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4.2.3  Vedení účetnictví u podnikající fyzické osoby (OSVČ)

4.2.3.1		Povinnost	podnikatele	vést	účetnictví

V případě, že podnikatel - fyzická osoba je účetní jednotkou, potom muí vést účetnictví. 
Zákon o účetnictví stanoví, kdo je účetní jednotkou, tzn. na koho se tento zákon vztahuje.

Z podnikatelů fyzických osob se jedná zejména o:
-  fyzické osoby, které jsou podnikatelské subjekty a jsou zapsány v obchodním rejstříku
-  fyzické  osoby,  pokud  jejich  obrat  přesáhl  za  bezprostřední  předcházející  kalendářní  rok  částku  
    25 000 000 Kč
-  ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.
Poznámka:
Fyzické osoby, jejichž obrat překročil za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, se 
stávají účetními jednotkami od prvního dne následujícího roku. Nemají však ještě povinnost vést účetnictví. 
Tato povinnost jim vzniká od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se 
staly účetní jednotkou.

Účetnictví musí vést minimálně po dobu 5 ket, a to i kdyby v následujících letech vykazovaly obraty 
nižší než je 25 mil. Kč. 
PŘÍKLAD
Pan Jaroš podniká jako fyzická osoba. V roce 2020 vedl daňovou evidenci a jeho obrat v tomto roce činil  
27 mil. Kč.  V dalších letech (2021, 2022) již obrat 25 mil. Kč nepřekročil.
Řešení:
Pan Jaroš se od 1. 1. 2021 stal účetní jednotku, ale v roce 2021 ještě stále může vést daňovou evidenci. 
Ale od 1. 1. 2022 již bude muset vést účetnictví. 
Poznámka: Daňové dopady přechodu z daňové evidence na účetnictví jsou vysvětleny v části 4.2.3.5

Účetnictví bude muset podnikatel vést minimálně do roku 2026, a to bez ohledu jaký obrat v letech 2021 
až 2025 dosáhl. 

4.2.3.2		Zjednodušený	rozsah	účetnictví
Fyzické  osoby,  které  jsou  účetními  jednotkami  a  nemají  povinný  audit,  mohou  vést  účetnictví 
ve  zjednodušeném  rozsahu.  Jedná  se  stále  o  podvojné  účetnictví,  ale  jsou  zde  prominuty  nebo 
zjednodušeny  některé  povinnosti  účetní  jednotky.  Například  účetní  jednotky,  které  vedou  účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu:
- mohou účtovém rozvrhu používat syntetické účty na úrovni účtových skupin
- mají možnost spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize
- nemusí odlišovat částky účetních a daňových odpisů, tj. účtovat mohou o částkách daňových odpisů
- nemají povinnost používat rezervy a opravné položky

4.2.3.3		Účet	individuálního	podniktele

Podnikatel - fyzická osoba, která vede účetnictví, má ve 4. účtové třídě vymezenou účtovou skupinu 49 
a v rámci této skupiny se používá účet 491 - Účet individuálního podnikatele.
Vzhledem k tomu, že podnikatel fyzická osoba nepoužívá účty v účtových skupinách 41 a 42, zachycuje 
se na tomto účtu celkový stav vlastních zdrojů podnikatele.
Účet 491 má zpravidla pasivní zůstatek, ale za určitých podmínek (například ztrátové hospodaření, 
vysoké zadlužení), může mít zůstatek i aktivní. 
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Účtování na účtu 491

Na  tomto  účtu  se  zaznamenávají  zejména  vklady  a  výběry    podnikatele. Může  jít  o  vklady  jak  při 
samotném  vzniku  podnikání,  tak  i  během  podnikatelské  činnosti.  Tyto  vklady  mohou  být  peněžní 
i nepeněžní. Peněžitou nebo nepeněžitou podobu mohou mít také výběry z firmy.  

