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3 DLOUHODOBÝ MAJETEK

3.1	 CHARAKTERISTIKA	A	ČLENĚNÍ	 
DLOUHODOBÉHO	MAJETKU

Dlouhodobý majetek se člení na:

	dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)

	dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM)

	dlouhodobý finanční majetek

3.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Jde o majetek, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi: 

- má hmotnou podstatu
- není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí zejména:
a)  pozemky, stavby (včetně budov), a to bez ohledu na výši jejich ocenění 
b)  hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením 

s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený 
účetní jednotkou 

c)  pěstitelské celky trvalých porostů (například sady, vinice, chmelnice)
d)  dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou

Poznámka k určení finančního limitu u hmotných movitých věcí:
Menší a střední firmy si zpravidla zvolí ocenění dle ZDP, a to z důvodu zjednodušení evidence. Tento 
limit je v současné době 80 000 Kč. 

U hmotných movitých věcí, které sice splňují podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění 
je nižší než stanovený limit, může účetní jednotka rozhodnout, že o nich bude účtovat jako 
o dlouhodobém hmotném majetku nebo o zásobách. 

– pokud se rozhodla, že o takovém majetku účtuje jako o dlouhodobém majetku, potom ho 
bude evidovat v 0. účtové třídě a bude tento majetek odpisovat. 

– v případě, že by se rozhodla o tomto majetku účtovat jako o zásobách, potom se zpravidla 
již samotný nákup účtuje přímo do nákladů (na účet 501 – Spotřeba materiálu), protože 
se většinou vydává ihned do používání.  

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají věci, které byly uvedené do užívání (u nemovitostí 
to bývá zpravidla vydáním kolaudačního rozhodnutí, resp. u nákupu zápisem do katastru 
nemovitostí). Zařazení do DHM se provádí na základě Zápisu o převzetí. 

3.1  Charakteristika a členění dlouhodobého m
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3.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Základní charakteristikou dlouhodobého nehmotného majetku je jeho nemateriální povaha,  
tzn. jde o majetek, který v podstatě nelze uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se 
považují uvedené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění 
stanoveném účetní jednotkou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí například 
software, ochranné známky, know-how apod.  
Účetní jednotky si stanoví limit pro ocenění dlouhodobého nehmotného majetku dle 
vlastního zvážení (kategorie nehmotného majetku totiž od roku 2021 již není v ZDP uvedena, 
proto jej nelze využít podle daňových předpisů).
U dlouhodobého nehmotného majetku, kde není splněn finanční limit, který si účetní 
jednotka zvolila ve své vnitřní směrnici pro zařazení do DNM, není takovýto majetek považován 
za dlouhodobý a lze jej účtovat při pořízení přímo do nákladů (účet 518 – Ostatní služby).

   Příklad

Účetní jednotka stanovila limit pro zařazení do DNM vyšší než 120 000 Kč. 
Ve sledovaném období byl nakoupen  program na vedení účetnictví za 45 000 Kč.
Program nesplňuje podmínku pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, 
neboť cena je nižší než 120 000 Kč a lze jej účtovat přímo do nákladů (na účet 518).

3.1.3	 Dlouhodobý	finanční	majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí například cenné papíry (akcie, obligace), vklady 
podniku do jiných obchodních společností, pokud bude splněna podmínka dlouhodobosti 
držení (tj. podnik má záměr vlastnit majetek po dobu delší než jeden rok).

Ú
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   Úloha 3.1

Úkol: Určete, o jaký druh dlouhodobého majetku jde.

Popis  
dlouhodobého majetku

hmotný 
movitý

hmotný 
nemovitý nehmotný finanční

Cenné papíry

Počítačový program

Administrativní budova

Ochranná známka Zetor

Automobil

Umělecký obraz

Vinice

Licence na výrobu Coca Coly
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3.1.4	 Evidence	dlouhodobého	majetku	na	účtech

Dlouhodobý majetek se eviduje v 0. účtové třídě a jsou pro něj vymezeny tyto účtové skupiny:

Dlouhodobý nehmotný majetek – eviduje se v účtové skupině 01
V této účtové skupině se používá zejména účet 013 – Software, na kterém se zachycuje 
programové vybavení (pokud není součástí hardware), jehož vstupní cena je vyšší než limit 
stanovený ve vnitropodnikové směrnici. 
Dalším účtem pro evidenci nehmotného majetku je účet 014 – Ostatní ocenitelná práva, na kterém 
se účtují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty z průmyslových 
práv (např. vynálezy, ochranné známky, obchodní jméno, zlepšovací návrhy apod.)

Poznámka:
Ochranná známka představuje právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy 
sebe, své výrobky a služby. Ochrannou známkou může být například slovní označení (Budweiser, Pilsner 
Urquell) nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží (Apple – nakousnuté jablko).

Dlouhodobý hmotný majetek – eviduje se v účtových skupinách 02 a 03, a to v závislosti 
na tom, zda se jedná o majetek odpisovaný nebo neodpisovaný.

Dlouhodobý odpisovaný majetek – používáním se postupně opotřebovává a svou hodnotu 
přenáší do hodnoty nových věcí. Opotřebení se vyjadřuje formou odpisů. Jde například o stroje, 
automobily, budovy, pěstitelské celky (vinice, chmelnice) apod. 
Jsou zde mimo jiné tyto účty:
021  –  Stavby – na tomto účtu jsou zaznamenány stavby, včetně budov, byty, nebytové prostory, 

a to bez ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění.
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory – patří sem zejména stroje, přístroje, zařízení, 

dopravní prostředky, inventář, a to s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž 
ocenění je vyšší než limit stanovený ve vnitropodnikové směrnici.

025 –  Pěstitelské celky trvalých porostů – zahrnují se sem ovocné stromy nebo keře vysázené 
na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 
keřů na 1 ha. Paří sem i trvalý porost vinic a chmelnic.

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek – zaznamenává se zde například technické zhodnocení 
majetku, pokud nezvyšuje jeho pořizovací cenu, tj. technické zhodnocení na najatém 
majetku. 

Dlouhodobý neodpisovaný majetek – používáním svou hodnotu neztrácí, dokonce se může 
v průběhu času i zvyšovat. Jde například o pozemky bez ohledu na cenu, pokud nejsou zbožím 
(účet 031), umělecká díla (účet 032) apod. 

3.1  Charakteristika a členění dlouhodobého m
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   Úloha 3.2

Podnikatel pořídil do podnikání níže uvedený majetek. Určete, zda jde o dlouhodobý majetek 
a v kladném případě napište účet pro jeho evidenci. 
Poznámka: Předpokládejte limit pro ocenění dlouhodobého hmotného majetku 80 000 Kč a 120 000 Kč 

dlouhodobého nehmotného majetku.

Č. Účetní případ ANO / NE Účet

1. Patent na výrobu lyžařského vázání s právem jeho využití na 5 let za 10 mil. Kč

2. 2 notebooky po 45 000 Kč

3. Dodávkový automobil za 450 000 Kč

4. Software na řízení podnikatelských projektů za 250 000 Kč

5. Náhradní díly za 200 000 Kč

6. Starší osobní automobil za 110 000 Kč

7. Pozemek se zděnou garáží za 77 000 Kč

8. Ekonomický software za 100 0000 Kč

9. Pozemek na stavbu firemních prostor za 500 000 Kč

10. Automat na kávu za 85 000 Kč

3.2	 OCEŇOVÁNÍ	DLOUHODOBÉHO	MAJETKU
V souladu se ZoÚ se dlouhodobý majetek oceňuje v závislosti na způsobu jeho pořízení těmito způsoby:
1. Pořizovací cena
Pořizovací cena se použije při úplatném pořízení (tj. nákupu od externího dodavatele). 
Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. z dalších 
nákladů, které s pořízením souvisí).
Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří:

- doprava (i vnitropodniková), montáž, clo
- projektové práce (včetně variantních řešení), které tvoří součást stavebních objektů
- náklady související s uvedením předmětu do užívání (i případné nutné úpravy a opravy 

před zařazením do užívání, kolaudační poplatky apod.)
- příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (například odměny za poradenské služby  

a zprostředkování, správní poplatky, expertizy, platby za poskytnuté záruky)
- vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 

Naopak do pořizovací ceny se například nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro 
budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje 
na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly, smluvní pokuty 
a úroky z prodlení.

