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Abstrakt 

Bakalá�ská práce �eší problém p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. 

Obsahuje teoretický základ a návrh optimálního �ešení p�evodu z da�ové evidence na 

vedení ú�etnictví firmy Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis deals with problem of transition from tax book-keeping to accounting. 

It includes theoretic ground and suggestion of optimal transition in the proces sof 

change from tax rekord to accounting in the firm Milena Hrabovská, Restaurant 

Záhoran. 
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Úvod 

   
  Každá osoba, která se rozhodne stát podnikatelem, na území �eské republiky, je 

povinna zachycovat ekonomickou stránku své �innosti. M�že ji zachycovat bu� ve 

form� ú�etnictví nebo da�ové evidence. Na ú�tování v soustav� ú�etnictví se vztahuje 

zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kde v § 1, odst. 2, 

uvádí na koho se povinnost vést ú�etnictví vztahuje. Podnikatelé, kte�í nejsou uvedeni 

v tomto zákon� mohou vést jednodušší formu ekonomické evidence, da�ovou evidenci. 

Avšak tato výhoda na jejich stran� nemusí trvat po celou dobu podnikání. 

  Dojde-li k porušení n�které z podmínek, která umož�uje vedení da�ové 

evidence, musí podnikatel p�ejít v následujícím roce na vedení ú�etnictví. S p�echodem 

z da�ové evidence na vedení ú�etnictví mohou nastat u podnikatel� obavy �i strach. 

P�edevším z hlediska da�ového, kdy se musí p�esn� vy�íslit da�ový dopad. Dalším je 

obava ú�etní, jelikož vedení ú�etnictví je mnohdy složit�jší než da�ová evidence, 

nejistota zda zvládne vedení ú�etnictví sám podnikatel.  

  P�i p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví m�že p�echod vyvolat 

vyšší  da�ovou povinnost. Da�ový dopad p�echodu zmír�uje ustanovení v § 23 odst. 14 

zákona �. 586/1992 Sb., od daních z p�íjm�. Z tohoto ustanovení vyplývá, že lze 

hodnotu zásoba a pohledávek, kterou poplatník eviduje ke dni p�evodu z da�ové 

evidence na vedení ú�etnictví, zahrnout do základu dan� jednorázov� p�i zahájení 

vedení ú�etnictví, nebo postupn� v následujících devíti letech.  

  Cílem bakalá�ské práce je navrhnout optimální postup p�evodu da�ové evidence 

na ú�etnictví firm� Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran. První �ást práce se budu 

zabývat teoretickým výkladem da�ové evidence a ú�etnictví, jak jej uvádí odborná 

literatura. Tato �ást potom obsahuje také teoretické vymezení postupu p�echodu 

z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. 

  V druhé �ásti bakalá�ské práce bude prakticky vypracován plán p�echodu pro 

firmu Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran. Nejd�íve p�edstavím firmu a její 

hospoda�ení za posledních roky. V záv�ru bakalá�ské práce navrhnu optimální postup 

p�evodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. Pozornost bude v�nována p�edevším 

da�ové povinnosti podnikatele.  
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1 DA�OVÁ EVIDENCE A Ú�ETNICTVÍ 
 
  Každý podnikatel, který se rozhodne stát osobou samostatn� výd�le�n� �innou, 

musí vést da�ovou evidenci nebo ú�etnictví, ve kterých bude evidovat své p�íjmy a 

výdaje, výnosy a náklady. 

 

1.1 Ú�etnictví 
 

Od 1. 1. 2004 je pod pojmem ú�etnictví chápáno pouze podvojné ú�etnictví 

(jednoduché bylo od tohoto data zrušeno). Organizace, které p�ijímají prost�edky 

z Evropské unie mají povinností vést ú�etnictví. 

  Ze zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

(dále jen obchodní zákoník) vyplývá pravidlo, podle kterého podnikatel zapsaný do 

obchodního rejst�íku musí být ú�etní jednotkou. 

 

Ú�etní jednotky jsou definovány jako: 

- právnické osoby, mající sídlo na území �eské republiky, 

- zahrani�ní osoby, provozující svou podnikatelskou �innost na území �eské republiky, 

- organiza�ní složky státu dle zvláštního právního p�edpisu, 

- fyzické osoby, kte�í podnikají a jsou zapsány v obchodním rejst�íku, 

- ostatní fyzické osoby, podnikatelé, jestliže jejich obrat podle zákona o dani z p�idané 

hodnoty, k tomu p�i�tené pln�ní osvobozené od dan� z p�idané hodnoty, které nejsou 

sou�ást obratu, p�esáhli za 12 bezprost�edn� p�edcházejících m�síc� obrat K� 15 mil., 

- ostatní fyzické osoby na základ� svého vlastního rozhodnutí, 

- fyzické osoby, podnikatelé, kte�í jsou ú�astníky sdružení bez právní subjektivity, 

pokud aspo� jeden z ú�astník� tohoto sdružení je ú�etní jednotkou, 

- fyzické osoby, kterým povinnost stát se ú�etní jednotkou ukládá právní p�edpis. (7) 

Ú�etní jednotka se nevztahuje na osoby nepodnikatele, nap�. um�lci, sportovci. 

 

Povinnost vést ú�etnictví ú�etní jednotce vzniká: 

- zahrani�ní osoby ode dne zapsání do obchodního rejst�íku, 

- fyzické osoby zapisující se do obchodního rejst�íku, ode dne zápisu, 
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- fyzické osoby, které p�esáhly obrat, v prvním roce je vytvo�en obrat, v druhém roce 

dojde ke zjišt�ní obratu, a ve t�etím roce k p�echodu z da�ové evidence na vedení 

ú�etnictví, 

- dobrovoln� vedoucí fyzické osoby ú�etnictví od prvního dne následujícího ú�etního 

období po kalendá�ním roce, ve kterém se rozhodly, 

- fyzické osoby, kterým vznikla povinnost z d�vodu ú�asti ve sdružení bez právní 

subjektivity, kdy aspo� jeden ú�astník je ú�etní jednotkou, od prvního dne ú�etního 

období následujícího po období, kdy se stal ú�astníkem tohoto sdružení. (7) 

 

Obecn� platí, že lze ú�etnictví ukon�it nejd�íve po uplynutí p�ti po sob� jdoucích 

ú�etních období, ve kterých ú�etní jednotky vedly ú�etnictví. 

 

Tato povinnost platí pro podnikatelé kte�í: 

- dobrovoln� se rozhodly vést ú�etnictví, 

- zapsány do obchodního rejst�íku, 

- p�ekro�ily obrat, který je zákonem stanovený, 

- ú�etní jednotky z d�vodu ú�asti ve sdružení bez právní subjektivity, 

- ú�etní jednotky dle zvláštního zákonu. (7) 

 

Výjimky z této zásady: 

- ukon�í-li ú�etní jednotka svoji podnikatelskou �innost, 

- pokud zahrani�ní osoba p�estane spl�ovat podmínky a stane se tuzemskou fyzickou 

osobou, m�že p�ejít zp�t na da�ovou evidenci, neporuší-li povinnost vést ú�etnictví. 

 

Ú�etní jednotky mohou vést ú�etnictví bu� v plném, nebo ve zjednodušeném 

rozsahu. P�i p�evodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví se všeobecn� doporu�uje 

vést ú�etnictví v plném rozsahu, a to zejména z d�vodu vypovídací schopnosti, kdy 

oproti zjednodušenému rozsahu vedení ú�etnictví je nesrovnatelná. (3) 
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1.2 Da�ová evidence1 
 

Od 1. 1. 2004 došlo ke zrušení jednoduché ú�etnictví a bylo nahrazeno da�ovou 

evidencí. P�echod z vedení jednoduchého ú�etnictví na da�ovou evidenci nevyvolal 

žádnou zm�nu základu dan�. 

 

Schéma 1 

Zm�na jednoduchého ú�etnictví na da�ovou evidenci 

1. 1. 2004 
 

Jednoduché ú�etnictví Da�ová evidence 
Zdroj: Dušek, 2007 (str. 16) 

 

Eviden�ní dopad p�echodu z jednoduchého ú�etnictví na da�ovou evidenci. 

Zjednodušen� lze postavit da�ovou evidenci jako ekvivalent bývalého jednoduchého 

ú�etnictví. 

Da�ová evidence je upravena zákonem �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o daních z p�ijmu) v § 7b, protože napomáhá 

p�i zjiš	ování základu dan� z p�íjmu. Obsahuje údaje o p�íjmech a výdajích, které jsou 

zde �len�ny pro ú�ely zjišt�ní základu dan� z p�íjmu, majetku a závazcích. Obsahové 

vymezení jednotlivých složek majetku je obecn� vymezeno v ú�etních p�edpisech. 

V sou�asnosti  neexistuje žádný jiný p�edpis nebo pokyn k vedení da�ové evidence. 

  Paragraf 7b zákona o daních z p�íjm� ukládá povinnost vést da�ovou evidenci 

poplatník�m mající p�íjmy z podnikání nebo jiné samostatn� výd�le�né �innosti, 

nevedou ú�etnictví a neuplat�ují si výdaje procentem z p�íjmu. 

 

Da�ová evidence by m�la obsahovat zejména: 

- Deník p�íjm� a výdaj�; 

- Evidenci majetku a závazk� (inventární karty dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, skladové karty zásob, evidenci pohledávek a závazk�, karty rezerv, karty 

úv�r�); 

- Ostatní evidence (mzdové listy a související evidence, knihy jízd, pokladní knihu). 

 

                                                
1 Kapitola zpracována dle literatury (1) 
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Tabulka 1   P�íklad formátu evidence p�íjm� a výdaj� 

Jméno I� 

Adresa 
Evidence p�íjm� a výdaj r. 200X 

DI� 

Datum Doklad Popis P�íjmy 
neda�ové 

Výdaje 
neda�ové 

P�íjmy 
da�ové 

Výdaje 
da�ové 

P�íjmy 
§ 8 

XXX PN1 Vklad na BÚ X         

XXX VD1 Nákup tech.       X   

XXX VD3 ZP + SP       X   

XXX PD1 Tržby     X     

XXX VBÚ1 Úroky BÚ         X 

XXX VBÚ2 Popl. za BÚ       X   

XXX VBÚ3 Os.spot�eba   X       

Sou�ty             

      Základ dan� z p�íjmu X 
X 

Zdroj: autor�ina vlastní práce 

 

  Takto vytvo�ená evidence p�íjm� a výdaj� je pln� posta�ující pro drobného 

živnostníka, neplátce DPH. 

 

Evidence p�íjm� a výdaj� 

Evidence p�íjm� a výdaj� (dále jen evidence) musí být vedena tak, aby z ní bylo 

možné vypo�ítat základ dan� z p�íjm�. Evidenci si m�že každý podnikatel sám podle 

svých pot�eb rozší�it.  

�íslování jednotlivých doklad� je libovolné. Zvolený systém by m�l ovšem 

umož�ovat rychlou orientaci a dohledání pot�ebných doklad�.  

P�íjmy i výdaje lze zanášet do evidence jednotliv� nebo hromadn�. Musí být 

ovšem zapsány ke dni vzniku, nikoliv ke dni zápisu. V každém p�ípad� musí ke konci 

kalendá�ního roku být zápisy v evidenci p�íjm� a výdaj� kompletní . Jednotlivé položky 

evidence musí �íseln� i datem zápisu souhlasit s jednotlivými doklady. (5) 

 

Evidence majetku a závazk� 

  Popis a forma evidence majetku a závazk� není v zákon� o daních z p�íjm� 

obsažena, právní p�edpisy o ú�etnictví se používají pouze pro vymezení obsahových 

složek majetku. (5) 
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Evidence závazk� 

Závazky se rozumí každá pen�žní �i nepen�žní �ástka, kterou podnikatel dluží 

svému dodavateli. P�i obdržení faktury od dodavatele, která povede k výdaji pot�ebné 

k ú�el�m podnikání se tato faktura zanese do evidence závazk�.  

V den zaplacení faktury se provede zápis do kolonky datum úhrady v evidenci 

závazk�. Sou�asn� se tato úhrada, která má stejné datum zápisu jako v evidenci 

závazk�,  projeví i v evidenci p�íjm� a výdaj� v oddílu da�ové výdaje. (5) 

 

Schéma 2  

Pomocné schéma p�i rozhodování o p�echodu z da�ové evidence na vedení 

ú�etnictví 

Zdroj: Kadlec, Chalupa, 2006 (str. 14) 

   

  Toto schéma m�že být do ur�ité míry pom�ckou p�i odpov�di hledání na otázku 

p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. 

 
Ano Zahrani�ní osoba. 

 

Vznik povinnost vedení 
ú�etnictví od zahájení �innosti. 

 Ne    
 

Ano 
Osoba zapsaná v obchodním 

rejst�íku. 
 

Vznik povinnosti vedení 
ú�etnictví ode dne zápisu do 

obchodního rejst�íku. 