Peněžní prostředky pro soukromé účely si podnikatel může vybírat  v neomezené výši, a to jak v hotovosti, 
tak i bezhotovostním převodem. Pokud se jedná o převody majetku do osobního užívání, lze jej provést 
kdykoliv na základě rozhodnutí podnikatele. Je třeba si uvědomit, že případné vyřazení z obchodního 
majetku může mít i daňové dopady, a to jak oblasti DPH, tak i daně z příjmů. 
Poznámka: 
V případě individuálního podnikatele nelze spolehlivě a důsledně odělit firemní majetek od osobního majetku. 
Proto je třeba vycházet ze ZDP, který obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro účely 
daně z příjmů rozumí tu část majetku, o níž bylo účtováno.

Účtování typických účetních případů na účtu 491:

Dokl. Popis účetního případu MD Dal Pozn.

PPD     Osobní vklad do pokladny 211 491

VBÚ     Osobní vklad peněžních prostředků na účet 221 491

VÚD     Nepeněžitý vklad DHM 021, 022 491

VÚD     Nepeněžitý vklad - zásoby 112, 132 491

VPD     Výběr peněz v hotovosti pro osobní spotřebu 491 211 výběry nejsou limitovány

VBÚ     Výběr peněz z účtu pro osobní spotřebu 491 221

VÚD     Vyřazení odpisovaného DHM - poř. cena 081, 082 021, 022 V případě uplatnění DPH  
u plátce při pořízení majetku, 
je třeba při vyřazení odvést 

DPH finančnímu úřadu

VÚD     Doúčtování zůstatkové ceny vyřazeného DHM 491 081, 082

VÚD      Povinnost odvést DPH z vyřazeného DHM 491 343

Při otevírání účetních knih je na tento účet převeden zisk, případně ztráta za předcházející období, a to se 
souvztažným zápisem na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 

Dokl. Popis účetního případu MD Dal 

VÚD     Zúčtování zisku z minulého roku 431 491

VÚD     Zúčtování ztráty z minulého roku 491 431

K účtu 491 je vhodné vést analytickou evidenci, kde se bude odděleně sledovat převedený zisk nebo 
ztrátu za předchozí období.

4.2.3.4		Odměna	podnikatele	za	práci	pro	firmu

Fyzická osoba nemůže sama sebe zaměstnat (zaměstnavatel i zaměstnanec by byl vždy stejný subjekt, 
tzn.  nebyli  by  dva  různí  účastníci  smluvního  vztahu),  ale  může  kdykoliv  bez  omezení  převádět  
volné peněžní prostředky pro svoji osobní spotřebu. 

Tyto výběry nemají vliv na výši zisku podnikatele, tzn. i kdyby se podnikatel například rozhodl, že si 
měsíčně bude vyplácet odměnu za práci pro firmu, z účetního i daňového hlediska toto rozhodnutí nemá 
žádný význam. Veškeré výběry se účtují  jako snížení vlastních zdrojů podnikatele a neovlivňují  tedy 
výsledek hospodaření ani základ daně. 
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4.2.3.5			Zdanění	příjmů	podnikatele	

Na  rozdíl  daně  z příjmů právnických osob,  kde všechny příjmy vstupují  do obecného  základu daně,  
u fyzických osob se zdanitelné příjmy člení do pěti skupin (ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, 
z kapitálového majektu, z nájmu a ostatní příjmy). Nejprve se stanoví dílčí základy daně z jednotlivých 
druhů příjmů a teprve následně se vypočítá celkový základ daně jako souhrn dílčích základů. 
Tento celkový základ daně  se  snižuje o nezdanitelné části  a odčitatelné položky a  takto upravený  se 
zdaňuje zpravidla sazbou v výši 15 %.
Vypočtená daň se potom snižuje o slevy na dani (například na poplatníka, na vyživované děti apod.). 
Výsledná  daňová  povinnost  podnikatele  (tj.  daň  z  příjmů  po  slevách)  se  zaúčtuje  ve  prospěch  účtu  
341 - Daň z příjmů (se souvztažným zápisem na účtu 591 - Daň z příjmů splatná).

