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MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 

 

1/ Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody 

odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových odpisů. 

Charakteristickým rysem DHM a DNM je skutečnost, že umožňuje nebo rozšiřuje stávající podnikatelskou činnost 

podniku. Není tedy určen k prodeji. DFM má podnik proto, aby z něho dosáhl určitý výnos (např. dividendy). 

 

Dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv a zahrnuje: 

A) Dld hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03) 

 doba životnosti delší než 1 rok,  

 pořizovací cena vyšší než 40 000 Kč (tato hranice je stanovena v zákoně o daních z příjmů, proto je často použita 

i pro ocenění v účetnictví).  

 pozemky, budovy a stavby se řadí vždy do DHM bez ohledu na pořizovací cenu nebo dobu použitelnosti. 

Pokud se majetek odpisuje, patří do skupiny 02, pokud se neodpisuje na 03. 

Odpisovaný majetek se postupně opotřebovává a míru tohoto opotřebení vyjadřují odpisy. Oprávky = suma odpisů. 

Drobný hmotný majetek (např. mobil – s cenou nižší než 40 000 Kč) účtujeme ihned do nákladů – 501.  

B) Dld nehmotný majetek (účtová skupina 01) 

 doba životnosti delší než 1 rok, 

 pořizovací cena vyšší než 60 000 Kč (tato hranice je stanovena v zákoně o daních z příjmů, proto je často použita 

i pro ocenění v účetnictví).  

 patří sem zejména zřizovací výdaje (výdaje spojené se založením nového podniku, např. soudní a notářské 

poplatky, nájemné, atd.), software, ocenitelná práva (know-how, licence,...) 

 drobný nehmotný majetek účtujeme ihned do nákladů - 518 

C) Dld finanční majetek (účtová skupina 06) 

 aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, nebo půjčuje s cílem dld investovat volné peněžní prostředky a získat 

výnos (dividendy, úroky,atd). 

 

Oceňování 

a) pořizovací cenou: touto cenou se pořizuje majetek při pořízení koupí. Pořizovací cena = cena pořízení + náklady 

spojené s pořízením majetku.  

Nákladem spojeným s pořízením majetku je např.: doprava (i vnitropodniková), montáž, clo, náklady spojené s uvedením 

předmětu do užívání, atd.  

 PC dld majetku se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. 

 PC dld majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení. 

b) vlastními náklady: DHM a DNM pořízený vlastní činností (nesmí zahrnovat zisk a u fyzické osoby ani hodnotu 

vlastní práce).  

c) reprodukční pořizovací cena: použije se u majetku pořízeného darem, přebytek zjištěný při inventarizaci, tam kde 

není možné cenu zjistit jiným způsobem – cenu stanoví soudní znalec z oboru. 

 

Odpisy 

Opotřebení majetku: fyzické (v důsledku užívání) a morální (v důsledku technické zaostalosti). Opotřebení dld majetku 

je vyjádřeno odpisy. Oprávky = suma odpisů. Zůstatková cena = pořizovací cena – oprávky. 

Účtují se odpisy účetní, často si ale ÚJ stanoví, že se účetní odpisy rovnají daňovým a ty se účtují. 

 

Druhy odpisů: 

a) účetní: mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Pouze u DHM a DNM. Podnik sestaví odpisový plán, ve 

kterém uvede metody pro výpočet účetních odpisů.  

1) odpisy časové – vychází se z doby použitelnosti majetku. Většinou se počítají s přesností na měsíce.  

Př. podnik pořídil v červenci 2011 počítač za 80 000 Kč, doba použitelnosti 40 měsíců. ÚJ se rozhodla, že bude odpisovat 

od prvního dne následujícího měsíce. 

Měsíční odpis: 80 000/40 = 2000 Kč 

2011 5 * 2000 = 10 000 Kč 
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2012 12 * 2000 = 24 000 Kč 

2013 12 * 2000 = 24 000 Kč 

2014 11 * 2000 = 22 000 Kč 

2) odpisy výkonové – vychází se z množství výkonů, které podnik získá. 

Př. podnik pořídil v roce 2011 nákladní auto za 2 500 000 Kč. Předpokládaný počet ujetých km 500 000 km. V prvním 

roce bylo ujeto 50 000 km, v druhém roce 90 000 km, atd. 

Odpis za 1 km  2 500 000/500 000 = 5 Kč/km 

2011   50 000 km * 5 Kč = 250 000 Kč 

2012   90 000 km * 5 Kč = 450 000 Kč 

Celkem můžeme odepsat jen částku odpovídající vstupní ceně.  

 

b) daňové odpisy: jsou upraveny zákonem o daních z příjmů. Podnik zařadí pořízený DHM do jedné z šesti odpisových 

skupin (dle přílohy zákona). Pro každou skupinu zákon stanoví minimální dobu odpisování. Poté podnik rozhodne, zda 

bude odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně, tento způsob pak nesmí po celou dobu odpisování změnit. Odpisování je 

možné přerušit. Odpisy se počítají jako roční a zaokrouhlují se na celé Kč nahoru. 