 Ne    
 

Ano 
Ú�astník sdružení, jehož 
�lenem je FO - ú�etní 

jednotka.  

Vznik povinnosti vedení 
ú�etnictví od následujícího 

období. 

 Ne    
 

Ano P�ekro�ení obratu 15 000 000 
K� v roce XXX. 

 

Vznik povinnosti vedení 
ú�etnictví od následujícího 

ú�etního období. 

 Ne    
 

Ano 
Dobrovolný p�echod z DE na 

ú�etnictví. 
 

Vznik povinnosti vedení 
ú�etnictví od následujícího 

ú�etního období. 

 Ne    
   Nadále vést da�ovou 

evidenci.    
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2 P�EVOD DA�OVÉ EVIDENCE NA Ú�ETNICTVÍ 
 

P�evod da�ové evidence na vedení ú�etnictví nelze zam��ovat se zm�nou právní 

formy podnikání, tedy nap�. p�em�na fyzické osoby na právnickou osobu. Jednoduše lze 

�íci, je-li fyzická osoba ú�etní jednotkou musí vést ú�etnictví. Od 1. 1. 2004 zahrnuje 

pouze ú�etnictví podvojné.  

 

Tabulka 2 

Varianty možných zm�n evidence z roku 2003 na 2004 

2003 2004 2005 

Da�ová evidence Da�ová evidence 

Ú�etnictví  
Jednoduché ú�etnictví 

Jednoduché ú�etnictví (výjimka) Ú�etnictví 

Zdroj: Dušek J., 2007 (str. 21) 

 

Podnikatelský subjekt m�že z da�ové evidence p�ejít na vedení ú�etnictví: 

a) povinn� 

Povinný p�echod z da�ové evidence na ú�etnictví vyplývá ze zákona o ú�etnictví �.   

563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o 

ú�etnictví), konkrétn� z § 1, podle jeho ustanovení musí podnikatelský subjekt vést 

ú�etnictví, p�ekro�í-li jeho obrat za bezprost�edn� p�edcházející kalendá�ní rok �ástku 

K� 15 mil.  

b) dobrovolný p�echod z DE na ú�etnictví 

  Hlavními d�vody p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví bývají p�edevším: 

  - interní požadavek firmy (nap�. pro lepší informovanost), 

  - externí požadavek (nap�. požadavek banky). (2) 

 

Tabulka 3 

Vznik povinnosti vedení ú�etnictví 

1. rok 2. rok 3. rok 
obrat vede Vznikne ú�etní jednotka vede vede 
� 15 mil. DE Ne DE DE 
> 15 mil. DE Ano DE Ú 

Zdroj: Dušek  2007 (str. 23) 
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Tabulka 4 

Posloupnost p�evodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví v �ase 

1. rok 
Vytvo�ení obratu 

2. rok 
Zjišt�ní vzniku ú�etní jednotky 

3. rok 
Zm�na evidence 

Zdroj: Dušek , 2007 (str. 23) 

 

Obrat dosažený v druhém roce nemá vliv na vznik ú�etní jednotky, došlo-li 

k p�ekro�ení obratu v prvním roce.  

Definice obratu ze zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty o DPH ke 

dni 1. 1. 2004: 

„Obratem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí výnosy za uskute�n�ná pln�ní s 

výjimkou pln�ní, která jsou osvobozená od dan� bez nároku na odpo�et dan�, u osob, 

které mají povinnost vést ú�etnictví nebo ú�etnictví vedou dobrovoln�, nebo p�íjmy za 

uskute�n�ná pln�ní, s výjimkou pln�ní, která jsou osvobozená od dan� bez nároku na 

odpo�et dan�, u ostatních osob.“ (citace dle literatury (8), § 6 odst.2). 

Sou�ástí obratu jsou také výnosy nebo p�íjmy z p�evodu a nájmu pozemk�, 

staveb, byt� a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od dan� bez nároku na 

odpo�et dan�, sou�asn� se nejedná o p�íležitostnou �innost osoby povinné k dani. 

Zahrnuty jsou také p�íjmy nebo výnosy z finan�ní a pojiš	ovací �innost, které jsou 

osvobozeny od dan� bez nároku na odpo�et. Výnosy nebo p�íjmy z prodeje 

dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, který jsou zapsány 

v obchodním majetku nejsou sou�ásti obratu. (8) 

Osob�, které vznikla povinnost zápisu do obchodního rejst�íku, musí podat 

návrh na zápis do obchodního rejst�íku bez zbyte�ného odkladu.  

 

Tabulka 5  

P�echod z da�ové evidence na ú�etnictví dle obchodního zákoníku 

P�evod z DE na Ú Zápis do obchodního 
rejst�íku dobrovolný povinný 

Od kdy se ú�tuje v Ú 

není ANO X od 1. dne ú�etního období 

dobrovolný X ANO ode dne zápisu do OR 
povinný X ANO ode dne zápisu do OR 

Zdroj: Dušek , 2007 (str. 25) 
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2.1 Ú�etní a hospodá�ský rok 
 

Zákon o ú�etnictví v § 3 dovoluje od 1. ledna 2001 odd�lil hospodá�ský rok od 

roku kalendá�ního.  

Zákon o ú�etnictví definuje ú�etní období: „Ú�etním obdobím je nep�etržit� po 

sob� jsoucích dvanáct m�síc�, není-li dále stanoveno jinak. Ú�etní období se bu� 

shoduje s kalendá�ním rokem nebo je hospodá�ským rokem.“ (citace dle literatury (7) § 

3, odst. 2). 

Hospodá�ský rok je v zákon� o ú�etnictví definován: „Hospodá�ským rokem je 

ú�etní období, které m�že za�ínat pouze prvním dnem jiného m�síce, než je leden.“ 

(citace dle literatury (7) § 3, odst. 2). 

Dále ze zákona vyplývá, že ú�etní období m�že být delší nebo kratší než dvanáct 

m�síc�, a to p�i bezprost�edn� p�edcházející zm�n� ú�etního období. P�i vzniku ú�etní 

jednotky v období t�í m�síc� p�ed koncem kalendá�ního roku, nebo také p�i zániku 

ú�etní jednotky v období t�í m�síc� po skon�ení kalendá�ního roku, nebo 

hospodá�ského roku m�že být p�íslušné ú�etní období maximáln� o t�i m�síce delší 

nebo kratší.  

Pro fyzické osoby upravuje hospodá�ský rok zákon o daních z p�íjm� v § 7 

odstavec 14.  

Ú�etní jednotka, která uplatní hospodá�ský rok jako ú�etní období, ur�í základ 

dan� nebo da�ovou ztrátu jako rozdíl mezi p�íjmy a výdaji za ukon�ený hospodá�ský 

rok.  

Dojde-li ke zm�n� ú�tování z kalendá�ního roku na ú�tování v hospodá�ském 

roce je základem dan� nebo da�ovou ztrátou rozdíl mezi p�íjmy a výdaji do posledního 

dne m�síce, ve kterém poplatník ukon�il ú�tování v kalendá�ním roce.  

P�i zm�n� ú�tování z hospodá�ského roku na rok kalendá�ní se stává základem 

dan� nebo da�ovou ztrátou sou�et rozdíl� mezi p�íjmy a výdaji od doby ukon�ení 

ú�tování v hospodá�ském roce do konce roku kalendá�ního. Tento základ dan� je 

sou�ástí da�ového p�iznání za kalendá�ní rok, kdy došlo k ukon�ení ú�tování z roku 

hospodá�ského a p�ešlo se na ú�tování v roce kalendá�ním. (7) 
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2.2 P�edpisy upravující p�evod z DE na ú�etnictví2 
 

P�evod z JÚ na PÚ byl až do konce roku 2000 �ešen p�ílohou �. 2 k Opat�ení MF 

�.j. 281/71 02/1995, v platném zn�ním. Uvedený postup �ešil p�evod z obou hledisek, 

jak z ú�etního tak z da�ového. Od 1. 1. 2001 je každé hledisko p�evodu �ešeno 

samostatn�. Ú�etní jednotka nemá povinnost p�echod na ú�etnictví hlásit. 

 
 

2.2.1 Hledisko ú�etních p�edpis� 
 

Od 1. 1. 2004 je uveden postup p�evodu pro podnikatele z da�ové evidence na 

ú�etnictví ve vyhlášce �. 472/2003 Sb., § 61b a v p�echodném ustanovení �l. II., bod 3.  

 

Postup p�evodu da�ové evidence na ú�etnictví lze shrnout do �ty� krok�:  

1. Každý podnikatel musí zjistit ve svých záznamech da�ové evidence stavy 

jednotlivých složek majetku, závazk�, pop�. rezerv a oce�ovacích rozdíl�.  

2.  ocení jednotlivé složky majetku.  

3.  p�evedení stav� jednotlivých složek majetku, závazk�, rezerv a oce�ovacích rozdíl� 

k prvnímu dni ú�etního období jako po�áte�ní stavy konkrétních rozvahových ú�t�.  

4.  vznik rozdílu mezi po�áte�nímu stavy majetku a závazku se p�evede na ú�et  

  49- Individuální podnikatel. Tento rozdíl m�že být aktivní i pasivní. 

 
 

2.2.2 Hledisko da�ových p�edpis� 
 

Od roku 2001 je problematika p�evodu da�ové evidence na vedení ú�etnictví 

�ešena v zákon� o dani z p�íjmu samostatnou p�ílohou. Jednoduše lze �íci, že p�echod 

z da�ové evidence na vedení ú�etnictví ovlivní všechny úpravy základu dan�. Základ 

dan� bude zvýšen o hodnotu identifikovaných položek majetku a sou�asn� dojde ke 

snížení základu dan� o hodnotu identifikovaných položek závazk�.  

 

                                                
2 kapitola vypracovaná dle literatury (2) 
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2.3 Da�ový dopad p�evodu da�ové evidence na ú�etnictví3 
 

V zákon� o dani z p�íjmu jsou striktn� vymezeny pojmy p�íjem a výdaj. Jsou-li 

zahrnuty v da�ové evidenci vzniká povinnost je zohlednit. Ostatní položky jsou pro 

p�evod z da�ové evidence na vedení ú�etnictví zcela da�ov� neú�inné. Nelze však 

opomenout „vyšší da�ový princip“, to znamená, že do da�ových výdaj� a p�íjm� 

mohou být zahrnuty pouze ty p�íjmy a výdaje, které úzce souvisejí s podnikáním.  

Možný da�ový dopad, vzniklý p�echodem z da�ové evidence na vedení 

ú�etnictví je sou�ástí da�ového p�iznání za p�íslušné zda�ovací období. Z p�evodového 

m�stku se samostatné da�ové p�iznání nepodává.  

Jediný p�ípad, kdy je da�ový dopad roven nule nastane v situaci, kdy 

v ú�etnictví ke dni p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví jsou nulové  skladové 

zásoby, žádné neuhrazené pohledávky a neuhrazené závazky. 

Možností, jak minimalizovat da�ový dopad p�echodem z da�ové evidence na vedení 

ú�etnictví, existují pouze t�i, a to: 

- minimalizace stavu zásob, nutností je dodržení optimálního provozního stavu; 

- minimalizace stavu neuhrazených pohledávek; 

- �ádné p�ihlášení všech pohledávek po lh�t� splatnosti u soudu a to ve lh�t� 

stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání. 

Ke snížení da�ového dopadu není nutná minimalizace neuhrazených závazk�.  

Dopad p�echodu z da�ové evidence na ú�etnictví na základ dan� z p�íjmu je 

možné schématicky znázornit takto: 

 

Schéma 3 

Základ dan� z p�íjmu 
+  zásoby nakoupené i vytvo�ené vlastní �inností 
+  ceniny 
+  provozní zálohy (výjimkou jsou zálohy na po�ízení dlouhodobého hmotného  

majetku) 
+  pohledávky (jež jsou zdanitelným p�íjmem p�i inkasu) 
-   p�ijaté zálohy 
-   závazky (které by byly výdajem na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�) 
=  upravený základ dan� 
zdroj: Dušek, 2007 (str. 32) 

                                                
3 kapitola zpracována dle literatury (1) 
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Tabulka 6  
Úpravy základu dan� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: : Dušek, 2007 (str. 46) 

 

2.3.1 Zásoby a pohledávky 
 

Zákon o dani z p�íjmu §23 odst. 14 umož�uje od 1. ledna 2004 rozložit da�ový 

dopad z p�evodu zásob a pohledávek až na dev�t zda�ovacích období. Nezáleží p�itom, 

zda šlo o dobrovolný nebo povinný p�echod z da�ové evidence na ú�etnictví. Ú�etní 

jednotka se sama rozhodne jakou �ástku z celkové hodnoty každý rok uplatní.  

 

2.3.2 Da� z p�idané hodnoty p�i p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví 
 
  Je-li ú�etní jednotka neplátcem DPH pak hodnota DPH se samostatn� neú�tuje 

soub�žn� na ú�et 34x – Da� z p�idané hodnoty. Nýbrž je p�íjem nebo výdaje zachycené 

v da�ové evidenci. 

