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13.4 ÚČETNICTVÍ A DANĚ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 
 

Pan Dlouhý, plátce DPH, podniká jako fyzická osoba (předmětem činnosti je nákup a prodej zboží). V roce 

2020 měl obrat 26 mil. Kč, od 1. 1. 2021 se stal účetní jednotkou. Od roku 2022 musí vést účetnictví.  

K prvnímu dni přechodu na účetnictví (v našem příkladu k 1. 1. 2022) je třeba: 

- zjistit skutečné stavy jednotlivých majetků a závazků (na základě inventarizace) 

- sestavit zahajovací rozvahu 

- rozepsat počáteční stavy účtů pomocí účtu 701 – Počáteční účet rozvažný 
 

Při inventarizaci byly zjištěny k 1. 1. 2022 tyto stavy majetku a zdrojů financování: 

Osobní automobil Škoda Octavia – pořizovací cena 550 000 Kč 

Oprávky k osobnímu automobilu 110 000 Kč 

Zásoby zboží v pořizovací ceně 285 000 Kč 

Peníze v hotovosti 40 000 Kč 

Peníze na běžném účtu 460 000 Kč 

Nadměrný odpočet DPH (dle daňového přiznání za prosinec) 80 000 Kč 

Zisk před zdaněním (za rok 2021) 600 000 Kč 

Povinnost k dani z příjmů fyzických osob (za podnikatele) 50 000 Kč 

Nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2021 (za OSVČ) 10 000 Kč 

Nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2021 (za OSVČ) 15 000 Kč 
 

Úkol č. 1: Sestavte počáteční rozvahu k 1. 1. 2022 
 

AKTIVA Kč PASIVA Kč 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

    

    

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

    

    

    

    

Celkem aktiva  Celkem pasiva  

 

Úkol č. 2: Zaúčtujte počáteční stavy na účtech 
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Podnikatel v roce 2022 provozoval svoji samostatnou výdělečnou činnost pouze v prvním čtvrtletí. 

V dalších měsících z důvodu nemoci přerušil své podnikání.  

V prvním čtvrtletí 2022 se uskutečnily následující hospodářské operace: 
 

A – Nákup a prodej zboží 

Pan Dlouhý v lednu 2022 nakoupil zboží na fakturu za 1 500 000 Kč + 21 % DPH. 

V průběhu prvního čtvrtletí činily jeho tržby v hotovosti 2 420 000 Kč (cena vč. DPH, sazba 21 %). 
 

B – Pohyb peněžních prostředků v pokladně v 1. čtvrtletí 2022 

- tržby za prodej zboží v hotovosti 2 420 000 Kč 

- odvod části tržeb do banky 2 200 000 Kč 

- výběr pro osobní spotřebu 100 000 Kč 

- zaplaceno nájemné prodejních prostor na první čtvrtletí 2022 45 000 Kč 
 

C – Pohyb peněžních prostředků na běžném účtu v 1. čtvrtletí 2022 

- zaplacena faktura za nájemné prodejních prostor za prosinec 2021 45 000 Kč 

- doplatek daně z příjmů fyzických osob 50 000 Kč 

- vrácení nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu 80 000 Kč 

- doplatek zdravotního pojištění OSVČ za rok 2021 10 000 Kč 

- doplatek sociálního pojištění OSVČ za rok 2021 15 000 Kč 

- vyúčtován odvod tržeb 2 200 000 Kč  

- úhrada faktury za nákup zboží 1 815 000 Kč 

- zaplacena záloha na zdravotní pojištění OSVČ na 1. čtvrtletí 2022 18 000 Kč 

- zaplacena záloha na sociální pojištění OSVČ na 1. čtvrtletí 2022 30 000 Kč 
 

D – Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 

V roce 2023 podal přehledy na zdravotní a sociální pojištění, na základě kterých byla vypočtena povinnost 

pojistného: 

- na zdravotní pojištění ve výši 40 500 Kč (tj. po odečtení záloh ve výši 18 000 Kč je nedoplatek na 

pojistném 22 500 Kč)  

- na sociální pojištění ve výši 87 600 Kč (po odečtení záloh činí nedoplatek na pojistném 57 600 Kč). 
 