Poznámka: 
Úroky z úvěru na pořízení dlouhodobého majetku do doby jeho uvedení do užívání lze účtovat přímo 
do nákladů nebo zahrnout do pořizovací ceny, a to dle rozhodnutí účetní jednotky.

@
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UPOZORNĚNÍ
Podstatné je, že výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze 
jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů. Proto je 
důležité u dlouhodobého majetku správně stanovit, zda účtovaná částka je součástí pořizovací 
ceny či nikoliv.

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.3

Úkol: Určete, zda uvedený výdaj vstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Č. Účetní případ ANO / NE Účet na MD

1. Zaškolení pracovníků pro obsluhu výrobní linky

2. Montáž výrobní linky

3. Kurzové rozdíly při úhradě faktury za nákup DHM

4. Oprava DHM (který již byl v užívání)

5. Doprava nakoupeného stroje

6. Projekt na výstavbu firemní budovy

7. Vybavení nemovitosti zásobami

8. Provize zprostředkovateli za nákup stroje ze zahraničí

2. Vlastní náklady 

Toto ocenění se použije u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností.
Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, popř. nepřímé náklady, které s vytvořením 
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku vlastní činností bezprostředně souvisí.

P
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   Příklad

Účetní jednotka si sama vyrobila stroj, který bude používat v rámci své podnikatelské 
činnosti. Při výrobě tohoto stroje firmě vznikly následující náklady: 

– spotřeba základního materiálu 20 000 Kč
– mzdy zaměstnanců, kteří vyráběli stroj (včetně zdravotního a sociálního 

pojištění z mezd) 54 000 Kč
– nájem výrobní dílny 16 000 Kč.

Řešení: 
Ocenění stroje bude zahrnovat jak přímé náklady, tak nepřímé náklady s výrobou stroje 
bezprostředně související (nájem výrobní dílny). Stroj bude oceněn vlastními náklady 
ve výši 90 000 Kč.

3. Reprodukční pořizovací cena

Ocenění reprodukční pořizovací cenou se použije zejména u dlouhodobého majetku nabytého 
darováním a u nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného majetku (například 
inventarizační přebytek).

Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se  
o něm účtuje. Stanoví se zpravidla na základě odborného odhadu vypracovaného znalcem. 
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3.3	 TECHNICKÉ	ZHODNOCENÍ	 
DLOUHODOBÉHO	MAJETKU

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého hmotného 
(resp. nehmotného) majetku hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky 
pro zařazení do dlouhodobého hmotného (resp. nehmotného) majetku. 
Výjimkou jsou stavby, u nichž je rozhodující nikoli konkrétní hodnota vynaloženého 
výdaje, ale princip významnosti, tj. je-li hodnota technického zhodnocení významná ve vztahu 
k původní hodnotě majetku.

Poznámka: 
Pro daňové účely se za technické zhodnocení považují výše uvedené zásahy do majetku převyšující za  
zdaňovací období částku 80 000 Kč. 
Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období nepřesáhne tento 
limit, jde o jednorázový daňový náklad. 
Účetní jednotka má ovšem možnost považovat za technické zhodnocení i výdaje nepřevyšující částku 
80 000 Kč, které na základě svého rozhodnutí neuplatní jako jednorázový daňový náklad. V takovém 
případě by se zvýšila pořizovací cena majetku.

Účtování technického zhodnocení:
	Technické zhodnocení provedené na vlastním majetku zvýší pořizovací cenu 

dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (tj. zvýšení cen 
na účtech účtových skupin 01, 02). 

	Technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku (technické zhodnocení 
tvoří samostatnou položku) – v takovém případě se doporučuje využít obdobných 
syntetických účtů, na nichž by byl zaúčtován majetek, jenž je zhodnocován. Popřípadě 
lze použít účty 029 – Ostatní dlouhodobý HM (resp. 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek).

UPOZORNĚNÍ
Technické zhodnocení nelze zahrnout do nákladů jednorázově, ale je nutné o jeho 
hodnotu zvýšit pořizovací cenu (resp. zůstatkovou cenu) příslušného majetku, a to v tom 
zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání.

P
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   Příklad

Účetní jednotka má ve firemním majetku zahrnutou budovu za 14 000 000 Kč. Koncem 
roku 2020 začala na této budově provádět stavební úpravy spočívající v přístavbě 
některých místností (technické zhodnocení) s tím, že práce byly vyúčtovány v roce 
2021 za 2 500 000 Kč a v roce 2022 za 1 500 000 Kč. Práce byly dokončeny v roce 
2022. 

Účtování:	 	 MD	 Dal
Faktura za stavební úpravy provedené v roce 2021 2 500 000 Kč 042 321
Faktura za stavební úpravy provedené v roce 2022 1 500 000 Kč 042 321
Zařazení technického zhodnocení v roce 2022 do užívání 4 000 000 Kč 021 042
(na inventární kartě dlouhodobého majetku se zaznamená zvýšená vstupní cena 18 000 000 Kč)
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UPOZORNĚNÍ
Výdaje na	 nástavby,	 přístavby,	 stavební	 úpravy,	 modernizace	 a	 rekonstrukce,	
které	nepřevýší	 limit	 stanovený	účetní	 jednotkou	pro	 zařazení	do	dlouhodobého	
majetku,	 lze účtovat	přímo	do	nákladů,	a	to	na	účty	548	(u hmotného),	resp.	518	
(u nehmotného majetku), pokud se účetní jednotka nerozhodne o tyto částky zvýšit pořizovací 
cenu dlouhodobého majetku (jde o tzv. „malé technické zhodnocení“).

P
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   Příklad

Podnikatel má v obchodním majetku zařazený osobní automobil v pořizovací ceně 
490 000 Kč. V červnu 2022 pořídil klimatizaci za 40 000 Kč a tažné zařízení (tzv. koule 
za auto) za 25 000 Kč. Limit pro zařazení do dlouhodobého majetku i pro technické 
zhodnocení je nad 80 000 Kč. 

Řešení:
Jde o tzv. „malé“ technické zhodnocení (součet úprav nepřevýšil 80 000 Kč), proto lze 
zaúčtovat pořízení klimatizace i tažného zařízení jednorázově do nákladů (na účet 548).

ALE! V případě, že by podnikatel ve stejném roce pořídil ještě například navigaci 
za 20 000 Kč, potom by celková částka převýšila limit 80 000 Kč a zvyšovala by pořizovací 
cenu automobilu (na účtu 022).

UPOZORNĚNÍ

Od	technického	zhodnocení	je	třeba	odlišit	opravy	a	údržbu. Případná záměna má vliv 
nejen na výsledek hospodaření, ale také na základ daně. 
Opravy	a	udržování	se	účtují	do	nákladů	jednorázově (účet 511), takže jejich hodnota 
plně ovlivní výsledek hospodaření v okamžiku, kdy se o opravě (resp. udržování) účtuje, 
technické	zhodnocení	se	do	nákladů	zúčtovává	postupně	prostřednictvím	odpisů.

Rozhodující pro správné rozlišení není cena, ale podstata změny:
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení 
do předchozího nebo provozuschopného stavu. 
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům (např. poruchám) 
a odstraňují se drobnější závady.
Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

   Příklad

	vybavení vozidla klimatizací – rozšiřuje vybavenost DHM
	rozšíření výrobní kapacity stroje

Poznámka:
Při posuzování oprav a technického zhodnocení se často vychází ze zaběhnuté praxe. Například v případě 
záměny dřevěných okenních rámů za plastové jde o opravu, neboť samotná záměna materiálu ještě 
neznamená technické zhodnocení, ale nahrazení oken v budově okny většími nebo okny s vyššími tepelně 
izolačními vlastnostmi by už znamenalo technické zhodnocení (změna technických parametrů). 

