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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je komparace daňové evidence a účetnictví.  

V teoretické části budou popsány hlavní principy obou metod evidování v souladu  

s platnými právními normami České republiky. Dále budou definovány rozdíly mezi 

nimi, jejich hlavní výhody a nevýhody. V druhé části této práce je zpracován návrh 

přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví pro osobu samostatně výdělečně 

činnou a zhodnocení dopadu této změny na daňovou zátěž tohoto subjektu.    

 

Abstract 

The subject of this Bachelor’s thesis is the comparison of the tax book-keeping and 

financial accounting. In first part there is described the main principles both method  

of registration with current legislation in force in the Czech Republic. There are defined 

differences between them, advantages and disadvantages. In the second part  

is a elaborated proposal to transfer the tax book-keeping to financial accounting for the 

entrepreneur and evaluation this amendment to income tax. 

 

Klíčová slova 

zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmu, daňová evidence, účetnictví 
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ÚVOD 

Každý začínající podnikatel se musí rozhodnout pro metodu evidování svých 

pohledávek, závazků a majetku. Česká legislativa nabízí dvě možnosti, podnikatelé 

mohou vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Pro daňovou evidenci se podnikatelé 

mohou rozhodnout, pokud jim zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví neukládá povinnost 

vést podvojné účetnictví. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, v něčem 

jsou si i podobné.  

Pojem daňová evidence je poprvé definován v roce 2004, kdy nahrazuje jednoduché 

účetnictví. Daňová evidence je definována v zákoně č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů v § 7b. Hlavní změnou je fakt, že forma daňové evidence nemá 

závazně stanovený způsob vedení a obsah je stanoven velmi všeobecně. Účetnictví  

je stanoveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákon definuje kdo je povinen vést 

účetnictví, přesné postupy a způsoby evidence majetku, závazků a pohledávek. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahuje i směrnou účtovou osnovu a uspořádání  

a označování položek v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Toto uspořádání  

a označování musí dodržovat všechny účetní jednotky, jakož i směrnou účtovou osnovu. 

Již zde je vidět, že v účetnictví je závazně definován způsob vedení záznamů  

o hospodářské činnosti podnikatele.  

V první části bakalářské práce se zaměřím na jejich hlavní principy na základě, kterých 

jsou evidovány změny stavu pohledávek, závazků a majetku. Bude zde i definováno, 

kteří podnikatelé mohou vést daňovou evidenci a kdo je povinen vést účetnictví.  

V této části bude teoreticky popsán přechod na vedení účetnictví a veškerá opatření, 

které musí podnikatel udělat před změnou.  

Ve druhé části je vypracován návrh pro přechod z daňové evidence na vedení 

účetnictví. Převod bude vypracován k 1. 1. 2014 pro podnikatele JUDr. Eduarda 

Pavlíka, který zvažuje přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. Tento přechod 

je spojen s technickými komplikacemi a vyšší administrativní náročností. Pomocí 

návrhu získáme představu o nákladech na tuto změnu, které potom můžeme lépe řídit, 

aby nevznikaly nadbytečné náklady. Návrh bude obsahovat i výpočet daňového zatížení 
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v době změny, tento ukazatel bude zohledněn při konečném rozhodnutí o přechodu 

z daňové evidence na účetnictví.  

V poslední části práce zhodnotím návrh, zda je pro podnikatele vhodné a efektivní 

přecházet na vedení účetnictví a daňový dopad této změny. Dále zde budou uvedeny 

přínosy bakalářské práce a naplnění jejích cílů.   
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Vymezení problému 

Již při založení podnikání se podnikatelé musejí rozhodnout, jakou formou budou 

evidovat své závazky, pohledávky a majetek. Toto rozhodnutí je možné změnit, je však 

spojeno s daným legislativním postupem, který je nutné dodržet. Počáteční rozhodnutí 

záleží na spoustě faktorů, které musí podnikatel zohlednit, aby se rozhodl  

pro nejoptimálnější řešení. Zavedení daňové evidence mělo ulehčit evidenci 

podnikatelským subjektům, od kterých stát nemá zájem získávat velké množství 

informací, jako je tomu u subjektů, které vedou podvojné účetnictví.  V případě daňové 

evidenci si navíc mohou zvolit uplatnění výdajů paušálem, které je nejméně 

administrativně náročné, ale poskytuje podnikateli nejméně informací o stavu jeho 

podnikání. Od roku 2014 si navíc poplatníci, kteří pouze podnikají a uplatňují výdaje 

paušálem, nemohou odečíst slevu na dani na manželku/manžela a na vyživované dítě. 

Metodou, kterou se budu ve své bakalářské práci zabývat, je daňová evidence 

s uplatněním výdajů ve skutečné výši. V té nejjednodušší formě je podnikatel povinen 

vést evidenci pouze příjmů a výdajů v případě, že neposkytuje své služby nebo 

neprodává zboží na fakturu a ani takto nenakupuje.  Oproti tomu účetnictví umožňuje 

z výkazů spočítat různé finanční ukazatelé a pomocí výsledků zlepšovat podnikání, tyto 

ukazatelé pak umožňuj objektivnější srovnání s konkurencí.  

V praktické části se budu zabývat návrhem přechodu z daňové evidence na účetnictví 

k 1. 1. 2014, pro podnikatele JUDr. Eduarda Pavlíka. Ve své praxi se specializuje na 

trestní, občanskoprávní, obchodní právo. Pan doktor podniká již mnoho let a po celou 

dobu podnikání vede daňovou evidenci, kterou nyní vede na počítači ve formě tabulek 

vytvořených v programu Excel. Výdaje uplatňuje ve skutečné výši. Své služby 

poskytuje v pronajaté kanceláři a uplatňovat výdaje pomocí paušálu v hodnotě 40%  

by bylo neekonomické. Od roku 2001 je dobrovolným čtvrtletním plátcem daně 

z přidané hodnoty. Nedávno se rozhodl, že by chtěl přejít na vedení účetnictví. Daňová 

evidence mu nyní poskytuje nedostačující informace o podnikání. Nyní má pan doktor 

jednu zaměstnankyni na hlavní pracovní poměr a nemá žádné právní koncipienty.  
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Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracovat návrh přechodu z daňové evidence 

na vedení účetnictví a usnadnit tak rozhodnutí nejen panu doktorovi Pavlíkovi,  

ale i ostatním podnikatelům, kteří o této změně přemýšlejí. V tomto návrhu zhodnotím 

současnou situaci a vhodnost zvolené metody evidence. Uvedu a spočítám náklady 

spojené s tímto přechodem a daňový dopad této změny. Návrh bude obsahovat všechny 

nutné kroky a opatření, které je nutné podniknout při této změně. Následně spočítám 

daň z příjmů fyzických osob a porovnám výslednou daň.  

Parciálním cíle této práce je porovnat administrativní náročnost obou metod evidence, 

z hlediska vzdělání nutné pro vedení obou metod evidence a časovou náročnost.  

Dále bych chtěla porovnat jejich finanční stránku, v případě že by daňovou evidenci 

nebo účetnictví vedla, pro pana doktora, společnost zabývající se vedením účetnictví a 

daňové evidence.  

Na základě splnění těchto cílů panu doktorovi doporučím nebo nedoporučím změnit 

metodu evidence na účetnictví.  
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Použitá metodologie 

Bakalářská práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je vypracována 

na základě prostudované odborné literatury. Veškerá použitá literatura je uvedena 

v použitých zdrojích. V této části je použita metoda deskripce k popisu obou metod 

evidování.  

Deskripce je také použita pro popsání současné situace podnikatele v praktické části 

práce. V samostatné kapitole potom budou analyzovány náklady jak na daňovou 

evidenci, tak na vedení účetnictví. 

Dále je zpracován návrh přechodu z daňové evidence na účetnictví a vyčíslení daňového 

dopadu této změny. Pomocí metody komparace jsou zjištěny stejné a rozdílné vlastnosti 

obou metod evidování. Prostřednictvím této metody bude porovnána administrativní 

náročnost obou metod a výše nákladů na ně.  

Při použití metody dedukce jsem postupovala od obecných závěrů k individuálním 

požadavkům konkrétního podnikatele, které má na metodu evidování a podle těchto 

poznatků mu v závěru práce doporučím nebo nedoporučím přechod z daňové evidence 

na vedení účetnictví. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole budou popsány základní principy obou srovnávaných metod, a 

teoretický postup přechodu z daňové evidence na účetnictví. 

1 Teorie daňové evidence 

Podnikatelé mají povinnost vést daňovou evidenci v českých korunách, v případě,  

že jsou částky uvedeny v cizích měnách, je povinnost přepočítat je na Kč, zákonným 

způsobem na základě kurzů vyhlášených ČNB. 

 

S pojmem daňová evidence se poprvé setkáváme v roce 2004, kdy nahrazuje 

jednoduché účetnictví. „Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů  

a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

majetku a závazcích.“
1
 Daňová evidence nemá přesně definovanou formu ani způsob 

evidování. Výhodou je, že podnikatel k vedení daňové evidence nepotřebuje zvláštní 

účetní software, většina podnikatelů používá tabulky, nejčastěji program Microsoft 

office Excel. Téměř všechny účetní softwary umožňují vést i daňovou evidenci, ale zde 

je zapotřebí umět s programem pracovat a jistý vstupní kapitál. Daňovou evidenci jsou 

povinni vést všichni podnikatelé, kterým neukládá zákon vést účetnictví, nebo 

neuplatňují výdaje paušální metodou.  

 

 
Obrázek 1: Struktura daňové evidence podnikatele

2
 

                                                 
1
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 7b.   

2
 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 15. 
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1.1 Evidence příjmů a výdajů 

Evidování příjmů a výdajů je nejpodstatnější položkou daňové evidence, pomocí které 

je na konci období stanovena daň z příjmů. „Za příjmy se považují jak peněžní, 

 tak i nepeněžní plnění, příjmy získané směnou se posuzují pro účel stanovení daně 

z příjmů, obdobně jako příjmy získané prodejem.“
3
 Výdaje se také mohou dělit  

na peněžité a nepeněžité, zde je však mnohem důležitější rozlišovat je na daňově 

uznatelné a neuznatelné výdaje. Každý příjem nebo výdej peněžních prostředků musí 

být zaznamenán, nečastěji do deníku příjmů a výdajů.  

„Obsah deníku příjmů a výdajů jsou minimálně tyto údaje 

a) datum 

b) označení daňového dokladu 

c) stručný popis transakce, 

d) přehled o celkových příjmech 

e) přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmů v členění podle dílčích 

základů daně 

f) přehled o přijaté a zaplacení dani z přidané hodnoty 

g) přehled o celkových výdajích 

h) přehled o výdajích, souvisejících s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů 

i) přehled o úpravách podle §23 a ostatních podle zákona o daních z příjmů, které 

zvyšují nebo snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji za zdaňovací období. 

Zápisy v deníku se uskutečňují chronologicky podle jednotlivých daňových dokladů, a to 

tak, každé hospodářské transakci je vymezen jeden řádek.“ 
4
 

 

 

Obrázek 2: Deník příjmů a výdajů
5
 

                                                 
3
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 23. 

4
 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 22. 

