

096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu 

majetku 



IX 
 

097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 

majetku 

Účtová třída 1 – ZÁSOBY 

11 – Materiál 

111 – Pořízení materiálu 

112 – Materiál na skladě 

119 – Materiál na cestě 

12 – Zásoby vlastní činnosti 

121 – Nedokončená výroba 

122 – Polotovary 

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 materiál 

152 – Poskytnuté zálohy na zvířata 

153 – Poskytnuté zálohy na zboží 

19 – Opravné položky k zásobám 

191 – Opravná položka k materiálu 

192 – Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 – Opravná položka k polotovarům 

194 – Opravná položka k výrobkům 

195 – Opravná položka k mladým a ostatním 

zvířatům a jejich skupinám 

196 – Opravná položka ke zboží 

197 – Opravná položka k zálohám na materiál 

198 – Opravná položka k zálohám na zvířata 

199 – Opravná položka k zálohám na zboží 

Účtová třída 2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ 

MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

21 – Peněžní prostředky v pokladně 

211 – Pokladna 

213 – Ceniny 

22 – Peněžní prostředky na účtech 

221 – Bankovní účty 

23 – Krátkodobé úvěry 

231 – Krátkodobé úvěry 

232 – Eskontní úvěry 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 

249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

25 – Krátkodobý finanční majetek 

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 

252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 

253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 

254 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 

255 – Vlastní dluhopisy 

256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho 

roku držené do splatnosti 

257 – Ostatní 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 provozní zálohy 

325 – Ostatní závazky 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 



X 
 

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 

346 – Dotace ze státního rozpočtu 

347 – Ostatní dotace 

349 – Spojovací účet k DPH 

35 – Pohledávky za společníky 

351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 

352 – Pohledávky - podstatný vliv 

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 

354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní 

korporace 

358 – Pohledávky za společníky ve společnosti (dříve 

sdružení bez právní subjektivity)  

36 – Závazky ke společníkům 

361 – Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

362 – Závazky - podstatný vliv 

364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 

365 – Ostatní závazky ke společníkům obchodní 

korporace 

366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze 

závislé činnosti 

367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů 

368 – Závazky ke společníkům sdruženým ve 

společnosti 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

371 – Pohledávky z prodeje závodu 

372 – Závazky z koupě závodu 

373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových 

operací 

374 – Pohledávky z nájmu a pachtu 

375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

376 – Nakoupené opce 

377 – Prodané opce 

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 

395 – Vnitřní zúčtování 

398 – Spojovací účet při společnosti (sdružení) 

Účtová třída 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 – Základní kapitál 

412 – Ážio 

413 – Ostatní kapitálové fondy 

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 

416 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací 

417 – Rozdíly z přeměn obchodních korporací 

418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací 

419 – Změny základního kapitálu 

42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 

421 – Rezervní fondy 

422 – Nedělitelný fond 

423 – Statutární fondy 

424 – Ostatní fondy ze zisku 

426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let 



XI 
 

428 – Nerozdělený zisk minulých let 

429 – Neuhrazená ztráta minulých let 

43 – Výsledek hospodaření 

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

432 – Zálohy na podíly na zisku 

45 – Rezervy 

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

453 – Rezerva na daň z příjmů 

459 – Ostatní rezervy 

46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 

461 – Dlouhodobé úvěry 

47 – Dlouhodobé závazky 

471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

472 – Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 

473 – Emitované dluhopisy 

474 – Závazky z nájmu a pachtu 

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy 

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 – Jiné dlouhodobé závazky 

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka 

481 – Odložený daňový závazek a pohledávka 

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 obchodní korporace ze 

závislé činnosti 

523 – Odměny členům orgánů obchodní korporace 

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 

525 – Ostatní sociální pojištění 

526 – Zdravotní a sociální pojištění individuálního 

podnikatele 

527 – Zákonné sociální náklady 

528 – Ostatní sociální náklady 

53 – Daně a poplatky 

531 – Daň silniční 

532 – Daň z nemovitých věcí 

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 

547 – Mimořádné provozní náklady 

548 – Ostatní provozní náklady 

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích 

období a opravné položky v provozní oblasti 

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle 

zvláštních právních předpisů 

554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů 

příštích období 

557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k 

nabytému majetku 

558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

položek v provozní činnosti 

559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v 

provozní činnosti 
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56 – Finanční náklady 