4.2.3.6		Zdravotní	a	sociální	pojištění	podnikatele

Podnikatel  má  zpravidla  povinnost  platit  v  průběhu  roku  měsíční  zálohy  na  zdravotní  a  sociální 
pojištění. Tyto zálohy se účtují na stranu MD účtu 336.  - Zúčtování s institucemi sociálního zabezepčení 
a zdravotního pojištění. 
Po  skončení  roku  podnikatel  musí  sestavit  přehledy  pro  zdravotní  pojišťovnu  a  správu  sociálního 
zabezpečení,  kde  vypočte  povinnost  ke  zdravotnímu  a  sociálnímu  pojištění.  Tato  částka  se  zaúčtuje 
do nákladů na účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele se souvztažným zápisem na stranu 
Dal účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 
Poznámka: 
Vyměřovací základy pro zdravotní a sociální pojištění se odvozují od základu daně z příjmů podnikatele a činí 
50 % ze základu daně.
Zůstatek  na  účštu  336  (resp.  příslušných  analytických  účtů)  udává  výši  doplatku  nebo  přeplatku  
(tj.  závazku nebo pohledávky) vůči  správě  sociálního zabezpečení  a  zdravotní pojišťovně, u které  je 
podnikatel přihlášen. 

UPOZORNĚNÍ
Zdravotní a sociální pojištění OSVČ je dle ZDP nedaňovým nákladem, a proto účet 526 je je daňově neúčinný, 
tj. nesnižuje základ daně z příjmů podnikatele.

PŘÍKLAD
Podnikatel Petr Malý si v průběhu roku 2022 platil zálohy na zdravotní pojištění 46 000 Kč a na sociální 
pojištění 70 000 Kč.
V roce  2023 podal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 a také přehledy pro zdravotní 
pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. 
V podaných přehledech byla vyčíslena povinnost ke zdravotnímu pojištění za rok 2022 ve výši 40 500 Kč 
a k sociálnímu pojištění za rok 2022 ve výši 87 600 Kč.
Řešení:
Text Kč MD Dal

1. Zaplacené zálohy na zdravotní pojištění 46 000 336.1 221

2. Zaplacené záohy na sociální pojištění 70 000 336.2 221

3. Povinnost ke zdravotnímu pojištění za rok 2022 40 000 526 336.1

4. Povinnost k sociálnímu pojištění za rok 2022 87 600 526 336.2

5. Vrácení přeplatku od zdravotní pojišťovny na BÚ 6 000 221 336.1

6. Doplatek pojistného správě sociálního zabezpečení 17 600 336.2 221
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ÚLOHA  4.2.6

Pan Jan Balík podniká jako fyzická osoba. Jeho předmětem činnosti je přeprava osob a zboží. Je plátcem 
DPH. 
V  této  úloze  budeme  zpracovávat  stejné  doklady  jako  v  úloze  4.2.5,  kde  jsme  vycházeli  z  toho,  že 
podnikatel vede daňovou evidenci příjmů a výdajů. 
Nyní však budeme předpokládat, že podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku, a proto musí vést 
účetnictví. 

Podnikatel měl k 1. 1. 2022 na účtech tyto počáteční stavy:
022.100 Hmotné movité věci - osobní automobil Škoda Octavia        540 000,-
022.200 Hmotné movité věci - dodávkový automobil Transporter Kombi     600 000,-
082.100 Oprávky k hmotným movitým věcem - osobní auto Škoda Octavia    179 550,-
082.200 Oprávy k hmotným movitým věcem - dodávkový automobil Trasnporter   120 000,-
221 Bankovní účty                  290 000,-
491 Účet individuálního podnikatele              .............

