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Maturitní otázka č. 19. 

 

19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní 

doklady, rozlišení daňových a nedaňových příjmů a výdajů. Zaúčtování základních operací v peněžním deníku. 

 

Daňovou evidenci vedou podnikatelé – FO - kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje 
vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podstata evidence zůstává stejná jako v dříve používaném 
jednoduchém účetnictví, není už však upravena zákonem o účetnictví, ale je upravena zákonem o daních z příjmů. 

Daňová evidence příjmů a výdajů musí zajišťovat zjištění základu daně z příjmů. Obsahuje údaje  
- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 
- o majetku a závazcích podnikatele. 

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je Deník příjmů a výdajů (peněžní deník), ve kterém se v průběhu kalendářního 
roku zapisují údaje o hospodářských operacích, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků. 
Nezapisují se zde tedy hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např. vystavené faktury, povinnost 
zaplatit daně finančnímu úřadu, přijaté faktury apod. 
 
Zapisování v peněžním deníku si klade tyto základní cíle: 
a) zajistit údaje pro zjištění daňového základu, 
b) zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na bankovním účtu. 
 
Forma, způsob a technika vedení, není předepsána. Podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly 
v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a 
jsou podloženy průkazným dokladem. 
 

Ukázka Deníku příjmů a výdajů: 

Obchodní název/firma/ 
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prostředky 
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prostředky 
Průběžné 
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Zapisování do peněžního deníku 
Zapisování v peněžním deníku v průběhu účetního období probíhá vždy minimálně "dvoustranně", tj. ve dvou sloupcích 
peněžního deníku. Na jedné straně bude příjmem nebo výdejem peněžních prostředků, na druhé straně se tato 
hospodářská operace dotkne jednotlivých příjmů a výdajů zahrnovaných nebo nezahrnovaných do základu daně z příjmů, 
popř. průběžných položek. 
 

Zapisování příjmů 

Nejdříve rozlišíme, zda se jedná o příjem peněz v hotovosti (sl. 1) nebo na bankovním účtě (sl. 3), pak určíme, zda se 

jedná o příjem, který je součástí základu daně, nebo dani z příjmů nepodléhá („daňový“ a „nedaňový“ příjem). 

 Daňový příjem  = zapisuje se do sl. 7 = Příjmy zahrnované do ZD 

 Nedaňový příjem = zapisuje se do sl. 9 = Příjmy nezahrnované do ZD 

 

Příklady na zapisování příjmů v deníku: 

1. Podnikatel vkládá peněžní prostředky v hotovosti do firmy z osobního vlastnictví 

Řešení: Zápis do sloupců 1 a 9 

Zdůvodnění: Na počátku podnikatelské činnosti převádí podnikatelé část svých osobních prostředků do podnikání, jedná 

se o tzv. osobní vklady. K osobním vkladům může dojít i v průběhu činnosti, pokud má podnikatel např. malý zůstatek v 

pokladně nebo na běžném účtu. Osobní vklady se účtují jako příjmy nedaňové, protože podnikatel tyto peněžní 

prostředky v rámci podnikatelské činnosti nevydělal. 

 

2. Podnikatel přijal v hotovosti částku za prodané zboží 

Řešení: Zápis do sloupců 1,7 
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Zdůvodnění: Příjmy z prodeje zboží, výrobků, služeb jsou vždy zdanitelným příjmem podnikatele. O těchto příjmech 

nemusí poplatník zapisovat v peněžním deníku každý den. Stačí, když o celkovém příjmu bude zapisovat jednou měsíčně. 

Podmínkou ovšem je, že vede záznamy o denních tržbách, tedy např. pokladní knihu. 

 

3. Banka připsala podnikateli na běžný účet poskytnutý úvěr 

Řešení: Zápis do sloupců 3 a 9 

Zdůvodnění: Přijetí peněžních prostředků z poskytnutého úvěru, příp. půjčky a jejich převod na běžný účet podnikatele se 

zapisuje jako příjmy nedaňové, protože se jedná o příjmy, které nejsou předmětem daně (podnikatel tyto peněžní 

prostředky nevydělal, ale a navíc je bude muset vrátit). 