!
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Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu (účelu 
užití) nebo jeho technických parametrů.

P
Ř
ÍK
LA
D

   Příklad

	přebudování skladu na kanceláře
	sádrokartonové příčky do kanceláře rozdělující jednu kancelář na dvě menší

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.4

Společnost MILENA, s.r.o., provozuje penzion. Na budově penzionu byly v roce 2022 
provedeny následující práce: 
– vybudování nového sociálního zařízení na pokojích 250 000 Kč
– oprava fasády 100 000 Kč
– výměna stávajících koberců za nové   50 000 Kč
– vymalování pokojů (nesouvisí s pracemi na nových sociálních zařízeních)  28 000 Kč
– výměna oken (stejný rozměr i stejný počet vrstev)   150 000 Kč

Do firemního automobilu si společnost nechala zabudovat zařízení proti odcizení auta 
za 15 000 Kč, parkovací senzor za 26 000 Kč a klimatizaci za 40 000 Kč. Dále nakoupila potahy 
na sedadla za 10 000 Kč.

Jaké účetní a daňové dopady by pro společnost měla skutečnost, že by se instalace klimatizace 
uskutečnila buď v prosinci 2022, nebo v lednu 2023?

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za vybudování sociálního zařízení na pokojích 250 000,–

FAP Za opravu fasády 100 000,–

FAP Za položení koberců do pokojů (výměna stávajících koberců)   50 000,–

VPD Zaplaceno za zajišťovací zařízení proti krádeži auta   15 000,–

FAP Za výměnu oken na budově penzionu 150 000,–

VDP V hotovosti zaplaceno za vymalování pokojů na penzionu   28 000,–

VPD Parkovací senzor   26 000,–

VPD Za potahy na sedadla   10 000,–

VPD Zaplaceno za instalaci klimatizace   40 000,–
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3.4 ODPISOVÁNÍ	DLOUHODOBÉHO	MAJETKU

V učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ byl vysvětlen zejména způsob výpočtu daňových odpisů, 
který vychází ze ZDP. Daňové odpisy určují, o jakou maximální částku si účetní jednotka může 
snížit základ daně z příjmů.

Ú
LO
H
A

   Opakovací	úloha	na	daňové	odpisy

Podnikatel, který provozuje restauraci, si pořídil myčku na nádobí za 120 000 Kč, dle ZDP 
byla zařazena do druhé odpisové skupiny. 

Úkol: Vypočítejte rovnoměrné i zrychlené odpisy a doplňte do tabulky. 

Roční odpisová sazba při rovnoměrném odpisování je v prvním roce 11 a v dalších letech 22,25. 
Koeficient pro zrychlené odpisování je v prvním roce 5 a v dalších letech 6.

Rovnoměrné odpisování:

Rok Odpisová 
sazba Odpis (výpočet odpisu) Oprávky Zůstatková cena

2022

2023

2024

2025

2026
     
Zrychlené odpisování:

Rok Koeficient Odpis (výpočet odpisu) Oprávky Zůstatková cena

2022

2023

2024

2025

2026

Pro potřeby co nejreálnějšího vyjádření nákladů a ocenění majetku je však třeba stanovit odpisy, 
které budou vyjadřovat skutečné opotřebení dlouhodobého majetku. Způsob výpočtu se 
stanoví dle odpisového plánu účetní jednotky a takto vypočtené odpisy se nazývají účetní odpisy. 

UPOZORNĚNÍ
Do nákladů se účtují vždy účetní odpisy. Odpisy mohou být uplatněny maximálně do výše 
pořizovací ceny. 

V důsledku rozdílných účetních a daňových odpisů může docházet k dočasným rozdílům 
mezi ziskem v účetnictví (tj. účetním výsledkem hospodaření) a základem daně z příjmů.

Poznámka: 
V malých firmách, které nepodléhají auditu a pro účely cenové kalkulace svých výrobků nepotřebují znát 
ekonomické odpisy dlouhodobého majetku, se v praxi často účetní odpisy používají ve stejné výši jako 
daňové odpisy.
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Účetní	odpisy
Doba odpisování není účetními předpisy stanovena, ale nesmí být kratší než jeden rok, 
protože doba použitelnosti dlouhodobého majetku je delší než 1 rok a účetní odpisy musí jeho 
životnost zohledňovat. 
Maximální doba odpisování majetku není stanovena.
Účetní odpisy musí být vypočteny a zaúčtovány do nákladů nejpozději při účetní uzávěrce, u větších 
společností se zpravidla účtují měsíčně, což umožňuje lépe sledovat vývoj výsledku hospodaření 
účetní jednotky. 
Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama. V praxi se nejčastěji vyskytují v různých 
variantách následující dvě metody:

a) časové odpisy – částky odpisů se vypočítávají podle předpokládané doby použitelnosti 
majetku. Odpisy se stanoví zpravidla s přesností na měsíce.

P
Ř
ÍK
LA
D

   Příklad

Společnost nakoupila 25. srpna 2022 kopírku za 108 000 Kč. Ve  své vnitropodnikové 
směrnici stanovila pro  kancelářské stroje (tedy i kopírovací stroj) dobu životnosti  
36 měsíců.
Účetní jednotka dále stanovila, že odpisování bude zahájeno vždy od následujícího 
měsíce po měsíci, kdy byl dlouhodobý majetek zařazen do obchodního majetku.

Řešení: 
Měsíční odpis ........ 108 000 / 36 = 3 000 Kč
Účetní odpis za rok 2022 ........      3 000 * 4 = 12 000 Kč

b) výkonové odpisy – používají se v případě, že účetní jednotka je schopna přesně určit výkony majetku. 
U osobního automobilu lze vycházet z celkového počtu předpokládaných ujetých kilometrů 
za dobu životnosti auta, u nákladního automobilu mohou být odpisovou základnou tunokilometry, 
u výrobního stroje počet výrobků (například celková výrobní kapacita udávaná výrobcem).

P
Ř
ÍK
LA
D

   Příklad

Účetní jednotka pořídila a zařadila do užívání stroj v pořizovací ceně 5 000 000 Kč 
a s tímto strojem je schopna za dobu životnosti stroje vyrobit 500 000 kusů výrobků. 
V roce 2022 bylo strojem vyrobeno 80 000 kusů výrobků.

Řešení: 
Odpis za jeden vyrobený kus ........ 5 000 000 / 500 000 = 10 Kč
Účetní odpis za rok 2022 ........          80 000 ks * 10 = 800 000 Kč

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

Rozdíly Účetní odpisy Daňové odpisy

Důvod odpisování vyjadřují skutečné opotřebení majetku,  
vstupují do účetnictví

mají vliv na stanovení základu daně z příjmů, 
a tím ovlivňují i výši daňové povinnosti

Předpisy upravující 
pravidla odpisování

vnitropodniková směrnice  
(tj. odpisový plán účetní jednotky) zákon o daních z příjmů

Doba odpisování dle odpisového plánu  
(zohledňuje se doba životnosti)

stanovena zákonem  
(ZDP uvádí minimální dobu odpisování)

Výpočet odpisů počítají se zpravidla s přesností na měsíce počítají se s přesností na roky  
(bez ohledu na to, kdy byl majetek zařazen)

Povinnost odpisovat ano (jinak by byla porušena zásada věrného 
zobrazení skutečnosti)

není (daňové odpisování je právo, nikoliv však 
povinnost)

Možnost přerušení 
odpisování nelze přerušit lze přerušit,  

příp. u rovnoměrných odpisů použít nižší sazbu
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Ú
LO
H
A

   Úloha	3.5

Podnikatel RADIM si pořídil v únoru 2022 osobní automobil Škoda Kodiaq za 1 200 000 Kč 
a v tomto měsíci jej také zařadil do obchodního majetku.