�. Text P�íjem Výdej 

1. DM vytvo�ený vlastní �inností (pokud 
zhotovení bylo v nákladech) +   

2. Da�ové odpisy DM   + 
3. Z	statková cena vy�azeného DM   + 

4. Opravná položka k úplatn� nabytému 
majetku (180 m�síc	), pokud koupen + levn�ji + dráže 

5. Cena po�ízení prodaného finan�ního 
majetku do výše p�íjm	   + 

6. Kursový rozdíl valut a deviz zisk ztráta 

7. Zákonné rezervy �erpání tvorba 

8. Zrušení rezervy   - 

9. Podnikatel daruje zásoby   - 
10. Manka a škody neda�ové   - 

11. Dopo�et vydaných zásob na ceny 
obvyklé +   

12. Finan�ní leasing   + 

13. Zápo�et závazk	 a pohledávek (= 0).  + + 
14. Podíl ze sdružení + + 

15. DPH - ro�ní zú�tování  +/- +/-  

16. Postoupení pohledávky za nominální 
cenu +   

17. Ostatní p�ípady dle zákona o daních z 
p�íjmu  +/-  +/- 
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  Da� z p�idané hodnoty u plátc� nemá da�ový dopad v p�evodovém m�stku. 

Výše dan� z p�idaného hodnoty je ú�tována proti ú�tu 49x – ú�et individuálního 

podnikatele. Jedná-li se o �áste�nou úhradu, lze respektovat to, že da� z p�idané 

hodnoty byla zaplacena p�ednostn�.  

  Zákon o DPH umož�uje poplatníkovi vrátit již zaplacenou da� z p�idané 

hodnoty v okamžiku p�echodu z neplátce DPH na plátce DPH. P�echodem na plátce 

DPH dojde k ovlivn�ní toku pen�z, jelikož se nárokem na vrácení dan� z p�idané 

hodnoty sníží celkový objem daní, které mají být zaplaceny finan�nímu ú�adu.  

Ke dni p�echodu lze dle zákona o DPH uplatnit nárok na odpo�et u DPH: 

- ze zásob na sklad�, vychází se z po�izovací ceny v�etn� DPH, 

- ze z�statkové ceny dlouhodobého majetku, mimo obchodní majetek vytvo�ený 

vlastní �inností. 
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3 POSTUP P�EVODU DA�OVÉ EVIDENCE NA Ú�ETNICTVÍ4 
 
P�i p�echodu da�ové evidence na ú�etnictví je nutné provést �ty�i nezbytné operace. 

  

1. Zjišt�ní stavu jednotlivých položek majetku a závazk� 

Nejd�íve se zjistí a ov��í stav všech položek, které jsou nutné p�evzít do 

po�áte�ních ú�etních stav� rozvahových ú�t�. Výhodn�jší je doložit stav inventurním 

soupisem dle jednotlivých druh� majetku a závazk�. Inventarizace prokazuje skute�ný 

stav majetku a závazk�. Zajiš	uje dodržení hlavních požadavk�, jež je kladen na 

ú�etnictví, a to je pr�kaznost. hlavn� pr�kaznost ú�etnictví.  

Jedná se p�edevším o: 

- zjišt�ní skute�ných stav� jednotlivých druh� majetku a závazk�, zahrnutých od 

obchodního majetku podnikatele, použiji fyzickou nebo dokladovou inventuru a 

výsledky zaznamenám do inventurních soupis�, 

- porovnání skute�ných stav� majetku a závazk� se stavy uvedenými v da�ové 

evidenci, 

- p�ípadné vyrovnání rozdíl� mezi stavem ú�etním a skute�ným. 

 

2. Vytvo�ení ú�tu  individuálního podnikatele 

Ú�et Individuálního podnikatele je ú�et, na který se ú�tují veškeré osobní vklady 

podnikatele do obchodního majetku a p�evody z obchodního majetku zp�t do majetku 

osobního. Je zde možné najít rovn�ž zisk, nebo ztrátu p�evedenou z da�ové evidence 

z p�edešlého roku. Proti ú�tu individuálního podnikatele se potom zaú�tuje p�evodový 

m�stek z da�ové evidence. Zachycení podrozvahových ú�tu se nepromítá do Ú�tu 

individuálního podnikatele.  Jako ekvivalent názvu Ú�et individuálního podnikatele se 

používají také názvy Vlastní kapitál podnikatele nebo Rozdílový ú�et.  

 

Vypovídací schopnost ú�tu 49x – Ú�et individuálního podnikatele je následující: 

-  celkový z�statek je na MD: ú�etní jednotka nemá vlastní zdroje, výsledek 

hospoda�ení je ztráta, 

                                                
4 kapitola zpracována sou�asn� podle literatury (1), (2) 
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-  celkový z�statek je na DAL: ú�etní jednotka má vlastní zdroj�, výsledek 

hospoda�ení je zisk. 

 

Pro v�tší p�ehlednost se doporu�uje vytvo�ení analytické evidence k  tomuto 

ú�tu. Takto sestavená analytická evidence potom slouží pro jednozna�nou informaci o 

struktu�e Ú�tu individuálního podnikatele v hlavní knize.  

 

3. Analytické ú�ty 

Podnikatelské subjekty vytvo�í vlastní ú�tový rozvrh, tj. soupis ú�t� pot�ebných 

k zachycení ú�etních p�ípad� a sestavení ú�etní záv�rky 

Analytickým �len�ním se rozumí roz�len�ní syntetických ú�t� na jednotlivé 

analytické ú�ty. Hlavním kritériem pro tvorbu a používání analytických ú�t� jsou 

požadavky, které jsou na ú�etnictví kladeny. S d�razem p�edevším p�itom na v�rný a 

poctivý obraz ú�etnictví.  

Analytika se vytvá�í individuáln�, podle konkrétních požadavk� v dané ú�etní 

jednotce, a to nap�íklad na základ�:  

- Interních požadavk� ú�etní jednotky slouží k jednodušší orientaci a p�esnosti.  

- Externích požadavk�; zejména da�ových zákon�. 

 

Tabulka 7 
P�ehled analytické evidence Ú�tu Individuální podnikatel 

Ú�et Název ú�tu MD DAL 

49x.100 Základní vklad podnikatele  X 

49x.150 Osobní vklady  X 

49x.151 Osobní vklady od manželky  X 

49x.190 Osobní výb�r X  

49x.201 Zisk z roku xxx  X 

49x.202 Ztráta z roku xxx X  

49x.950 P�evod z da�ové evidence náklady (da�ové)  X 

49x.959 P�evod z da�ové evidence pasiva (neda�ové)  X 

49x.960 P�evod z da�ové evidence výnosy (da�ové) X  

49x.969 P�evod z da�ové evidence aktiva (neda�ové) X  
Zdroj: Dušek, 2007 (str. 27) 

 

4. P�evodový m�stek 
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P�evodový m�stek napomáhá doložení správnosti p�evodu z da�ové evidence na 

vedení ú�etnictví, a to ú�továním na stranách MÁ DÁTI, DAL s uvedením dopadu do 

da�ového základu. Kontrola provedená pouze na základ� porovnání výkazu majetku a 

závazk� z posledního známého da�ového p�iznání s po�áte�ní rozvahou je jen 

�áste�nou a pro ú�ely finan�ního ú�adu naprosto nedosta�ující.  

P�i ú�tování p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví mohou nastat pouze tyto 

obecné ú�etní p�ípady: 

- MÁ DÁTI – rozvahový ú�et 

- DAL – rozvahový ú�et 

P�ípadné rozdíly stran rozvahových ú�t� se zaú�tují na nov� otev�ený ú�et 49x – 

Ú�et individuálního podnikatele.  

 

Každý p�evodový m�stek musí dodržovat toto základní ú�etní pravidla: 

1. Kone�né stavy majetku a závazk� se musí rovnat jejich po�áte�ním stav�m. 

2. V ú�etnictví mohou být jen po�áte�ní stavy rozvahových a podrozvahových 

ú�t�. 

3. Vše, co zobrazuje ú�etní jednotka v ú�etní evidenci, musí být zobrazeno na 

po�áte�ních stavech ú�t�. 

4. Sou�ástí po�áte�ních stav� ú�t� nemohou být ú�ty výsledkové. 

 

Tabulka 8 

Schéma p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví. 

Vykazování v da�ové evidenci Ú�tování v ú�etnictví 

Evidují se p�íjmy a výdaje. �asové 
rozlišení jen pro speciální p�ípady. 
Sloupec (alonž) v pen�žním deníku 

Ú�tuje se o výnosech a nákladech. 
Povinné �asové rozlišení. Ú�et dle 

ú�tové osnovy. 

    

Žádný da�ový dopad Da�ový dopad z p�evodu 

  (Žádné samostatné da�ové p�iznání) 

Proú�tování inventurních rozdíl	 x 

x Nastavení po�áte�ních stav	 rozvahy 
… se musí rovnat stav	m po�áte�ním  

KONTROLA: kone�né stavy … 

P
�e

vo
do

vý
 m
�

st
ek

 

  
Zdroj: Dušek, 2007 (str. 30) 

Kroky p�echodu: 
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- rozhodnutí o p�evodu (termín) 

- inventarizace majetku a závazk� 

- výpo�et dodate�ných informací 

- sestavení p�evodového m�stku 

- vy�íslení da�ového dopadu – úprava da�ového základu 

- vyhotovení protokolu z p�evodu 

- dopln�ní analytického �len�ní 

- zaú�tování do podvojného ú�etnictví 

- kontrola rovnosti Kone�ných stav� na po�áte�ní 

- sestavení po�áte�ní rozvahy  

- vyhotovení prohlášení  

 
 

3.1 Uzav�ení knih v da�ové evidenci 
 

Da�ové p�iznání p�edchozího zda�ovacího období není ovlivn�no rozhodnutím 

o p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví. 

Nutností je provést d�kladnou inventarizaci veškerého majetku podnikatele 

ur�eného pro podnikání ke dni p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví, zejména: 

 - inventarizace pen�z 

 - inventarizace pohledávek 

 - inventarizace zásob 

  - inventarizace závazk� 

  - inventarizace dlouhodobého majetku, i drobného majetku 

 

Inventarizace probíhá v následujících krocích: 

1. Pokyn k provedení inventarizaci, tento bod je u malé firmy v�tšinou zcela 

bezp�edm�tný.   

2. Zjišt�ní skute�ného stavu zásob a majetku – fyzická inventura 

3. Porovnání zjišt�ného stavu zásob a majetku se ú�etním stavem  

4. Vypo�ádání inventurních rozdíl� 
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3.2 Otev�ení ú�etních knih 

 

Zahájení vedení ú�etnictví znamená otev�ení ú�etních knih. Ú�etní knihy se 

otevírají p�enesením po�áte�ních stav� na jednotlivé rozvahové ú�ty.  Pozornost se 

musí v�novat p�edevším �asovému rozlišení náklad� a výnos� a halé�ovým rozdíl�m. 

 

3.2.1 �asové rozlišení náklad� a výnos� 

 
Úroky 

Nezaplacené úroky se v ú�etnictví �asov� rozlišují. Je-li v da�ové evidenci 

zaznamenán p�íjem úrok�, je umožn�no, že tento p�íjem nebude zahrnut na p�evodovém 

m�stku.  

 

Nájemné 

Nájemné zaplacené p�edem je jak v pozici nájemce, tak i v pozici pronajímatele 

vypo�ádáno v da�ové evidenci. Jakékoliv ú�tování v ú�etnictví nemá da�ový dopad, 

protože nájem zaplacené p�edem bylo již zahrnuto do da�ov� uznatelných náklad�. 

Z toho d�vodu se tyto p�íjmy a výdaje nemusí do p�evodového m�stku zahrnovat. Pak 

je ale v ú�etnictví nutné dbát na to, aby každoro�ní inventura o nájmu zaplaceném 

dop�edu informovala.  

Další možností je �ešení problematiky nájemného zaplaceného dop�edu na 

podrozvahových ú�tech. (1) 

3.2.2 Halé�ové rozdíly 
 

Halé�ové rozdíly se mohou vyskytovat p�edevším na ú�tech závazk� a 

pohledávek. P�esná definice toho, co ješt� se považuje za halé�ový rozdíl, neexistuje. 

Lze jej vymezit nap�íklad takto: halé�ový rozdíl je taková �ástka, která je ve svém 

sou�tu za každý výskyt za celou ú�etní jednotku zanedbatelná, ú�etn� nevýznamná. (1) 
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3.3 Nej�ast�jší chyby p�evodu da�ové evidence  na ú�etnictví5 
 
  Z neznalosti nápln� ú�etnictví vznikají nej�ast�jší chyby p�i p�evodu z da�ové 

evidence na ú�etnictví. P�i použití nesprávného ú�tu, který nemá da�ový dopad, se 

jedná jen o metodickou chybu kdykoliv dodate�n� opravitelnou.  

