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Evidence podnikatelské činnosti
• Podnikatelskou činnost může podnikatel (= firma)
evidovat formou:

• A) Daňové evidence
• B) vést Účetnictví ( buď v plném rozsahu, nebo ve
zjednodušené formě)

• C) evidovat pouze své příjmy a výdaje uplatňovat tzv.
paušální částkou.

Daňová evidence
• Daňovou evidence mohou vést fyzické osoby
(OSVČ), které nejsou zapsány v obchodním
rejstříku a jejichž obrat za bezprostředně
předcházející kalendářní rok nepřesáhl částku
25 mil.Kč.
• (Daňová evidence je obdobou zrušeného jednoduchého
účetnictví s účinností od 1.1.2004)
• Daňová evidence se neřídí zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb., ale zákonem o daních z příjmů ( paragraf
7b odst.15 ZDP)

• Firmy, které vedou daňovou evidenci nejsou účetní
jednotkou.

Charakteristika daňové evidence
• Daňová evidence slouží zejména ke stanovení
správné výše základu daně z příjmu a následně k
výpočtu daně z příjmů fyzických osob .
• Je to rozdíl mezi příjmy ovlivňující základ daně a
výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení
těchto příjmů.

Příjmy – Výdaje
• Příjmy – jsou přijaté peníze v pokladně, nebo
na bankovním účtu za provedené práce a
služby, za prodané výrobky, zboží, popř. majetek
• Výdaje – představují úbytek peněz v pokladně
nebo na bankovním účtu, tj. provedené úhrady
za nákupy pro podnikatelskou činnost ( s
výjimkou nákupu dlouhodobého majetku).

Dokumentace daňové evidence
Forma daňové evidence není zákonem předepsaná.
Hlavní a nejdůležitější knihou daňové evidence je
„Peněžní deník“(= deník peněžních příjmů a
výdajů).

Kromě peněžního deníku podnikatelé používají tzv.
„Pomocné knihy“, ve kterých evidují svůj majetek a
závazky.

Pomocné knihy daňové evidence
• Druhou nejdůležitější knihou daňové evidence je
„Kniha pohledávek a závazků“ (nebo-li kniha
vydaných a přijatých faktur).

• Dále jsou to například :
• - inventární knihy (nebo karty) dlouhodobého majetku
• - skladní karty zásob

• - kniha jízd
• - kniha cenin
• - mzdové a osobní listy zaměstnanců a další.

• Podnikatel musí pomocné knihy vést, pokud pro ně má
náplň.

Vedení daňové evidence
• Vedení daňové evidence lze provádět ručně do
peněžního deníku, či jiného evidenčního listu.
• V dnešní době je však ruční evidence výjimkou.
• Veškeré potřebné záznamy se proto evidují pomocí
příslušných počítačových software, jejichž výběr závisí
na podnikateli, jeho finančních možnostech a
schopnostech.

Procvičení učiva
• 1) Který podnikatel může vést daňovou evidenci

•

(Daňovou evidenci může vést podnikatel, který není zapsán v
obchodním rejstříku a jehož obrat za uplynulý kalendářní rok
nepřesáhl částku 25 mil.Kč.)

• 2) K čemu slouží daňová evidence a kterým zákonem se řídí
• ( Daňová evidence slouží k zjištění základu daně a následně k
výpočtu daně z příjmu podnikatele. Řídí se zákonem o dani z
příjmu.)
• 3) Vyjmenujte knihy daňové evidence
• ( Hlavní knihou daňové evidence je peněžní deník. Dále je to kniha
pohledávek a závazků a ostatní pomocné knihy)
• 4) Je povinností podnikatele vést pomocné knihy?
• ( Je to povinností pouze tehdy, pokud má pro ně podnikatel náplň)
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Přeji hezký den.

