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Učební osnova předmětu

DAŇOVÁ  EVIDENCE

Obor středního vzdělání s výučním listem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je poskytnout žákům jak základní informace o 

účetnictví, tak vědomosti a dovednosti spojené s daňovou 
evidencí používanou určitým okruhem poplatníků daně z příjmů
a to jak plátců, tak i neplátců DPH.  Předmět pomáhá rozvíjet 
logické ekonomické myšlení žáků číselným zobrazováním 
ekonomických jevů, vztahů a vazeb mezi nimi. Žáci se naučí 
vést daňovou evidenci pro podnikatele, vyplnit daňové přiznání 
k DPH, přiznání k dani z příjmů.

Charakteristika učiva Vychází z RVP Prodavač – vzdělávací oblast Ekonomické 
vzdělávání.
Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 
předmětů, v nichž žáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 
hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 
ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu, právní 
nauka, informační a komunikační technologie.
Učivo je zařazeno do 3. ročníku a je strukturováno do 
následujících tématických celků:

- Předmět a význam účetnictví – seznámení s podstatou 
účetnictví, jeho úlohou při řízení podniku a právní 
úpravou účetnictví

- Účetní doklady – podstata a význam účetních dokladů, 
druhy, náležitosti, vyhotovování a oběh účetních 
dokladů

- Majetek podniku – majetek a jeho formy, zdroje 
financování majetku, inventarizace majetku a závazků

- Daňová evidence – zásady a vedení daňové evidence
Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci
- prováděli daňovou evidenci pečlivě a odpovědně
- kontrolovali výsledky své práce
- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry nebo korupčního 

jednání
-     byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech 
      a znalostech zdokonalovat 



Strategie výuky Ve vyučovacím předmětu daňová evidence se uplatní jak 
frontální, tak skupinové vyučování. Důraz je kladen především 
na pochopení ekonomických vztahů a souvislostí a jejich 
promítnutí do účetnictví, na pochopení jednotlivých vlivů 
účetních případů na stav majetku a výši hospodářského 
výsledku.
Důležité je využití ekonomických poznatků žáků z ostatních 
odborných předmětů. Jsou to především vyučovací předměty 
ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu,   
informační a komunikační technologie.
Základem výuky je práce s účetními doklady a tiskopisy. Jsou 
zařazována praktická cvičení, kdy se žáci učí vyhotovovat 
účetní doklady, vyplňovat daňová přiznání, sestavovat  rozvahu.
Žáci se vedou k přesnosti, pečlivosti, pravdivosti a úplnosti 
účetních zápisů, učí se správně opravovat chybné účetní zápisy.

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro 
hodnocení vzdělávání žáků.
Podklady pro hodnocení učitel získává těmito způsoby:

- soustavným sledováním žáka při plnění zadaných úkolů 
a jeho připravenosti na  vyučování – aktivita žáka při 
vyučování, jeho samostatnost při řešení praktických 
příkladů, schopnost počítačového zpracování zadaných 
úkolů, samostatné plnění zadaných úkolů s následným 
ověřováním atd.

- průběžnými učitelskými testy – jsou zaměřeny na 
teoretické znalosti i praktické dovednosti a jsou 
zařazovány vždy po probrání příslušného tématického 
celku

- ústním zkoušením – žák je  jednou za pololetí zkoušen 
ústně

- zpracováním zadaného tématu formou písemné práce – 
v každém pololetí je zařazena jedna písemná práce 
v rozsahu jedné vyučovací hodiny 

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci 
průřezových témat

Klíčové  kompetence
komunikativní  kompetence

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a zdůvodnit své 
      názory a návrhy, respektovat názory druhých
- komunikovat na odpovídající úrovni, formulovat své 

myšlenky srozumitelně a souvisle, používat odbornou 
terminologii

personální kompetence
- kriticky hodnotit své osobní dispozice a možnosti, 

uvědomovat si své přednosti a nedostatky, přijímat radu 
i kritiku od ostatních

- efektivně se učit a pracovat, volit vhodné techniky učení
a duševní práce

sociální  kompetence
    absolvent by měl být schopen:
- pracovat samostatně i v týmu, podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností



- odpovědně plnit zadané úkoly
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky

kompetence k řešení problémů
absolvent by měl umět:

- porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné 
k řešení problému (odborná literatura, internet), 
navrhnout způsob řešení, zhodnotit dosažené výsledky

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 
(logické, matematické) a myšlenkové operace