E – Ostatní účetní případy 

- úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách byl 1 280 000 Kč.  

- použitelný zisk z minulého roku podnikatel nechal ve firmě 

- do podnikání vložil dodávkový automobil Škoda Transit v pořizovací ceně 450 000 Kč 

(zařazen do 2. odpisové skupiny, zrychlené odpisování, koeficient v prvním roce = 5) 

 

Úkol č. 2: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy 

F/1 Faktura za nákup zboží – cena bez daně 1 500 000,-   

 DPH 21 % 315 000,-   

     
u/1 Zboží převzato na sklad 1 500 000,-   

     
p/1 Tržby za prodej zboží – cena bez daně 2 000 000,-   

 DPH 21 % 420 000,-   

 

v/1 Odvod části tržeb do banky 2 200 000,-   

v/2 Výběr pro osobní spotřebu 100 000,-   

v/3 Zaplaceno nájemné na první čtvrtletí 2022 45 000,-   
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b/1 Zaplacena faktura za nájemné prodejních prostor za 12/2021 45 000,-   

 Vrácení nadměrného odpočtu DPH 80 000,-   

 Doplatek daně z příjmů fyzických osob (OSVČ) 50 000,-   

 Doplatek zdravotního pojištění za rok 2021 (OSVČ 10 000,-   

 Doplatek sociálního pojištění za rok 2021 (OSVČ) 15 000,-   

 Vyúčtování odvodu tržeb 2 200 000,-   

 Úhrada faktury za nákup zboží 1 815 000,-   

 Zaplacena záloha na zdravotní pojištění OSVČ 18 000,-   

 Zaplacena záloha na sociální pojištění OSVČ 30 000,-   

 

u/2 Úbytek prodaného zboží 1 280 000,-   

u/3 Zúčtování zisku z minulého roku 550 000,-   

u/4 Vklad dodávkového automobilu 450 000,-   

u/5 Předpis zdravotního pojištění OSVČ za rok 2022 40 500,-   

u/6 Předpis sociálního pojištění OSVČ za rok 2022 87 600,-   

u/7 Odpis osobního automobilu Škoda Octavia 176 000,-   

u/8 Odpis dodávkového automobilu 90 000,-   

u/9 Předpis daňové povinnosti podnikatele za rok 2022 ……..   

 

Účetní výsledek hospodaření a úprava na základ daně: 

Účetní VH (zisk + / ztráta -) …………. Kč 

Náklady = ……………….. Kč, výnosy = ………………….. Kč 

Zvýšení ZD o nedaňové náklady (účet 526) …………. Kč 

Zvýšení ZD o položky v důsledku přechodu na podvojné účetnictví *) …………. Kč 

Snížení ZD o položky v důsledku přechodu na podvojné účetnictví *) …………. Kč 

Základ daně (zaokrouhlený na stovky dolů) ………… Kč 
 

Výpočet daňové povinnosti (pan Dlouhý měl podnikání jako jedinou výdělečnou činnost): 

Daň z příjmů fyzických osob (sazba 15 %) – daň před slevami ……. Kč 

Sleva na poplatníka 30 840 Kč 

Daň po slevě ………. Kč 

 

K poslednímu dni účetního období, ve kterém podnikatel zahájil vedení účetnictví, je třeba upravit základ 

daně. Tyto úpravy jsou vždy zahrnuty do zdaňovacího období, ve kterém bylo vedení účetnictví zahájeno. 

Daňový základ se zvyšuje například o hodnotu nespotřebovaných zásob nebo pohledávek, které by byly při 

úhradě zdanitelným příjmem. Naopak se snižuje například o hodnotu závazků, které v případě úhrady by 

byly daňovým výdajem.  
 

*) Podnikatel Jan Dlouhý v roce 2021 nakoupil a zaplatil zásoby zboží v hodnotě 285 000 Kč, které do 

konce roku neprodal (tzn. tyto zásoby měl k 31. 12. 2021 na skladě).  

Dále  v prosinci 2021 obdržel fakturu za nájem prodejních prostor v obchodním centru – měsíční 

nájemné činí 45 000 Kč. Fakturu podnikatel uhradil v lednu 2022.  