Úkol č. 1: Vypočítejte účetní odpisy automobilu, pokud bude podnikatel uplatňovat:
a) časové odpisy – doba životnosti byla stanovena na 5 let (60 měsíců) a odpisování začne 

od prvního dne následujícího měsíce, kdy byl automobil zařazen do užívání. 
Výpočet měsíčního odpisu = ..............................

Rok Výpočet odpisu Účetní odpis v Kč

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

b) výkonové odpisy – předpokládá se, že automobil bude odepsán po najetí 240 000 km. 
V prvním roce bylo najeto 40 000 km, ve druhém 55 000 km, ve třetím 35 000 km, 
ve čtvrtém 60 000 km, v pátém 30 000 km, v šestém 50 000 km.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že odpisy mohou být uplatněny max. do výše pořizovací ceny automobilu, 
v posledním (šestém) roce budou uplatněny pouze v takové výši, aby celkový součet ujetých km byl 240 000.
Výpočet odpisu za 1 ujetý km: ....................................

Rok Výpočet odpisu Účetní odpis v Kč

1. (2022)

2. (2023)

3. (2024)

4. (2025)

5. (2026)

6. (2027)

Celkem

Úkol č. 2: Vypočítejte daňové odpisy automobilu, pokud by podnikatel zvolil:
a) rovnoměrný způsob odpisování (odpisová sazba v prvním roce = 11 %, v dalších letech 22,25 %)
b) zrychlený způsob odpisování (koeficient v prvním roce = 5, v dalších letech = 6)

     ROVNOMĚRNÉ ODPISY ZRYCHLENÉ ODPISY

Rok Odpis Výpočet Odpis Výpočet Oprávky ZC

2022

2023

2024

2025

2026
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3.5	 POŘÍZENÍ	DLOUHODOBÉHO	MAJETKU
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:

a)  dodavatelským způsobem (tj. nákupem od dodavatele)
b)  vytvořením vlastní činností
c)  bezúplatným nabytím (tj. darováním)
d)  vkladem od jiné osoby, například nepeněžité vklady do obchodních společností
e)  přeřazením z osobního užívání do podnikání (tj. do obchodního majetku podnikatele)

3.5.1	 Pořízení	dlouhodobého	majetku	 
dodavatelským	způsobem	

V učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ bylo vysvětleno účtování pořízení DHM, tj. že náklady 
spojené s pořízením investic se soustřeďují na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku. 
Po zařazení (tj. uvedení majetku do užívání) se dokončené investice převedou na stranu MD 
příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03 (u hmotného majetku jsou to zejména účty 
021, 022).

Ú
LO
H
A

   Opakování	účtování	dlouhodobého	majetku

Úkol č 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy (účetní jednotka je plátcem DPH).

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAP za nákup strojního zařízení           – cena bez daně 900 000,–

                     – DPH 21 % 189 000,–

2. Hotově zaplaceno za montáž strojního zařízení (neplátci) 60 000,–

3. Strojní zařízení uvedeno do užívání

4. Hotově zaplaceno za stavební povolení ke stavbě garáže   1 000,–

5. FAP za stavbu garáže pro firemní auta – cena bez daně 250 000,–

         – DPH 21 % 52 500,–

6. Garáž zařazena do užívání

7. Odpis strojního zařízení 48 000,–

8. Odpis garáže 10 040,–

Úkol č. 2: Zjistěte zůstatkovou cenu strojního zařazení a garáže na konci roku (po provedení 
odpisů v prvním roce).

Pořizování dlouhodobého majetku může být financováno různým způsobem, například:
– z vlastních peněžních prostředků účetní jednotky (ať již v pokladně nebo na bankovním účtu)
– z poskytnutého úvěru

Specifickým případem financování je situace, že účetní jednotka poskytne dodavateli zálohu, 
která představuje v podstatě částečnou úhradu před konečným vyúčtováním dodávky 
dlouhodobého majetku.
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Financování pořízení dlouhodobého majetku formou záloh

Zálohy na nákup dlouhodobého majetku se většinou používají u nákladnějších investic, aby 
dodavatel měl peníze na nákup materiálu a jistotu, že si jeho výrobek odebereme.
Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku představují pohledávku vůči dodavateli. 
Tato zaplacená záloha se zachycuje v účtové skupině 05 (účet 052, resp. 051 – Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný majetek), neboť pohledávka souvisí s pořízením 
dlouhodobého majetku.
Po vyúčtování dodávky dodavatelem se poskytnutá záloha zúčtuje, a to na stranu MD účtu 
Dodavatelé (snižuje se závazek účetní jednotky o již zaplacenou zálohu) a účetní jednotka pak 
bude platit pouze rozdíl mezi částkou faktury a poskytnutou zálohou.
Poznámka:
Účtování záloh (včetně problematiky DPH) bude vysvětleno v kapitole Přijaté a poskytnuté zálohy. 
V následujícím textu předpokládáme účtování záloh u neplátce DPH.

Schéma účtování:
             051 – Poskytn. zálohy na DNM	 041	–	Pořízení	DNM

221	–	Bankovní	účty      052 – Poskytn. zálohy na DHM	 321	–	Dodavatelé	 042	–	Pořízení	DHM

       100    100 100          100     250                      250 

       150            150   
 
1.  Zaplacená záloha na dlouhodobý nehmotný majetek nebo dlouhodobý hmotný majetek 
2.  Faktura za dodaný DNM nebo DHM 
3.  Zúčtování zálohy s fakturou
4.  Doplatek rozdílu mezi fakturou a zaplacenou zálohou

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.6

Společnost TONDA, s.r.o., zaplatila v září zálohu na nákup strojního zařízení ve výši 
200 tis. Kč. Ve stejném měsíci byl stroj dodán a došla faktura s vyúčtováním pořízení stroje 
ve výši 500 000 Kč. V říjnu společnost doplatila zbývající část ceny. 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

VBÚ Zaplacena záloha na nákup stroje 200 000,–

FAP Za nákup stroje (od neplátce DPH) 500 000,–

Zúčtování zálohy 
(kompenzace zálohy se závazkem vůči dodavateli) 200 000,–

VÚD Zařazení stroje do užívání

VBÚ Doplatek faktury

Porovnání leasingu a úvěru při pořízení dlouhodobého majetku

Mezi další způsoby, jak umožnit užívání předmětů dlouhodobé spotřeby (zejména osobních 
automobilů), patří:

	Finanční leasing (v praxi se často zjednodušeně nazývá jako nájem s následnou koupí) 
– jde v podstatě o poskytnutí hmotného majetku do užívání za úplatu. Podstatné je to, 
že uživatel má možnost odkoupit tento předmět do svého vlastnictví až po skončení 
finančního leasingu.

1 3 2

4
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	Obchodní úvěr – tato forma pořízení vozidla spočívá v tom, že financující společnost 
(banka, leasingová společnost) půjčí zákazníkovi peněžní prostředky. Ten se zavazuje 
tyto peníze vrátit a zaplatit úroky. 
Jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi finančním leasingem a úvěrem spočívá 
ve vlastnictví nakupovaného předmětu. Zatímco při financování nákupu úvěrem je 
kupující majitelem pořizované věci ihned po podpisu smlouvy, v případě leasingu je 
majitelem leasingová společnost až do skončení leasingové smlouvy.
Při pořízení auta na úvěr se v účetnictví do nákladů uplatní odpis, úroky z úvěru (příp. 
pojištění předmětu, protože často bývá v praxi pojištění součástí sjednaného úvěru). 

	Operativní leasing (nájem) – oproti předchozím dvěma variantám jde o specifický 
produkt, protože se zde nejedná o koupi předmětu v pravém slova smyslu, ale jde 
o pronájem na předem dohodnutou dobu, kdy pronajímatel přenechává nájemci za úplatu 
majetek, aby jej dočasně užíval. Měsíčně platí nájemce smluvený poplatek (nájemné), 
které zahrnuje opotřebení majetku, marži finanční společnosti, příp. další služby. 