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi

    absolvent by měl umět:
- pracovat s osobním počítačem
- pracovat s informacemi, a to především s využitím 

prostředků informačních a komunikačních technologií
- pracovat s aplikačním programovým vybavením, učit se 

používat nový aplikační software

Průřezová  témata
Občan v demokratické společnosti
Prolíná se téměř celým učivem vyučovacího předmětu daňová 
evidence..
Při aplikaci tohoto tématu si žáci pod vedením učitele 
uvědomují základní hodnoty demokracie – základní práva a 
svobody občana demokratické společnosti (právo na samostatné
podnikání, na samostatné rozhodování o rozdělení zisku, o 
úhradě ztráty, o nakládání s majetkem atd.) a jeho základní 
povinnosti, dodržování zákonů a právních norem.
Dodržování obecných zásad a principů při vedení daňové 
evidence a účetnictví, daňové povinnosti podnikatelů.
Prezentované informace přispívají k formování vlastností žáků 
potřebných pro rozvoj osobnosti – kritické myšlení, 
odpovědnost za své jednání, samostatnost a iniciativa při řešení 
problémů, schopnost pracovat v týmu, sledování nejen 
osobních, ale i veřejných zájmů atd.

Člověk a svět práce
Prolíná tématickými celky, ve kterých žák získává vědomosti a 
dovednosti nutné pro rozvoj svých podnikatelských aktivit a pro
uplatnění na trhu práce v daném oboru, např. tématický celek:

- Daňová evidence
- Účetní doklady
- Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

Informační a komunikační technologie
- prolíná celým učivem vyučovacího předmětu daňová 

evidence, kdy se žáci seznamují s vedením daňové 
evidence v rámci vhodného software



Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64

Výsledky vzdělávání Učivo Počet
hodin

Žák/žákyně
Žák/žákyně
- objasní podstatu a význam
  účetnictví
- charakterizuje úlohu účetnictví při 
   řízení podniku, základní znaky a 
   zásady účetnictví
- rozliší způsoby vedení evidence
  podnikatelské činnosti
- vysvětlí rozdíl mezi účetnictvím a 
  daňovou evidencí
- charakterizuje právní úpravu 
  účetnictví
- rozliší finanční a manažerské 
  účetnictví

1. Charakteristika účetnictví
- podstata, význam a funkce účetnictví
- způsoby vedení evidence podnikatelské
  činnosti – účetnictví a daňové evidence
- právní úprava účetnictví
- finanční a manažerské účetnictví

 
     

10

- objasní význam majetku pro činnost
   podniku
- rozliší jednotlivé formy majetku a 
  zdroje financování majetku
- charakterizuje způsoby pořízení 
  a oceňování majetku
- vysvětlí pojem inventarizace, 
  postup při provádění
- vyhotoví inventurní soupisy 
  majetku

2. Majetek podniku a zdroje financování 
    majetku

- majetek a jeho formy
- dlouhodobý majetek
- oběžný majetek
- zdroje financování majetku
- vlastní kapitál
- pořízení majetku
- oceňování majetku
- inventarizace majetku

10

- objasní význam průkaznosti 
  účetnictví
- rozliší jednotlivé druhy účetních 
  dokladů
- dodržuje  zásady při vystavování
   účetních dokladů
- vyhotoví účetní doklady ručně i na
   počítači
- ověří náležitosti účetních dokladů
- charakterizuje oběh účetních 
  dokladů
- vyplní doklady související  
  s pohybem peněz a evidencí 
  majetku
- opravuje chybné účetní doklady
- vysvětlí úkol a zásady vedení 
  daňové evidence
- rozliší evidenční knihy
- vyhotoví daňový doklad a zvládne
   náležitosti daňového dokladu
- vede daňovou evidenci pro plátce i
   neplátce DPH

3. Účetní doklady
- podstata a význam účetních dokladů
- druhy účetních dokladů
- náležitosti účetních dokladů
- vyhotovení účetních dokladů
- oběh a zpracování účetních dokladů
- opravy účetních dokladů
- úschova účetních dokladů
- skartace účetních dokladů

4. Daňová evidence a podnikání fyzických
    osob

- úkoly a zásady vedení daňové evidence
- evidenční knihy v daňové evidenci
- daňová evidence u neplátců DPH

15

29



- charakterizuje způsoby oceňování 
  majetku a závazků v daňové
  evidenci
- charakterizuje postup  provádění
   účetní závěrky v daňové evidenci
- stanoví základ daně a vypočítá daň
  z příjmu

- daňová evidence u plátců DPH
- oceňování majetku a závazků v daňové
   evidenci
- účtování do peněžního deníku – 
   praktické příklady
- základ daně v DE
- účetní závěrka a daňové přiznání 
   fyzických osob

Učebnice: ŠTOHL, Pavel.: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost. Akt. vyd. Znojmo.
                 

Vypracovala:  Ing. Eliška Kantárová
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