  Dalšími ú�etní chyby p�i p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví vznikají 

z d�vodu neznalosti ú�etní metodiky ú�etnictví. Také v tomto p�ípad� se ve v�tšin� 

p�ípadu jedná pouze o metodické chyby bez da�ového dopadu. 

  Nejcitliv�jší jsou chyby da�ové. M�že se jednat o chyby, které povedou 

k prosp�chu, ale i neprosp�chu poplatníka. Jedná se p�edevším o základní dva p�ípadu: 

- zbyte�n� se zdaní to, co zdan�no být nemuselo 

- nezdaní se to, co zdan�no být muselo 

 

Každý ojedin�lý specifický p�ípad, ve které se chybuje je nutné samostatn� 

d�sledn� posoudit. 

P�i p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví m�že dojít k situací, které již 

nebudou klasifikovány jako chyby, ale zám�rné zkreslení hodnot p�evodu. K t�mto 

chybám by nem�lo docházet. Jedná se p�edevším o: 

- inventurní stav neodpovídá z�statk�m na ú�tech, 

- po�áte�ní stavy ú�t� z hlavní knihy neodpovídají p�evodovému m�stku, 

- nedošlo k zaú�tování celého obchodního majetku, 

- vynechání starých neuhrazených pohledávek, 

- neplátce dan� z p�idané hodnoty ú�tuje o DPH u pohledávek. 

Plátce DPH u pohledávek zahrne do da�ového p�iznání hodnotu pohledávek v�etn� 

DPH. 

 

3.4 Kontrola p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví 
 
  Kontroly musí odpovídat zásadám komplexnosti, ú�etní a da�ové správnosti. 

Nové ú�etní jednotky by se m�ly p�edevším zam��it na nej�ast�jší chyby, které 

nastávají p�i p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví. 

                                                
5 kapitola zpracována dle literatury (1) 
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  D�ležitá je kontrola podvojnosti po navedení do po�áte�ních stavu, kdy se musí 

rovnat sou�et všech ú�t� na stran� Má dáti se sou�ty ú�t� na stran� Dal. 

  V posledním známém da�ovém p�iznání musí souhlasit hodnota výkazu o 

majetku a závazcích s odpovídajícími z�statky ú�t� po p�evodu z da�ové evidence na 

ú�etnictví. Jedná se o kontrolu návaznosti. 

  Pokud k p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví prob�hne až po podání 

da�ového p�iznání, mohou být zjišt�ný po d�kladné inventu�e dodate�né rozdíly. Pokud 

na již odevzdaném da�ovém p�iznání vzniknou rozdíly oproti správným hodnotám, 

musí dojít k náprav�. Jedná-li se o rozdíly, které nemají dopad na základ dan� 

v odevzdaném da�ovém p�iznání, pak nevzniká povinnost podání dodate�ného 

da�ového p�iznání. V opa�ném p�ípad� vznikla povinnost  podat dodate�né p�iznání. 

Rozdíly je nutno zdokumentovat a �ádn� popsat u p�evodového m�stku. 

  Kontrola úplnosti znamená, že vše co bylo ve firm� zinventurováno musí být 

podchyceno na n�kterém ú�tu v hlavní knize. Hlavní kniha v ú�etnictví musí obsahovat 

na jednotlivých ú�tech vše co je sou�ástí obchodního majetku, a navíc i hodnotu 

vyp�j�eného majetku, který je zachycený na podrozvahových ú�tech. V da�ové 

evidenci tato zásada neexistuje. Aby byla tato povinnost spln�na jsou v da�ové evidenci 

i jiné ú�etní knihy. Podle zákona o ú�etnictví nesmí být nic, co je p�edm�tem podnikání, 

mimo ú�etní evidenci. 

  Nutná je kontrola zda vložené hodnoty skute�n� odpovídají p�evodovému 

m�stku. P�evodový m�stek se �asto vytvá�í odd�len�. Ten se pak po�izuje do nového 

ú�etnictví v�etn� knih analytické evidence. Z�statky knih analytické evidence se musí 

p�esn� rovna z�statk�m na jednotlivých ú�tech v ú�etnictví v hlavní knize. 

  P�evod z da�ové evidence na ú�etnictví je p�edevším v�cí da�ovou. Proto se 

musí zkontrolovat, jestli jsou správn� roz�len�ny jednotlivé položky na da�ové a 

neda�ové. 

  Kontrolou ú�etní se rozumí, zkontrolování zda jednotlivé rozvahové ú�ty 

odpovídají svou náplní metodice ú�etnictví. 
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4 �EŠENÍ P�EVODU DA�OVÉ EVIDENCE NA 
Ú�ETNICTVÍ 

 
Restaurace Záhoran se zabývá poskytování služeb v oblasti pohostinství. 

Restaurace Záhoran má své sídlo ve Všechovicích u Hranic na Morav�. 

Provozovatelkou je paní Milena Hrabovská, která svou �innost provozuje na základ� 

živnostenského oprávn�ní. Jedná se o živnost �emeslnou, která je za�azená v �ásti B ve 

skupin� 114: Ostatní. Podnikatelka provozování živnosti zahájila 1. zá�í 2003. 

 P�edm�tem podnikání je poskytování služeb a prodej drobného zboží. Hlavním 

sortimentem jsou alkoholické nápoje, nealko, tabák, cukrovinky. Ve své nabídce má i 

možnost celodenního ob�erstvení. Restaurace umož�uje po�ádání svateb, poh�b�, 

narozeninových oslav, srazy r�zných zájmových skupin a pronájem prostor pro všechny 

spole�enské akce. Mezi nejv�tší lákadla pat�í kule�ník, na kterém bývají po�ádány 

každoro�ní turnaje. K dispozici jsou i výherní automaty. Paní Hrabovská není 

provozovatelkou výherních automat� nýbrž jen zprost�edkovatelkou. Za jejich užívání 

platí m�sí�ní nájem, odm�nou jí je ur�ité procento s tržby. Novinkou je automat na 

tipování sportovních výsledk�, který pat�í spole�nosti SYNOTtip. Také za jeho 

používání musí platit nájem. Odm�nou ji je procento z celkového zisku. 

 Podnik má pouze �ty�i stálé zam�stnance zam�stnané na základ� pracovní 

smlouvy. Jsou rozd�leni do dvou sm�n. Jedna sm�na trvá 12 hodin a pracují v ní vždy 

jeden kucha� a servírka. V p�ípad� v�tších akci jsou zam�stnáni brigádníci.  

 Podnikatelka vedla  do 31. 12. 2006 da�ovou evidenci. Od 1. ledna 2007 se 

dobrovoln� rozhodla ú�tovat v soustav� ú�etnictví. D�vodem p�echodu z da�ové 

evidence na vedení ú�etnictví je plánované rozší�ení o novou restauraci v centru m�sta 

Hranice na Morav�. Od tohoto nového podnikatelského zám�ru si provozovatelka 

slibuje zvýšení tržeb. Jelikož se s r�stem tržeb zvýší i po�et doklad�, je ú�etnictví 

vhodn�jší formou pro zachycení ekonomického obrazu firmy než da�ová evidence. O 

zm�n� právní formy podnikání v sou�asné dob� neuvažuje. 

 Podnikání je vykonáváno v budov�, která pat�í obecnímu ú�adu. Obecní ú�ad 

tyto prostory pronajímá za  nájemné ve výši K� 100 tis. na �tvrtletí. Je placeno 

pravidelnými �tvrtletními splátkami vždy na za�átku nového kalendá�ního �tvrtletí za 

období p�edešlé. Ve svém vlastnictví má vybavení restaurace, odkoupené od p�edešlého 
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provozovatele za �ástku K� 300 tis. Tento majetek je tém�� zcela odepsaný. Pro 

podnikatelské pot�eby využívá vlastního osobního automobilu, z n�jž platí silni�ní da�. 

 

4.1 SWOT analýza firmy 
 
 Mezi silné stránky pat�í p�edevším dobré jméno. Tato skute�nost souvisí s tím, 

že i když provozovatelka za�ala s podnikání teprve v roce 2003, je historie této 

restaurace delší. Pat�i mezi první restaurace v obci. S dobrým jménem souvisí i vysoké 

množství stálých zákazník� a jejich doporu�ení novým potencionálním zákazník�m. P�i 

svém bližším poznání firmy jsem došla k záv�ru, že mezi své silné stránky m�že za�adit 

také vysokou solventnost p�i platb� mzdových, obchodních i ostatních závazk�. 

Výhodou také je, že firma podniká v oblasti, kde je preferována platba za hotové. Firma 

nemá vázané v zásobách p�íliš kapitálu, což je zp�sobeno s �astým zásobováním 

v menším objemu. I tato mali�kost m�že znamenat mnoho. A proto jsem ji za�adila 

mezi hlavní silné stránky.  

 Jako každá jiná firma má i moje vybraná sou�asn� se silnými stránkami také 

slabé stránky. Nejv�tší slabou stránku p�edstavuje v dnešní dob� konkurence. V dnešní 

dob�, kdy se spousta lidí chce i pobavit, užít si, souvisí s rozší�ením t�chto služeb o 

nové konkurent, kte�í p�inesou vždy n�co nového, �ím by si mohli nalákat nové 

zákazníky od jiných poskytovatel� hostinských služeb. Menší slabou stránkou m�že být 

umíst�ní. I když se nachází v samém centru vesnice je umíst�na pouhých 200 metr� od 

svého nejv�tšího konkurenta. V letním období restaurace v porovnání s venkovními 

festivaly v�tšinou zaostávají. Festival nabízí tém�� všechny služby a zboží jako 

restaurace a navíc zábavným program. Další slabá stránka souvisí nep�ímo se silnou 

stránkou, p�es dlouhodobé dobré jméno se setkávala firma z prvotní ned�v�rou. 

Zákaznici neví co mohou nového o�ekávat. Hrozbou nejen pro jednotlivé restaurace, ale 

celý hostinský pr�mysl je snížení životní úrovn�, lidé si nebudou moct dovolit 

„zbyte�n�“ utrácet.  
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Schéma 4 

SWOT analýza 

         S – strenghts           W - weaknesses 

- dobré jméno 

- vysoká solventnost 

- stálý zákazníci 

- konkurence 

- poloha firmy 

 

- rozší�ení o novou restauraci - snížení životní úrovni 

     O – oppourtunities           T - threats 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

4.2 Hospoda�ení firmy v minulých letech 
 

K jednoduššímu p�ehledu o hospoda�ení firmy uvádím na n�kolika následujících 

stranách výkaz p�íjm� a výdaj�, výkaz majetku a závazk�. V další tabulce jsem 

provedla výpo�et pr�m�rného rabatu a reálného zisku. Jelikož firma vedla doposud 

da�ovou evidenci, kde se pro výpo�et základu dan� používá rozdíl mezi p�íjmy a výdaji. 

Ovšem pro následující roky, kdy podnikatelka bude ú�tovat v soustav� ú�etnictví bude 

rozhodující rozdíl mezi výnosy a náklady.  

 Abych mohla sestavit minimální da�ovou povinnost p�i p�echodu z da�ové 

evidence na vedení ú�etnictví napom�že mi p�em�na na reálný zisk. Jelikož z da�ové 

evidence znám p�íjmy, p�evedu si je na výnosy tak, že k položce p�íjm� ode�tu 

po�áte�ní stav pohledávek a p�i�tu kone�ný stav pohledávek. 

 Podobnou transformaci jsem musela provést i s výdaji abych dostala náklady. 

K výdaj�m na zboží jsem ode�etla po�áte�ní stav závazk� a p�i�etla kone�ný stav 

závazk�, poté jsem p�i�etla po�áte�ní stav a ode�etla kone�ný stav skladu zboží. Po 

t�chto úpravách jsem dostala náklady. 