561 – Prodané cenné papíry a podíly 

562 – Úroky 

563 – Kursové ztráty 

564 – Náklady z přecenění cenných papírů 

565 – Náklady z finančního majetku 

566 – Náklady z derivátových operací 

567 – Mimořádné finanční náklady 

568 – Ostatní finanční náklady 

569 – Manka a škody na finančním majetku 

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 

574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv 

579 – Tvorba a zúčtování opravných položek ve 

finanční činnosti 

58 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

581 – Změna stavu nedokončené výroby 

582 – Změna stavu polotovarů 

583 – Změna stavu výrobků 

584 – Změna stavu mladých a ostatních zvířat 

585 – Aktivace materiálu a zboží 

586 – Aktivace vnitropodnikových služeb 

587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na 

daň z příjmů 

591 – Daň z příjmů splatná 

592 – Daň z příjmů odložená 

593 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů 

595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 

596 – Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům v.o.s. a komplementářům k.s. 

597 – Převod provozních nákladů 

598 – Převod finančních nákladů 

599 – Náklady hospodářských středisek  

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 

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 

647 – Mimořádné provozní výnosy 

648 – Ostatní provozní výnosy 

66 – Finanční výnosy 

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 – Úroky 

663 – Kursové zisky 

664 – Výnosy z přecenění cenných papírů 

665 – Výnosy z finančního majetku 

666 – Výnosy z derivátových operací 

667 – Mimořádné finanční výnosy 

668 – Ostatní finanční výnosy  

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 

Účtová třída 8 a 9 – VNITROPODNIKOVÉ 

ÚČETNICTVÍ
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Příloha č. 6: Pokladní kniha 
 
 
 
 
 

Pokladní kniha
Sedláček Josef 87654321 2018účetní rokIČO: 

Doklad Datum 
vystavení

Firma, Jméno ZůstatekVýdajPříjemPopisDatum
platby

Dle data:
Třídit dle:

od do
Datum platby

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace) :  