 

4. Podnikatel přijal od odběratele zálohu v hotovosti na budoucí dodávku zboží 

Řešení: Zápis do sloupců 1,7 

Zdůvodnění: Přijaté zálohy na prodej výrobků, zboží, služeb se zapisují jako zdanitelný příjem, protože na rozdíl od 

účetnictví je rozhodující pohyb peněz a ne, zda byl proveden výkon. 

 

5. Příjem v hotovosti za prodej počítače, který měl podnikatel zahrnutý v obchodním majetku  
Řešení: Zápis do sloupců 1, 7 

Zdůvodnění: Od daně nejsou osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního 

majetku, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.  

 

Nejdůležitějším krokem pro zápis je správné určení, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem. Řešení najdeme 

v zákonu o daních z příjmů. 

 

Zapisování výdajů 

Stejně jako u příjmů nejprve rozlišujeme, zda se jedná o platbu v hotovosti (sl. 2) nebo z běžného účtu (sl. 4). Dále 

určujeme, zda se jedná o výdaj daňově uznatelný (snižující daňový základ) nebo daňově neuznatelný výdaj. 

 Daňový výdaj          = zapisuje se do sl. 8 = Výdaje snižující  ZD 

 Nedaňový výdaj   = zapisuje se do sl. 10 =   Výdaje daňově neuznatelné 
 

Stejně jako u příjmů je nejdůležitějším úkolem správné rozlišení plateb na „daňové“ a „nedaňové“. Příklady uvádí § 24 a 

25 zákona o daních z příjmů.  

 

Příklady na zapisování výdajů  v deníku: 

1. Podnikatel zaplatil bankovním převodem za nákup zboží (výpis z běžného účtu) 

Řešení: Zápis do sloupců 4, 8 

Zdůvodnění: jedná se o daňový výdaj, protože bylo pořízení zboží zaplaceno, a není podstatné, zda bylo či nebylo 

spotřebováno. 

 

2. Podnikatel nakoupil počítač za hotové za Kč 50 000,-- 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 10 

Zdůvodnění: ZDP stanoví hranici pro povinné zatřídění do DHM částku nad 40 000 Kč. Výdaje na pořízení dld majetku 

se v průběhu roku zapisují jako nedaňové výdaje. Daňový základ se bude snižovat postupně v jednotlivých letech 

prostřednictvím odpisů. 

 

3. Hotově zaplacena pokuta živnostenskému úřadu za chybné označení provozovny 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 10 

Zdůvodnění: Pokuty a penále (s výjimkou smluvních) nejsou daňovým výdajem. Penále a pokuty státním institucím (FÚ, 

zdravot. pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, živnostensk. úřadu) jsou vždy nesmluvní, tj. daňově neuznatelné. 

 

4. Výpis z běžného účtu: splátka úvěru 

Řešení: Zápis do sloupců 4, 10 

Zdůvodnění: Splátky úvěrů a půjček se nemohou považovat za daňové výdaje, zatímco částky zaplacené na úhradu úroků 

se považují za výdaj odčitatelný, protože jde o "cenu" za poskytnutí úvěru. 

 

5. V hotovosti zaplaceno za nákup mobilního telefonu Kč 4 500,-- 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 8 

Zdůvodnění: jedná se o nákup drobného hmotného majetku, který se zapisuje do materiálových zásob 
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6. Poskytnutí peněžního daru mateřské školce 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 10 

Zdůvodnění: Dary jsou v evidenci příjmů a výdajů vždy nedaňovým výdajem, ale mohou být odčitatelnou položkou v 

daňovém přiznání (za předpokladu, že jsou splněny podmínky z hlediska výše daru, příjemce daru, účelu použití daru aj.) 

 

7. Hotově zaplacena záloha dodavateli na nákup zboží  

Řešení: Zápis do sloupců 2, 8 

Zdůvodnění: Poskytnuté provozní zálohy (na zboží, materiál, služby) jsou stejně jako přijaté zálohy zapisovány jako 

platby s vlivem na zisk.  

 

8. V hotovosti zaplacen oběd při příležitosti oslavy prvního výročí založení firmy 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 10 

Zdůvodnění: Výdaje na reprezentaci nejsou daňovým výdajem, jedná se např. o výdaje na pohoštění a občerstvení. 