 Rabat je vyjád�en rozdílem mezi výnosy a náklady. Reálný zisk jsem vypo�ítala 

p�i�tením ostatních výnos� a ode�tením ostatních náklad� k rabatu. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Tabulka 9 

Výkaz p�íjm� a výdaj� 

  2003 2004 2005 2006 
Služby + zboží 1 139 462,00 2 715 158,00 2 817 546,00 2 928 158,00 
Ostatní p�íjmy 298 528,30 797 562,56 813 549,25 837 660,78 

P�íjmy celkem 1 437 990,30 3 512 720,56 3 631 095,25 3 765 818,78 

          

Nákup zboží 527 459,88 1 649 352,33 1 537 451,83 1 362 884,54 

Nákup materiálu 110 827,97 618 692,26 549 307,46 560 927,24 
Mzdy 194 800 544 500,00 569 300 584 400 
Platby pojistného  92 530 258 637, 50 270 417,50 277 590 

Výdaje celkem 925 617,85 3 071 183,09 2 926 476,79 2 785 801,78 

          

Rozdíl p�íjm� a výdaj� 512 372,45 441 537,47 704 618,46 980 017,00 
Zdroj: vlastní zpracování na základ� výkaz� p�íjm� a výdaj� za roky 2003 - 2006 

 

Tabulka 10 

Výkaz majetku a závazk� 

  2003 2004 2005 2006 
Nehmotný dl. majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hmotný  dl. majetek 300 000,00 257 400,00 171 600,00 120 918,00 
Zásoby 272 638,00 336 725,00 285 356,00 398 581,00 
Pohledávky 27 459,88 42 719,15 39 391,37 31 212,00 
Peníze 15 692,92 8 529,46 24 792,37 43 512,00 
Bankovní ú�ty 23 643,32 274 926,54 397 502,49 558 993,00 
Ostatní majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 
Majetek celkem 639 434,12 920 300,15 918 642,23 1 153 216,00 
     
          
Závazky 67 826,91 26 734,82 54 382,13 190 595,00 
Úv�ry 0,00 0 0 100 000 
Závazky celkem 67 826,91 26 734,82 54 382,13 290 595,00 
          
Rozdíl majetek-závazky 571 607,21 893 565,33 864 260,10 862 621,00 

Zdroj: vlastní zpracování na základ� výkaz� majetku a závazk� za roky 2003 - 2006 
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Tabulka 11 

Výpo�et pr�m�rného rabatu a reálného zisku 
 

  2003 2004 2005 2006 

 Výdaje na zboží 527 459,88 1 649 352,33 1 537 451,83 1 362 884,54 

 Závazky         

 − po�áte�ní stav 0,00 67 826,91 26 734,82 54 382,13 

 − kone�ný stav 67 826,91 26 734,82 54 382,13 190 595,00 

 Nákup zboží za rok 595 286,79 1 608 260,24 1 565 099,14 1 499 097,41 

 Sklad zboží         

 − po�áte�ní stav 0,00 272 638,00 336 725,00 285 356,00 

 − kone�ný stav 272 638,00 336 725,00 285 356,00 398 581,00 

 Prodané zboží za rok 322 648,79 1 544 173,24 1 616 468,14 1 385 872,41 

          

 P�íjmy za služby 1 139 462,00 2 715 158,00 2 817 546,00 2 928 158,00 

 Pohledávky         

 − po�áte�ní stav 0,00 27 459,88 42 719,15 39 391,37 

 − kone�ný stav 27 459,88 42 719,15 39 391,37 31 212,00 

 Tržby za služby 1 166 921,88 2 730 417,27 2 814 218,22 2 919 978,63 

          

 Rabat 844 273,09 1 186 244,03 1 197 750,08 1 534 106,22 

 Ostatní výnosy 298 528,30 797 562,56 813 549,25 837 660,78 

 Ostatní náklady 594 470,00 988 940,00 1 017 483,00 1 188 940,00 

 Reálný zisk 548 331,39 994 866,59 993 816,33 1 182 827,00 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Podnikatelka doposud vedla da�ovou evidenci a chce ke dni 1. 1. 2007 p�ejít na 

vedení ú�etnictví. Aby správn� prob�hl p�evod z da�ové evidence na vedení ú�etnictví, 

musí být dodrženy základní podmínky a postupy p�evodu. 

Jak již bylo uvedeno v p�edcházejícím, aby byl p�evod da�ové evidence na 

vedení ú�etnictví komplexní a vykazoval základní požadavky na ú�etnictví, je pot�eba 

vypracovat �ty�i kroky, které povedou k pravdivému zachycení ekonomické situace 

podniku a k p�im��enému da�ovému dopadu, který je p�evodem z da�ové evidence na 

vedení ú�etnictví vyvolán.  

Z teoretického základu bakalá�ské práce vyplývá, že prvním krokem je �ádné a 

úplné zjišt�ní stavu jednotlivých položek majetku a závazku, které byly evidovány ke 

dni p�evodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví, musí tedy dojít k d�kladné 

inventarizaci. Dalším krokem je vytvo�ení ú�tu 491 – Individuální podnikatel. Tento 

ú�et bude d�ležitý po celou dobu vedení ú�etnictví, jsou zde zachyceny veškeré 

podnikatelovy vklady a výb�ry (osobní i související s podnikáním). Sou�asn� 

s otev�ením ú�tu individuálního podnikatele jsem se soust�edila na vytvo�ení platného 

ú�tového rozvrhu pro podnikatelku. Do ú�tového rozvrhu jsem za�adila jen ú�ty 

pot�ebné k b�žnému chodu restaurace. Z d�vodu lepší a rychlejší orientace jsem zde 

cílen� nepoužitelné ú�tu neuvád�la. Rovn�ž jsem  vytvo�ila k n�kterým ú�t�m 

pot�ebnou analytickou evidenci. 

Posledním krokem je vy�íslení da�ového dopadu, sestavení p�evodového 

m�stku, zjišt�ní a vypo�ítání da�ové povinnosti podnikatelky pro rok 2007. V této fázi 

je nutno rozlišit položky, které ovlivní nebo neovlivní základ dan�. Podrobn�ji se budu  

jednotlivým krok�m zabývat v následujících jednotlivých podkapitolách. 

 

4.3 Zjišt�ní stavu jednotlivých položek majetku a závazk� 
 
V da�ové evidenci má podnikatelka zachyceny následující položky: 

A. Pokladna 

� Korunová pokladna   K� 43 5125,- 

Kone�ný stav pokladny jsem zjistila z evidence pohybu pen�z, který byl uveden 

v pen�žním deníku. Tento kone�ný stav musí odpovídat po�áte�nímu stavu uvedeném 

na nov� otev�eném ú�tu 211 – Pokladna.  
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B. B�žný ú�et 

� B�žný ú�et v K�   K� 558 993,- 

Zjišt�ný kone�ný z�statek na bankovní ú�tu z bankovního výpisu se rovnal 

kone�nému stavu uvedeném v pen�žním deníku. Také tady byly z�statky p�evedeny do 

ú�etnictví na ú�et 221 – Bankovní ú�et.  

 

C. Zásoby 

Podnikatelka má ke dni inventury následující zásoby: 

� Materiál na sklad�   K�   68 431,-   

� Zboží v po�izovacích cenách   K� 330 150,- 

U zásob byla provedena fyzická inventura všech druh� zásob, které byly vedeny 

v evidenci a prokazující jejich existenci a jejich použitelnost pro další podnikání. 

Hodnota zásob ocen�ných v po�izovacích cenách vstupuje p�i p�evodu z da�ové 

evidence na vedení ú�etnictví do základu dan� z p�íjmu fyzických osob. Jelikož se jedná 

o položku zvyšující základ dan� z p�ijmu provedla jsem optimalizaci výši zásob. 

V restauraci jsem ponechala jen výši zásob pot�ebných k b�žnému fungování. Da�ové 

zatížení zásob lze rozložit do devíti následujících období. Hodnota zásob byla 

p�evedena do ú�etnictví na jednotlivé ú�ty ú�tové t�ída 1 – Zásoby. 

 

D. Pohledávky 

� Celková hodnota pohledávek     K�   31 212,- 

Hodnota pohledávek je na první pohled velmi nízká. Tato situace je výsledkem 

spolupráce se spolehlivými zákazníky. Kone�ný stav pohledávek jsem p�enesla na 

p�edem p�ichystaný a otev�ený ú�et 311 – Odb�ratelé. Stejn� jako zásoby tak i 

pohledávky jsou položky zvyšující základ dan� z p�íjmu. Navýšení m�že prob�hnou 

jednorázov� nebo pravidelným rozpušt�ním v následujících devíti letech.  

 

E. Závazky  

 Z knihy závazk� jsem zjistila kone�né stavy evidovaných závazk�. Tyto zjišt�né 

kone�né stavy mi poslouží jako po�áte�ní stavy jednotlivých závazk�. Nutné je 

rozlišení na závazky z obchodního styku, úv�ry a p�j�ky a ostatní závazky zde pat�í 
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p�edevším závazky mzdové, v��i finan�nímu ú�adu, okresní správ� sociálního 

zabezpe�ení a zdravotním pojiš	ovnám.  

 

 Závazky z obchodního styku 

� Závazky celkem   K� 124 850,- 

Podle doby splatnosti jsem zjistila, že se jedná o krátkodobé závazky. Obchodní 

závazky mají vliv na základ dan� z p�íjmu fyzických osob. Slouží jako položky, 

které umož�ují podnikateli legáln� snížit základ dan�. Po�áte�ní stav zjišt�ný 

inventarizací je zaú�tován na ú�et 321 – Dodavatelé.  

 

 Úv�ry a p�j�ky 

� Úv�r    K� 100 000,- 

Jedná se o krátkodobý úv�r s dobou splatnosti do jednoho roku, proto jeho výše 

bude zaú�tována na ú�et 231 – Krátkodobé bankovní úv�ry. Úv�ry a p�j�ky jsou 

závazky bez ovlivn�ní základu dan�.  

 

 Ostatní závazky 

Mezi tyto závazky pat�í zú�tovací a výplatní listina za m�síc prosinec 2006, tyto 

mzdy budou vyplaceny v lednu 2007 

� Hrubé mzdy   K�   48 700,- 

� Sociální zabezpe�ení placené zam�stnanci  K�     3 896,- 

� Zdravotní pojišt�ní placené zam�stnanci   K�     2 191,- 

� Sociální zabezpe�ení placené zam�stnavatelem K�   12 662,- 

� Zdravotní pojišt�ní placené zam�stnavatelem K�      4 383,- 

� Da� ze závislé �innosti   K�      2 446,- 

� �isté mzdy    K�    40 166,-  

 

 

 Kniha závazk� z mezd ke dni 31. 12. 2006 

� Sociální pojišt�ní 12/06   K�   16 558,- 

� Zdravotní pojišt�ní 12/06   K�     6 575,- 

� Finan�ní ú�ad – da� ze závislé �innosti    K�     2 446,- 
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� Zam�stnanci – mzda 12/06   K�   40 166,- 

Jedná se o mzdy zam�stnanc�, sociální a zdravotní odvody (za zam�stnance i 

zam�stnavatele) v�etn� zálohy na da� z p�íjmu za prosinec 2006 vyplacené až 

v lednu následujícího roku. Suma závazk� z mezd má da�ový dopad na základ dan�. 

Základ dan� z p�íjm� je snížen o hodnotu závazk�.  

Sociální a zdravotní pojišt�ní je zaú�továno na ú�et 336 – Zú�tování 

s institucemi sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní. Pro lepší orientaci jsem 

pro zmín�ný ú�et vytvo�ila analytickou evidenci podle druhu pojišt�ní. Výši 

sociálního pojišt�ní jsem p�evedla na ú�et 33601 -  Zú�tování s okresní správou 

sociálního zabezpe�ení a výši zdravotního pojišt�ní na ú�et 33602 – Zú�tování se 

zdravotní pojiš	ovnou. Ke zaú�tování závazk� za zam�stnanci jsem  otev�ela ú�et 

331 – Zam�stnanci. Zálohy na dani z p�íjm� zam�stnanc� jsou evidovány na ú�tu 

34201 – Da� z p�íjm� zam�stnanc� v��i finan�nímu ú�adu. Také pro ú�et 342 – 

Ostatní p�ímé dan� jsem vytvo�ila analytickou evidenci. 

 

H. Evidence hmotného majetku 

� Po�íta�   K�   41 000,-  

o Oprávky k po�íta�i   K�     5 822,- 

� Vybavení restaurace   K� 300 000,- 

o   Oprávky k vybavení restaurace   K� 214 200,- 

Soupis zahrnuje hmotný majetek využitelný pro další podnikání. Tento majetek 

je již z �ásti odepsaný. Hranici pro posouzení zda je majetek dlouhodobý nebo 

krátkodobý nechám u hmotného majetku K� 40 000,- a nehmotného majetku K� 

60 000,-. 

Po�izovací hodnotu dlouhodobého hmotného majetku zaú�tuji na analytické 

ú�ty ú�tu 022 – Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�ci. Výše oprávek je 

vedena v ú�tové skupin� 08.- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Majetek se 

odpisuje rovnom�rným zp�sobem odpisování.  
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4.4 Vytvo�ení ú�tu  individuálního podnikatele 
 
  Dalším krokem p�evodu  z da�ové evidence na vedení ú�etnictví je vytvo�ení 

ú�tu Individuálního podnikatele, na který jsem zaú�tován veškerý majetek, závazky a 

pohledávky, které byly evidovány v da�ové evidenci ke dni p�evodu na vedení 

ú�etnictví. 

 

Schéma 5 

 491-Ú�et individuálního podnikatele  

Je-li kone�ný z	statek je na 

stran� má dáti, ú�etní 

jednotka nemá vlastní 

zdroje, nachází se ve ztrát�. 

Je-li kone�ný z	statek je na 

stran� Dal, ú�etní jednotka má 

dostatek vlastních zdroj	, 

nachází se v zisku. 

       

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Sestavení ú�tového rozvrhu 
 
 D�ležitou sou�ástí p�echodu z da�ové evidence na ú�etnictví je i sestavení 

vhodného optimálního ú�etního rozvrhu. Vycházet budu ze sm�rné ú�tové osnovy, 

která vyplývá z vyhlášky �. 500/2002 Sb. Pro jednodušší orientaci zde uvedu jen ú�ty 

pot�ebné k úplnému zachycení ekonomické situace podniku. K ú�t�m jejichž povaha to 

vyžaduje vytvo�ím analytickou evidenci. 