Jen účet:
Příjmové pokladní doklady 
Výdajové pokladní doklady 

Pokladna: POK 0,00 0,00 0,00
CP18001 03.01.2018 Vklad hotovostiSedláček Josef 30 000,00 0,00 30 000,0003.01.2018
CV18001 06.01.2018 Nákup - Kancelářské potřebyHRAČKY HOPÍK s.r.o. 0,00 650,00 29 350,0006.01.2018
CV18004 06.01.2018 218010 - Úhrada faktury přijatéHORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. 0,00 3 600,00 25 750,0006.01.2018
CV18003 25.01.2018 218007 - Úhrada faktury přijatéOBI Česká republika s.r.o. 0,00 350,00 25 400,0025.01.2018
CV18002 26.01.2018 218005 - Úhrada faktury přijatéHORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. 0,00 8 620,00 16 780,0026.01.2018
CV18005 12.02.2018 Dílenské potřebyHoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o. 0,00 8 539,00 8 241,0012.02.2018
CV18006 28.02.2018 BruskaLidl Česká republika v.o.s. 0,00 999,00 7 242,0028.02.2018
CV18007 09.03.2018 Nákup - Kancelářské potřebyHRAČKY HOPÍK s.r.o. 0,00 150,00 7 092,0009.03.2018
CV18008 20.03.2018 Čistící prostředkydm drogerie markt s.r.o. 0,00 459,00 6 633,0020.03.2018
CP18005 29.03.2018 118008 - Úhrada faktury vydanéPaní Novosadová 8 000,00 0,00 14 633,0029.03.2018
CV18009 05.04.2018 Pracovní obuvCANIS SAFETY a.s. 0,00 4 500,00 10 133,0005.04.2018
CV18010 08.04.2018 MontérkyCANIS SAFETY a.s. 0,00 3 549,00 6 584,0008.04.2018
CP18002 19.04.2018 118011 - Úhrada faktury vydanéPaní Křivánková 4 000,00 0,00 10 584,0019.04.2018
CV18011 25.04.2018 Mytí vozidlaOMV Česká republika, s.r.o. 0,00 150,00 10 434,0025.04.2018
CV18012 05.05.2018 Náklady na reprezentaciLidl Česká republika v.o.s. 0,00 2 356,00 8 078,0005.05.2018
CP18003 20.05.2018 118013 - Úhrada faktury vydanéPan Zelenka 16 000,00 0,00 24 078,0020.05.2018
CV18013 25.05.2018 Kancelářské potřebyHRAČKY HOPÍK s.r.o. 0,00 1 359,00 22 719,0025.05.2018
CV18014 05.06.2018 Nákup lihu na čištěníHORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. 0,00 2 137,00 20 582,0005.06.2018
CV18015 20.06.2018 Mytí a čištění vozidla 0,00 1 500,00 19 082,0020.06.2018
CV18016 29.06.2018 Díly do autaAuto Kelly a.s. 0,00 1 459,00 17 623,0029.06.2018
CV18017 05.07.2018 Čistící prostředkydm drogerie markt s.r.o. 0,00 429,00 17 194,0005.07.2018
CV18018 22.07.2018 Stolní pramenLidl Česká republika v.o.s. 0,00 843,00 16 351,0022.07.2018
CV18019 04.08.2018 Odborná literaturaKNIHY DOBROVSKÝ s.r.o. 0,00 2 017,00 14 334,0004.08.2018
CV18020 11.08.2018 Náklady na reprezentaciLidl Česká republika v.o.s. 0,00 835,00 13 499,0011.08.2018
CV18021 22.08.2018 Kancelářské potřebyHRAČKY HOPÍK s.r.o. 0,00 312,00 13 187,0022.08.2018
CV18022 12.09.2018 Pracovní vesta 2ksCANIS SAFETY a.s. 0,00 3 133,00 10 054,0012.09.2018
CV18023 01.10.2018 Pracovní vestaCANIS SAFETY a.s. 0,00 2 349,00 7 705,0001.10.2018
CP18004 01.10.2018 118025 - Úhrada faktury vydanéPan Prchal 8 500,00 0,00 16 205,0001.10.2018
CV18024 23.10.2018 Čistící prostředkydm drogerie markt s.r.o. 0,00 2 015,00 14 190,0023.10.2018
CP18006 06.11.2018 118027 - Úhrada faktury vydanéPan Kocourek 51 000,00 0,00 65 190,0006.11.2018
CV18025 11.11.2018 Mytí vozidlaOMV Česká republika, s.r.o. 0,00 150,00 65 040,0011.11.2018
CV18026 23.11.2018 TiskopisyKNIHY DOBROVSKÝ s.r.o. 0,00 199,00 64 841,0023.11.2018
CV18028 30.11.2018 Vratka vkladuSedláček Josef 0,00 30 000,00 34 841,0030.11.2018
CV18027 11.12.2018 Firemní propisky 300 ks á 15 KčPEN-PROMOTION s.r.o. 0,00 4 500,00 30 341,0011.12.2018
CV18029 31.12.2018 PHM - paušálSedláček Josef 0,00 20 000,00 10 341,0031.12.2018
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Příloha č. 7: Kniha vystavených faktur 

 
 

od do
Stav faktury:
Typ faktury: od do
Druh faktury:
Příznak dobropisu:
Příznak storna:

Popis:
Odběratel:

část popisu

Datum vystavení: od do

Datum plnění DPH: od do
Datum splatnosti: od do
Datum uhrazení: od do

Číslo objednávky: od do
Variabilní symbol: od do
Konstantní symbol: od do
Specifický symbol: od do

část odběratele

Účet / pokladna: od do
Předkontace: od do
Členění DPH: od do

odStředisko: do
Zakázka: od do
Činnost: od do

Celková cena: od do0,00 0,00
Zbývá uhradit: od do0,00 0,00

Konečný příjemce: část kon. příjemce

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace):  

IČ odběratele:

Datum úč. případu: od do

Stát odběratele:

Dat. vyřídit nejdříve: od do
Datum vyřídit do: od do
Datum vyřízení: od do

Kniha vystavených faktur
IČ: 87654321 účetní rok 2018Sedláček Josef

Doklad Datum vyst. Datum splat. Datum zd. plnění Odběratel Variabilní symbolZbývá uhraditČástka

Párovací symbol: od do

Číslo dokladu:

Datum uplatnění: od do

118001 6 000,0025.01.2018 25.01.2018 0,0025.01.2018 Pan Novák 118001
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118002 4 250,0028.01.2018 28.01.2018 0,0011.02.2018 Paní Janíčková 118002
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118003 39 930,0006.02.2018 06.02.2018 0,0006.02.2018 Pan Dvořák 118003
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118004 6 000,0006.02.2018 06.02.2018 0,0006.02.2018 Pan Dvořák 118004
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118005 25 500,0010.02.2018 10.02.2018 0,0024.02.2018 Pan Novotný 118005
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118006 20 200,0020.02.2018 20.02.2018 0,0006.03.2018 Pan Novotný 118006
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118007 32 000,0003.03.2018 03.03.2018 0,0017.03.2018 Paní Špatná 118007
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118008 8 000,0015.03.2018 15.03.2018 0,0029.03.2018 Paní Novosadová 118008
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118009 13 350,0025.03.2018 25.03.2018 0,0008.04.2018 Pan Zelenka 118009
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118010 38 000,0005.04.2018 05.04.2018 0,0019.04.2018 Paní Křivánková 118010
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118011 4 000,0005.04.2018 05.04.2018 0,0019.04.2018 Paní Křivánková 118011
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118012 27 000,0025.04.2018 25.04.2018 0,0009.05.2018 Pan Dřímal 118012
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118013 202 500,0010.05.2018 10.05.2018 0,0024.05.2018 Pan Zelenka 118013
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118014 45 000,0024.05.2018 24.05.2018 0,0007.06.2018 Paní Mrkvicová 118014
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118015 2 000,0024.05.2018 24.05.2018 0,0007.06.2018 Paní Mrkvicová 118015
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118016 40 000,0011.06.2018 11.06.2018 0,0025.06.2018 Paní Janíčková 118016
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118017 128 000,0025.06.2018 25.06.2018 0,0009.07.2018 Pan Bílek 118017
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118018 39 000,0006.07.2018 06.07.2018 0,0020.07.2018 Pan Novák 118018
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118019 88 000,0030.07.2018 30.07.2018 0,0013.08.2018 Paní Šťastná 118019
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118020 3 000,0030.07.2018 30.07.2018 0,0013.08.2018 Paní Šťastná 118020
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118021 89 000,0015.08.2018 15.08.2018 0,0029.08.2018 Paní Novosadová 118021
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118022 2 500,0015.08.2018 15.08.2018 0,0029.08.2018 Paní Novosadová 118022
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118023 8 500,0031.08.2018 31.08.2018 0,0014.09.2018 Pan Dvořák 118023
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118024 6 500,0012.09.2018 12.09.2018 0,0026.09.2018 Pan Dřímal 118024
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118025 8 500,0020.09.2018 20.09.2018 0,0004.10.2018 Pan Prchal 118025
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118026 98 000,0028.09.2018 28.09.2018 0,0012.10.2018 Paní Koukalová 118026
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118027 169 000,0012.10.2018 12.10.2018 0,0026.10.2018 Pan Kocourek 118027
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118028 8 500,0022.10.2018 22.10.2018 0,0005.11.2018 Pan Bílek 118028
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118029 55 000,0029.10.2018 29.10.2018 0,0012.11.2018 Pan Ježek 118029
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118030 20 000,0012.11.2018 12.11.2018 0,0026.11.2018 Pan Ježek 118030
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118031 42 000,0012.11.2018 12.11.2018 0,0026.11.2018 Pan Ježek 118031
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118032 115 000,0016.12.2018 16.12.2018 0,0030.12.2018 Paní Čechová 118032
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118033 2 500,0016.12.2018 16.12.2018 2 500,0030.12.2018 Paní Čechová 118033
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118034 103 549,0030.11.2018 30.11.2018 0,0014.12.2018 Pan Voříšek 118034
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118035 124 000,0015.11.2018 15.11.2018 70 000,0029.11.2018 Škola 118035
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Kniha vystavených faktur
IČ: 87654321 účetní rok 2018Sedláček Josef