 

9. Výběr z pokladny pro osobní spotřebu 

Řešení: Zápis do sloupců 2, 10 

Zdůvodnění: Podnikatel - FO, může kdykoliv bez omezení převádět volné peněžní prostředky pro svoji osobní potřebu. 

Nejedná se o mzdu podnikatele (podnikatel nemůže sám sebe zaměstnat), proto se osobní výběr zapisuje v peněžním 

deníku ve výdajích neodčitatelných od základu daně. 

 

Průběžné položky 

slouží k zaúčtování převodu peněžních prostředků z pokladny na běžný účet a z běžného účtu do pokladny, nebo k 

pohybu peněz mezi více běžnými účty účetní jednotky. Používá se z důvodu, kdy nemáme všechny potřebné doklady, 

tedy pokladní doklady a současně v danou chvíli výpis z běžného účtu. 

 

Úloha č. 1.: 

Zapište tyto účetní případy do deníku: 

1. 1. 11. výběr peněz z účtu do pokladny – PPD   50 000,-- 

2.  15. 11. výpis z BÚ na výběr peněz do pokladny   50 000,-- 

3.    1. 12. odvod peněz z pokladny na účet    40 000,-- 

4.    6. 12. výpis z BÚ na odvoz peněz    40 000,-- 
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Úloha č. 2.: 

Podnikatel Jan Vlasák má živnostenský list na vedení účetnictví. Ve sledovaném období měl tyto účetní případy: 

1. Přijatá záloha od zákazníka na zpracování účetnictví (PPD č. 1)  80 000,-- 

2. V hotovosti nákup účetního programu ÚČTO 2011 (VPD č. 1)   4 000,-- 

3. Nákup osobního auta (VPD č. 2)      65 000,-- 

4. Osobní vklad na účet (VBÚ č. 1)      10 000,-- 

5. Poplatek bance za založení účtu (VBÚ č. 1)           200,-- 

6. Složenkou zaplatil školení "Daňová evidence příjmů a výdajů" (VPD č. 3)     1 600,-- 

7. Úhrada faktury od společnosti OREL, a.s. za poradenské služby (PPD č. 2)   15 000,-- 

8. Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (VPD č. 4)     10 000,-- 

9. Přijatý úvěr (VBÚ č. 2)                  600 000,-- 

10. Splátka úvěru (VBÚ č. 3)         11 000,-- 

11. Úroky z úvěru (VBÚ č. 3)           4 000,-- 

 Zaznamenejte jednotlivé účetní případy do níže uvedeného deníku 
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 Zjistěte základ pro výpočet daně z příjmů  
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11              

12              

13              

14   Úhrn           

 

EVIDENCE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí dle zákona o daních z příjmů také zajistit evidenci majetku a závazků. 

Jedná se zejména o tyto složky majetku a závazků: 

 dlouhodobý hmotný majetek  

 zásoby 

 pohledávky 

 závazky 

Forma a obsah této evidence není závazně předepsána a záleží na předmětu činnosti a složitosti výrobního procesu a na 

potřebách vnitropodnikového řízení. 

 

Evidence pohledávek a závazků  
slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik jemu dluží a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se 

odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti. 

Kniha faktur vydaných a přijatých 

je základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů, ve které bude zaznamenána evidence pohledávek a 

závazků z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi podnikateli. Tato kniha musí podnikateli poskytnout 

minimálně tyto informace: 

 oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podložených účetními doklady (faktury apod.) podle 

jednotlivých dlužníků a věřitelů, 

 označení (číslování) dokladů (faktur), 

 datum vzniku pohledávky, resp. závazku, 

 částku, 

 datum splatnosti a způsob úhrady, např. hotově nebo bankovním převodem, 

 identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby, např. uvedení čísla faktury, které jsou obvykle 

uváděny jako variabilní symbol na výpisu z běžného účtu. 

 

Dále můžeme doplnit předmět dodávky či služby a odlišit poskytnuté a přijaté zálohy. V případě obchodních styků se 

zahraničím učinit také poznámku o kurzech. 
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Účetními doklady, na základě kterých zapisujeme do knihy pohledávek a závazků, jsou FV, FP, VBÚ, PPD, VPD.  

 

Ukázka knihy vydaných faktur 

Datum 
Číslo 

faktury 
Odběratel Částka 

Datum 

splatn. 