5
 Tamtéž, s. 24. 
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1.2 Evidence pohledávek  

Pohledávky jsou majetkem podnikatele a představují nárok věřitele na úhradu faktury 

s určitou splatností. Při nákupu na fakturu je odběrateli poskytnut obchodní úvěr  

od dodavatele. Pohledávky můžeme dělit podle doby splatnosti na dlouhodobé nebo 

krátkodobé, případně podle míst vzniku na tuzemské a zahraniční. Pokud má podnikatel 

na konci zdaňovacího období neuhrazené pohledávky v cizí měně, které dosud nebyly 

přepočteny na Kč, je povinen je ke konci zdaňovacího období přepočítat jednotným 

kursem vyhlášeným Ministerstvem financí ČR nebo aktuálním kursem ČNB platným 

k 31.12. Pohledávky se evidují v knize pohledávek, na evidenčních kartách  

nebo pomocí počítačových souborů. Pohledávky se oceňují jejich jmenovitou hodnotou, 

pořizovací cenou, cenou sjednanou pro účely daně dědické nebo darovací u pohledávek 

nabytých děděním nebo darováním. „U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané 

hodnoty, nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota snižuje o výši 

DPH, pokud byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.“ 
6
 Do pořizovací ceny 

pohledávky se započítávají také náklady související s pořízením, které jsou definovány 

vyhláškou 500/2002 Sb., patří sem například provize a výdaje na znalecký posudek. 

Obsah knihy evidence pohledávek: 

a) číslo řádku, 

b) označení dokladu, 

c) označení dlužníka, 

d) druh pohledávky, 

e) částka (v Kč), 

f) datum splatnosti, 

g) datum inkasa.
7
 

V knize pohledávek je každé pohledávce přidělen jeden řádek a jsou řazeny 

chronologicky.  

V praxi může nastat případ, že podnikatelé mají vůči sobě vzájemně pohledávky  

i závazky současně. V takovýchto případech je možný zápočet pohledávek a závazků. 

                                                 
6
 Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů § 5. 

7
 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 28. 
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Pokud jsou vzájemné pohledávky identické, zápočtem zaniknou v plné výši. Jestliže 

mají pohledávky rozdílnou hodnotu, rozdíl bývá vyrovnán v penězích nebo dalším 

zápočtem. 

 

1.3 Evidence závazků 

Evidence má podnikateli poskytnout informace komu dluží, jaká je výše jeho závazků  

a do kdy jsou tyto závazky splatné. Závazky jsou dluhem podnikatele, má tedy 

povinnost uhradit smluvenou částku prodejci (dodavateli) v době splatnosti uvedené  

na faktuře. Pokud podnikatel neuhradí smluvenou částku v době splatnosti, má 

dodavatel nárok zvýšit tuto částku o penále z prodlení. Podnikatel může vést knihu 

závazků, nebo je zaznamenávat na evidenční karty, případně do počítačových souborů. 

Závazky se člení  stejně jako pohledávky na krátkodobé a dlouhodobé, případně  

na tuzemské a zahraniční. V průběhu zdaňovacího období se závazky v cizí měně 

povinně nepřepočítávají na českou měnu, je nutné neuhrazené závazky přepočítat  

ke konci zdaňovacího období jednotným kursem vyhlášeným Ministerstvem financí ČR 

nebo aktuálním kursem ČNB platným k 31.12. Závazky se oceňují jmenovitou 

hodnotou nebo pořizovací cenou.  

Obsah knihy závazků: 

a) číslo řádku, 

b) označení dokladu 

c) označení věřitele, 

d) druh závazku, 

e) částka (v Kč), 

f) datum splatnosti, 

g) datum úhrady. 

Závazky se evidují chronologicky a každému závazku je vyčleněn jeden řádek.
8
  

                                                 
8
 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 31. 
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1.4 Evidence dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je charakteristický dlouho dobou životnosti, doba použitelnosti  

je delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává jednorázově, ale postupně.  

Pro ocenění dlouhodobého majetku, můžeme použít několik typů cen. První typem  

je pořizovací cena, která se používá u majetku pořízeným nákupem. Do této ceny  

se zahrnují výdaje související s jeho pořízením, například dopravné, provize, clo nebo 

výdaje na montáž. Mezi tyto výdaje nelze zahrnout penále, výdaje na opravy  

a udržování nebo poplatky z prodlení. Vlastní náklady použije podnikatel tehdy,  

když si majetek vytvoří vlastní činností. Do této ceny se započítávají veškeré přímé 

náklady a pouze některé nepřímé náklady vynaložení na výrobu. Reprodukční 

pořizovací cenou se majetek oceňuje v případě, že byl zjištěn při inventarizaci  

nebo u něj nelze použít cenu pořizovací ani stanovenou vlastními náklady. Tato cena 

musí být stanovena v souladu se zákonem č. 151/1997 o oceňování majetku v platném 

znění. Ocenění se provede ke dni zařazení majetku do evidence.  

 

1.4.1 Dlouhodobý majetek hmotný 

Mezi dlouhodobý majetek hmotný patří 

a) pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory kulturní památky, 

umělecká díla, sbírky a předměty kulturní bez ohledu na výši pořizovací ceny, 

b) samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok,  

a ocenění u jedné položky převyšuje částku stanovenou zákonem o dani 

z příjmů, která aktuálně činí 40 000Kč, včetně předmětů z drahých kovů, 

c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky,  

d) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000Kč, 
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e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické 

zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenění dlouhodobého majetku, o 

technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pozemků, pěstitelských celků 

trvalých porostů, dospělých zvířat, uměleckých děl a sbírek. 
9
 

Výše uvedené věci se stanou dlouhodobým hmotným majetkem až po uvedení  

do užívání.  

 

1.4.2 Dlouhodobý majetek nehmotný 

Do této skupiny majetku řadíme: 

a) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

b) software 

c) ocenitelná práva. 

Dlouhodobým majetkem se tyto položky stanou až dnem, ve který je podnikatel uvede 

do užívání. Od roku 2001 výdaje vynaložené při pořízení tohoto majetku jsou daňovým 

výdajem, z toho vyplývá, že podnikatel může celou částku evidovat jako jediný výdaj 

bez ohledu na jeho výši.
10

 Podnikatel může tento majetek také odpisovat,  

to by znamenalo, že výdaji budou až jednotlivé odpisy. Podnikatel se tedy musí 

rozhodnout co je pro něj ekonomicky výhodnější, jestli mít větší výdaj pouze jedno 

daňové období, nebo tento výdaj uplatňovat více zdaňovacích období pomocí odpisů.  

 

1.4.3 Dlouhodobý majetek finanční 

Tato skupina majetku se neodepisuje. Patří sem majetkové účasti ve společnostech, 

cenné papíry, které nejsou určeny k obchodování a podnikatel je plánuje mít v držení 

déle než 1 rok. 

Evidence DM by měla obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) název nebo popis složky majetku (nebo jeho číselné označení), 

                                                 
9
 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 38-39. 

10
 Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů. 
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b) ocenění, 

c) datum pořízení nebo datum uvedení do užívání (pokušení shodné), 

d) zvolený způsob daňových odpisů, 

e) částky daňových odpisů za zdaňovací období, 

f) zřízené zástavní právo, příp. věcné břemeno 

g) datum a způsob vyřazení
11

 

 

Pro lepší orientaci je pak možné tyto údaje doplnit například o roční odpisovou sazbu 

(koeficient), odpisovou skupinu, zůstatkovou cenu, uplatnění zvýšení odpisové sazby  

a doklad, na základě kterého byl majetek pořízen. 

 

 

Obrázek 3: Karta dlouhodobého majetku
12

 

 

Postupné opotřebovávání dlouhodobé majetku se vyjadřuje pomocí odpisů, kdy je část 

ceny zahrnuta do výdajů. Roční výši odpisu stanovíme způsobem stanoveným v zákoně 

586/1992 Sb., o dani z příjmů, v §26-33. V tomto zákoně jsou také stanoveny dva 

základní způsoby odpisování rovnoměrné a zrychlené. Podnikatel se může rozhodnout, 

jaký způsob zvolí, zvolený způsob však musí dodržovat po celou dobu odepisování  

až do úplného odepsání nebo vyřazení majetku. Pokud majetek nakoupil od jiného 

                                                 
11

 DUŠEK, J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 40-41. 
12

 Tamtéž, s. 42. 

Datum odpisu

Odpisová 

sazba,                         

koeficient Odpis v Kč

Zůstatková 

cena v Kč Poznámka

Zvýšená odpisová sazba:                                                                                                     

Uplatněn ve zdańovacím období:

Způsob vyřazení: Datum vyřazení:

Odpisová skupina:

Kód SKP:

Název: Osobní automobil                                                                                                            

Další údaje: SPZ: 1B0 24 32,

Datum zařazení: 26. 2. 2009

Doklad: PF 0085, Pf 0095, JSD 001

Způsob odpisu: 

Výrobní číslo: D 54725814 (motor)

Obchodní jméno: Jan Marek Inventární číslo: 0057

Vstupní cena: 659 500 Kč

Způsob pořízení: Nákup (ze zahraničí)
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podnikatele, který majetek odepisoval, je nový vlastník povinen pokračovat ve stejném 

způsobu jako jeho předchůdce, musí také převzít vstupní cenu, zůstatkovou cenu a výši 

dosud vytvořených odpisů. Odpisovat majetek může ten, kdo má k němu vlastnické 

právo nebo právo hospodaření. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce může odepisovat 

vlastní technické zhodnocení najatého majetku na základě písemné smlouvy 

s pronajímatelem.
13

 Majetek je rozdělen do několika skupin, podle kterých se určí doba 

odpisování. Majetek může podnikatel odepisovat pouze v případě, že splňuje pojmové 

znaky stanovené v §26 zákon o dani z příjmů. Odepisovat nelze majetek vymezený  

v §27 zákona o dani z příjmů, jedná se například o samostatná umělecká díla  

nebo pozemky.
14

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Roční odpisové sazby15 

 

Roční odpis =  
      í         č í        á      

   
 

Roční odpis se zvýšené vstupní ceny = 
                                                      

   
 

 

 

                                                 
13

 DUŠEK J. a J. SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2013, s. 43. 
14

 Tamtéž, s. 43. 
15

 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ, s. 44. 
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Obrázek 5: Koeficienty pro zrychlené odpisování16 

 

Roční odpis v prvním roce odepisování = 
      í     

          
 

Další roky = 
                  

                                                
 

Roční odpis se zvýšené vstupní ceny v roce navýšení = 
                            

          
 

Další roky = 
                  

                                                                           
 

 

U majetku zařazeného v odpisových skupinách 1-3 je možné zvýšit odpis v prvním roce 

o 20%, 15% nebo 10%. Pro uplatnění tohoto zvýšení, musí být podnikatel prvním 

vlastníkem majetku a další podmínky pro volbu výše procent jsou stanoveny v zákoně  

o daních z příjmů.  

Majetek se vyřazuje  

a) prodejem, 

b) likvidací, 

c) bezúplatným převodem, 

d) v důsledku škody nebo manka, 

e) přeřazením z podnikání do osobního užívání 

f) vkladem do jiné společnosti nebo družstva 

g) převodem na základě právních předpisů 
17

 

                                                 
16

 PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ s. 49. 
17

 CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele, s. 41. 
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Při vyřazení zcela odepsaného majetku se pouze vyřadí z evidence. Pokud má,  

ale majetek zůstatkovou cenu a je v obchodním majetku podnikatele na začátku 

zdaňovacího období, může podnikatel snížit základ daně pouze o jednu polovinu 

hodnoty ročního odpisu. 

 

1.5 Evidence zásob 

Nejčastěji se k evidování zásob používají skladové karty. Pro vymezení zásob využívá 

daňová evidence prováděcí vyhlášky k účetnictví. Za zásoby je považován materiál  

do okamžiku spotřeby, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, 

některá zvířata a zboží do okamžiku prodeje.
18

 Zásoby se oceňují podle toho, jakým 

způsobem je podnikatel nabyl, pořizovací cenou, vlastními náklady, reprodukční 

pořizovací cena, cena zjištěna podle zákona o oceňování majetku. Jestliže podnikatel 

nakoupí zásoby stejného druhu za rozdílnou pořizovací cenu, může je při vyskladnění 

ocenit váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO. Vážený aritmetický 

průměr se použije u zaměnitelných zásob, které byly pořízeny za různou cenu, zatímco 

u metody FIFO je nutné vést evidenci podle jednotlivých dodávek. Nejdříve pořízené 

zásoby se evidenčně vyskladní jako první.  