 Nevýhodou operativního leasingu je skutečnost, že po skončení nájmu se věc zpravidla 
vrací pronajímateli. Nájemce tedy tento předmět nikdy nevlastní.

 Naopak výhodou operativního leasingu je, že podnikatel nemusí mít našetřeno část 
peněz na nákup předmětu. 

 Sjednané splátky nájemného si účtuje nájemce do nákladů (na účet 518 – Ostatní služby).

Poznámka:
O samotné výhodnosti jednoho či druhého způsobu financování nelze rozhodnout jednoznačně bez 
bližších znalostí situace, tzn. je třeba například zohlednit výši úrokové sazby u obchodního úvěru, resp. 
marži leasingové společnosti apod.

P
Ř
ÍK
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D

   Příklad	na	pořízení	auta	formou	obchodního	úvěru

Společnost DYJE, s.r.o., plátce DPH, se rozhodla pořídit osobní automobil formou 
obchodního úvěru. V souvislosti s pořízením tohoto vozidla došlo mj. k následujícím 
účetním případům.

Řešení: 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup osobního automobilu – cena bez daně 700 000,– 042 321

            – DPH 21 % 147 000,– 343 321

VBÚ Část ceny zaplacena z vlastních zdrojů 347 000,– 321 221

VÚÚ Z úvěru uhrazena zbývající část faktura 
(výpis z úvěrového účtu) 500 000,– 321 461

VÚD Zařazení automobilu do obchodního majetku 700 000,– 022 042

VBÚ Splátka úvěru 15 000,– 261 221

Úroky z úvěru 4 800,– 562 221

VÚÚ Splátka úvěru (výpis z úvěrového účtu) 15 000,– 461 261

VÚD Odpis automobilu 70 000,– 551 082
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   Příklad	na	operativní	leasing

Společnost DYJE, s.r.o., plátce DPH, se rozhodla pro užívání osobního automobilu 
formou operativního leasingu. Jde o nájemní smlouvu na období 05/2021 – 04/2023, 
měsíční nájemné činí 20 000 Kč + DPH 21 %.

Řešení: 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Měsíční nájemné za 05/2021 – cena bez daně 20 000,– 518 321

         – DPH 21 %   4 200,– 343 321

              .... (faktury za měsíční splátky nájemného 06/2021 – 03/2023)

FAP Měsíční nájemné za 04/2023 – cena bez daně 20 000,– 518 321

         – DPH 21 %   4 200,– 343 321

3.5.2	 Pořízení	dlouhodobého	majetku	vlastní	činností

Jestliže účetní jednotka vytváří dlouhodobý majetek vlastní činností (např. stavba budovy 
vlastními zaměstnanci), tak při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují 
na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením 
dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu. Z tohoto důvodu 
je nutno tyto částky zaúčtovat jako vyrušení nákladů, a to pomocí účtů v účtové skupině 58 
(účtování na straně Dal).

Vnitropodnikové služby (doprava, montáž) se mohou vyskytovat také při pořízení majetku 
od externího dodavatele – dochází k tzv. kombinovanému způsobu pořízení dlouhodobého 
majetku (např. stroj nakoupen od externího dodavatele, ale montáž stroje si provedli 
zaměstnanci sami). 

Schéma účtování:
 587,	588	–	Aktivace	DNM,	DHM	 041,	042	–	Pořízení	DNM,	DHM

	 586	–	Aktivace	vnitropodnikových	služeb

&

vytvoření DNM, DHM vlastní činností 
(ve vlastních nákladech)

vnitropodnikové služby s pořízením související 
(např. doprava dlouhodobého majetku)
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Ú
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A

   Úloha 3.7

Podnikatel (plátce DPH) nakoupil pozemek za 50 000 Kč, na kterém provedl stavbu garáže 
vlastními zaměstnanci (garáž je určena pro firemní vozidla). 

Náklady na stavbu garáže činily celkem 283 800 Kč (mzdy zaměstnanců 100 000 KČ, odvody 
pojistného 33 800 Kč a spotřeba stavebního materiálu 150 000 Kč).

Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 

Dokl. Obsah účetního případu Kč MD Dal

FAP Za nákup pozemku   50 000,–

VÚD Pozemek zařazen do obchodního majetku   50 000,–

VBÚ Zaplacena faktura za nákup pozemku   50 000,–

VÚD Spotřeba stavebního materiálu na stavbu garáže 150 000,–

ZVL Hrubé mzdy stavebních dělníků 100 000,–

VÚD Pojistné na ZP a SP z mezd 33 800,–

VÚD Aktivace nákladů na stavbu garáže

VÚD Garáž byla zkolaudována a zařazena do užívání

3.5.3	 Ostatní	způsoby	pořízení	dlouhodobého	majetku

Bezúplatně nabytý majetek darováním

Přijaté dary dlouhodobého majetku, související s provozní činností, se účtují na účty skupiny 
64 – Jiné provozní výnosy.

 01 – Dlouhodobý	nehmotný	majetek
	 02	–	Dlouhodobý	HM	–	odpisovaný	
	 03	–	Dlouhodobý	HM	–	neodpisovaný	 						64x	–	Jiné	provozní	výnosy

Vklady společníků do společnosti

Věcné vklady společníků do obchodní společnosti se účtují na účty 41. účtové skupiny. Volba 
konkrétního účtu závisí na tom, zda se jedná o vklad zvyšující ZK společnosti (účet 411, 
případně 419) nebo vklad mimo ZK společnosti (účet 413). Vklad se účtuje v ceně stanovené 
znaleckým posudkem.
	 01	–	Dlouhodobý	nehmotný	majetek
 02	–	Dlouhodobý	HM	–	odpisovaný	 411	–	Základní	kapitál
	 03	–	Dlouhodobý	HM	–	neodpisovaný	 413	–	Ostatní	kapitálové	fondy

Převod z osobního užívání do podnikání (u podnikatele – fyzické osoby)

	 01	–	Dlouhodobý	nehmotný	majetek
	 02	–	Dlouhodobý	HM	–	odpisovaný	
	 03	–	Dlouhodobý	HM	–	neodpisovaný	 491	–	Účet	individuálního	podnikatele

@
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Ú
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A

   Úloha	3.8

Pan Jaroš se rozhodl, že vloží osobní automobil do podnikání. Ocenění automobilu znalcem 
bylo stanoveno ve výši 220 000 Kč.
Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy za předpokladu, že:

1. Vklad byl vložen do obchodní společnosti – jde o vklad mimo základní kapitál 
společnosti

2. Vklad byl vložen do firmy podnikatele - fyzické osoby

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Vklad automobilu do společnosti (nejde o vklad do ZK) 220 000,–

2. Vklad automobilu do obchodního majetku fyzické osoby 
(individuálního podnikatele)    220 000,–

3.6	 VYŘAZENÍ	DLOUHODOBÉHO	MAJETKU
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména z následujících důvodů:
	je prodán
	je morálně nebo fyzicky tak opotřeben, že ho firma přestane používat 
	je zničen nebo ukraden
	je darován
	je vyřazen do osobního užívání (možné pouze u fyzické osoby)

U vyřazení majetku mohou z hlediska účtování nastat dvě varianty:
1) dlouhodobý majetek je již zcela odepsán
2) dlouhodobý majetek je odepsán pouze částečně

Jednodušší na účtování je samozřejmě první varianta, tzn. že dlouhodobý majetek je zcela 
odepsán – oprávky se rovnají pořizovací ceně, jinými slovy zůstatková cena (tj. účetní hodnota 
dlouhodobého majetku) je nula.
I když účetní hodnota majetku je nula, přesto tento majetek je v účetnictví stále evidován, a to 
jednak na příslušném majetkovém účtu (skupina 02), jednak na příslušných oprávkách (skupina 
08). Proto se musí účet dlouhodobého majetku a souvisejících oprávek vyrušit účetním zápisem 
proti sobě.