 

Návrh ú�tového rozvrhu pro podnikatele 

Ú�tová t�ída 0 – Dlouhodobý majetek 
ú�tová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
013 – Software 
ú�tová skupina 02 – dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 – Stavby 
022 – Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 
 02201 – Po�íta� 
 02202 – Vybavení restaurace 
ú�tová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
073 – Oprávky k softwaru 
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ú�tová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k samostatným movitým v�cem a soubor�m movitých v�cí 
 08201 – Oprávky k po�íta�i 
 08202 – Oprávky k vybavení restaurace 
ú�tová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 
091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 
 
Ú�tová t�ída 1 – Zásoby 
ú�tová skupina 11 – Materiál 
111 – Po�ízení materiálu 
112 – Materiál na sklad� 
119 – Materiál na cest� 
ú�tová skupina 13 – Zboží 
131 – Po�ízení zboží 
132 – Zboží na sklad� a v prodejnách 
139 – Zboží na cest� 
ú�tová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
151 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
ú�tová skupina 19 – Opravné položky k zásobám 
191 – Opravná položka k materiálu 
196 – Opravná položka ke zboží 
197 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby 
 
Ú�tová t�ída 2 – Krátkodobý finan�ní majetek a krátkodobé bankovní úv�ry 
ú�tová skupina 21 – Peníze 
211 – Pokladna 
ú�tová skupina 22 – Ú�ty v bankách 
221 – Bankovní ú�et 
ú�tová skupina 23 – Krátkodobé bankovní úv�ry 
231- Krátkodobé bankovní úv�ry 
232 – Eskontní úv�ry 
ú�tová skupina 26 – P�evody mezi finan�ními ú�ty 
261 – Peníze na cest� 
ú�tová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finan�nímu majetku 
291 – Opravná položka ke krátkodobému finan�nímu majetku  
 
Ú�tová t�ída 3 – Zú�tovací vztahy 
ú�tová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 
311 – Pohledávky z obchodní vztah� – odb�ratelé 
314 – Poskytnuté provozní zálohy 
315 – Ostatní pohledávky 
ú�tová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) 
321 – Závazky z obchodních vztah� – dodavatelé 
324 – P�ijaté provozní  zálohy 
325 – Ostatní závazky 
ú�tová skupina 33 – Zú�tování se zam�stnanci a institucemi 
331 – Zam�stnanci 
333 – Ostatní závazky k zam�stnanc�m 
335 – Pohledávky za zam�stnanci 
336 – Zú�tování s institucemi sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 
 33601 – Zú�tování s okresní správou sociálního zabezpe�ení 
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 33602 – Zú�tování se zdravotní pojiš	ovnou 
ú�tová skupina 34 – Zú�tování daní a dotací 
341 – Da� z p�íjm� 
342 – Ostatní p�ímé dan� 

34201 – Da� z p�íjm� zam�stnanc� v��i finan�nímu ú�adu 
345 – Ostatní dan� a poplatky 
ú�tová skupina 38 – P�echodné ú�ty aktiv a pasiv 
381 – Náklady p�íštích období 
382 – Komplexní náklady p�íštích období 
383 – Výdaje p�íštích období 
384 – Výnosy p�íštích období 
385 – P�íjmy p�íštích období 
388 – Dohadné ú�ty aktivní 
389 – Dohadné ú�ty pasivní 
ú�tová skupina 39 – Opravné položky k zú�tovacím vztah�m a vnit�ní zú�tování 
391 – Opravná položka k pohledávkám 
 
Ú�tová t�ída 4 – Kapitálové ú�ty a dlouhodobé závazky 
ú�tová skupina 49 – Individuální podnikatel 
491 – Ú�et individuálního podnikatele 
 
Ú�tová t�ída 5 – Náklady 
ú�tová skupina 50 – Spot�ebované nákupy 
501 – Spot�eba materiálu 
502 – Spot�eba energie 
504 – Prodané zboží 
ú�tová skupina 51 – Služby 
511 – Opravy a udržování 
512 – Cestovné 
513 – Náklady na reprezentaci 
518 – Ostatní služby 
ú�tová skupina 52 – Osobní náklady 
521 – Mzdové náklady 
524 – Zákonné sociální pojišt�ní 
525 – Ostatní sociální pojišt�ní 
526 – sociální náklady individuálního podnikatele 
527 – Zákonné sociální náklady 
528 – Ostatní  sociální  náklady 
ú�tová skupina 53 – Dan� a poplatky 
531 – Da� silni�ní 
532 – Da� z nemovitostí 
538 – Ostatní dan� a poplatky 
 
ú�tová skupina 54 – Jiné provozní náklady 
541 – Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
542 – Prodaný materiál 
543 – Dary 
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
545 – Ostatní pokuty a penále 
546 – Odpis pohledávky 
548 – Ostatní provozní náklady 
549 – Manka a škody z provozní �innosti 
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ú�tová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady p�íštích období a opravné   
položky provozních náklad� 

551 – Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
555 – Tvorba a zú�tování komplexních náklad� p�íštích období 
558 – Tvorba a zú�tování zákonných opravných položek 
559 – Tvorba a zú�tování opravných položek 
ú�tová skupina 56 – Finan�ní náklady 
562 – Úroky 
566 – Náklady z finan�ního majetku 
568 – Ostatní  finan�ní náklady 
569 Manka a škody na finan�ním majetku 
ú�tová skupina 57 – Rezervy a opravné položky finan�ních náklad� 
579 – Tvorba a zú�tování opravných položek ve finan�ní �innosti 
ú�tová skupina 58 – Mimo�ádné náklady 
582 – Škody 
588 – Ostatní mimo�ádné náklady 
589 – Tvorba a zú�tování opravných položek v mimo�ádné �innosti 
ú�tová skupina 59 – Dan� z p�íjm�, p�evodové ú�ty a rezerva na da� z p�íjm� 
591 – Da� z p�íjm� z b�žné �innosti – splatná 
 
Ú�tová t�ída 6 – Výnosy 
ú�tová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 
602 – Tržby z prodeje služeb 
604 – Tržby za zboží  
ú�tová skupina 62 – Aktivace 
621 – Aktivace materiálu a zboží 
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 
ú�tová skupina 64 – Jiné provozní výnosy 
642 – Tržby z prodeje materiálu 
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek 
648 – Ostatní provozní výnosy 
ú�tová skupina 66 – Finan�ní výnosy 
662 – Úroky 
666 – Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 
668 – Ostatní  finan�ní výnosy 
ú�tová skupina 68 – Mimo�ádné výnosy 
688 – Ostatní mimo�ádné  výnosy 
ú�tová skupina 69 – P�evodové ú�ty 
597 – P�evod provozních výnos� 
698 – P�evod finan�ních výnos� 
 
Ú�tová skupina 7 – Záv�rkové a podrozvahové ú�ty 
ú�tová skupina 70 – Ú�ty rozvažné 
701 – Po�áte�ní ú�et rozvažný 
702 – Kone�ný ú�et rozvažný 
ú�tová skupina 71 – Ú�et zisk� a ztrát 
710 – Ú�et zisk� a ztrát 
ú�tové skupiny 75 až 79 – Podrozvahové ú�ty 
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Kone�né hodnoty jednotlivých majetkových a závazkových položek 

evidovaných v da�ové evidenci ke dni p�evodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví 

zaú�tuji na p�íslušné ú�ty z nov� vytvo�eného návrhu ú�tové osnovy, protiú�tem bude 

ú�et 491 – Ú�et individuálního podnikatele. Pasivní položky jsem zaú�tovala na stranu 

dal, kde se budou po celou dobu vedení  ú�etnictví ú�tovat po�áte�ní stavy na za�átku 

ú�etního období a jejich p�ír�stky, na stranu Má dáti se ú�tují jejich úbytky. Aktivní 

položky mají p�esn� opa�né p�edpisy pro ú�tování. Strana Má dáti slouží k ú�tování 

po�áte�ních a kone�ných stav�, p�ír�stk�, na stran� Dal se zaú�tují veškeré vzniklé 

úbytky.  

 Po zanesení po�áte�ních stavu na ú�et 491 – Ú�et individuálního podnikatele 

dostanu se�tením strany Má dáti a Dal obraty stran Má dáti a Dal. Po zjišt�ní rozdílu 

mezi obraty stran Má dáti a dal jsem zjistila kone�ný z�statek na ú�t� 491 – Ú�et 

individuálního podnikatele. Jelikož se jedná o ú�et pasivní, tedy p�edstavuje zdroj krytí 

majetku, m�la by být kladná hodnota rozdílu obratu stran na stran� Dal. Z níže 

uvedeného grafického vyjád�ení ú�tu 491 – Ú�et individuálního podnikatele vyplývá, že 

tato skute�nost byla dosažena. Z toho vyplývá dostatek vlastních finan�ních zdroj� pro 

restauraci Záhoran. V opa�ném p�ípad� by byla v nep�íznivé finan�ní situaci – ve ztrát�. 
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Schéma 6 

Zaú�tování na ú�et Individuálního podnikatele a pasivní rozvahové ú�ty 

231 – Kr. úv�ry  491-Ú�et indiv. podnikatele 

        PS 100 000,- PS 100 000,-   
        
         

33601-Závazky v��i OSV�      
   PS 16 558,-  PS 16 558,-   
         
          

33602-Závazky v��i zdr. poj.        
   PS 6 575 ,-  PS 6 575 ,-   
         
         

34201 - Závazky v��i FÚ       
   PS 2 446,-  PS 2 446,-   
         
          

331 - Zam�stnanci       
   PS 40 166,-  PS 40 166,-   
         
          

321 - Dodavatelé                       
   PS 124 850,-  PS 124 850,-   
         
          

      08201 - Oprávky k po�íta�i             
   PS 5 822,-  PS 5 822,-  
        
         

  08201 - Oprávky k vybavení            
 PS 214 200,-   

   
PS 214 200,- 

    
Zdroj: vlastní zpracování 
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Schéma 7 
Zaú�tování na ú�et Individuálního podnikatele a pasivní rozvahové ú�ty 

 
491-Ú�et individuálního podnikatele      211 - Pokladna       

  PS 43 512,-  PS 43 512,-    
           
          
      221- B�žný ú�et 

 PS 558 993,-  PS 558 993,-   
           
          
      112 - Materiál 

 PS 68 431,-  PS 68 431,-   
           
          
      132 - Zboží na sklad� 

 PS 330 150,-  PS 330 150,-   
           
          
      311 - Odb�ratelé 

 PS 31 212,-  PS 31 212,-   
           
          
      02201 - SMV 

 PS 41 000,-   PS 41 000,-   
           
          
       02202 - SMV 
   PS 300 000,-  PS 300 000,-   
           

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Schéma 8 

Ú�et individuálního podnikatele 
 

MD 491-Ú�et individuálního podnikatele    DAL 

 PS   100 000,- PS      43 512,- 
PS     16 558,- PS    558 993,- 
PS      6 575 ,- PS      68 431,- 
PS       2 446,- PS    330 150,- 
PS     40 166,- PS      31 212,- 
PS   124 850,- PS      41 000,-  
PS       5 882,- PS    300 000,- 
PS   214 200,-    

                           510 677,- PS  1 373 298,- 
      
   KS      862 621,- 
     

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 P�evodový m�stek 
 
 Ke dni p�evodu z da�ové  evidence na vedení ú�etnictví sestavím tzv. p�evodový 

m�stek. Poslouží k doložení p�evodu majetku a závazk� do ú�etnictví. Sou�ástí 

p�evodového m�stku je uvedení da�ového dopadu jednotlivých majetkových a 

závazkových položek v roce p�echodu na ú�etnictví.  

 P�evodový m�stek jsem si vytvo�ila formou tabulky, do které jsem zanesla 

majetkové a závazkové položky, ú�tovou skupinu, do které budou v ú�etnictví 

zaú�tována a také jaký bude mít da�ový dopad na základ dan� z p�íjmu paní Hrabovské. 

Vypo�ítaný základ dan� m�že být navýšen nebo snížen o hodnoty majetku a závazk�.  