Doklad Datum vyst. Datum splat. Datum zd. plnění Odběratel Variabilní symbolZbývá uhraditČástka

1 624 279,00Celkem k úhradě:
Zbývá uhradit pro běžné faktury:
Zbývá uhradit pro dobropisové faktury:

72 500,00
0,00

Kč
Kč
Kč

Celkem daňové doklady k přijaté platbě: 0,00 Kč
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Příloha č. 8: Kniha přijatých faktur 

 

Kniha přijatých faktur
IČ: 87654321 účetní rok 2018Sedláček Josef

od do

Stav faktury:

Typ faktury: od do

Druh faktury:

Příznak dobropisu:

Příznak storna:

Popis:

Dodavatel:

část popisu

Datum vystavení: od do

Datum plnění DPH: od do

Datum splatnosti: od do

Datum uhrazení: od do

Číslo přij. dokladu: od do

Variabilní symbol: od do

Konstantní symbol: od do

Specifický symbol: od do

část dodavatele

Účet / pokladna: od do

Předkontace: od do

Členění DPH: od do

odStředisko: do

Zakázka: od do

Činnost: od do

Celková cena: od do0,00 0,00

Zbývá uhradit: od do0,00 0,00

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace):  

IČ dodavatele:

Datum úč. případu: od do

Stát dodavatele:

Dat. vyřídit nejdříve: od do

Datum vyřídit do: od do

Datum vyřízení: od do

Doklad Datum vyst. Datum splat. Datum zd. plnění Dodavatel Variabilní symbolZbývá uhraditČástka

Párovací symbol: od do

Číslo dokladu:

Datum uplatnění: od do

218001 54 314,0006.01.2018 06.01.2018 0,0020.01.2018 5411

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SFTB Czech Republic s.r.o.

218002 79 999,0025.01.2018 25.01.2018 0,0008.02.2018 5484

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SFTB Czech Republic s.r.o.

218003 68 452,0028.02.2018 28.02.2018 0,0014.03.2018 5844

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SFTB Czech Republic s.r.o.

218004 21 300,0008.01.2018 08.01.2018 0,0022.01.2018 4844

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SFTB Czech Republic s.r.o.

218005 8 620,0026.01.2018 26.01.2018 0,0009.02.2018 8569

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218006 5 625,0022.01.2018 22.01.2018 0,0005.02.2018 8568

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lyreco CE, SE, organizační složka

218007 350,0025.01.2018 25.01.2018 0,0008.02.2018 8954

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.

218008 20 000,0003.01.2018 03.01.2018 0,0002.02.2018 4648

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218009 900,0005.01.2018 05.01.2018 0,0025.01.2018 1464

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218010 3 600,0006.01.2018 06.01.2018 0,0020.01.2018 8941

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218011 20 000,0001.02.2018 01.02.2018 0,0003.03.2018 4554

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218012 900,0003.02.2018 03.02.2018 0,0023.02.2018

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218013 49 500,0016.02.2018 16.02.2018 0,0002.03.2018 1554

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.