Schéma účtování:
 02x	–	Dlouhodobý	HM	(odpisovaný)	 08x	–	Oprávky	k	dlouhodobému	HM
vstupní oprávky
cena

Pokud však dlouhodobý majetek není zcela odepsán (to znamená, že byl vyřazen dříve než bylo 
původně plánováno), stává se jeho účetní hodnota (tj. zůstatková cena) nákladem při jeho vyřazení. 

@

vyřazení dlouhodobého majetku 
(ve vstupní ceně)
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Samotné účtování se v tomto případě provádí ve dvou krocích:
1) zůstatková cena je nákladem účetní jednotky, který se zaúčtuje na stranu MD příslušného  

nákladového účtu a musí odpovídat účelu vyřazení majetku (např. 541 – ZC prodaného 
DHM, 543 – Dary, 549 – Manka a škody apod.) a souvztažně na stranu Dal účtu oprávek. Tím 
se dosáhne toho, že oprávky budou ve výši pořizovací ceny a účetní hodnota dlouhodobého 
majetku tak bude nula. 
Poznámka:
Výjimkou je zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku do osobního užívání podnikající 
fyzické osoby (na straně MD bude zaúčtováno na účet 491).

Způsob vyřazení dlouhodobého majetku Zúčtování zůstatkové ceny na vrub účtu (MD)

Likvidace v důsledku opotřebení 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

Prodej dlouhodobého majetku 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého maj.

V důsledku škody nebo manka 549 – Manka a škody

Darování 543 – Dary

Přeřazení do osobního užívání podnikatele 491 – Účet individuálního podnikatele

2) následně se dlouhodobý majetek vyřadí z evidence, a to stejným způsobem jako když byl 
majetek zcela odepsán, tj. MD Oprávky / Dal příslušný účet DHM ve skupině 02.

UPOZORNĚNÍ
Protože majetek bývá zpravidla vyřazen v průběhu roku, je nutné nejprve zaúčtovat příslušné 
odpisy za část roku, kdy byl majetek ještě používán. Teprve následně se vypočítá a zaúčtuje 
zůstatková cena. 
Pokud	si	účetní	jednotka	zvolí	účetní	odpisy	na	úrovni	daňových,	potom	v	roce	vyřazení	
uplatní	polovinu	daňových	odpisů.

Schéma účtování:
02x	–	Dlouh.	HM	(odpisovaný)	 08x	–	Oprávky	k	dlouhod.	HM	 551	–	Odpisy	dlouhod.	HM 
vstupní   oprávky
cena

	5xx	–	Náklady (příp.	491)

Poznámka: Obdobným způsobem by se účtovalo o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.

3.6.1	 Prodej	dlouhodobého	majetku
V případě prodeje dlouhodobého majetku se sjednaná kupní cena zahrne do výnosů (na základě 
smlouvy a příslušné vydané faktury) v okamžiku splnění fakturačních podmínek a převodu 
vlastnických práv k prodanému majetku. Tržba se účtuje ve prospěch účtu 641 – Tržby 
z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
Současně se musí zaúčtovat vyřazení prodaného dlouhodobého majetku z evidence. Pokud není 
prodaný dlouhodobý majetek zcela odepsán, je třeba zaúčtovat zůstatkovou cenu do nákladů 
(účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku).

!

3 - vyřazení z evidence 
ve vstupní ceně

1- řádný odpis za část roku

2 - zůstatková cena 
   vyřazeného DHM
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   Příklad

Podnikatel měl v evidenci starší osobní automobil, který měl pořizovací cenu 150 000 Kč 
a oprávky k 1. 1. 2022 činily 120 000 Kč. V březnu se podnikatel rozhodl automobil prodat 
za 40 000 Kč + DPH 21 %. V roce 2022 uplatnil řádný odpis ještě za dva měsíce, a to 
ve výši 5 000 Kč.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Faktura vystavená za prodej automobilu – cena bez daně 40 000 Kč 311 641
                                                                – DPH 21 % 8 400 Kč 311 343
2. Vyřazení prodaného automobilu

a) řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
b) doúčtování zůstatkové ceny (150 000 – 120 000 – 5 000) 25 000 Kč 541 082
c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 150 000 Kč 082 022

3.6.2 Likvidace	dlouhodobého	majetku	v	důsledku	opotřebení
K likvidaci dlouhodobého majetku dochází v důsledku jeho opotřebení, velké poruchovosti, 
velké technické zaostalosti apod. Vyřazení se provádí na podkladě protokolu o likvidaci 
dlouhodobého majetku.
V případě, že dlouhodobý majetek není zcela odepsán, musí se zůstatková cena zaúčtovat 
do nákladů jako dodatečný odpis. Tyto dodatečné odpisy se při likvidaci účtují stejně jako 
řádné odpisy na účet 551 – Odpisy DHM (ale je vhodné použít analytické členění pro řádné 
odpisy a dodatečné odpisy).

P
Ř
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D

   Příklad

Podnikatel stejně jako v předchozím zadání příkladu vyřazuje starší automobil. Auto však 
nebylo v důsledku špatného technického stavu prodáno a bylo nereálné, aby automobil 
prošel technickou kontrolou. Proto se podnikatel rozhodl tento automobil ekologicky 
zlikvidovat a poté odhlásit z registru vozidel.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551.1  082
2. Doúčtování zůstatkové ceny zlikvidovaného automobilu 25 000 Kč 551.2 082
3. Vyřazení zlikvidovaného majetku v pořizovací ceně 150 000 Kč 082 022

&
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3.6.3	 Vyřazení	dlouhodobého	majetku	v	důsledku	škody
Pokud nebyl vyřazený majetek ještě zcela odepsán, zůstatková cena se zaúčtuje do nákladů 
na účet 549 – Manka a škody. 
Při vyřazení v důsledku škod se požadované náhrady zaúčtují do výnosů (účet 648 – Ostatní 
provozní výnosy) se souvztažným zápisem na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky, popř. účtu 
335 – Pohledávky za zaměstnanci.

P
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   Příklad

Zadání opět stejné jako v předchozím příkladě, ale automobil byl podnikateli zcizen. 
Požadovaná náhrada škody byla vyčíslena ve výši 28 000 Kč (pojišťovna výši částky potvrdila).

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena zcizeného automobilu  25 000 Kč 549  082
3. Vyřazení zlikvidovaného auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Potvrzená náhrada pojišťovnou 28 000 Kč 378 648

Poznámka: Pokud by pojišťovna do konce roku částku nepotvrdila a výše pojistné náhrady by byla stanovena 
odhadem, potom místo účtu 378 – Jiné pohledávky by se použil účet 388 – Dohadné účty pasivní. 

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.9

Ve společnosti ŠÍPY, s.r.o., došlo v roce 2022 k vyřazení těchto předmětů (DHM):
1. Výrobní stroj – pořizovací cena 4 000 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 3 400 000 Kč, řádný odpis 

za část roku 2022 = 250 000 Kč. Stroj byl vyřazen likvidací, a to z důvodu časté poruchovosti.

2. Dodávkový automobil – pořizovací cena 750 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 250 000 Kč, 
řádný odpis za část roku = 45 000 Kč. Stroj byl vyřazen z důvodu krádeže. Společnost 
měla automobil proti krádeži pojištěn a zaúčtovala požadovanou náhradu škody ve výši 
400 000 Kč (pojišťovna částku pojistné náhrady potvrdila).

3. Kopírovací stroj – pořizovací cena 90 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 60 000 Kč, řádný odpis 
za část roku činil 15 000 Kč. Kopírka byla prodána – fakturovaná cena 10 000 Kč + DPH 21 %. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1a) Řádný odpis stroje za část roku 2022

1b) Doúčtování zůstatkové ceny zlikvidovaného stroje

1c) Vyřazení stroje z evidence

2a) Řádný odpis dodávkového auta za část roku 2022

2b) Doúčtování zůstatkové ceny zcizeného auta

2c) Vyřazení zcizeného auta z evidence

2d) Požadovaná náhrada škody po pojišťovně

3a) Řádný odpis kopírky za část roku 2022

3b) Doúčtování zůstatkové ceny prodané kopírky

3c) Vyřazení kopírky z evidence

3d) Faktura za prodej kopírky – cena bez daně

 – DPH 21 %

&
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3.6.4	 Darování	dlouhodobého	majetku
Při vyřazení majetku darováním se zůstatková cena zaúčtuje do nákladů, a to na účet 543 – Dary. 
Pokud je podnikatel plátcem DPH, musí ještě odvést DPH finančnímu úřadu. Daň z přidané 
hodnoty se odvádí na základě daňového dokladu – dokladu o použití a účtuje se na účet 
543 – Dary se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 343 – DPH.