  

1.6 Mzdová evidence  

V případě, že má podnikatel zaměstnance je povinen vést mzdovou agendu. Zúčtování 

mezd se provádí na mzdových listech.  

„Mzdové listy musí pro účely daně obsahovat: 

a) jméno a příjmení poplatníka, též dřívější, 

b) rodné číslo, 

c) bydliště, 

d) jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně, 

e) za každý kalendářní měsíc 

                                                 
18

CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele, s. 53. 
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 úhrn zúčtovaných mezd 

 částky osvobozené od daně, 

 pojistné 

 základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, 

 vypočtenou zálohu na daň nebo daň sraženou podle zvláštní sazby, 

 měsíční slevu na dani a zálohu sníženou o případnou slevu 

 měsíční daňové zvýhodnění, daňový bonus, zálohu sníženou o měsíční 

slevu na dani 

 skutečně sraženou zálohu.“
19

 

Podnikatel musí vést mzdový list pro každého zaměstnance za kalendářní rok. 

Podnikatel je také povinen prokázat vyplacení mzdy zaměstnancům. 

  

                                                 
19

 CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele, s. 63. 



26 

 

2 Teorie účetnictví 

Účetnictví je definováno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ze dne 12. prosince 

1991. „Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“ 
20

 Účetnictví je proces 

zaznamenávání, do účetních knih nebo účetních softwarů, obchodních transakcí.
21

 

Manažer musí dělat zásadní rozhodnutí, založené na informacích získaných z účetnictví, 

aby tato rozhodnutí byla správná, účetnictví musí být správné a úplné.
22

  Účetním 

obdobím je po sobě nepřetržitě jdoucích dvanáct měsíců. Uživatelé účetních informací 

lze dělit na interní, kam patří zájmena manažeři a vlastníci společnosti, a externí, kam  

se řadí investoři, věřitelé, ale také zaměstnanci nebo konkurenční podniky.
23

 Vzhledem 

k zákonné povinnosti zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu se k informacím 

získaných z účetnictví dostane kdokoli.  Základním principem, na kterém účetnictví 

funguje je bilancování. Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné 

přehledné a musí být vedeno způsobem zajišťující trvalost záznamů.
24

 Účetnictví musí 

být vedeno v českém jazyce a v peněžních jednotkách české měny. Účtování se provádí 

na základě jednotlivých účetních dokladů, které „musí obsahovat:  

a) označení dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle 

písmene d), 

f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisová záznam 

odpovědné za jeho zaúčtování.“
25

 

Mezi účetní záznamy patří účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, 

inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva.  

                                                 
20

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §2. 
21

 WOOD, F. a S. ROBINSON. Frank Wood's book-keeping and accounts, s. 6. 
22

 CAREY, M., C.  KNOWLES a J. TOWERS-CLARK. Accounting: a smart approach s. 4. 
23

 DVOŘÁKOVÁ, D. Základy účetnictví, s. 15-17. 
24

 LÍBAL, T. Účetnictví - principy a techniky, s. 25. 
25

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §11. 
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Účetnictví je zahájeno ke dni vzniku účetní jednotky, sestavením zahajovací rozvahy  

a zaúčtováním počátečních stavů aktiv a pasiv.
26

 Účetní jednotka je povinna 

zaznamenávat účetní případy v období, se kterým věcně a časově souvisí bez ohledu  

na moment zaplacení.  

 

2.1 Rozvaha 

Rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů a účetní jednotky jsou povinny  

ji zveřejňovat. Jedná se o soupis majetku a zdrojů jeho krytí. Majetek je označován  

jako aktiva a zdroje krytí se označují jako pasiva. Rozvaha poskytuje informaci o tom, 

jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je kryt. Základní pravidlo rozvahy je,  

že součty aktiv se rovnají součtům pasiv. Jednotlivá aktiva a pasiva jsou označovány 

jako rozvahové položky.
27

 Uspořádání a označování položek rozvahy je definováno 

v příloze k vyhlášce 500/2002 Sb.. Rozvaha se sestavuje k určitému dni, každá účetní 

jednotka musí sestavit rozvahu k poslednímu dni účetního období.  

 

2.2 Aktiva 

Hlavním znakem aktiv je jejich schopnost v budoucnu přinášet účetní jednotce 

prospěch. Mezi aktiva patří dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení.  

 

2.2.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je nejméně likvidním aktivem. Do dlouhodobého majetku se řadí 

majetek s dobou použitelnosti delší než rok. Dlouhodobému majetku je ve směrné 

účtové osnově vymezena třída 0. Stejně jako v případě daňové evidence se dlouhodobý 

majetek dělí hmotný, nehmotný a finanční. V účetnictví se oproti daňové evidenci 

zařazují do dlouhodobého majetku nehmotného navíc, goodwill, a zřizovací výdaje. 
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Teorie dlouhodobého majetku je shodná s daňovou evidencí, která je popsána v kapitole 

1.4 Evidence dlouhodobého majetku na straně 19. 

2.2.2 Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva účetní jednotka vlastní kratší dobu než 1 rok, výjimku tvoří pohledávky, 

a jsou likvidnější než dlouhodobý majetek. Mezi oběžná aktiva patří zásoby, 

dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Zásoby 

Zásoby jsou nejméně likvidním oběžným aktivem. Pro zásoby je ve směrné účtové 

osnově vymezena účtová třída 1. Do zásob patří 

a) materiál, 

b) nedokončená výroba, 

c) polotovary vlastní výroby, 

d) výrobky, 

e) mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, 

f) zboží, 

g) poskytnuté zálohy na zásoby.
28

 

Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, nebo cenou  

ve vlastních nákladech. Jmenovitou hodnotou se oceňují zálohy na zásoby.  

Do pořizovací ceny zásob lze zahrnout i náklady spojené s jejich  

pořízením – přepravné, pojistné, clo. Úroky, kurzové rozdíly nebo smluvní pokuty  

a penále nejsou součástí ceny pořízení. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve 

vlastních nákladech, do kterých jsou zařazeny náklady přímé tak i část nákladů 

nepřímých. Do přímých nákladů se řadí zejména náklady zjistitelné na jednici produkce, 

na příklad přímý materiál nebo přímé mzdy včetně sociálního zdravotního pojištění.  

Do nepřímých nákladů se zahrnují odpisy, část spotřeby energie, opravy nebo mzdové 

náklady na obsluhu výroby.
29

 Reprodukční pořizovací cena je částka, kterou by daný 

předmět stál v případě koupě v současném stavu. 
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O zásobách je možné účtovat dvěma způsoby, způsobem A nebo způsobem B. Pokud  

se účetní jednotka rozhodne používat způsob A, účtuje pořízení zásob přes účty 111, 

131 podle druhu zásob. Zásoby jsou zaúčtovány na účty 112, 132 až po obdržení všech 

dokladů souvisejících s pořízením. U způsobu A se účtuje příjem a výdej zásob 

průběžně. Tento způsob je přesnější, umožňuje přehled o výši a spotřebě zásob
30

.  

U způsobu B se účtují zásoby do spotřeby již při pořízení na účet 501 nebo 504.  

Na konci účetního období provede účetní jednotka inventarizaci, zjistí skutečný stav 

zásob a zaúčtuje jej na sklad. První den následujícího období účetní jednotka zaúčtuje 

tento zůstatek do spotřeby. Tento způsob je méně přehledný, neposkytuje operativní 

přehled o stavu zásob a jejich spotřebě, je méně administrativně náročný než způsob A. 

Účetní jednotka si způsob evidování zásob zvolí sama.  

 

Pohledávky 

Pohledávky se evidují v účtové třídě 3 a dělí se na dlouhodobé a krátkodobé. 

Pohledávky z obchodních vztahů jsou nejčastěji krátkodobé se splatností několika dnů 

nebo týdnů. Běžným dokladem, na základě kterého je o pohledávkách účtováno  

je faktura vydaná. Účtují se zde i pohledávky za zaměstnanci, poskytnuté provozní 

zálohy, daňové pohledávky nebo pohledávky za společníky. K pohledávkám je možné 

tvořit opravné položky. 

 

Krátkodobý finanční majetek 

Peníze jsou nejlikvidnějším aktivem, o krátkodobém finančním majetku se účtuje 

v účtové třídě 2 a oceňuje se jmenovitou hodnotou. Do krátkodobého finančního 

majetku patří: 

a) peníze, 

b) účty v bankách, 

c) účty krátkodobých cenných papírů a podílů.
31

 

Jestliže účetní jednotka používá i cizí měnu může použít aktuální kurz ČNB ke dni, kdy 

o případu účtováno, nebo pevný kurz, který si zvolí na určité období. Ke dni zpracování 
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účetní závěrky musí být pro přepočet použit aktuální kurz ČNB. Analytické účty  

se vedou odděleně podle jednotlivých bankovních účtů, druhů cizích měn, hmotně 

odpovědných osob.
32

 Na účtu 211 Pokladna se účtuje o hotovosti v českých korunách 

nebo valutách na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Bankovním 

účtům je přiřazen účet 221, kam jsou zaznamenávány přírůstky nebo úbytky na základě 

výpisu z účtu. Mezi nejčastější typy bankovních účtů patří běžný účet, kontokorentní  

a devizové účty. Pro časový nesoulad při převodu peněz z pokladny na bankovní účet 

nebo naopak slouží účet 261 Peníze na cestě, pomocí kterého je zachována podvojnost 

účetních zápisů, když nejsou k dispozici oba účetní doklady.  Účet 213 Ceniny účtují  

se zde ceniny, které účetní jednotka nakoupila do zásoby.  

 

2.2.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Časové rozlišení se používá pro dodržení zásady věcné a časové souvislosti. Účetní 

jednotky účtují o skutečnostech do období, s nímž věcně a časově souvisí. Pro dodržení 

zásady se používají dva typy účtů dohadné účty a účty časového rozlišení. Účty 

dohadných položek budou použity, pokud je při uzavíráni knih známé období, kterého 

se výnos nebo náklad týká, částka není známá, ale je možné ji stanovit kvalifikovaným 

odhadem.
33

 Účty časového rozlišení se používají v případech, kdy je k datu uzavření 

účetních knih známá i částka nákladů nebo výnosů. Na účtu 381 Náklady příštích 

období se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů následujícího 

účetního období, jedná se například o nájemné placené předem. Na účtu 382 Komplexní 

náklady příštích období se účtují náklady a výdaje příštích období, které se sledují 

k danému účelu.
34

 Účet 383 Výdaje příštích období slouží k evidování nákladů za běžné 

účetní období, avšak výdaj nebyl v tomto období vynaložen. Účet 384 Výnosy příštích 

období se použije, pokud účetní jednotka obdržela platbu, ale výnos časově a věcně 

patří až do následujícího období. Jedná se například o nájemné placené předem. Na účet 

385 Příjmy příštích období se účtují částky, která účetní jednotka ke konci účetního 

období neobdržela, ale výkony souvisejí s tímto obdobím. Na účtu 388 Dohadné účty 

aktivní se nejčastěji účtují pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí, 
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kdy pojišťovna nepotvrdila výši náhrady. Účet 389 Dohadné účty pasivní se účtují 

nevyfakturované dodávky. V některých případech je možné aktuální princip porušit 

z důvodu uzavření účetních knih, kdy skutečnost byla zjištěna až následující účetní 

období. Při porušení toho principu je ve většině případů nutné podat dodatečné daňové 

přiznání na daň z příjmů. 