 
Tabulka 12 

P�evodový m�stek 

Oblast Ú�tová skupina Da�ový dopad 
Peníze 21 – Peníze Žádný 
B�žné ú�ty  22 – Ú�ty v bankách Žádný 
P�ijaté úv�ry a p�j�ky 23 – Krátkodobé bankovní úv�ry žádný 
Zásoby 11, 13 – Zásoby Zvýšení základu dan� 
Pohledávka 31 – Pohledávky Zvýšení základu dan� 
Mzdy a odvody z mezd 33 – Zú�tování se zam�stnanci a   

institucemi 
Snížení  základu dan� 

Silni�ní da� 34 – Zú�tování daní a dotací Snížení základu dan� 
Závazky 32 – Závazky Snížení základu dan� 
Dlouhodobý majetek t�. 0 – Dlouhodobý majetek Žádný 
�asové rozlišení náklad� a 
výnos� 

38 – P�echodné ú�ty aktiv a pasiv Žádný 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

4.7 Sestavení základu dan� a výpo�et da�ové povinnosti 
 
 Vzhledem k tomu, že existuje možnost rozpušt�ní zásob a pohledávek do 

základu dan� z p�íjmu až devíti následujících zda�ovacích období, jsem musela ur�it 

prognózu vývoje zisku až na t�chto dev�t let. Tuto prognózu je velmi obtížné zjistit, 

protože jsem m�la údaje o firm� jen z p�edcházejících �ty� období.  

 Z výpo�tu i grafu je patrné, že zisky vykazují pouze malé výkyvy, díky tomuto 

jevu budu považovat celých dev�t období za reálný zisk �ástku K� 993 819, kterou jsem 

vypo�ítala pomocí regresní analýzy, konkrétn� metodou nejmenších �tverc�. (3) 
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S1 = 548 331,39   S2 = 994 866,59  S3= 993 816,33 

Po dosazení do p�edcházejících vzorc� jsem dostala následující parametry: 

b3 = -0,002352 

b2 = 189 406 249,16 

b1 = 993 818,79 

 

Abych zjistila plánovaný zisk dosadila jsem vypo�ítané parametry do vzorce: 


(x) = �1 + �2 *�3
x 


(x) = 993 818,7944 + 189406249,2 * (-0,002352021)x 
 
tabulka 13 

Prognóza vývoje zisku 

Rok xi yi 	(xi) 
2003 1 548 331,39 548 331,39 
2004 2 994 866,59 994866,59 
2005 3 993 816,33 993816,33 
2006 4 1 182 827,00 993818,80 

2007-2015 5  993818,79 
 
Grafické znázorn�ní prognózy zisku je znázorn�no na grafu 1. 

Graf 1 

Prognóza vývoje zisku 
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 Tabulky 14 až 22 na stranách 49 až 56 ukazují, jak by vypadala výsledná da�ová 

povinnost Restaurace Záhoran v následujících devíti letech podle toho, k jakému 

rozpušt�ní zásob a pohledávek by došlo. Jelikož existuje celá �ada faktor�, kte�í 

výslednou da�ovou povinnost ovliv�ují, jedná se pouze o výsledky p�ibližné. M�že se 

jednat p�edevším o zm�ny výše da�ových sazeb, pro svou pot�ebu jsem použila po celu 

dobu nem�nné sazby platné pro rok 2007. Také m�že dojít ke zm�n� výše maximálního 

vym��ovacího základu pro sociální a zdravotní pojišt�ní. Z hlediska konkurence m�že 

dojít k zvýšení �i mén� žádoucímu snížení zisku restaurace.  

 V tabulkách jsem použila jednotlivé položky, které považuji vhodné na tomto 

míst� vysv�tlit. 

� plánovaný zisk – zisk vypo�ítaný pomocí regresní analýzy, 

� zásoby – jedná se o kone�né z�statky evidované v da�ové evidenci, které zvyšují 

p�i p�evodu z da�ové evidence na ú�etnictví základ dan�, 

� pohledávky – také tyto položky zvyšují základ dan� 

� závazky – hodnotu nesplacených závazk� v da�ové evidenci jsem použila na 

jednorázové snížení základu dan�, lze je uplatnit pouze v prvním roce, 

� vym��ovací základ pro pojišt�ní – pro rok je stanovena maximální základna pro 

výpo�et sociálního a zdravotního pojišt�ní na �ástku K� 486 tis., 

� zdravotní pojišt�ní – �iní 13,5 % z vym��ovacího základu, 

� sociální pojišt�ní – �iní 34 % z vym��ovacího základu, 

� zaokrouhlený základ dan� – dle zákona o daních z p�íjm� se zaokrouhluje p�i 

ro�ním stanovení dan� základ dan� na celé stokoruny dol�, 

�  da� z p�íjmu fyzických osob – sazba dan� je uvedena v zákon� o daních z p�íjm� 

v §16, kde jsou stanoveny r�zná pásma, která jsou rozd�lena podle výše základu 

dan�, v mém p�ípad� se jedná o poslední pásmo. Da� se vypo�ítá K� 61 212 + 

32 % ze základu dan� p�esahujícího �ástku K� 331 200, 

� snížení dan� na poplatníka – zákon o daních z p�íjmu fyzických osob umož�uje 

poplatníkovi snížení dan� z p�íjmu, snížit lze jen o položky uvedené v zákon� o 

dani z p�íjmu v § 35ba, podnikatelka si m�že uplatnit pouze �ástku K� 7 200 na 

poplatníka. 
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Tabulka 14 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v prvním roce 
    

  2007 2008 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 8944371 
 Zásoby 398 581 0 398 581 
 Pohledávky 31 212 0 31 212 
 Závazky 192 395 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 1 231 217 993 819 9 566 559 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 1 000 367 762 969 7 104 119 
 Zaokrouhlený základ dan� 1 000 300 762 900 7 103 500 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 275 324 199 356 1 870 172 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 64 800 

 Da�ová povinnost 268 124 192 156 1 805 372 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 V tabulce 14, jsem navrhla rozpušt�ní zásob a pohledávek v prvním roce. 

K základu dan� pro rok 2007 jsou p�i�etla celou hodnotu zásob a pohledávek a sou�asn� 

ode�etla veškeré evidované závazky. Po t�chto úpravách základu dan� mi  jsem 

vypo�ítala da�ovou povinnost ve výši K� 275 324. Po uplatn�ní slevy na dani na 

poplatníka je výsledná da� z p�íjmu fyzické osoby pro rok 2007 K� 268 124. 

Pro následujících osmi ú�etních období 2008 - 2015 tvo�í základ dan� pouze 

plánovaný zisk, který již není dále upravován o hodnoty zásob a pohledávek. Da�ová 

povinnost je po dobu osmi ú�etních období totožná. 

Hlavním kritériem p�i vyhodnocení variant je celkové da�ové zatížení. Celková 

da�ová povinnost je rovna sou�tu daní z p�íjm� za období 2007 až 2015 a p�esáhla 

hranici hodnoty K� 1 800 tis. P�i výb�ru možnosti rozpušt�ní zásob bude výše 

celkového da�ového zatížení rozhodující.  
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Tabulka 15 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek ve dvou letech 
     

  2007 2008 2009 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 199 291 199 290 0 398 581 
 Pohledávky 15 606 15 606 0 31 212 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 1 016 321 1 208 715 993 819 9 181 769 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 785 471 977 865 762 969 7 104 119 
 Zaokrouhlený základ dan� 785 400 977 800 762 900 7 103 500 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 206 556 268 124 192 156 1 819 772 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 
 Da�ová povinnost 199 356 260 924 184 956 1 754 972 
Zdroj: vlastní zpracování  

  

Druhým zp�sobem �ešení je rozpušt�ní zásob a pohledávek do prvních dvou let. 

V roce 2007 a 2008 jsem k základu dan� p�i�etla vždy  jednu polovinu celkové hodnoty 

zásob a pohledávek. Avšak snížit základ dan� o hodnotu závazk� lze pouze v prvním 

roce po p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví.  

V roce 2007 má da�ová povinnost oproti variant� rozpušt�ní zásob a pohledávek 

v jednom roce klesající tendenci, což je vyvoláno zvýšením základu dan� pouze o 

polovinu sou�asn� se snížení základu dan� o celou hodnotu závazk�. V roce 2008 došlo 

k nár�stu dani z p�íjmu. 

V následujících sedmi letech bude základ dan� tvo�í tzv. plánovaný zisk, který 

nebude již dále upravován. Da�ová povinnost bude stejná. 

Celková da�ová povinnost ve srovnání s první variantou výrazn� poklesla. Tento 

jev lze hodnotit za pozitivní.  
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Tabulka 16 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek ve t�ech letech 
     

  2007 2008-2009 2010 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 132 860 132 860 0 398 580 
 Pohledávky 10 404 10 404 0 31 212 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 944 688 1 137 083 993 819 9 181 768 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 713 838 906 233 762 969 7 104 118 
 Zaokrouhlený základ dan� 713 800 906 200 762 900 7 103 600 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 183 644 245 212 192 156 1 827 004 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 

 Da�ová povinnost 176 444 238 012 184 956 1 762 204 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 V tabulce 16 je uvedená možnost rozpušt�ní zásob a pohledávek do t�ech let. 

V prvním roce p�i�tu k základu dan� jednu t�etinu z celkové hodnoty zásob a 

pohledávek a ode�etla jsem veškeré nesplacené závazky. Da�ová povinnost má stále 

klesající tendenci. Klesla na hranici K� 176 tis. 

V druhé a t�etím roce lze upravit základ dan� pouze o p�i�tení t�etin. Ale již 

neexistuje možnost snížení základu dan� o hodnotu závazk�. Proto je da�ová povinnost 

p�ibližn� o K� 60 tis. vyšší.   

V ostatních letech tvo�í základ dan� op�t plánovaný zisk a tedy i da�ová 

povinnost je ve stejné výši. 

Celkové da�ové zatížení, zjišt�né sou�tem všech da�ových povinnost, pro 

období 2007 až 2015 mírn� vzrostlo na K� 1 762 204. Jedná se tedy o minimální rozdíl 

ve srovnání s variantou druhou, rozpušt�ní zásob a pohledávek do dvou let.  
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Tabulka 17 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek ve �ty�ech letech 
     

 2007 2008-2010 2011 - 2015 Celkem 
Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
Zásoby 99 645 99 645 0 398 580 
Pohledávky 7 803 7 803 0 31 212 
Závazky 192 395 0 0 192 395 
Základ dan� bez odvod� celkem 908 872 1 101 267 993 819 9 181 768 
Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
Nezaokrouhlený základ dan� 678 022 870 417 762 969 7 104 118 
Zaokrouhlený základ dan� 678 000 870 400 762 900 7 103 700 
Da� z p�íjmu fyzické osoby 172 188 233 756 192 156 1 834 236 
Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 

Da�ová povinnost 164 988 226 556 184 956 1 769 436 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 �tvrtou možností rozpušt�ní zásob a pohledávek do �ty� let jsem navrhla 

v tabulce 17. V první roce jsem k základu dan� p�i�tená jednu �tvrtinu celkové hodnoty 

zásob a pohledávek a ode�etla veškeré závazky, které byly ke dni p�evodu z da�ové 

evidence na ú�etnictví v da�ové evidenci evidovány. 

Da�ová povinnost v roce 2007 se stále snižuje. To je vyvoláno p�i�tením 

k základu dan� nižší hodnoty zásob a pohledávek. 

 V následujících letech 2008 – 2010 jsem již pouze p�i�etla adekvátní �ást zásob 

a pohledávek. Také v následujících letech došlo ke snížení da�ové povinnosti. 

Pro další léta jsem za základ dan� uvažovala plánovaný zisk a tedy da�ová 

povinnost je totožná. 

Celková da�ová povinnost za dev�t zda�ovacích období je srovnatelná 

z celkovou da�ovou povinnosti ve variant� rozpušt�ní zásob a pohledávek do t�í let. 
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Tabulka 18 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v p�ti letech 
     

  2007 2008-2011 2012 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 79 716 79 716 0 398 580 
 Pohledávky 6 243 6 243 0 31 215 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 887 383 1 079 778 993 819 9 181 771 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 656 533 848 928 762 969 7 104 121 
 Zaokrouhlený základ dan� 656 500 848 900 762 900 7 103 700 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 165 308 226 876 192 156 1 841 436 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 
 Da�ová povinnost 158 108 219 676 184 956 1 776 636 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Zp�sob, který uvádím v tabulce 18 je možnost rozpušt�ní zásob a pohledávek do 

následn� po sob� jdoucích p�ti let. V prvním roce jsem k da�ovému základu p�i�etla 

p�ti z celkové hodnoty zásob a pohledávek a sou�asn� ode�etla veškeré závazky. 

Da�ová povinnost v prvním roce již klesla na hranici K� 158 108.  

V následujících letech jsem p�i�etla pouze p�tinu z celkových zásob a 

pohledávek. Z upraveného základu dan� jsem vypo�ítala da� z p�íjmu ve výši K� 

219 676.  

V posledních �ty�ech letech je da�ová povinnost vy�íslena z plánovaného zisku 

a je ve stejné výši. 

 P�i pozorování celkové da�ové povinnosti jsem si všimla nár�stu. Ve srovnání 

s p�edcházejícími varianty, jeví se tato možnost za mén� perspektivní.  
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Tabulka 19 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v šesti letech 
     

  2007 2008-2012 2013 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 66 430 66 430 0 398 580 
 Pohledávky 5 202 5 202 0 31 212 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 873 056 1 065 451 993 819 9 181 768 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 642 206 834 601 762 969 7 104 118 
 Zaokrouhlený základ dan� 642 200 834 600 762 900 7 103 900 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 160 732 222 300 192 156 1 870 300 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 
 Da�ová povinnost 153 532 215 100 184 956 1 783 900 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 V tabulce 19 jsem navrhla rozpušt�ní zásob a pohledávek do šesti let. Celkovou 

hodnotu zásob a pohledávek jsem rozd�lila na šest stejn� velkých díl�.  