PŘ
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   Příklad

Zadání opět stejné jako v předchozím příkladě, ale podnikatel automobil daroval.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena zcizeného automobilu  25 000 Kč 543  082
3. Vyřazení zlikvidovaného auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Povinnost odvést DPH 21 % 5 250 Kč 543 343

3.6.5	 Vyřazení	dlouhodobého	majetku	do	osobního	užívání
V případě vyřazení dlouhodobého majetku z podnikání do osobního užívání musí podnikatel 
(plátce DPH) odvést z  vyřazeného majetku daň z přidané hodnoty (v případě, že při nákupu 
uplatnil nárok na odpočet DPH).
Odvod se účtuje na základě dokladu o použití, tj. daňového dokladu, který musí podnikatel vystavit při 
použití majetku mimo podnikání, tj. například při vyřazení pro osobní potřebu. 
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   Příklad

Podnikatel vyřadil automobil z obchodního majetku, a to do osobního užívání.

Účtování:	 	 MD	 Dal
1. Řádný odpis za část roku 2022 5 000 Kč 551 082
2. Zůstatková cena vyřazeného automobilu 25 000 Kč 491 082
3. Vyřazení auta z evidence 180 000 Kč 082 022
4. Povinnost odvést DPH 21 % 5 250 Kč 491 343

Ú
LO
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A

   Úloha 3.10

Pan MILOŠ podniká jako fyzická osoba, vede účetnictví a je plátcem DPH.

V únoru 2022 vyřadil z obchodního majetku do osobního užívání automobil Škoda Octavia 
(pořizovací cena 600 000 Kč, oprávky k 1. 1. 2022 = 144 000 Kč). V roce 2022 uplatnil dle 
ZDP odpis v poloviční výši tj. 48 000 Kč.

Podnikatel ve vnitropodnikové směrnici rozhodl, že účetní odpisy = daňové odpisy. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Poloviční odpis automobilu 48 000,–

2. Doúčtování zůstatkové ceny vyřazeného automobilu

3. Vyřazení auta z evidence

4. Povinnost odvést DPH 85 680,–
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3.7	 ANALYTICKÁ	EVIDENCE	 
DLOUHODOBÉHO	MAJETKU

Analytickou evidenci vede účetní jednotka na inventárních kartách (kartách dlouhodobého 
majetku).

Základní evidenční jednotkou dlouhodobého majetku je inventární předmět, kterým může být:
a)  jednotlivý předmět (např. kopírovací stroj)
b)  soubor hmotných movitých věcí, který plní danou funkci jako celek 

Záleží na rozhodnutí poplatníka, zda vytvoří soubor movitých věcí nebo bude jednotlivé movité 
věci evidovat samostatně. Obecně totiž platí, že poplatník má možnost, nikoliv povinnost, vytvářet 
soubory. Z praktického hlediska se doporučuje souborům spíše vyhnout. 

Na inventární kartě je nutné evidovat zejména:
– název majetku, příp. jeho číselné označení
– datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání
– ocenění dlouhodobého majetku
– údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, částky účetních a daňových odpisů 
– datum a způsob vyřazení
– příp. další skutečnosti, například údaje o technickém zhodnocení majetku apod. 

Inventární karta dlouhodobého majetku

Typ: Hmotný majetek Datum pořízení: 5. 9. 2021

Číslo: 20HM009 Datum zařazení: 5. 9. 2021

Pořízení: Koupě Pořizovací cena: 270 000 Kč

Název: Strojní zařízení

Účetní odpisy: Daňové odpisy:

Životnost:  60 měsíců Odpisová skupina: 2

Způsob odpisování: Časový Způsob odpisování: Zrychlený

Umístění:  Hosp. středisko 10

Období Účetní odpis Zůstatková cena Daňový odpis Zůstatková cena

10/2021 4 500,00 265 200,00

11/2021 4 500,00 261 000,00

12/2021 4 500,00 256 500,00 54 000,00 216 000,00

Poznámka: 
Účetní odpisy se účtují měsíčně a proto jsou zaznamenány v inventární kartě za každý kalendářní měsíc, 
daňové odpisy se uplatňují ročně.

3.7  Analytická evidence dlouhodobého m
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3.8	 DLOUHODOBÝ	FINANČNÍ	MAJETEK

3.8.1	 Vymezení	dlouhodobého	finančního	majetku	
Dlouhodobý finanční majetek představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního 
charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek. 
Jde o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet (vlastnit) déle než 12 měsíců. 
Poznámka:
V případě, že u cenných papírů není splněna podmínka dlouhodobosti (doba držení se nepředpokládá 
delší než 1 rok), potom se zahrnují do krátkodobého finančního majetku a evidují se ve 2. účtové třídě 
(účtová skupina 25). 

Důvody pro ukládání volných peněžních prostředků do dlouhodobého finančního majetku:
a) snaha umístit dočasně volné peněžní prostředky, pro jejichž využití nemá účetní jednotka 

dostatek vhodných a výnosných příležitostí v rámci vlastního podniku (podnik si tak 
zajišťuje výnosy například ve formě úroků, dividend apod.)

b) podnik chce získat vliv ve společnosti, do níž své peníze investuje, a to s cílem zajistit si 
určitý ekonomický přínos

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy), 
dluhové cenné papíry (dluhopisy, směnky), dlouhodobé zápůjčky a úvěry apod.

Členění	dlouhodobého	finančního	majetku

cenné	papíry	 
a	podíly

dlouhodobé  
zápůjčky	 
a	úvěry

ostatní	 
dlouhodobý	FM

•	 majetkové	účasti 
(účty 061, 062, 063)

•	 dluhové CP 
(účet 065)

zápůjčky	poskytnuté	
účetní	jednotkou	 

s dobou splatnosti delší 
než jeden rok 

(účty 066, 067, 068)

termínované	vklady	 
s výpovědní lhůtou delší 

než 12 měsíců 
(účet 069)

Rozdíl mezi akciemi a dluhopisy
I když akcie a dluhopisy řadíme do stejné kategorie (Cenné papíry a podíly), rozdíl mezi 
nimi je značný. 
Akcie tvoří investici do firmy, kdy akcionář se stává její součástí. Zisk vlastníka akcií je 
závislý na prosperitě společnosti. 
S vlastnictvím akcií se pojí i určitá práva, například právo na dividendu (tj. podíl na zisku 
společnosti), hlasovací právo (podíl na řízení společnosti) apod.
Dluhopis (často je také nazýván jako obligace) je cenný papír, který zjednodušeně 
představuje půjčku, ve které je definovaná částka půjčky, délka období a úrok pro věřitele 
(toho kdo dluhopis koupil).
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Charakteristika jednotlivých účtů dlouhodobého finančního majetku

Dlouhodobý finanční majetek je zaznamenán na těchto účtech:
061 – Podíly – ovládaná anebo ovládající osoba

– evidují se zde podíly, ve kterých má společník (akcionář) postavení ovládající osoby, tj. 
osoby, která má vyšší než 50 % podíl

062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
– evidují se zde podíly, ve kterých má společník (akcionář) podíl v jiné společnosti od 20 % do 50 %

063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
– evidují se zde cenné papíry s podílem (účastí) v jiné společnosti do 20 %.