 

2.3 Pasiva 

Pasiva poskytují informaci z jakých zdrojů je majetek účetní jednotky kryt. Pasiva  

se dělí na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Časové rozlišení je popsáno 

v kapitole 2.2.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů na straně 30.  

 

2.3.1 Vlastní kapitál   

Výše vlastního kapitálu vyjadřuje, kolik z majetku účetní jednotky je jejím vlastnictvím. 

Základní kapitál   

Základní kapitál je souhrn peněžních i nepeněžních vkladů všech vlastníků. Některé 

obchodní společnosti mají stanovenou minimální výši základního kapitálu a jeho výše  

je zapsaná v obchodním rejstříku. V ostatních případech ručí společníci za závazky 

společnosti celým svým majetkem. Účetní jednotka může změnu základního kapitálu 

zaúčtovat až po obdržení výpisu z obchodního rejstříku.
35

  Pro společnost je základní 

kapitál dlouhodobým zdrojem financování. 

 

Kapitálové fondy 

Do kapitálových fondů patří 

Emisní ážio – rozdíl mezi jmenovitou hodnotu akcie a částkou, za jakou společnost tuto 

akcii prodala. 

Ostatní kapitálové fondy – souhrn peněžních i nepeněžních vkladů, které nezvyšují 

základní kapitál, nejčastěji jsou využívaný pro zaúčtování darů. 
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Fondy ze zisku 

Tvorba a čerpání fondů ze zisku závisí na právní formě účetní jednotky a společenské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny. Tyto fondy jsou tvořeny ze zisku nebo již při 

založení společnosti.  

Zákonný rezervní fond mají povinnost vytvářet akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným. Tento fond může být použit pouze k úhradě ztráty. 

Nedělitelný fond vytvoří družstva již při založení a odvádějí do něj část zisku. 
36

 

Statutární fond – vytváření a použití tohoto fondu se řídí stanovami společnosti. 

 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření minulých let může být ztráta nebo zisk. Neuhrazená ztráta 

minulých let je vykazována ve vlastním kapitálu se zápornou hodnotou. Jedná se  

o ztrátu, která nebyla uhrazena z rezervních fondů nebo vlastních zdrojů společnosti  

a nebyla ani předepsána vlastníkům k úhradě. Nerozdělený zisk minulých let je část 

zisku z minulých let, která nebyla vyplacena ve formě podílů na zisku, nebyla  

ani přidělena do žádného fondu. V budoucnu může být použita na uhrazení ztráty nebo 

ke krytí majetku. 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Jedná se o výsledek hospodaření běžného období. Ztráta je vykazována zápornou 

hodnotou. Zisk běžného účetního období se rozdělí do příslušných fondů a jsou 

vyplacena podíly na zisku společníkům.  

 

2.3.2 Cizí zdroje 

Cizí kapitál je pro většinu podniků nepostradatelným zdrojem krytí. Běžně musí být 

v určité lhůtě splacen.  

Rezervy 

Rezervy jsou dlouhodobým zdrojem krytí majetku. Vytváří se několik účetních období 

na očekávané budoucí výdaje. Vytváření a rozpouštění rezerv má vliv na výši nákladů  
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a ovlivňuje tak hospodářský výsledek
37

. Při vytváření rezerv musí být znám její účel. 

Typickou rezervou podle zvláštních předpisů je rezerva na opravu hmotného majetku. 

Nepříliš časté jsou v České republice rezervy na důchody a podobné závazky, úprava 

těchto rezerv je stanovena ve společenské smlouvě, nebo zakládací listině společnosti. 

Rezerva na daň z příjmů je vytvářena, když okamžik sestavení účetní závěrky předchází 

okamžiku stanovení výše daně z příjmů.
38

 Tvorba rezervy umožní účetní jednotce 

zpřesnit svoji závěrku vykázáním rezervy kvalifikovaným odhadem. Ostatní rezervy 

jsou upraveny vnitřní směrnicí a nemají vliv na základ daně z příjmu.  

 

Závazky 

Závazek určuje výši dluhu s určitou splatností. Závazky se mohou dělit z časového 

hlediska na krátkodobé a dlouhodobé. Podle druhů se závazky dělí na závazky 

z obchodních vztahů, ke společníkům a členům družstva, k zaměstnancům,  

ze sociálního a zdravotního pojištění a přijaté zálohy. 
39

 Závazky z obchodních vztahů 

představují doposud neuhrazené faktury od dodavatelů. V době než společnost uhradí 

fakturu, jí dodavatel poskytuje dodavatelský úvěr, který je nejlevnějším cizím zdrojem 

krytí. Závazky za společníky představují hlavně nevyplacené podíly na zisku. V případě 

závazků za zaměstnanci se nejčastěji jedná o nevyplacené mzdy, nebo pokud byla 

zaměstnanci způsobena škoda zaměstnavatelem. Přijaté zálohy jsou závazkem do doby 

vyúčtování nebo vrácení.  

 

Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry se dělí na dlouhodobé a krátkodobé. Zda se jedná o úvěr dlouhodobý 

nebo krátkodobý se určí ke dni sestavení účetní závěrky. Některá literatura uvádí  

i úvěry střednědobé se splatností v rozmezí od jednoho do čtyř let. Do bankovních 

úvěrů patří i účet kontokorentní je-li jeho zůstatek ke dni účetní závěrky záporný.  
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2.4 Náklady  

Pro uskutečnění výkonů je nutné vynaložit náklady, spotřebou aktiv nebo zvýšením 

závazků. Údaj je úbytek peněžních prostředků. „Náklad vyjadřuje hodnotu,  

která musela být obětována, aby bylo dosaženo výnosů.“
40

 Náklady se mohou členit 

z několika hledisek. V závislosti na objemu produkce se dělí na fixní a variabilní. Fixní 

náklady se nemění v závislosti na objemu produkce, naopak variabilní náklady se mění 

s objemem produkce. Účelově se náklady mohou dělit podle místa vzniku nebo podle 

výkonů. Dalším způsobem členění nákladů může být rozdělení na daňové nedaňové 

náklady. Náklady daňové ovlivňují nejen výsledek hospodaření, ale i základ daně. 

Nedaňové náklady mají vliv pouze na výši hospodářského výsledku.  Mezi náklady 

nedaňové patří zejména náklady na reprezentaci, dary, které nesplňují podmínky 

stanovené zákonem o daních z příjmů, cestovné nad limit, rozdíl o který převyšují 

účetní odpisy odpisy daňové. Do daňových nákladů se řadí spotřeba materiálu, mzdové 

náklady, spotřeba energie. Náklady musí být zahrnuty v účetním období, s nímž věcně  

a časově souvisí.  

 

2.5 Výnosy 

Výnos je opakem nákladů, zvýšení aktiv pohledávkou nebo přijetím peněžních 

prostředků. Do výnosů patří i tzv. aktivace a změna stavu vnitropodnikových zásob. 

Tyto dvě účetní skupiny 61 a 62 slouží pro vyrovnání nákladů, které je nutné vyloučit 

z výsledku hospodaření. V mezinárodních účetních standardech je tento způsob 

vykazování považován za zkreslování výnosů a aktivace a změna stavu 

vnitropodnikových zásob by měla být prováděna pomocí záporných nákladů, nikoli 

účtováním na výnosové účty.
41

 Výnosy, stejně jako náklady, musí být zahrnuty  

do účetního období, s nímž věcně a časově souvisí.  
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2.6 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informaci o finanční situaci za dané období. „Výkaz 

podrobně rozvádí rozvahovou položku – výsledek hospodaření běžného účetního 

období.“
42

 Uspořádání a označování položek je stanoveno přílohou k vyhlášce 

500/2002 Sb., výkaz může být sestaven v druhovém nebo účelovém členění. Do výkazu 

se zaznamenávají podrobně rozčleněny částky nákladů a výnosů za určité období.
43

 

Hodnoty ve výkazu zisku a ztráty jsou uváděny v českých korunách a v celých 

tisících.
44

 Výkaz zaznamenává pouze náklady a výnosy, nezohledňuje však zaplacení 

závazků ani inkasa pohledávek. Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty,  

proto neznamená přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků. Pro lepší přehled  

o peněžních tocích je sestavován výkaz cash-flow.  
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3 Teorie převodu daňové evidence na vedení účetnictví 

Přechod z daňové evidence na účetnictví je upraven dvěma předpisy, § 61b vyhlášky 

500/2002 Sb., a přílohou č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podnikatel  

se při zahájení podnikání může rozhodnout, zda bude vést daňovou evidenci  

nebo účetnictví. Při překročení obratu 25 000 000Kč za kalendářní rok, se stává účetní 

jednotkou a je tedy povinen vést účetnictví. Podnikatel musí před zahájením vedení 

účetnictví zjistit stav jednotlivých složek majetku a závazků, u dlouhodobého 

odpisovaného majetku sestaví odpisový plán a zjistí stav oprávek. Stavy veškerých 

položek evidovaných v daňové evidenci, se převedou k prvnímu dni účetního období 

jako počáteční zůstatky jednotlivých účtů. Rozdíl mezi počátečními zůstatky aktiv  

a pasiv, se zaúčtuje v účtové skupině 49. Pro zjednodušení sestavování účetní závěrky 

na konci účetního období, je dobré sestavit i zahajovací rozvahu, protože v účetní 

závěrce se uvádějí i hodnoty z minulého období, při převodu na účetnictví se tyto údaje 

nahradí údaji ze zahajovací rozvahy.
45

 Ve zdaňovacím období, kdy bylo zahájeno 

účetnictví se základ daně zvýší o hodnotu zásob a cenin, poskytnutých záloh a hodnotu 

pohledávek, které by při jejich inkasu byly zdanitelným příjmem. Základ daně se sníží  

o hodnotu přijatých záloh a hodnotu závazků. 
46

 Hodnotu zásob a pohledávek lze 

rozdělit až do devíti zdaňovacích období.
47

  

 

3.1 Převodový můstek  

Sestavení převodového můstku není legislativně stanoveno, je ale dobré jej sestavit pro 

lepší přehlednost a průkaznost při převodu daňové evidence na účetnictví. Pomocí 

převodového můstku se dokládají hodnoty při převodu majetku, závazků a pohledávek. 

Převodový můstek obsahuje i informaci o daňovém dopadu jednotlivých položek.
48

 

                                                 
45

 MÜLLEROVÁ, L. Účetnictví podnikatelů, s. 17. 
46

 Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
47

 Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů  
48

 DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví, s. 39. 
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Jednotlivým složkám majetku a závazků je přiřazeno číslo účtu v účetnictví. Počáteční 

stavy majetku se účtují na stranu MD a počáteční stavy závazku se účtují  

na stranu D. Tyto počáteční stavy musejí být účtovány v České měně a počáteční strana 

aktiv a pasiv se rovná. V případě, že vznikne rozdíl, je tento rozdíl zúčtován na účtu 

individuálního podnikatele, tímto je dodržena bilanční zásada. Do počátečních stavů 

nejsou zaznamenány účty výsledkové.  

Obrázek 6: Převodový můstek
49

 

 

  

  

                                                 
49

 Vlastní zpracování dle  DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví, s. 40. 
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ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V následující kapitole bude popsána současná situace podnikání pana doktora Pavlíka 

 a důvody, proč by chtěl přejít z daňové evidence na účetnictví.  

 

4 Analýza problému 

Důvody pro přechod z daňové evidence na účetnictví mohou být různé, některé důvody 

jsou stanoveny v zákoně o účetnictví, podnikatel se také může pro tuto změnu 

dobrovolně. Příčiny rozhodnutí pro změnu evidence mohou být různé, nejčastěji se však 

jedná o potřebu lepší informovanosti a průkaznosti vedení evidence. Zákonnou 

povinnost přechodu z daňové evidence na účetnictví, mají podnikatelé, jejichž obrat 

přesáhne za kalendářní rok 25 mil. Kč. V roce zjištění této skutečnosti se podnikatel 

stává účetní jednotkou a v roce následujícím má povinnost vést účetnictví.  