Úhrada 

dne 

Číslo 

dokladu 
Pozn. 

31. 7. 200400120 Milan Janáč - účetnictví 10 000 10.8. 12.8. b/92  

5.8. 200400121 Techem, a. s. 25 000 15.8. 14.8. Pl111  

 

Ukázka knihy přijatých faktur       

Datum 
Číslo faktury 

Dodavatel Částka 
Datum 

splatn. 

Úhrada 

dne 

Číslo 

dokladu 
Pozn. 

interní dodavat. 

14.8. Fl1 5062004 Telecom, a. s. 650 28.8. 28.8. b/98  

15.8. F/2 1822004 Jan Zídek 900 25.8. 24.8. V/10  

 

Ostatní pohledávky a závazky 

Zvláštní knihu pohledávek a závazků je možno zřídit pro neobchodní pohledávky a závazky. Např. evidence: 

 poskytnutých a přijatých bankovních úvěrů, 

 závazků, popř. pohledávek k finančním úřadům z titulu platby daní a záloh na daně, 

 pohledávek k zaměstnancům z titulu poskytnutých záloh na služební cesty, za výdeje cenin, za manka a škody, 

 závazky z titulu zaměstnávání pracovníků, např. zúčtované hrubé mzdy, závazky ke zdravotní pojišťovně a 

správě sociálního zabezpečení, závazky k finančnímu úřadu z povinnosti odvodu daně z příjmů apod. 

 

Evidence dlouhodobého majetku by měla obsahovat minimálně tyto údaje: 

 název nebo popis složky majetku (případně číselné označení), 

 ocenění, 

 datum pořízení, 

 datum uvedení do užívání, 

 zvolený způsob daňových odpisů, 

 částky daňových odpisů za zdaňovací období, 

 zřízené zástavní právo, příp. věcné břemeno, 

 datum a způsob vyřazení. 

 

Evidence zásob. Stav a pohyb zásob se eviduje na skladních kartách. Karta by měla zachycovat 

 označení zásoby, 

 datum pořízení, 

 datum vyskladnění, 

 ocenění, 

 údaje o množství převzatého a vyskladněného materiálu. 

Stav zásob na skladní kartě musí být na konci účetního období odsouhlasen podle výsledků inventarizace a případné 

rozdíly vypořádány.  

 

Ostatní evidence. Má-li podnikatel pro ni uplatnění, vede ještě další evidenci, např. 

 mzdové listy (pokud má zaměstnance), 

 knihu jízd, 

 pokladní knihu (pro evidenci denních tržeb), 

 evidenci stálých plateb (např. leasingové splátky). 

 

ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ  

K poslednímu dni zdaňovacího období uzavírají podnikatelé jednotlivé složky daňové evidence. Zjišťují se: 

 souhrnné částky dani podléhajících příjmů a daňově uznatelných výdajů v členění potřebném pro zjištění základu 

daně z příjmů, 

 zůstatky peněžních prostředků na BÚ a v pokladně (tyto stavy je nutné inventarizovat, tj. ověřit se skutečností), 

 stavy majetku v pomocných knihách (kartách) majetku (dlouhodobý majetek, zásoby, …I u tohoto majetku je nutné 

provést inventarizaci), 

 kurzové rozdíly u bankovních účtů vedených v cizích měnách a u valutových pokladen. 
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Výsledek hospodaření se zjistí jako rozdíl součtu zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů. 

Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji na daňový základ: 

Zdanitelné příjmy z deníku příjmů a výdajů se zvyšují o nepeněžní příjmy, které ovlivňují základ daně, např. o: 

 čerpání zákonných rezerv 

 příjmy ze zápočtu pohledávek 

 

Daňově uznatelné výdaje z deníku příjmů a výdajů se zvýší o nepeněžní výdaje, tj. výdaje, které se v příslušném 

zdaňovacím období neprojeví jako úbytek peněžních prostředků, ale snižují daňový základ. Jedná se např. o: 

 odpisy dlouhodobého hmotného majetku, 

 zůstatkovou cenu vyřazovaného hmotného majetku, 

 tvorbu zákonných rezerv, 

 časové rozlišení nájemného u finančního leasingu, 

 nepeněžní výdaje ze zápočtů pohledávek. 