1) rovnoměrné odpisování (lineární): způsob výpočtu: (VC * roční odpisová sazba)/100 

2) zrychlené odpisování (degresivní): při tomto způsobu jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném 

odpisování. Způsob výpočtu: v 1. roce: VC/koeficient, v dalších letech: (2 * ZC)/k – n. 

 

Odpisy DNM: odpisy se počítají s přesností na měsíce.  

 Pokud má ÚJ právo užívat DNM na dobu určitou, vypočítají se: VC/počet měsíců sjednané doby.  Roční odpis 

bude součin měsíčního odpisu a počtu měsíců, po které v daném účetním období majetek vlastnila.  

 V ostatních případech se VC vydělí počtem měsíců stanovených v zákoně o daních z příjmů, např. u softwaru je 

to 36 měsíců, u zřizovacích výdajů 60 měsíců.  

 Odpisování DNM začíná od prvního dne následujícího měsíce po zařazení DNM do majetku a odpisování nelze 

přerušit.  

 

Technické zhodnocení: v případě TZ dochází ke zvýšení vstupní i zůstatkové ceny dld majetku a výpočet daňových 

odpisů se provádí podle sazeb a koeficientů uvedených v posledním sloupci tabulek uvedených v zákoně o daních 

z příjmů. Při zrychleném odpisování se změní také hodnota „n“ na počet let, po které byl majetek odpisován ze zvýšené 

zůstatkové ceny. Doba odpisování se většinou prodlouží.  

 

Účtování odpisů: vypočtené odpisy jsou pro ÚJ nákladem, souvztažně s účtem oprávek:  551/07. nebo 08. 
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2/ Účtová třída 0 – Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku. Způsoby pořízení a vyřazení DHM – koupě, aktivace, 

darování, převod z osobního vlastnictví, škody a prodej, jejich účtování a dokladování (inventární karta). Zaúčtování 

popsaných způsobů pořízení a vyřazení. 

 

Způsoby pořízení dld majetku: 

A) koupí (dodavatelským způsobem): do doby, než je majetek zařazený do užívání se náklady spojené s jeho pořízením 

účtují 041;042/321, na základě „Protokolu o zařazení“ se přeúčtuje na 01.;02.;03./041 nebo 042 

Při nákup ze zahraničí: 

a) dodavatel z EU: ÚJ si sama vypočítá DPH, kterou je povinna přiznat na výstupu (tzv. přidanění 349/343) a ihned si 

nárokuje nárok na odpočet 343/349. 

b) dodavatel mimo EU: celní orgán vyměří clo, které je součástí pořizovací ceny (041,042/379). Clo vstupuje do základu 

daně pro výpočet DPH. Tzn. při výpočtu DPH sečteme pořizovací cenu + clo a z této částky vypočítáme DPH podle 

příslušné sazby – buď 15 % nebo 21 %) 

 

V některých případech požaduje dodavatel předem zálohu, ta se účtuje na 051 nebo 052.  

Úhrada faktury dodavateli může být provedena např. z banky 321/221, z pokladny321/211, z úvěru 321/ 231 nebo 461 

 

Př. účtování u neplátce DPH. 

1) uhrazena záloha dodavateli z BÚ  50 000 Kč 052/221 

2) FP na nákup stroje    90 000 Kč 042/321 

3) zúčtování zálohy     50 000 Kč 321/052 

4) doplatek faktury z BÚ   40 000 Kč 321/221 

5) FP za montáž stroje    8 000 Kč 042/321 

6) uvedení stroje do užívání   98 000 Kč 022/042 

 

Kdyby se jednalo o DNM, použij místo účtu 052 účet 051, místo účtu 042 účet 041 a místo účtu 022 účty ve skupině 01. 

  

B) vlastní činností: použijeme účty Aktivace (účtová skupina 62).  

Př. 1) vynaložené náklady na pořízení DHM vlastní činností  

(spotřeba materiálu, energie, mzdy,...)      200 000 Kč 5../různé účty (např. 501/112) 

2) Aktivace majetku ve výši skutečných nákladů   200 000 Kč 042/624 

3) uvedení do užívání       200 000 Kč 02./042 

Pokud by se jednalo o vnitropodnikové služby, pak 04./622 

U DNM použijeme účty 041,623 a skupinu 01. 

 

C) bezúplatné nabytí: 

 darováním  01,02,03/413 

 po skončení finančního leasingu 02./08. (stejně se zaúčtuje majetek, nově zjištěný při inventarizaci, pokud 

jde o majetek, který se odpisuje. Pokud se při inventarizaci zjistí majetek, který se neodpisuje, účtujeme 03./413). 

 

D) vkladem od společníka: 01,02,03/41. (buď 411 nebo 413, podle toho, zda se jedná o vklad do ZK nebo mimo ZK. 