 

4.1 Důvody přechodu na účetnictví  

Při zahájení podnikání se podnikatelé většinou rozhodnou pro vedení daňové evidence 

kvůli nižším vstupním nákladům a nižší administrativní náročnosti. Daňová evidence 

nemá také tak velké znalostní požadavky jako účetnictví. S růstem podnikání rostou  

i požadavky na evidenci majetku a závazků. Důvodem pro přechod z daňové evidence 

na účetnictví je v praxi hlavně větší transparentnost a věrohodnost poskytovaných 

informací.  

Účetnictví také umožňuje svým uživatelům lepší a objektivnější srovnání s konkurencí, 

pomocí různých ukazatelů finanční analýzy, které lze spočítat z účetních výkazů.  

Za pomoci těchto ukazatelů získá podnikatel lepší přehled o stavu svého podnikání a 

hospodaření s finančními prostředky. Výsledky finanční analýzy lze využít při rozvoji 

podnikání a pro zlepšení současné situace.  
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Pan doktor na začátku podnikání zvolil jako metodu evidence jednoduché účetnictví, 

které pro něj vedla asistentka a účetní zaměstnaná na hlavní pracovní poměr. V roce 

2004 přechází podle platné legislativy na daňovou evidenci, kterou se rozhodl,  

že si povede sám. V současné době si vede daňovou evidenci na počítači v programu  

MS Excel, pomocí kterého eviduje své závazky, pohledávky a majetek. V minulosti 

nikdy neuplatňoval výdaje procentem z příjmů, a výdaje tedy uplatňuje ve skutečné 

výši.  

Přechod na účetnictví pan doktor zvažuje již delší dobu. Hlavními důvody jsou lepší 

průkaznost a přehlednost účetnictví. Účetnictví také poskytuje svým uživatelům 

přesnější a podrobnější informace než daňová evidence. V letech 2009 a 2010 byly 

zřízeny další dvě pobočky ve Vohančicích a v Jesenici. V současné době nemá žádným 

způsobem tyto evidence oddělené. Služby na těchto pobočkách poskytuje sám,  

se zřízením poboček vznikly další výdaje hlavně na pronájem kanceláří a dopravu, 

oproti tomu byl i nárůst pohledávek a příjmů, ale pan doktor nemá příjmy z poboček a 

brněnské kanceláře od sebe oddělené, proto v tuto chvíli nelze přesně určit, zda jsou obě 

pobočky výdělečné nebo jsou dotovány ze zisku druhé pobočky nebo hlavní kanceláře. 

Účetnictví mu tedy nabízí i jednoduché a přehledné členění jednotlivých nákladů a 

výnosů pomocí analytické evidence účtů, stejně tak je možné analyticky členit i 

pohledávky, závazky a jejich inkasa. Bylo by tak snadno zjistitelné, zda je pobočka 

zisková nebo ztrátová.  
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5 Současná situace 

JUDr. Eduard Pavlík 

Předmět podnikání poskytování právních služeb 

IČO 1522146 

DIČ CZ440207432 

Evidenční číslo v  ČAK
50

 04588  

Sídlo Staňkova 103/18, Brno 

Pobočky Vohančice 

 Jesenice 

Kvartální plátce dph 

 

V současné době je pan doktor již důchodce, přesto se dál věnuje podnikání. Své služby 

poskytuje občanům i organizacím a zastupuje také na nařízení soudu. Jako místo svého 

působení si zvolil Brno, nejdříve si zřídil kancelář ve vlastních prostorech, ale od 2011 

poskytuje své služby v pronajaté kanceláři, kde má také sídlo podnikáním. Poskytuje 

praxi studentům právnických škol a zaměstnává je jako právní koncipienty. Specializuje 

se na trestní a obchodní právo a dále také na občanskoprávní spory.  

Pro lepší postavení a větší perspektivu k zastupování obchodních společností se rozhodl 

stát se dobrovolným kvartálním plátcem daně z přidané hodnoty. Pro své klienty vede 

bankovní účty advokátní úschovy.   

V současné době má pan doktor jednu zaměstnankyni na hlavní pracovní poměr,  

na kterou dostává státní dotaci. Paní asistentka v rámci svých pracovních povinností 

vede pro pana doktora daňovou evidence v programu MS Excel.  Vede peněžní deník, 

knihu faktur vystavených a knihu faktur přijatých, dále také vede evidenci majetku  

a zásob. 

 

                                                 
50

 Česká advokátní komora 
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5.1 Analýza výdajů a nákladů 

5.1.1 Daňová evidence 

V současné době vede daňovou evidence asistentka podnikatele, která je zaměstnána na 

hlavní pracovní poměr, v rámci svých pracovních úkolů. Jak již bylo zmíněno evidence 

je vedená pomocí programu Excel. Asistentka vedením daňové evidence stráví 

průměrně 25 hodin měsíčně, v případě měsíce, kdy pan doktor podává daňové přiznání, 

se doba pohybuje kolem 30 hodin. Při její minimální mzdě 8 500Kč za měsíc, tedy 

50,60Kč za hodinu, se výdaje pohybují mezi 1 200Kč a 1 600Kč za měsíc.  

Pro stanovení daně z příjmů fyzických osob a sestavení přiznání a souvisejících 

dokumentů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení si pan doktor 

najme daňového poradce v ceně 5 000Kč, která zahrnuje i daňové poradenství 

v průběhu roku. Přiznání k dani silniční sestavuje, stejně jako přiznání k dani z přidané 

hodnoty asistentka.  

K výše uvedeným nákladům je nutné také přičíst podíl nákladů na licenci programu  

MS Excel a podíl nákladů na počítač. Při sestavení nákladů vycházím z toho, že  počítač 

i licence programu jsou koupeny na tři roky. Program MS Excel je využíván pouze pro 

vedení daňové evidence, zatímco co počítač ze dvou třetin, zde je tedy nutné počítat 

pouze se dvěma třetinami výdajů. Výdaje na počítač a program Excel činí  

celkem za rok 4 439Kč.  

Celkové roční náklady na vedení daňové evidence tedy činí 27 039Kč.  

 

5.1.2 Vedení účetnictví 

Myslím si, že vedení účetnictví pomocí softwaru je méně časově náročné, než vést 

daňovou evidenci pomocí Excelu, proto by náklady na mzdu za vedení účetnictví paní 

asistentky byly nižší. Předpokládaný čas strávený vedením účetnictví je 19 hodin 

v případě měsíce, kdy není sestavováno přiznání k dph a 25 hodin za měsíc při sestavení 

dph. Mzdové náklady na vedení účetnictví by se tedy pohybovali  

mezi 962Kč a 1 300Kč za měsíc. Je zde však nutno počítat s časem stráveným navíc 
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například na školení a na zapracování se na softwaru. Náklady na daňového poradce by 

se zvýšily na 6 000Kč, v důsledku účetní závěrky, která je náročnější na sestavení. 

Nejvyšším výdajem by však bylo pořízení účetního softwaru Money S3.  

Pro potřeby podnikatele jsem vybrala verzi Office, Cena této verze je 9 990Kč bez dph.  

Při rozpočítání nákladů softwaru na období opět tří let jsou roční náklady ve výši 

3 330Kč. Náklady na notebook by zůstaly stejné tedy 3 672Kč za rok. Celkové náklady 

na vedení účetnictví za rok jsou 27 258Kč.  

 

5.1.3 Vedení účetnictví externí firmou 

Další možností jak vést účetnictví je outsourcing. V tomto případě vede účetnictví 

externí firma nebo jiný živnostník. Nevýhodou je, že do interních informací vidí třetí 

osoba, která na podnikání není závislá. Výhodou je však nízká náročnost ze strany 

podnikatele, kdy nemusí vést sám daňovou evidenci a asistentka by tak mohla dělat 

jinou práci. Cena outsourcingu účetnictví se pro menší podnikatele pohybuje kolem 

2 500Kč za měsíc, tedy 30 000Kč za rok.  

 

5.2 Hospodářský dopad 

Samotná změna evidence bude mít dopad pouze na náklady, pro ovlivnění výnosů je 

nutné využít údaje z účetnictví a z účetních výkazů pro zlepšení podnikání. Bylo by 

vhodné zjistit náklady a výnosy na jednotlivé pobočky, stejně tak i na hlavní kancelář. 

Přestože celkové příjmy převyšují celkové výdaje, nemusí to nutně znamenat,  

že všechny tři kanceláře produkují zisk. V nevýnosných pobočkách lze činnost ukončit 

nebo provést opatření pro zvýšení zisku. Danými opatřeními může být například 

reklama, nebo snížení nákladů a jezdit na pobočku méně často.  

Výsledný hospodářský dopad nelze v tuto chvíli určit a odhadovat jej by bylo velice 

nepřesné. Pan doktor se musí rozhodnout, na kolik si podrobnějších informací 

získaných z účetnictví cenní a zda je dokáže využít k rozvoji podnikání, tak aby byly 

nově vzniklé náklady uhrazeny a bylo dosaženo i zisku.  
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6 Převod daňové evidence na účetnictví  

Tato kapitola bude věnována převodu daňové evidence na účetnictví pro podnikatele 

JUDr. Eduarda Pavlíka. Budu vycházet z podkladů, které mi podnikatel poskytl. 

Daňová evidence je zpracována v programu MS Excel velmi přehledně a srozumitelně.  

Prvním krokem při převodu daňové na účetnictví je inventarizace. Byly mi poskytnuty 

knihy vystavených a přijatých faktur za rok 2013, v knihách byly i vyčíslené 

neuhrazené závazky a pohledávky. Byl mi poskytnut i seznam neuhrazených závazků a 

pohledávek z minulých let.  

Přehled příjmů a výdajů, včetně konečných stavů pokladny a bankovního účtu. Soupis 

majetku obsahoval jednotlivě rozepsané jeho složky i odpisy a zůstatkovou cenu. 

K 31.12.2013 proběhla i inventura stavu zásob.  

Pan doktor Pavlík ke konci roku 2013 zaměstnával jednu zaměstnankyni, vznikají mu 

závazky i z pracovněprávního vztahu, mezi které patří výpočet a úhrada čisté mzdy 

zaměstnancům. Odvést daň ze závislé činnosti příslušnému finančnímu úřadu a odvést 

na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu pojištění hrazené 

zaměstnavatelem i zaměstnancem.   

 

6.1 Zůstatky majetku a závazků v daňové evidenci  

Dlouhodobý majetek 

Pan doktor vlastní 2 osobní automobil a motorku. Žádný majetek není zcela odepsán. 