 

Pozn. Takto zjištěný základ daně je dílčím základem daně z příjmů fyzických osob, v daňovém přiznání je tento základ 

dále možné snížit při splnění podmínek o další položky /např. dary, zaplacené životní pojištění, penzijní pojištění, /. 

 

Ukázky knih v daňové evidenci 

 

EVIDENCE  PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

Č. řád. Datum Text 
Pokladna BÚ Příjmy Výdaje Příjmy 

§ 8 příjem výdej příjem výdej daňové nedaňové daňové nedaňové 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

Celkem            

 

 

EVIDENCE POHLEDÁVEK 
Číslo 

faktury 

Datum 

vystavení 

Odběratel 

(dlužník) 

Částka v 

Kč 

Datum 

splatnosti 

Uhrazeno 

dne 
Poznámka 
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EVIDENCE POHLEDÁVEK Z TITULU POSKYTNUTÝCH  ZÁLOH 
Datum 

zaplacení 

Příjemce 

zálohy 

Důvod 

platby 

Záloha v 

Kč 
Vyúčtování 

Zůstatek v 

Kč 
Poznámka 

       

       

       

 

EVIDENCE POSKYTNUTÝCH  DAŇOVÝCH ZÁLOH 
Datum 

zaplacení 

Příjemce 

zálohy 

Důvod 

platby 

Záloha v 

Kč 
Vyúčtování Zůstatek v Kč Poznámka 

       

       

       

 

EVIDENCE ZÁVAZKŮ 
Číslo 

faktury 

Datum 

přijetí 

Dodavatel 

(věřitel) 
Částka v Kč 

Datum 

splatnosti 
Uhrazeno dne Poznámka 

       

       

       

 

EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU 
Obchodní jméno: 

Název: 

Vstupní cena: Datum zařazení: 
Způsob pořízení: 

 
Doklad: 

Kód SKP Výrobní číslo 
Odpisová skupina: 

 
Způsob odpisování: 

Datum odpisu: Koef.odpisu Odpis Zůstatková cena Poznámka 

     

     

     

     

     

     

Způsob a datum vyřazení: 

 

 

EVIDENCE DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE 

Číslo 

dohody 

Datum 

smlouvy 

Jméno 

pracovníka 
Úkol 

Odměna 

celkem 

Odvod daně 

z příjmů 

Kč, datum 

Vyplaceno 

Kč, datum 

       

       

       

 

EVIDENCE CENIN  
 

Datum 

Příjem v MJ 

v Kč 

Výdej v MJ 

v Kč 

Zůstatek v MJ 

v Kč 

 

Poznámka 

     

     

     

 

 

EVIDENCE DROBNÉHO MAJETKU 
 

Poř.číslo 

 

Název majetku 

Zařazeno 

do používání 

Pořizovací cena 

v Kč 

 

Poznámka 
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EVIDENCE ZÁSOB 

Karta zásob, č. 

Obchodní jméno: 

Název: 

Cena /jednotku množství: 

Datum pořízení: Příjem v ks Výdej v ks poznámka 

    

    

    

    

Zůstatek ke dni (ks/Kč): 

 

EVIDENCE NEPENĚŽNÍCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
Nepeněžní příjmy Nepeněžní výdaje 

Text Částka Kč Text Částka Kč 

    

    

    

    

 

UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE NA KONCI ROKU 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
 

Typ příjmu 

Zdanitelné 

 příjmy - výdaje 

 

Daňový základ 

§ 6 příjmy ze závislé činnosti  

  
 

§ 7 příjmy ze samostatné činnosti  

 

 
 

§ 8 příjmy z kapitálového majetku 

   

§ 9 příjmy z nájmu 

   

§ 10 ostatní příjmy 

   

Základ daně   

 

Soupis majetku a závazků DE k 31. 12. ……….  
 

Majetek, závazky Kč Poznámka  

1. Nemovitost   

2. Počítač   

3.  Software   

4. Zásoby   

5. Pracovní pomůcky    

6. Pohledávky   

7. Závazky   

8. Zaplacené zálohy   

9. Ceniny   

10. Tvorba rezervy   

11. Hotovost v pokladně  Nepovinný údaj 

12. Bankovní účty (zůstatek)  Nepovinný údaj  

13 Nákladní automobil   

 