První �ást zásob a pohledávek jsem p�i�etla k da�ovému základu pro rok 2007 a 

od n�j ode�etla hodnotu veškerých závazk�. Da�ová povinnost pro rok 2007 se nepatrn� 

snížila v porovnání s variantou rozpušt�ní zásob a pohledávek do p�ti let. 

 V dalších letech jsem vždy p�i�etla jednu šestinu hodnoty zásob a pohledávek. 

Da�ová povinnost je v t�chto p�ti letech totožná.  

Základem dan� pro poslední t�i roky jsem uvažovala plánovaný zisk, z toho 

plyne stejná da�ová povinnost. 

Celková da�ová povinnost op�t p�i srovnání z p�edešlou variantou mírn� 

vzrostla.  
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Tabulka 20 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v sedmi letech 
     

  2007 2008-2013 2014 - 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 56 940 56 940 0 398 580 
 Pohledávky 4 459 4 459 0 31 213 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 862 823 1 055 218 993 819 9 181 769 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 631 973 824 368 762 969 7 104 119 
 Zaokrouhlený základ dan� 631 900 824 300 762 900 7 103 500 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 157 436 219 004 192 156 1 855 772 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 
 Da�ová povinnost 150 236 211 804 184 956 1 790 972 

Zdroj: vlastní zpracování  

  

 Sedmý zp�sob �ešení, který uvádím v tabulce 20 je rozpušt�ní zásob a 

pohledávek do sedmi let. V prvním roce, tedy v roce 2007, jsem p�i�etla k da�ovému 

základu jednu sedminu celkového hodnoty zásob a pohledávek a ode�etla všechny 

závazky. Da�ová povinnost stále klesá, což je zp�sobeno nižším základem dan� 

z p�íjmu, byl navýšen pouze o jednu sedmi celkové hodnoty zásob a pohledávek. 

V další letech 2008 – 2013  je základ dan� tvo�en plánovaným ziskem zvýšeným 

o sedminu hodnoty zásob a pohledávek, proto je da�ová povinnost stejná a ve srovná 

s p�edešlými variantami nižší.  

V posledních letech jsem považovala za da�ový základ pouze plánovaný zisk. I 

v t�chto letech je da�ová povinnost stejná. 

Celková da�ová povinnost stále roste, což vede k zavrhnutí této možnosti na 

rozpušt�ní zásob a pohledávek do sedmi let.  
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Tabulka 21 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v osmi letech 
     

  2007 2008-2014 2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 49 822 49 823 0 398 583 
 Pohledávky 3 901 3 902 0 31 215 
 Závazky 192 395 0 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 855 147 1 047 544 993 819 9 181 774 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 624 297 816 694 762 969 7 104 124 
 Zaokrouhlený základ dan� 624 200 816 600 762 900 7 103 300 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 154 972 216 540 192 156 1 862 908 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 7 200 64 800 
 Da�ová povinnost 147 772 209 340 184 956 1 798 108 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Tabulku 21 jsem vytvo�ila pro prezentaci p�edposlední možnosti rozpušt�ní 

zásob a pohledávek. V prvním roce je základ dan� zvýšen o jednu osminu z celkového 

hodnoty zásob a pohledávek, sou�asn� jsou od základu dan� ode�teny veškeré závazky 

restaurace. V roce 2007 klesla da� z p�íjmu již pod hranici K� 150 tis.  

V sedmi letech, které následují tvo�í da�ový základ plánovaný zisk navýšený o 

osminu hodnoty zásob a pohledávek. Da�ová povinnost je ve všech sedmi letech stejná. 

A p�iblížila se hodnot� K� 200 tis. 

V posledním roce je základem dan� plánovaný zisk, z kterého je vypo�ítána 

da�ová povinnost ve výši K� 184 956. 

Celková povinnost se srovnáním s variantou první, rozpušt�ní zásob a 

pohledávek do jednoho roku sice klesla, ale ve srovnání s ostatním je neefektivní, 

p�ináší vyšší da�ovou povinnost.  
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Tabulka 22 

Rozpušt�ní zásob a pohledávek v devíti letech 
    

  2007 2008-2015 Celkem 
 Plánovaný zisk 993 819 993 819 8 944 371 
 Zásoby 44 287 44 287 398 583 
 Pohledávky 3 468 3 468 31 212 
 Závazky 192 395 0 192 395 
 Základ dan� bez odvod� celkem 849 179 1 041 574 9 181 771 
 Vym��ovací základ pro pojišt�ní 486 000 486 000 4 374 000 
 Zdravotní pojišt�ní 65 610 65 610 590 490 
 Sociální pojišt�ní 165 240 165 240 1 487 160 
 Nezaokrouhlený základ dan� 618 329 810 724 7 104 121 
 Zaokrouhlený základ dan� 618 300 810 700 7 103 900 
 Da� z p�íjmu fyzické osoby 153 084 214 652 1 870 300 
 Snížení dan� na poplatníka 7 200 7 200 64 800 

 Da�ová povinnost 145 884 207 452 1 805 500 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Poslední možnosti, kterou zákon o dani z p�íjm� umož�uje je rozpušt�ní zásob a 

pohledávek do devíti zda�ovacích období. Tuto možnost jsem vyjád�ila v tabulce 22. 

V první roce 2007 jsem p�i�etla devítinu z celkového hodnoty zásob a pohledávek a 

ode�etla celkovou sumu veškerých závazk� k da�ovému základu. Da�ová povinnost 

klesla mírn� nad hodnotu K� 145 tis.  

V osmi letech jsem pak základ dan� upravila pouze o navýšení devítiny 

k plánovanému zisku, jelikož po celou dobu jsem po�ítala se stejným plánovaným 

ziskem, vyjde mi �ástka da�ové povinnosti zcela stejná.  

Celková da�ová povinnost v poslední variant� op�t narostla na úrove� K� 1 805 

tis. Takto vysoké celkové zatížení je srovnatelné s celkovou da�ovou povinnosti ve 

variant� první, rozpušt�ní zásob a pohledávek do jednoho roku následujícího po 

p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. 
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4.8 Vyhodnocení variant 
 

Pro podnikatelku je nejvýhodn�jší taková varianta, která p�inese nejnižší 

celkovou da�ovou povinnost za celých dev�t let. Pro vyhodnocení optimální možnosti 

jsem si sestavila p�edešlé tabulky. Porovnávat budu celkovou da�ovou povinnost za 

všechny uvažované roky pro všech dev�t variant. 

Je patrné, že rozdíly da�ové povinnosti jsou minimální. Po celé sledované 

období se výše celkové da�ové povinnosti pohybuje v rozmezí  intervalu od K� 

1 754 972 do K� 1 805 500.  

P�i rozpušt�ní celé hodnoty zásob a pohledávek v prvním roce vznikla da�ová 

povinnost ve výši K� 1 805 372. Jelikož na p�ání podnikatelky jsem hledala takovou 

možnost, kdy da�ová povinnost je nejnižší, mohu tuto variantu rovnou vylou�it. 

V druhém roce výsledná da�ová povinnost klesla p�esn� o K� 50 400. V dalších 

letech má da�ová povinnost mírn� vzestupnou tendenci, ovšem již v menší mí�e. 

V šestém roce na základ� mých výpo�t� sleduji nár�st da�ové povinnost na výši 

v prvním roce. V sedmém a osmém roce došlo op�t ke zmírn�ní da�ové povinnosti. 

V p�ípad� rozpušt�ní zásob a pohledávek do devíti let jsem dosp�la k záv�ru, že se 

jedná o nevýhodnou variantu. Da�ová povinnost op�t poko�ila hranici K� 1,8 mil.  

P�i rozhodování, která z devíti variant je hodnocena jako nejvýhodn�jší, vy�adím 

t�i možnosti z nejvyšší celkovou da�ovou povinnost. Jedná se o varianty rozpušt�ní 

zásob a pohledávek v prvním roce, v osmi letech a již zmín�né rozpušt�ní zásob a 

pohledávek v devíti letech. 

 Po vylou�ení neefektivních možností z�stávají varianty rozpušt�ní zásob a 

pohledávek ve dvou letech, ve t�ech letech, ve �ty� letech, v p�ti letech, v šesti a v sedmi 

letech. Rozdíly mezi p�íslušnými da�ovými povinnostmi jsou zcela zanedbatelné. Z 

tohoto d�vodu vícemén� každá varianta odpovídá kritérium provozovatelky restaurace , 

kterém je minimalizace da�ové povinnosti. 

P�i použití varianty rozpušt�ní zásob a pohledávek ve dvou letech má 

podnikatelka nejnižší možnou da�ovou povinnost a sou�asn� více disponibilních 

prost�edk� na investice. Na základ� t�chto údaj� jsem ozna�ila tuto variantu za 

nejvýhodn�jší, i za p�edpokladu, že m�že dojít k celé �ad� faktor�, které mohou 

dodate�n� da�ovou povinnost ovlivnit.  
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Záv�r 
 

Provedením p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví dojde ke zm�n�. 

M�lo by se jednat o zm�nu, která povede k n��emu lepšímu. Ú�etnictví je složit�jší než 

vedení da�ové evidence, ovšem pro ú�etnictví je charakteristická v�tší vnit�ní 

vypovídací i kontrolní schopnost. Podnikateli nabízí lepší ekonomický p�ehled o vlastní 

firm�. Umož�uje p�esn�jší, hlubší a širší pohled na celkové hospoda�ení firmy. Využije-

li podnikatel informace správn� otev�e se mu efektivn�jší cesta k prosperit� firmy.  

Da�ová evidence je pro za�ínajícího podnikatele ur�it� mnohem jednodušší a 

rychleji zvládnutelná. Avšak po získání znalostí a dovedností v  da�ové evidenci není 

p�echod na vedení ú�etnictví tolik markantní z hlediska techniky zpracování. Nejedná 

se o zcela jiný zp�sob evidování majetku a závazku oproti da�ové evidence, jen je více 

p�iblíženo dokonalosti.  

Cílem bakalá�ské práce bylo navrhnout vhodný postup p�evodu da�ové evidence 

na vedení ú�etnictví firm� Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran. 

P�i �ešení problematiky p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví jsem 

postupovala podle teoretických krok� tak jak vyplývají z literatury. P�i praktickém 

p�evodu da�ové evidence na ú�etnictví bylo prvním krokem provedení inventarizace 

majetku a závazk�, které byly ke dni p�echodu z da�ové evidence na vedení ú�etnictví 

v da�ové evidenci vedeny. U majetku, jejž p�edstavuje položky zvyšující základ dan� 

jsem provedla optimalizaci. Což znamená snížení stavu zásob na takovou výši, která 

neohrožuje chod restaurace.  

V druhém kroku jsem vytvo�ila ú�et 491 – Ú�et individuálního podnikatele. Na 

tento ú�et jsem zaú�tovala kone�né stavy z da�ové evidence. P�i ú�tování jsem 

nezapomn�la na podmínku podvojnosti. Za souvztažný ú�et jsem použila p�íslušný 

rozvahový ú�et. S tím souvisí tvorba ú�etního rozvrhu pro podnikatele, za�adila jsem do 

n�j pouze pot�ebné ú�ty pro zachycení pravdivé ekonomické situace firmy. 

T�etím krokem, bylo sestavení p�evodového m�stku, výpo�et základu dan� a 

da�ové povinnosti pro podnikatele. P�evodový m�stek poslouží jako podklad pro 

p�evod z da�ové evidence na vedení ú�etnictví. Obsahuje položky p�evád�né do 

ú�etnictví a skute�nost zda ovlivní základ dan� nebo nemají da�ový dopad. P�i ur�ení 
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da�ové povinnosti jsem vycházela z plánovaného zisku upraveného o položky zvyšující 

základ dan� (zásoby, pohledávky) a položky snižující základ dan� (závazky).  

Pro optimalizaci da�ové povinnosti vyplývající z p�evodu da�ové evidence na 

vedení ú�etnictví jsem potom sestavila možností rozpušt�ní zásob a pohledávek do 

da�ového základu a tyto možnost jsem vyhodnotila. Za optimální jsem ur�ila druhou 

z navržených variant, tedy rozpušt�ní zásoba a pohledávek do dvou let. Tato možnost 

nabízí nejnižší da�ovou povinnost. 

Všechny vypracované varianty jsem zkonzultovala s podnikatelkou. Každou 

možnost jsem zhodnotila a vysv�tlila její výhody a nevýhody. Paní Hrabovská se 

rozhodla pro variantu druhou, kterou jsem ozna�ila za nejvýhodn�jší. A to p�edevším 

z d�vodu minimalizace da�ové povinnosti.  
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