Ostatní majetek pana doktora nesplňuje výši pořizovací ceny, aby mohl být zařazen dle 

zákona o daních z příjmů, mezi dlouhodobý. Jeho hodnota už tedy byla zařazena ve 

výdajích v předchozích letech nebo při pořízení v roce 2013, je zahrnuta ve výdajích za 

toto zdaňovací období. Pro zjištění oprávek je potřeba sestavit odpisový plán pro každý 

majetek samostatně. 
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Rok

Vstupní 

cena

Hodnota 

odpisu

Zůstatková 

cena Oprávky

2013 603 280 66 361 536 919 66 361

2014 603 280 134 230 402 689 200 591

2015 603 280 134 230 268 459 334 821

2016 603 280 134 230 134 229 469 051

2017 603 280 134 229 0 603 280

Majetek

Způsob odepisování

Odpisová skupina

Doba odepisování

Pořizovací cena

Osobní automobil Audi Q7

Rovnoměrný

2

5 let

603 280 Kč

Obrázek 7: Odpisový plán osobního automobilu
51

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Odpisový plán osobního automobilu
52
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 Vlastní zpracování 
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 Vlastní zpracování 

Rok

Vstupní 

cena

Hodnota 

odpisu

Zůstatková 

cena Oprávky

2012 501 000 55 110 445 890 55 110

2013 501 000 111 473 334 417 166 583

2014 501 000 111 473 222 944 278 056

2015 501 000 111 473 111 471 389 529

2016 501 000 111 471 0 501 000

Osobní automobil Audi Q5

Rovnoměrný

2

5 let

501 000 Kč

Majetek

Způsob odepisování

Odpisová skupina

Doba odepisování

Pořizovací cena
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Obrázek 9: Odpisový plán motorky
53

 

 

Z uvedených obrázků lze vyčíst jak hodnotu dlouhodobého majetku na účtu 022,  

tak i hodnotu oprávek na účtu 082. Přestože majetek pana doktora má v současné době 

pouze tři položky, doporučuji analytické členění. V tomto členění doporučuji i účtovat 

náklady na daný majetek jako je především pojištění vozidel, nákup pohonných hmot a 

odpisů. Budou tak lépe patrny náklady na každou složku majetku.  

Na účtu 022 budou tedy zaúčtovány pořizovací ceny majetku: 

 022.100 Audi Q5 501 000Kč 

 022.200 Audi Q7 603 280Kč 

 022.300 Motorka Honda 330 500Kč 

 022.000 – Samostatné movité věci 1 434 780Kč 

Na účtu 082 budou zaúčtovány oprávky ve výši: 

 082.100 Audi Q5 166 583Kč 

 082.200 Audi Q7 66 361Kč 

 082.300 Motorka Honda 256 966Kč 

 082.000 – Oprávky k samostatným movitým věcem  489 910Kč 

 

                                                 
53

 Vlastní zpracování 

Rok

Vstupní 

cena

Hodnota 

odpisu

Zůstatková 

cena Oprávky

2010 330 500 36 355 294 145 36 355

2011 330 500 73 537 220 608 109 892

2012 330 500 73 537 147 071 183 429

2013 330 550 73 537 73 534 256 966

2014 330 500 73 534 0 330 500

Motorka Honda

Rovnoměrný

2

5 let

330 500 Kč

Majetek

Způsob odepisování

Odpisová skupina

Doba odepisování

Pořizovací cena
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Zásoby 

Z inventarizace a podkladů, které mi byly poskytnuty je hodnota zásob 121 618Kč.  

Jednotlivé položky zásob jsou uvedené následujícím obrázku 

Obrázek 10: Zásoby
54

 

 

Přestože je majetek vedený v daňové evidenci jako zásoby, doporučuji tento majetek 

evidovat na účtu 029 – Jiný dlouhodobý majetek. Tento majetek má dobu použitelnosti 

delší než jeden rok, ale nesplňuje stanovený limit pro daňové odpisy. Zda majetek 

odepisovat účetně záleží na rozhodnutí podnikatele. Pouze kancelářské potřeby evidovat 

na účtu 112 – Materiál na skladě. U majetku bych doporučila následující analytické 

členění:  

 029.100 – Notebooky 44 221Kč 

 029.200 – Mobilní telefony 16 328Kč 

 029.900 – Ostatní jiný DM 55 656 Kč 

 029.000 – Jiný dlouhodobý majetek 116 205Kč 

  

                                                 
54

 Vlastní zpracování 
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U kancelářských potřeb si myslím, že není analytické členění nutné, nejedná se o 

vysoké částky u jednotlivých typů kancelářských potřeb.  

 112.000 – Materiál na skladě 5 413Kč 

 

Krátkodobý finanční majetek 

Pan doktor vede finanční prostředky na bankovním účtu a v pokladně. Podle 

inventarizace je stav hotovosti na pokladně k 31.12.2013 112 145. Pro své klienty vede 

bankovní účty advokátní úschovy. Zůstatek na těchto účtech tvoří většinu peněz 

v bance. Na svém podnikatelském účtu má k 31.12.2013 2 321,13Kč, na účtech 

advokátní úschovy potom 4 614 048,15Kč. Pro vedení účetnictví bude tedy vhodné vést 

analytickou evidenci podle účtů.  

 211.000 – Pokladna 112 145,00Kč 

 

 221.100 – Bankovní účet 2 321,13Kč 

 221.901 – Účet advokátní úschovy 1 364 595,37Kč 

 221.902 – Účet advokátní úschovy 2 987 463,30Kč 

 221.903 – Účet advokátní úschovy 261 989,48Kč 

 221.000 – Bankovní účet 4 616 369,28Kč 

 

Pohledávky 

Hodnota neuhrazených pohledávek za rok 2013 je 10 024Kč. Jedná se o pohledávky  

za společností Vašstav, s. r. o. v hodnotě 423Kč a Penny Market, s. r. o. v hodnotě 

2 420Kč. Poslední neuhrazená pohledávka je od Městského soudu v Brně, kdy pan 

doktor vystavil fakturu v hodnotě 41 006Kč. Jednalo se o zastupování klienta  

na nařízení soudu. Soud však panu doktoru Pavlíkovi neuznal celou výši jeho 

pohledávky a uhradil pouze 33 825Kč. Na vzniklý rozdíl 7 181Kč nebyl doposud 

vystaven opravný daňový doklad. Pan doktor tuto částku a všechny obdobné, kdy se 

jedná o neuznání výše částky na faktuře soudem, považuje za bagatelní částky  
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a z morálních a ekonomických nejde do sporu se soudem. Kvůli tomu, že pan doktor na 

tyto částky nevystavuje opravné daňové doklady, celková hodnota neuhrazených 

pohledávek je 162 674Kč. Některé neuhrazené pohledávky jsou i z roku 2005. Všechny 

pohledávky, které pan doktor má, jsou krátkodobé z obchodních vztahů. Protože pan 

doktor zastupuje hlavně fyzické osoby, není možné je analyticky členit všechny, přesto 

doporučuji zařadit analytické účty alespoň pro časté odběratelé. Hodnota pohledávek je 

uvedena bez daně z přidané hodnoty.  

 311.100 – Městský soud v Brně 14 848Kč 

 311.200 – Penny Market 2 420Kč 

 311.900 – Ostatní odběratelé 145 406Kč 

 311.000 – Odběratelé 162 674Kč 

 

Závazky 

Pan doktor má podle inventarizace veškeré své závazky z obchodních vztahů uhrazeny. 

 321.000 – Dodavatelé 0Kč 

 

Jak bylo již výše zmíněno, pan doktor vede speciální bankovní účty pro advokátní 

úschovu.  Tyto prostředky nejsou jeho vlastní, jedná se tedy o závazky. Pro evidenci 

těchto závazků je vhodné, aby bylo analytické členění stejné jako v případě bankovních 

účtů.  

 379.901 – Závazky advokátní úschovy 1 364 595,37Kč 

 379.902 – Závazky advokátní úschovy 2 987 463,3Kč 

 379.903 – Závazky advokátní úschovy 261 989,48Kč 

 379.000 – Ostatní závazky 4 614 048,15Kč 
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Závazky z pracovněprávního vztahu jsou pro pana doktora čistá mzda asistentky  

a odvody ze mzdy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pan doktor 

má v současnosti pouze jednu zaměstnankyni, proto není nutné analytické členění účtu 

331 – Zaměstnanci. Paní asistentka má podepsané prohlášení poplatníka a minimální 

mzdu, vychází jí tedy záloha na daň z příjmu nulová, neuplatňuje ani slevu na dítě, 

takže jí ani nevzniká daňový bonus.   

 331.000 – Zaměstnanci  7 120Kč 

 336.100 – Zúčtování se správou soc. zabezpečení 2 520Kč 

 336.211 – Zúčtování s ZPMV 1 080Kč 

 336.000 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  

a zdravotního pojištění 3 600Kč 

 

 

Daňové pohledávky a závazky 

Daňové pohledávky 

Pan doktor používá k podnikání dva osobní automobily a je tedy povinen platit silniční 

daň. V průběhu roku 2013 zaplatil na zálohách celkem 3 224Kč. Tato částka je pro něj 

k 31. 12. 2013 daňovou pohledávkou. V lednu 2014 poté bude vyčíslena výsledná 

daňová povinnost, od které se odečtou zaplacené zálohy.  

Pan doktor nemá povinnost platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob. 

 345.000 –  Ostatní daně a poplatky 3 224Kč 
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Daňové závazky 

Pan doktor je kvartálním plátcem daně z přidané hodnoty a jeho výsledná daňová 

povinnost za čtvrté čtvrtletí roku 2013 je 637Kč. Účet 343 – dph je nutné analyticky 

členit z hlediska výše sazby a zda se jedná o dph na vstupu nebo výstupu. Pokud 

analytická část čísla účtu začíná jedničkou, jedná se o vstup, dvojka značí výstup a 

poslední dvojčíslí znamená sazbu daně.  

 343.115 – DPH vstup 15% 755Kč 

 343.121 – DPH vstup 21% 24 365Kč 

 343.215 – DPH výstup 15% 0Kč 

 343.221 – DPH výstup 21% 25 757Kč 

 343.000 – Daň z přidané hodnoty 637Kč 

 

 

6.2 Účtový rozvrh 

Při zahájení vedení účetnictví si musí každá účetní jednotka sestavit vlastní účtový 

rozvrh. Sestaví ho na základě směrné účtové osnovy, která je v příloze č. 4 vyhlášky 

500/2002 Sb.. Směrná účtová osnova obsahuje účty jak rozvahové tak i výsledkové. 

Rozvahové účty, které bude pan doktor používat jsou patrné z předchozí kapitoly  

6.1 Zůstatky majetku a závazků v daňové evidenci. Pomocí účtů obsažených v účtovém 

rozvrhu jsou zachycovány všechny účetní případy. Účtový rozvrh je možné kdykoli, 

během účetního období rozšířit o další účty.  

Syntetické účty je dále možné analyticky členit. Analytické členění je důležité pro lepší 

přehlednost a průkaznost účetnictví. Podnikatel tak získá informace o každé části jeho 

podnikání samostatně. Může náklady a výnosy členit podle jednotlivých poboček, aby 

se dalo jednodušeji zjistit, které pobočky jsou ziskové nebo ztrátové. Analytické členění 

je nutné také pro rozlišení daní, hlavně u daně z přidané hodnoty je nutné rozlišovat 

základní a sníženou sazbu, vstup a výstup.  
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Důvodem převodu daňové evidence na účetnictví je lepší průkaznost a přehlednost. 

Jednotlivé pobočky je zde možné sledovat nákladově i výnosově samostatně, proto bude 

analytické členění nákladů a výnosů podle jednotlivých poboček. Dále budou  

i analyticky členěny náklady na osobní automobily i na motorku.  

 

6.3 Sestavení převodového můstku 

Údaje zjištěné inventarizací se nyní přepíší do tabulky, kam budou vepsány jako 

počáteční stavy příslušných účtů. Aktivní účty mají počáteční stav na straně Má dáti, 

pasivní účty mají počáteční stav na Dal. V tabulce je také uvedeno, jak ovlivní 

jednotlivé účty základ daně z příjmů, zda základ daně snižují, zvyšují nebo na něj 

nemají vliv.  

 

 

Obrázek 11: Převodový můstek podnikatele
55

 

 

Z převodového můstku je patrný stav účtu individuálního podnikatele. Na tento účet je 

při zahájení účetnictví zaúčtován rozdíl mezi aktivy a pasivy.  
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 Vlastní zpracování 
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Účet individuálního podnikatele  

Pokud má účet záporný zůstatek, znamená to, že podnikatel nemá dostatek prostředků 

ke krytí svých závazků. Pan doktor má zůstatek na účtu 491, kladný, a několika násobně 

převyšuje jeho závazky, je tedy zajištěno dostatečně vysoké krytí závazků.  