218014 3 400,0028.02.2018 28.02.2018 0,0014.03.2018 8879

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.

218015 4 459,0003.03.2018 03.03.2018 0,0017.03.2018 4547

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218016 20 000,0003.03.2018 03.03.2018 0,0002.04.2018 5644

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218017 900,0005.03.2018 05.03.2018 0,0025.03.2018 4541

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218018 3 299,0025.03.2018 25.03.2018 0,0008.04.2018

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218019 20 000,0003.04.2018 03.04.2018 0,0003.05.2018 4564

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218020 900,0004.04.2018 04.04.2018 0,0024.04.2018 5244

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218021 2 500,0019.04.2018 19.04.2018 0,0003.05.2018 4778

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218022 1 500,0029.04.2018 29.04.2018 0,0013.05.2018

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lyreco CE, SE, organizační složka

218023 20 000,0003.05.2018 03.05.2018 0,0002.06.2018 5645

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218024 900,0003.05.2018 03.05.2018 0,0023.05.2018 6552

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218025 1 889,0017.05.2018 17.05.2018 0,0031.05.2018 2265

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218026 350,0031.05.2018 31.05.2018 0,0014.06.2018

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.

218027 20 000,0003.06.2018 03.06.2018 0,0003.07.2018 5977

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218028 900,0003.06.2018 03.06.2018 0,0023.06.2018 4788

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218029 899,0023.06.2018 23.06.2018 0,0007.07.2018 7899

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218030 28 000,0029.06.2018 29.06.2018 0,0013.07.2018 9987

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.

218031 20 000,0003.07.2018 03.07.2018 0,0002.08.2018 3654

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218032 900,0003.07.2018 03.07.2018 0,0023.07.2018 9752

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218033 2 300,0022.07.2018 22.07.2018 0,0005.08.2018

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.

218034 4 100,0030.07.2018 30.07.2018 0,0013.08.2018 4973

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

218035 20 000,0003.08.2018 03.08.2018 0,0002.09.2018 8972

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.

218036 900,0003.08.2018 03.08.2018 0,0023.08.2018 9764

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.

218037 1 200,0020.08.2018 20.08.2018 0,0003.09.2018 7102

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Kniha přijatých faktur
IČ: 87654321 účetní rok 2018Sedláček Josef

Doklad Datum vyst. Datum splat. Datum zd. plnění Dodavatel Variabilní symbolZbývá uhraditČástka

218038 2 200,0030.08.2018 30.08.2018 0,0013.09.2018 8402
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
218039 20 000,0003.09.2018 03.09.2018 0,0003.10.2018 8621
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.
218040 900,0003.09.2018 03.09.2018 0,0023.09.2018 7011
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.
218041 1 200,0025.09.2018 25.09.2018 0,0009.10.2018 7055
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
218042 689,0028.09.2018 28.09.2018 0,0012.10.2018 5265
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.
218043 20 000,0003.10.2018 03.10.2018 0,0002.11.2018 3021
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.
218044 900,0003.10.2018 03.10.2018 0,0023.10.2018 9731
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.
218045 550,0013.10.2018 13.10.2018 0,0027.10.2018 7881
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.
218046 1 200,0015.10.2018 15.10.2018 0,0029.10.2018
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lyreco CE, SE, organizační složka
218047 20 000,0003.11.2018 03.11.2018 0,0003.12.2018 8701
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.
218048 900,0003.11.2018 03.11.2018 0,0023.11.2018 4011
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.
218049 19 000,0017.11.2018 17.11.2018 0,0001.12.2018 8580
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBI Česká republika s.r.o.
218050 2 129,0026.11.2018 26.11.2018 0,0010.12.2018 7563
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.
218051 3 459,0029.11.2018 29.11.2018 0,0013.12.2018
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.
218052 20 000,0003.12.2018 03.12.2018 20 000,0002.01.2019 5741
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

M & M reality holding a. s.
218053 900,0003.12.2018 03.12.2018 900,0023.12.2018 8721
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O2 Czech Republic a.s.
218054 42 569,0020.12.2018 20.12.2018 42 569,0003.01.2019 5512
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SFTB Czech Republic s.r.o.