V prosinci 2022 předložil tyto doklady:

I.    Faktury vystavené
11. 12.  f/2022001  Za přepravu zboží pro firmu A+C, s.r.o.  484 000,- (400 000 + 84 000)

20. 12.  f/2022002  Za přepravu zboží pro p. Janíčka  84 700,- (70 000 + 14 700)

22. 12.  f/2022003  Za prodej osobního auta Škoda Octavia  266 200,- (220 000 + 46 200)

II.    Faktury	přijaté

18. 12.  F/1  Za nákup kopírky od fy Reproservis  26 620,- (22 000 + 4 620)
  v/1942022   

19. 12.  F/2   Za právní služby od JUDr. Musilové  3 025,- (2 500 + 525)
   v/150105 

20. 12.  F/3  Za nákup osobního auta Škoda Kodiaq  968 000,- (800 000 + 168 000)

III.  Pokladní	doklady

4. 12.  P/1  Tržba za přepravu zboží  72 600,- (60 000 + 12 600)

11. 12.  V/1  Zaplaceno za nákup nafty  3 630,- (3 000 + 630)

15. 12.  P/2  Tržba za přepravu osob  27 500,- (25 000 + 2 500)

19. 12.  V/2  Nájem kancelářských prostor 12/2022 - 01/2023  40 000,-
  PS: Pronajímatel není plátcem DPH.

20. 12.  P/3  Osobní vklad do pokladny  150 000,- 

20. 12.  V/3  První splátka faktury za nákup auta (F/3)  200 000,-

b
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IV.   Bankovní	výpisy

15. 12.  b/1    Úhrada faktury od odběratele, f/2022002   84 700,-
    Zaplacena F/1, v/1942022  26 620,-
    Záloha na zdravotní pojištění OSVČ  4 000,-
    Záloha na sociální pojištění OSVČ  5 000,-

31. 12.  b/2  Úhrada od odběratele, f/2022002 (první splátka)  150 000,-
    Výběr peněz pro osobní spotřebu podnikatele  100 000,-
    Poplatky bance za vedení účtu  1 000,-

V.  Vnitřní	účetní	doklady

20. 12.  u/1  Zařazení auta Škoda Kodiaq do obchodního majetku                         .............

31. 12.  u/2  Vyřazení osobního auta do osobního užívání  - pořizovací cena *)  540 000,-

31. 12.  u/3  Odpis auta Škoda Octavia v poloviční výši ročního odpisu  60 075,-

31. 12.  u/4  Doúčtování zůstatkové ceny vyřazeného auta  300 375,-

31. 12.  u/5  Povinnost přiznat DPH z vyřazeného auta - cena bez daně  300 000,-

    DPH 21 %  63 000,- 

31. 12.  u/6  Časové rozlišení nájemného za rok 2022                                            .............

31. 12.  u/7  Odpis dodávkového automobilu            192 000,-                                              

31. 12.  u/8  Odpis osobního auta Škoda Kodiaq                                                    .............

    (odpisová skupina 2, zrychlené odpisování, koeficient v 1. roc e= 5)

31. 12.  u/9  Předpis zdravotního pojištění OSVČ za rok 2022  20 000,-

31. 12.   u/10  Předpis sociálního pojištění OSVČ za rok 2022  44 000,-

*) Podnikatel se na konci roku rozhodl vyřadit z obchodního majetu osobní automobil do 
osobního užívání. Vzhledem k tomu, že při jeho pořízení si uplatnil nárok na odpočet DPH, 
bude muset nyní při vyřazení automobilu odvést DPH finančnímu úřadu.
Předpokládejte základ daně 300 000 Kč, DPH 21 % = 63 000 Kč.