V průběhu vedení účetnictví jsou na tomto účtu zaznamenávány výběry podnikatele pro 

osobní potřebu, zisk nebo ztráta daného účetního období.  
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6.4 Počáteční rozvaha  

Na základě převodového můstku, kde jsou vyčísleny zůstatky všech účtů, bude 

sestavena počáteční rozvaha k 1. 1. 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Počáteční rozvaha podnikatele
56
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Počáteční rozvahu je dobré sestavit pro lepší přehlednost a data z ní jsou na konci 

prvního účetního období použita jako minulé účetní období při sestavení účetní závěrky.  

 

6.5 Daňový dopad převodu daňové evidence na účetnictví 

Důvodem, proč se některé položky musí k základu daně přičíst a jiné odečíst je,  

že daňová evidence a účetnictví stanoví základ daně rozdílným způsobem. U daňové 

evidence jsou do základu daně zahrnovaný pouze uhrazené položky, tedy příjmy  

a výdaje, zatímco u účetnictví nezáleží, zda byla pohledávka či závazek uhrazeny. 

Pohledávka v případě vedení účetnictví vstupuje do výsledku hospodaření již při 

vzniku, u vedení daňové evidence až při jejím uhrazení, proto je nutné přičíst k základu 

daně neuhrazené pohledávky, aby byly zdaněny. Závazky se od základu odečítají, aby si 

podnikatel mohl uplatnit náklady, které by si v případě daňové evidence odečetl až při 

uhrazení závazku.  

Příjmy z podnikání za rok 2013 jsou v hodnotě 1 144 875Kč. Výdaje související 

s příjmy jsou 1 112 258Kč. Dílčí základ daně z podnikání za rok 2013 je 32 617Kč. 

Žádné další příjmy pan doktor v roce 2013 neměl.  Výsledná daňová povinnost za rok 

2013 byla 4 890Kč.  

V případě, že by pan doktor přecházel na vedení účetnictví od roku 2014, bylo by nutné 

základ daně upravit. Částky snížení a zvýšení základu daně jsou patrny  

na Obrázek 11: Převodový můstek podnikatele na straně 50. Celková hodnota zvyšující 

základ daně je 171 311Kč, hodnota snižující základ daně je 10 720Kč. Výsledná 

hodnota, o kterou je nutno základ daně zvýšit je 160 591Kč. Základ daně za rok 2013, 

by poté byl 193 208Kč. Hodnota pohledávek, která zvyšuje základ daně je tvořena 

především neuhrazenými pohledávky z minulých let a jedná se většinou o bagatelní 

částky u vystavených faktur Městskému soudu, je 152 650Kč. Za rok 2013 jsou 

neuhrazené pohledávky v hodnotě 10 024Kč. Výsledná daňová povinnost by 

pak byla 28 980Kč.  
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Při vystavování opravných daňových dokladů na bagatelní částky by se hodnota 

neuhrazených pohledávek za rok 2013 snížila na 2 843Kč, a celkově potom na 

92 256Kč. Celkové zvýšení daňového základu by bylo 90 173Kč a daňový základ 

v tomto případě by byl 122 790Kč a výsledná daňová povinnost 18 405Kč. 

Další možností jak minimalizovat daňový dopad je hodnotu pohledávek a zásob 

zahrnout do základu daně postupně a to až v devíti zdaňovacích obdobích. Hodnota 

zásob není nějak vysoká a dle mého názoru není nutné ji rozdělovat. Hodnotu 

neuhrazených pohledávek bych doporučila rozdělit do pěti zdaňovacích období. 

Zvýšení základu daně v následujících obdobích 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Zvýšení základu daně
57

 

 

V roce 2013 by byl základ daně 63 069Kč a daňová povinnost 9 450Kč. V následujících 

letech se vždy přičte poměrná část neuhrazených pohledávek k 31.12.2013. Hodnota,  

o kterou se základ daně zvyšuje, nemusí být po všechna období stejná avšak při 

ukončení nebo pozastavení podnikání musí být zdaněna celá hodnota, v případě pana 

doktora tedy 162 674Kč.  
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7 Srovnání daňové evidence a účetnictví  

Účetnictví je striktně definováno zákonem, vyhláškou a standarty, zatímco daňová 

evidence je definována pouze pomocí paragrafu v zákoně o daních z příjmů. 

V účetnictví jsou hospodářské operace zaznamenávány pomocí minimálně dvou 

různých účtů, v daňové evidenci postačí k jejich záznamu jen jeden řádek v jedné 

evidenční knize.  

Daňová evidence je jednoduší než účetnictví, z hlediska znalostních požadavků  

na jejich vedení. Výstupem z účetnictví jsou výkazy jako je rozvaha, výkaz  

zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, ze kterých se vypočte základ daně a daňová 

povinnost poplatníka. Prvotní úlohou daňové evidence je zjištění daňové povinnosti.  

Účetnictví i daňová evidence mají společné vymezení majetku. Mzdy jsou  

dalším společným znakem obou metod. Podnikatelé se musejí řídit platnými 

pracovněprávními předpisy a daňovými předpisy. Administrativní náročnost je u obou 

metod stejná.  

Účetnictví má značnou výhodu, proti daňové evidenci, a tou je možnost  

kontroly. Účetnictví umožňuje kontrolovat obraty na účtech, salda pohledávek  

a závazků, pomocí kterých je snadnější a rychlejší odhalení chyb. Kontrola daňové 

evidence je náročnější.   

Způsob vedení daňové evidence, tak jak ji vede doktor Pavlík, je nejjednodušším 

způsobem evidování majetku a závazků. Není nutné mít žádný speciální účetní 

software, ani účetní znalosti. Podnikatel si vystačí s tabulkou, do které zapisuje 

hospodářské operace, v případě poskytování služeb pouze za hotové peníze tak stačí 

podnikatelům vést deník příjmů a výdajů. Pan doktor poskytuje své služby i obchodním 

společnostem na fakturu. Daňová evidence bez účetního softwaru je časově náročná  

a není příliš přehledná.   

Vedení účetnictví je dle mého názoru méně časově náročně než vedení daňové evidence 

formou tabulek. Stejně tak náročnost administrativní je z mého pohledu menší u 

účetnictví, u daňové evidence je potřeba vytvořit tabulky, do kterých budou 

hospodářské operace zaznamenávány. Další nevýhodou daňové evidence je sestavování 



57 

 

daňových přiznání, kdy podnikatel musí stanovit výslednou daňovou povinnost sám, 

stejně tak daňové přiznání. Účetní softwary nejen že stanoví daňovou povinnost, jsou 

nastaveny tak, aby i vyplnily daňová přiznání a je zde i možnost je prostřednictvím 

softwaru elektronicky podat na příslušný finanční úřad.   
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 

Praktická část byla věnována přechodu na vedení účetnictví a daňovému dopadu této 

změny. Na základě poskytnutých informací panem doktorem Pavlíkem jsem zpracovala 

návrh pro přechod z daňové evidence na účetnictví.  Důležitým aspektem, zda tuto 

změnu provést je i výše daňového dopadu a výše nákladů na vedení účetnictví.  

Základ daně v roce 2013 činí 32 617. V případě převodu daňové evidence na účetnictví 

k 1. 1. 2014 by bylo nutné tento základ daně zvýšit o 160 591Kč. Jedná se o součet 

hodnoty pohledávek a zásob, snížený o hodnotu závazků. Zvýšení základu daně  

je téměř pětinásobné, proto doporučuji panu doktorovi hodnotu pohledávek zahrnout  

do základu daně postupně, v několika zdaňovacích obdobích. Zde je však nutné při 

ukončení činnosti, nebo jejím přerušení, mít celkovou hodnotu pohledávek i zásob již 

zahrnutou do základu daně.  

V případě přechodu na účetnictví doporučuji vystavit opravné daňové doklady  

na bagatelní částky, které vznikly jako nedoplatek soudu. Nejen že tyto částky by 

zvýšily základ daně z příjmů, ale také zvyšují daň z přidané hodnoty. Promlčené 

pohledávky je také možné vyřadit z evidence, ale výdaje na ně vynaložené se stanou 

daňově neuznatelnými a bylo by nutné je přičíst. V tomto případě by měl být základ 

daně nižší, než kdyby byla přičtena hodnota pohledávek. Podnikání je provozováno za 

účelem zisku, tudíž by výdaje vynaložené na tyto pohledávky měly být nižší než jejich 

hodnota. U této varianty je také nutné zvážit administrativní náročnost a čas strávený 

dohledáním výdajů na jednotlivé pohledávky.  

Výše nákladů pro vedení evidence, účetnictví nebo vedení účetnictví externí firmou,  

je téměř stejná pro všechny varianty. Nejvyšší rozdíl je mezi externě vedeným 

účetnictvím a daňovou evidencí v hodnotě 2 961Kč za rok. Tento rozdíl je dle mého 

názoru zanedbatelný a není tedy nutné ho v závěrečném rozhodnutí zohledňovat. 
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Protože pan doktor si nepřeje, aby do interních informací bylo nahlíženo třetí  

osobou, která nemá k jeho podnikání žádný vztah ani na něm není závislá, vyloučím 

variantu externě vedeného účetnictví. Panu doktorovi navrhuji přejít na vedení 

účetnictví v případě, že by vystavil opravné daňové doklady na bagatelní částky, které 

v součtu činí 60 394Kč. Dále by hodnotu pohledávek přičítal v několika zdaňovacích 

obdobích, tak jak umožňuje zákon. Pokud by se i toto daňové zatížení zdálo panu 

doktorovi vysoké, doporučuji přejít alespoň v rámci daňové evidence na software, který 

usnadní vedení daňové evidence. 

Daňová evidence vedená pomocí softwaru je více přehledná a méně časově náročná, 

než její vedení pomocí tabulek. Náklady by byly nepatrně nižší než stávající, nebo  

než na vedení účetnictví.  I při vedení daňové evidence prostřednictvím softwaru  

je možné vyplnit daňová přiznání, jednalo by se tedy o další usnadnění práce.  

Přínosem mojí bakalářské práce je vypracovaný návrh přechodu z daňové evidence na 

účetnictví pro pana doktora Pavlíka, který tuto změnu zvažoval. Tento návrh je ucelený 

srozumitelný a mohl by být přínosný i pro ostatní podnikatele, kteří tuto změnu také 

zvažují.  
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ZÁVĚR 

Předmětem mé bakalářské práce byla komparace daňové evidence a účetnictví. Cílem 

bylo vypracování návrhu pro přechod z daňové evidence na účetnictví, srovnání 

administrativní a finanční náročnosti obou metod.  

V teoretické části byly popsány základní principy obou metod. Výhodou daňové 

evidence může být pro některé podnikatele určitá volnost ve způsobu jejího vedení. 

Zákonem není přesně vymezena forma, jakou evidence musí být vedena, je pouze 

stanovena obecná forma, tak aby bylo možné řádně a správně vypočítat daňovou 

povinnost poplatníka. Další výhodou je, že k vedení daňové evidence není třeba mít 

žádné velké ekonomické a účetní znalosti, podnikatel si vystačí s několika  

základními principy. 

Účetnictví je oproti daňové evidenci vymezeno zákonem o účetnictví, vyhláškou  

a standarty. Tyto dokumenty určují přesné postupy účtování jednotlivých 

hospodářských operací. Hlavním výstupem z účetnictví není stanovení daňové 

povinnosti, jako je tomu u daňové evidence, ale sestavení účetní závěrky,  

která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Teprve z těchto výkazů  

se vypočítává základ daně a výsledná daňová povinnost poplatníka.  