669 452,00Celkem k úhradě:
Zbývá uhradit pro běžné faktury:
Zbývá uhradit pro dobropisové faktury:

63 469,00
0,00

Kč
Kč
Kč

Celkem daňové doklady k přijaté platbě: Kč0,00
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Příloha č. 9: Kniha závazků 

 
 

Dle názvu firmy:
od doDle data vystavení:
od

do
Dle data splatnosti:
Dle celkové částky: od

do

Doklad Název firmy Popis dokladu Datum 
vystavení

Datum 
splatnosti

Datum zd. 
plnění

Částka DPH celkem

Dle částky zbývající úhrady: od do

Zbývá
uhradit

Kniha závazků
Sedláček Josef 87654321 2018účetní rokIČO: 

Nastavení výběru (     = filtrovat dle...,     = negace) :  

ZA18001 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Leden 2018 17 531,00 0,000,00
ZA18002 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Leden 2018 15 914,00 0,000,00
ZA18003 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Leden 2018 4 932,00 0,000,00
ZA18004 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018MSSZ Sociální pojištění - Leden 2018 11 505,00 0,000,00
ZA18005 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Únor 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18006 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Únor 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18007 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Únor 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18008 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018Sociální pojištění - Únor 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18009 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018Smékal Jiří Vyúčtování mzdy - Březen 2018 8 200,00 0,000,00
ZA18010 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Březen 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18011 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Březen 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18012 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Březen 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18013 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018MSSZ Sociální pojištění - Březen 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18014 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018Kooperativa Zákonné pojištění - 2.kvartál 2018 653,00 0,000,00
ZA18015 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018Smékal Jiří Vyúčtování mzdy - Duben 2018 7 800,00 0,000,00
ZA18016 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Duben 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18017 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Duben 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18018 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Duben 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18019 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018MSSZ Sociální pojištění - Duben 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18024 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018Smékal Jiří Vyúčtování mzdy - Červen 2018 5 000,00 0,000,00
ZA18025 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Červen 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18026 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Červen 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18027 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Červen 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18028 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018MSSZ Sociální pojištění - Červen 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18029 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018Kooperativa Zákonné pojištění - 3.kvartál 2018 672,00 0,000,00
ZA18020 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018Smékal Jiří Vyúčtování mzdy - Květen 2018 5 000,00 0,000,00
ZA18021 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Květen 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18022 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Květen 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18023 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Květen 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18030 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018MSSZ Sociální pojištění - Květen 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18031 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018Smékal Jiří Vyúčtování mzdy - Červenec 2018 3 400,00 0,000,00
ZA18032 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Červenec 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18033 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Červenec 2018 17 304,00 0,000,00
ZA18034 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Červenec 2018 5 438,00 0,000,00
ZA18035 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018MSSZ Sociální pojištění - Červenec 2018 12 689,00 0,000,00
ZA18036 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Srpen 2018 19 089,00 0,000,00
ZA18037 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Srpen 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18038 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Srpen 2018 5 473,00 0,000,00
ZA18039 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018MSSZ Sociální pojištění - Srpen 2018 12 769,00 0,000,00
ZA18040 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Září 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18041 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Září 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18042 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Září 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18043 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018MSSZ Sociální pojištění - Září 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18044 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018Kooperativa Zákonné pojištění - 4.kvartál 2018 677,00 0,000,00
ZA18045 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Říjen 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18046 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Říjen 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18047 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Říjen 2018 5 400,00 0,000,00