065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
Jde o dluhové cenné papíry, které mají stanovenou splatnost nad 1 rok a u nichž účetní jednotka 
má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. 
Dluhové cenné papíry jsou založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. U tohoto 
typu CP má dlužník za povinnost splatit do určité doby nejen zapůjčenou částku, ale i úrok. 
Dlužník nese u dlužných CP náklady, které se váží k půjčeným penězům, tj. úrok. 

Pokud věřitel pořizuje dlužný CP (například dluhopis) se záměrem držet tento cenný papír 
do splatnosti a inkasovat úroky, pokládá se tento CP v závislosti na době do splatnosti:

a) za dlouhodobý finanční majetek a účtuje se na účet 065 – Dluhové CP držené do splatnosti
b) za krátkodobý finanční majetek a účtuje se na účet 256 – Dluhové CP se splatností 

do 1 roku držené do splatnosti

3.8.2	 Oceňování	dlouhodobého	finančního	majetku	
k	datu	pořízení

Cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou 
se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. 
Jde zejména o poplatky a provize burze či jinému veřejnému trhu, odměny makléřům, 
právníkům, poradcům a odborným firmám. Do nákladů souvisejících s pořízením CP nebo 
podílu se nezahrnují výdaje spojené s financováním nákupu, například úroky z úvěru 
poskytnutého na nákup CP a náklady spojené s držením CP, například náklady související 
s uložením listinných CP. 

3.8.3	 Pořízení	dlouhodobého	finančního	majetku

V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů 
účtovat (v případě dlouhodobého finančního majetku) na účet 064 – Pořízení dlouhodobého 
finančního majetku nebo lze pořízení dlouhodobého finančního majetku účtovat přímo 
na příslušné majetkové účty (pokud nejsou vedlejší pořizovací náklady). 

Schéma účtování:
 211	–	Pokladna	 061	–	Podíly	–	ovládaná	nebo	ovládající	os.
	 221	–	Bankovní	účty	 062	–	Podíly	v	úč.	jedn.	pod	podst.	vlivem
 379	–	Jiné	závazky	 063	–	Ostatní	dlouhodobé	CP	a		podíly
 nákup (pořízení) cenných papírů a podílů 

(výdajový PD, výpis z účtu, faktura)

3.8  Dlouhodobý finanční m
ajetek
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3.8.4	 Prodej	dlouhodobého	finančního	majetku

Při prodeji dlouhodobého finančního majetku je třeba rozdělit účetní případ na dvě operace:
a)  tržbu – prodejní cena se zaúčtuje ve prospěch výnosů na účet 661 – Tržby z prodeje 

cenných papírů a podílů (souvztažně s účtem pohledávek či peněžními účty)
						211	–	Pokladna,	221	–	Bankovní	účty
378	–	Jiné	pohledávky,	resp.	311	–	Odběratelé	 661	–	Tržby	z	prodeje	CP	a	podílů

        prodejní cena

b)  úbytek prodaného majetku – pořizovací cena prodávaných CP či podílů se zaúčtuje 
na vrub nákladového účtu 561 – Prodané cenné papíry a podíly (souvztažně s účty CP, 
na kterých byly tyto majetkové CP a podíly zachyceny, tj. 061, 062, 063)

 061	–	Podíly	v	ovládaných	osobách
					062	–	Podíly	v	ÚJ	pod	podstatným	vlivem
     063 – Ostatní	dlouhodobé	CP	a	podíly																																					 					561	–	Prodané	CP	a	podíly

       pořizovací cena

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.11

Společnost FAMILY, a.s., nakoupila akcie firmy TROJA, a.s. a získala tak 60 % obchodní 
podíl na této společnosti. Jednalo se o nákup 400 ks akcií po 25 000 Kč. Provize makléři 
za zprostředkování nákupu akcií činila 400 tis. Kč. 
Dále společnost prodala akcie firmy REAL, a.s., ve které měla 10 % obchodní podíl. Prodala 
100 ks akcií po 2 900 Kč za akcii. Pořizovací cena jedné akcie činila 2 000 Kč. 

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. FAP od makléře za nákup 400 ks akcií společnosti TROJA, a.s. 10 000 000,–

2. FAP – provize makléře      400 000,–

3. Zařazení nakoupených akcií do obchodního majetku

4. Z běžného účtu uhrazena faktura za nákup akcií 10 000 000,–

5. FAV za prodej 100 ks akcií společnosti REAL, a.s.   2 900 000,–

6. Úbytek prodaných akcií

7. Z běžného účtu uhrazena faktura makléři – provize     400 000,–

3.8.5	 Výnosy	z	„držby“	dlouhodobého	finančního	majetku
Výnosy z „držby“ dlouhodobého finančního majetku se účtují na účty účtové skupiny  
66 – Finanční výnosy.

Z hlediska rozdílnosti zdanění výnosů z držení CP a  podílů na obchodních společnostech je 
nutné rozlišit tyto druhy příjmů (výnosů):

a)  příjmy (výnosy) z podílů na zisku
b)  úrokové příjmy (výnosy) z dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených

@
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Příjmy (výnosy) z podílů na zisku

Příjmy (výnosy) z podílů plynoucích z dlouhodobého finančního majetku účtovaného ve skupině  
06 – Dlouhodobý finanční majetek (na účtech 061, 062, 063) se účtují na straně Dal účtu 
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (souvztažně s pohledávkou za společností, 
která podíly na zisku vyplácí).

Zdanění podílů na zisku

Podíly na zisku, které plynou ze zdrojů v tuzemsku, se zdaňují zpravidla srážkovou daní ve výši  
15 % (pokud nesplňují podmínky pro osvobození od daně). V této částce ji příjemce také zaúčtuje, 
neboť povinnost zdanit je na straně společnosti, která podíly na zisku vyplácí. Takto zaúčtovaný 
výnos je pro příjemce výnosem nezahrnovaným do základu daně.  

Úrokové příjmy (výnosy) z dluhopisů, vkladních listů

Tyto příjmy podléhají zdanění obecnou sazbou daně (v roce 2022 = 19 %). Účtování je tedy obdobné 
jako u přijatých podílů na zisku, to jest na příslušný účet 66. účtové skupiny (např. účet 662 – 
Úroky). Tyto úrokové příjmy se nezdaňují srážkovou daní, ale výnos bude zahrnut do obecného 
základu daně a zdaněn daní z příjmů právnických osob.

P
Ř
ÍK
LA
D

   Příklad

Podnikatel nakoupil dne 1. 9. 2022 dluhopis za 200 000 Kč, který je splatný k 31. 12. 2023. 
Úrok je splatný při splatnosti dluhopisu. Roční úroková míra je 9 %.

Rok	2022
1.  Nákup dluhopisů (na základě smlouvy) 200 000 Kč 065.1 379
2. Z běžného účtu zaplaceno za nákup dluhopisů 200 000 Kč 379 221
3.  Naběhlý výnosový úrok za rok 2022 12 000 Kč 065.2 662

Rok	2023
1.  Výnosový úrok za rok 2023  18 000 Kč 065.2 662
2.  Nárok na úhradu nominální hodnoty dluhopisu 200 000 Kč 378 065.1
3. Nárok na výplatu úroků za roky 2022 a 2023 30 000 Kč 378 065.2
4. Na běžný účet připsána úhrada 230 000 Kč 221 378

Ú
LO
H
A

   Úloha 3.12

Podnikatel nakoupil 400 ks akcií společnosti TESLA, a.s. po 2 500 Kč (podnikatel má 5 % podíl 
na ZK společnosti). Společnost TESLA, a.s. vyplatila podnikateli podíly na zisku – hrubá výše 
podílu na zisku je 80 Kč na 1 akcii, srážková daň činí 15 %. 

Úkol: Zaúčtujte účetní případy spojené s akcemi společnosti TESLA, a.s.

Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal

1. Nákup 400 ks akcií společnosti TESLA, s.r.o. 1 000 000,–

2. Z běžného účtu uhrazen nákup akcií 1 000 000,–

3. Na běžný účet připsány podíly na zisku (netto)

&
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