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Podnikatel, fyzická osoba, která vede účetnictví, používá pro zachycení celkového
stavu vlastních zdrojů účet
491 – Individuální podnikatel
Podnikající fyzická osoba se může rozhodnout, zda bude vést účetnictví nebo
daňovou evidenci. Účetnictví vede povinně při překročení obratu 25 mil. Kč ročně.
Podnikatel může libovolně vkládat nebo vybírat prostředky ze svého podnikání.
Účet 491 má pasivní zůstatek, pouze v případě ztrátového hospodaření může
vykazovat zůstatek aktivní.
FO nemůže sama sebe zaměstnávat, ale může libovolně vybírat prostředky pro
vlastní spotřebu, čímž si ale snižuje vlastní zdroje (nejedná se tedy o mzdu).
V průběhu roku platí podnikatel zálohy na SP a ZP. Na konci roku vypočítá
povinnost k pojištění SP a ZP a zaúčtuje na účet
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele (nedaňový náklad)
souvztažně s účtem
336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP
Vyměřovacím základem je nejméně 50 % příjmů (výnosů) z podnikání po odečtení
výdajů (nákladů).
Sazba ZP: 13,5 % z vyměřovacího základu
Sazba SP: 29,2 % na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti
(povinné), a 2,3 % na nemocenské pojištění (nepovinné).
Splatnost záloh na SP je do 20 dne na ZP do 8 dne následujícího kalendářního
měsíce.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se odevzdává k 30. 4. následujícího účetního
období.
Splatnost doplatku pojištění je do 8 dnů po podání přehledu.

Ing. Eliška Galambicová
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Účet 491  Individuální podnikatel
Pan Šneček podniká jako FO zapsaná v Obchodním rejstříku, vede účetnictví.
Ke dni zápisu do OR vkládá do firmy:
1. peněžní prostředky na běžný účet
100 000 Kč
2. budova oceněná znaleckým posudkem
200 000 Kč
3. automobil oceněný znaleckým posudkem 150 000 Kč
4. pozemek oceněn znaleckým posudkem
50 000 Kč
5. ocenitelná práva
70 000 Kč
Č.

1.

Dokl.

Účetní případ

MD

100 000

b) budova

200 000

VÚD c) automobil

150 000

d) pozemek

50 000

e) ocenitelná práva

70 000

a) výběr pro osobní spotřebu

40 000

b) splátka dlouhodobého bankovního úvěru
2.

Kč

Vklady do podnikání:
a) peněžní vklad

VBÚ c) úroky z úvěru

5 000
1 000

d) úroky z běžného účtu

650

e) bankovní poplatky

600

3.

VÚÚ Splátka dlouhodobého úvěru

4.

PPD Půjčka od jiného podnikatele, splatnost 3 roky

60 000

5.

VÚD Předpis úroků z půjčky

10 000

6.

VÚD Převod pozemku do osobního vlastnictví

50 000

7.

VÚD

8.

9.

5 000

Rozdělení použitelného zisku
a) zvýšením vlastního kapitálu podnikatele

60 000

b) tvorba sociálního fondu

10 000

a) záloha na daň z příjmů OSVČ

D

125 000

VBÚ b) záloha za ZP

3 000

c) záloha na SP

5 000

a) povinnost ke ZP OSVČ

28 000

b) povinnost k SP OSVČ

65 000

VÚD

10. VÚD Přijat darem starší automobil

50 000

11. PPD Přijata darem hotovost

20 000

12. VÚD Převod ztráty

56 000
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