Převedený součet: 554 254,00

Strana: 1 Vytiskl (a): 25.02.2019
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Kniha závazků
Sedláček Josef 87654321 2018účetní rokIČO: 

Doklad Název firmy Popis dokladu Datum 
vystavení

Datum 
splatnosti

Datum 
zd. 
plnění

Částka DPH celkemZbývá uhradit

554 254,00Převáděný součet:

Doklad Název firmy Popis dokladu Datum 
vystavení

Datum 
splatnosti

Datum 
zd. 
plnění

Částka DPH celkemZbývá uhradit

ZA18048 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018MSSZ Sociální pojištění - Říjen 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18049 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Listopad 2018 18 734,00 0,000,00
ZA18050 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Listopad 2018 17 117,00 0,000,00
ZA18051 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Listopad 2018 5 400,00 0,000,00
ZA18052 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018MSSZ Sociální pojištění - Listopad 2018 12 600,00 0,000,00
ZA18053 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018Vomáčka Marek Vyúčtování mzdy - Prosinec 2018 18 588,00 0,0018 588,00
ZA18054 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018Zajíček Karel Vyúčtování mzdy - Prosinec 2018 17 117,00 0,0017 117,00
ZA18055 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojištění - Prosinec 2018 5 374,00 0,005 374,00
ZA18056 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018MSSZ Sociální pojištění - Prosinec 2018 12 539,00 0,0012 539,00
ZA18057 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018Kooperativa Zákonné pojištění - 1.kvartál 2019 671,00 0,00671,00
ZA18058 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018MSSZ SP - 1/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18059 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 1/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18060 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018MSSZ SP - 2/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18061 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018MSSZ SP - 3/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18062 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018MSSZ SP - 4/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18063 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018MSSZ SP - 5/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18064 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018MSSZ SP - 6/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18065 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018MSSZ SP - 7/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18066 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018MSSZ SP - 8/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18067 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018MSSZ SP - 9/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18068 30.10.2018 30.10.2018 30.10.2018MSSZ SP - 10/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18069 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018MSSZ SP - 11/2018 2 189,00 0,000,00
ZA18070 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018MSSZ SP - 12/2018 2 189,00 0,002 189,00
ZA18071 28.02.2018 28.02.2018 28.02.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 2/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18072 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 3/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18073 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 4/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18074 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 5/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18075 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 6/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18076 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 7/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18077 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 8/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18078 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 9/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18079 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 10/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18080 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 11/2018 2 024,00 0,000,00
ZA18081 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZP - 12/2018 2 024,00 0,002 024,00
ZA18082 02.01.2018 29.04.2022 02.01.2018s Autoleasing, a.s. Úvěr - 10003796 621 129,00 0,00474 981,00
ZA18083 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2018DPH březen 2018 - odvod daně 1 403,00 0,000,00
ZA18084 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018DPH duben 2018 - odvod daně 6 232,00 0,000,00
ZA18085 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018DPH květen 2018 - odvod daně 39 060,00 0,000,00
ZA18086 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018DPH červen 2018 - odvod daně 19 635,00 0,000,00
ZA18087 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018DPH červenec 2018 - odvod daně 17 677,00 0,000,00
ZA18088 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018DPH srpen 2018 - odvod daně 12 904,00 0,000,00
ZA18089 30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018DPH září 2018 - odvod daně 15 117,00 0,000,00
ZA18090 31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018DPH říjen 2018 - odvod daně 35 672,00 0,000,00
ZA18091 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018DPH listopad 2018 - odvod daně 42 309,00 0,000,00
ZA18092 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018Finanční úřad JMK - Brno II.DPH prosinec 2018 - odvod daně 8 599,00 0,008 599,00

1 545 287,00Součet celkem:
Součet zbývajících úhrad celkem: 542 082,00
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Příloha č. 10: Daňové přiznání 
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Příloha č. 11: Přehled OSVČ – Zdravotní pojištění 
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Příloha č. 12: Přehled OSVČ – Sociální pojištění 
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