V praktické části je vypracován návrh přechodu z daňové evidence na účetnictví, návrh 

obsahuje vyčíslení současných nákladů i předpokládaných nákladů pro jednotlivé 

varianty. Náklady jsou téměř stejně vysoké a není tedy na jejich výši klást velký důraz 

při rozhodování. Pan doktor si nepřeje vedení účetnictví externí firmou, z důvodu 

nahlížení třetí osob do interních informací.  

Výše daňového dopadu by byla v roce 2013 160 591Kč, daň by pak byla vyšší   

o 24 090Kč. V rámci daňové optimalizace je možné zahrnout hodnotu pohledávek  

a zásob do základu daně v několika zdaňovacích obdobích. Další možností jak snížit 

daňový dopad je od základu daně odečíst promlčené pohledávky, výdaje na tyto náklady 

se v tomto případě stanou daňově neúčinnými a je nutné k základu daně přičíst.  

U této varianty optimalizace daňového dopadu je nutné vzít také v úvahu čas strávený 

dohledáním jednotlivých výdajů na dané pohledávky. 
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Panu doktorovi navrhuji před přechodem na účetnictví vystavit opravné daňové doklady 

na bagatelní částky, které vznikly u vystavení faktur Městskému soudu v Brně, 

v důsledku neuznání fakturované výše částky soudem. Pan doktor nechce jít do sporu  

o tyto částky z morálních a ekonomických důvodů. Bagatelní částky nejen že zvyšují 

daňový dopad při přechodu na účetnictví, ale také daň z přidané hodnoty.  

Poté doporučuji hodnotu zbylých pohledávek rozdělit do pěti zdaňovacích období,  

aby se daňový dopad snížil.  

Závěrem by chtěla zmínit, že volba způsobu vedení daňové evidence nebo účetnictví 

záleží na možnostech podnikatele, jeho znalostech a také předmětu podnikání. Menší 

podnikatelé si vystačí s daňovou evidencí, podnikatelé s několika zaměstnanci  

a pobočkami by měly dle mého názoru uvažovat o vedení účetnictví, které je ucelenější 

a poskytuje svým uživatelům více informací. Osobně si myslím, že účetnictví  

je víceúčelové a náklady na něj jsou vyváženy jeho přínosy. Daňová evidence je dle 

mého názoru vhodná pouze pro velmi malé podnikatele. Cíl bakalářské práce považuji 

za splněný.  
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Příloha č. 1: Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 
 

0 – Dlouhodobý majetek 

 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 - Zřizovací výdaje 

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 - Software 

014 - Ocenitelná práva 

015 - Goodwill 

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 - Stavby 

022 - Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 - Základní stádo a tažná zvířata 

027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek 

neodepisovaný 

031 - Pozemky 

032 - Umělecká díla a sbírky 

 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku 

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

043 - Pořízení dlouhodobého finančního 

majetku 

 

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách 

062 - Podíly v podnicích pod podstatným 

vlivem 

063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly 

065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 

066 - Půjčky ovládaným a řízeným osobám 

a podnikům pod podstatným vlivem 

067 - Ostatní dlouhodobé půjčky 

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek 

 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům 

výzkumu a vývoje 

073 - Oprávky k softwaru 

074 - Oprávky k ocenitelným právům 

075 - Oprávky ke goodwillu 

079 - Oprávky k jinému dlouhodobému  

nehmotnému majetku 

 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

081 - Oprávky ke stavbám 

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí 

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům 

087 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu 

k nabytému majetku 

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 

096 - Opravná položka k dlouhodobému 

finančnímu majetku 

097 - Opravná položka k oceňovacímu rozdílu 

k nabytému majetku 

 

1 – Zásoby 

 

11 - Materiál 

111 - Pořízení materiálu 

112 - Materiál na skladě 

119 - Materiál na cestě 

 

12 - Zásoby vlastní výroby 

121 - Nedokončená výroba 

122 - Polotovary vlastní výroby 

123 - Výrobky 

124 - Zvířata 

 

13 - Zboží 

131 - Pořízení zboží 

132 - Zboží na skladě a v prodejnách 

139 - Zboží na cestě 

 

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

151 – Záloha na materiál 

152 – Záloha na zvířata 

153 – Záloha na zboží



 

19 - Opravné položky k zásobám 

191 - Opravná položka k materiálu 

192 - Opravná položka k nedokončené výrobě 

193 - Opravná položka k polotovarům vlastní 

výroby 

194 - Opravná položka k výrobkům 

195 - Opravná položka ke zvířatům 

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 

 

2 – Finanční účty 

 

21 - Peníze 

211 - Pokladna 

213 - Ceniny 

 

22 - Účty v bankách 

221 - Bankovní účty 

 

23 - Běžné bankovní úvěry 

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 

232 - Eskontní úvěry 

 

24 - Jiné 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 - Dlužné cenné papíry k obchodování 

255 - Vlastní dluhopisy 

256 - Dlužné cenné papíry se splatností do 

jednoho roku držené do splatnosti 

257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry 

258 - Směnky k inkasu 

259 - Pořízení 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 

293 - Opravná položka k dlužným cenným 

papírům 

 

3 – Zúčtovací vztahy 

 

31 – Pohledávky 

311 - Pohledávky z obchodních vztahů 

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 

314 - Poskytnuté provozní zálohy 

315 - Ostatní pohledávky z obchodních vztahů 

 

32 – Závazky (krátkodobé) 

321 - Závazky z obchodních vztahů 

322 - Směnky k úhradě 

324 - Přijaté provozní  zálohy 

325 - Ostatní závazky z obchodních vztahů 

 

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 - Zaměstnanci 

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

335 - Pohledávky za zaměstnanci 

336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 

 

34 - Zúčtování daní a dotací 

341 - Daň z příjmů 

342 - Ostatní přímé daně 

343 - Daň z přidané hodnoty 

345 - Ostatní daně a poplatky 

346 - Dotace ze státního rozpočtu 

347 - Ostatní dotace 

 

35 - Pohledávky za společníky, za účastníky 

sdružení a za členy družstva 

351 - Pohledávky za  ovládanými a řízenými 

osobami 

352 - Pohledávky za podniky pod podstatným 

vlivem 

353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

354 - Pohledávky za společníky při úhradě 

ztráty 

355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy 

družstva 

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení 

 

36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům 

sdružení a ke členům družstva 

361 - Závazky k ovládaným a řízeným osobám 

362 - Závazky k osobám pod podstatným 

vlivem  

364 - Závazky ke společníkům při rozdělování 

zisku 

365 - Ostatní závazky ke společníkům 

366 - Závazky ke společníkům a členům 

družstva ze závislé činnosti   

367 - Závazky z upsaných nesplacených 

cenných papírů a vkladů  

368 - Závazky k účastníkům sdružení 

 

37 - Jiné pohledávky a závazky 

371 - Pohledávky z prodeje podniku 

372 - Závazky z koupě podniku 

373 - Pohledávky a závazky z pevných 

termínovaných operací 

374 - Pohledávky z pronájmu 

375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 

376 - Nakoupené opce 



 

377 - Prodané opce 

378 - Ostatní pohledávky 

379 - Ostatní 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 sdružení 

 

 

4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 - Základní kapitál 

412 - Emisní ážio 

413 - Ostatní kapitálové fondy 

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 

419 - Změny základního kapitálu 

 

42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 

421 - Zákonný rezervní fond 

422 - Nedělitelný fond 

423 - Statutární fondy 

427 - Ostatní fondy 

428 - Nerozdělený zisk minulých let 

429 - Neuhrazená ztráta minulých let 

 

43 - Výsledek hospodaření 

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 

 

45 - Rezervy 

451 - Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

452 - Rezerva na důchody a podobné závazky 

453 - Rezerva na daň z příjmu 

459 - Ostatní rezervy 

 

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry 

461 - Bankovní úvěry 

 

 

47 - Dlouhodobé závazky 

471 - Dlouhodobé závazky k ovládaným a 

řízeným osobám 

472 - Dlouhodobé závazky k podnikům 

pod podstatným vlivem 

473 - Emitované dluhopisy 

474 - Závazky z pronájmu 

475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 

476 - Závazky ke společníkům, účastníkům 

sdružení a členům družstva 

477 - Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 

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 

 

5 – Náklady 

 

50 - Spotřebované nákupy 

501 - Spotřeba materiálu 

502 - Spotřeba energie 

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek 

504 - Prodané zboží 

 

51 - Služby 

511 - Opravy a udržování 

512 - Cestovné 

513 - Náklady na reprezentaci 

518 - Ostatní služby 

 

52 - Osobní náklady 

521 - Mzdové náklady 

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 

závislé činnosti 

523 - Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

524 - Zákonné sociální pojištění 

525 - Ostatní sociální pojištění 

526 - Sociální náklady individuálního 

podnikatele 

527 - Zákonné sociální náklady 

528 - Ostatní sociální náklady 

 

53 - Daně a poplatky 

531 - Daň silniční 

532 - Daň z nemovitostí 

538 - Ostatní daně a poplatky 

 

54 - Jiné provozní náklady 

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

542 - Prodaný materiál 

543 - Dary 



 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

545 - Ostatní pokuty a penále 

546 - Odpis pohledávky 

548 - Ostatní provozní náklady 

549 - Manka a škody 

 

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky provozních 

nákladů 

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle 

zvláštních předpisů 

554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

v provozní oblasti 

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů 

příštích období 

557 - Zúčtování oprávky k opravné položce 

k nabytému majetku a ke goodwillu 

558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

položek v provozní oblasti 

559 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

v provozní oblasti 

 

56 - Finanční náklady 

561 - Prodané cenné papíry a podíly 

562 - Úroky 

563 - Kursové ztráty 

564 - Náklady z přecenění majetkových 

cenných papírů 

566 - Náklady z finančního majetku 

567 - Náklady z derivátových operací 

568 - Ostatní finanční náklady 

569 - Manka a škody na finančním majetku 

57 - Rezervy a opravné položky finančních 

 nákladů 

574 - Tvorba a zúčtování rezerv ve finanční 

oblasti 

579 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

ve finanční oblasti 

 

58 - Mimořádné náklady 

581 - Náklady na změnu metody 

582 - Škody 

584 - Tvorba a zúčtování rezerv v mimořádné 

činnosti 

588 - Ostatní mimořádné náklady 

589 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

v mimořádné oblasti 

 

59 - Daně z příjmů a převodové účty 

591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 

592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 

593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - 

splatná 

594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - 

odložená 

595 - Dodatečné odvody daně z přijmu 

596 - Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

597 - Převod provozních nákladů 

598 - Převod finančních nákladů 

599 - Tvorba a zúčtování rezervy na daň z 

příjmů 

 

6 – Výnosy 

 

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 

601 - Tržby za vlastní výrobky 

602 - Tržby z prodeje služeb 

604 - Tržby za zboží 

 

61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob 

611 - Změna stavu nedokončené výroby 

612 - Změna stavu polotovarů 

613 - Změna stavu výrobků 

614 - Změna stavu zvířat 

 

62 - Aktivace 

621 - Aktivace materiálu a zboží 

622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného 

majetku 

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného 

majetku 

 

64 - Jiné provozní výnosy 

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

642 - Tržby z prodeje materiálu 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek 

647 - Zúčtování oprávky k pasivnímu 

oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 

648 - Ostatní provozní výnosy 

 

66 - Finanční výnosy 

661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 - Úroky 

663 - Kursové zisky 

664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných 

papírů 

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 

666 - Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 

667 - Výnosy z derivátových operací 

668 - Ostatní finanční výnosy 

 

68 - Mimořádné výnosy 

681 - Výnosy ze změny metody 

688 - Ostatní mimořádné výnosy 

 

69 - Převodové účty 



 

697 - Převod provozních výnosů 

698 - Převod finančních výnosů 

 

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 

 

8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví 

 