ÚKOL	č.	1:	Zaúčtujte počáteční stavy na účtech

Popis účetního případu Kč MD Dal

Osobní automobil Škoda Octavia 540 000,-

Dodávkový automobil Transporte Kombi 600 000,-

Oprávky k osobnímu automobilu 179 550,-

Oprávky k dodávkovému automobilu 120 000,-

Běžný účet 290 000,-

Účet individuálního podnikatele .......
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ÚKOL	č.	2:	Zaúčtujte do deníku jednotlivé účetní případy za prosinec 2022

Dokl - Popis účetního případu Kč MD Dal

f/1 - Přeprava zboží - cena bez daně 400 000,-

                                - DPH 21 % 84 000,-

f/2 - Přeprava zboží - cena bez daně 70 000,-

                                 DPH 21 % 14 700,-

f/3 - Prodej osobního auta - cena bez daně 220 000,-

                                           DPH 21 % 46 200,-

F/1 - Nákup kopírovacího stroje - cena bez daně 22 000,-

                                                   DPH 21 % 4 620,-

F/2 - Za právní služby - cena bez daně 2 500,-

                                    DPH 21 % 525,-

F/3 - Za nákup osobního automobilu - cena bez daně 800 000,-

                                                          DPH 21 % 168 000,-

P/1 - Tržba za přepravu zboží - cena bez daně 60 000,-

                                               DPH 21 % 12 600,-

V/1 - Nákup nafty - cena bez daně 3 000,-

                               DPH 21 % 630,-

P/2 - Tržba za přepravu osob - cena bez daně 25 000,-

                                               DPH 10 % 2 500,-

V/2 - Nájem kancelářských prostor na 12/2022 - 01/2023 40 000,-

P/3 - Osobní vklad do pokladny 150 000,-

V/3 - Splátka faktury za nákup auta 200 000,-

b/1 - Úhrada faktury od odběratele (f/2022002) 84 700,-

b/1 - Zaplacena F/1 za nákup kopírovacího stroje 26 620,-

b/1 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ 4 000,-

b/1 - Záloha na sociální pojištění OSVČ 5 000,-

b/2 - Úhrada od odběratele (f/2022002 - první splátka) 150 000,-

b/2 - Výběr peněz pro osobní spotřebu podnikatele 100 000,-

b/2 - Poplatky bance za vedení účtu 1 000,-

u/1 - Zařazení auta Škod Kodiaq do obchodního majetku ......

u/2 - Vyřazení auta Škoda Octavia do osobního užívání 540 000,-

u/3 - Poloviční odpis vyřazeného auta 60 075,-

u/4 - Doúčtování zůstatkové ceny 300 375,-

u/5 - Povinnost odvést DPH z vyřazeného auta - DPH 21 % 63 000,-
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u/6 - Odpis dodávkového auta 192 000,-

u/7 - Časové rozlišení nájemného za rok 2022 .......

u/8 - Odpis osobního auta Škoda Kodiaq .......

u/9 - Předpis zdravotního pojištění OSVČ za rok 2022 20 000,-

u/10 - Předpis sociálního pojištění OSVČ za rok 2022 44 000,-

ÚKOL	č.	3:	
Vypočítejte účetní výsledek hospodaření (před zdaněním) 

Náklady:   ……………………....   Kč

Výnosy:   …………………….....  Kč

Účetní výsledek hospodaření (zisk + / ztráta - )     ……………………....  Kč

ÚKOL	č.	3:	
Proveďte úpravu účetního výsledku hospodaření na základ daně.

Nedaňové náklady:

Účet: .................................................  ........................ Kč

Účet: .................................................  ........................ Kč

Základ daně: ........................ Kč

ÚKOL	č.	4:	
Vypočítejte daňovou povinnost podnikatele, jestliže uplatňuje pouze slevu na poplatníka  
(30 840 Kč) a zaúčtujte ji.
PS: Předpokládejte, že pan Balík neměl v roce 2022 jiné zdanitelné příjmy.

Daňová povinnost před slevami (sazba daně 15 %)  ........................ Kč

Sleva na poplatníka:         30 840  Kč

Daň z příjmů fyzických osob po slevě  ........................ Kč

Předpis daně z příjmů fyzických osob za rok 2022 ............... Kč

ÚKOL	č.	5:	
Vypočítejte použitelný zisk podnikatele a uveďte, jak bude v roce 2023 zaúčtován. 

ÚKOL	č.	6:	
Porovnejte vypočtený základ daně podnikatele s výsledky v úloze 4.2.5 a zdůvodněte rozdíl.
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