Pokud jde o vklad do ZK, pak do doby, než je proveden zápis do OR, se použije účet 419). 

 

E) přeřazením z osobního užívání: 01,02,03/491 

- týká se pouze fyzické osoby, tj. podnikatele, který vede účetnictví. U obchodních společn. tento případ nemůže nastat.  

 

Způsoby vyřazení dld majetku: 

- fyzickou likvidací v důsledku opotřebení nebo poškození, prodejem, darováním, v důsledku manka, přeřazením do 

osobního užívání. 

Existují dvě varianty: 

1) dld majetek je zcela odepsán (VC = oprávky), pak se zaúčtuje 08./02. Př. podnik vyřazuje auto, jeho VC je 120 000 

Kč, oprávky jsou ve stejné výši 120 000 Kč. 082/022 
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2) dld majetek je odepsán jen částečně: nejdříve musíme doúčtovat zůstatkovou cenu a pak teprve vyřadit z evidence 

v pořizovací ceně.  

Majetek, který se neodpisuje, např. pozemek: Př. vyřazení prodaného pozemku: 541/031 

Účtování se liší, podle důvodu vyřazení: princip účtování u majetku který se odpisuje: DŮVOD VYŘAZENÍ/OPRÁVKY 

A) likvidace v důsledku opotřebení: 551/082. Př. VC auta je 750 000 Kč, dosavadní oprávky 100 000 Kč. Důvodem 

vyřazení je opotřebení.  

 doúčtování ZC: 650 000 Kč  551/082 

 vyřazení z evidence v PC 750 000 Kč  082/022 

 

B) prodej dld majetku: VC stroje 500 000 Kč, dosavadní oprávky 100 000 Kč.  

 doúčtování ZC: 400 000 Kč 541/082 

 vyřazení z evidence  500 000 Kč 082/022 

 prodej stroje 311/641 

 

C) v důsledku škody nebo manka: důvod...549 nebo 582/08. 

Př. Při inventarizaci se zjistilo, že chybí notebook. VC činila 100 000 Kč, dosavadní oprávky 75 000 Kč. Manko bylo 

předepsáno k úhradě zaměstnanci ve výši zůstatkové ceny.  

a) doúčtování ZC 25 000 Kč 549/082 

b) vyřazení z evidence 100 000 Kč 082/022 

c) předpis náhrady škody zaměstnanci 25 000 Kč 335/648 

 

V případě, že by došlo ke škodě na majetku v důsledku živelné pohromy 582/082, nebo krádeže kde by byl pachatel 

neznámý 549/082. Předpis náhrady škody pojišťovně u živelných událostí 378/688, u ostatních událostí 378/648, pokud 

by částka náhrady od pojišťovny nebyla do konce účetního období potvrzena, pak 388/648. 

 

D) darování: důvod 543 

Př. Vstupní cena darovaného auta 100 000 Kč, dosavadní oprávky 80 000 Kč.  

a) doúčtování ZC 20 000 Kč  543/082 

b) vyřazení z evidence  100 000 Kč 082/022 

c) plátce DPH musí ještě odvést DPH finančnímu úřadu  543/343 

 

E) přeřazení do osobního užívání: 491 

Př. Vstupní cena auta 400 000 Kč, dosavadní oprávky 100 000 Kč. 

a) doúčtování ZC 300 000 Kč 491/082 

b) vyřazení z evidence  400 000 Kč 082/022 

 

Vyřazení DHM, který se neodepisuje, např. pozemky. Př. podnik prodal pozemek, jeho PC byla 400 000 Kč. Prodejní 

cena byla 300 000 Kč. 

a) prodej pozemku  300 000 Kč  311, 221, 211/641 

b) vyřazení z evidence  400 000 Kč 541/031 

 

Pro každý dld majetek podnik vystaví inventární kartu, ta obsahuje zejména: 

 název a popis majetku 

 datum a způsob jeho pořízení 

 datum uvedení do užívání 

 ocenění majetku 

 metoda odpisování 

 informace o zůstatkové ceně 

 datum a způsob vyřazení.  

 

1x za rok se provádí inventura DM. 

Při pořízení DM vypisujeme zápis o pořízení DM, při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.  
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Č. Dokl Účetní případ Kč MD D 

1. FP Za výrobní linku, cena bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

 

 

1 800 000 

 

 

 

 

 

2. VPD Hotově zaplacena montáž výrobní linky, cena bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

40 000   

3. VÚD Přeprava výrobní linky provedena ve vlastní režii 15 000   

4. VPD Pojištění přepravy výrobní linky 5 000   

5. VÚD Zařazení linky do užívání    

6. VBÚ Úhrada faktury za nákup výrobní linky    

7. FP Za nákup osobního auta (zařazeno do majetku) 400 000   

8. VÚD Odpis výrobní linky (2OS, doba odpisování 5 let, zrychleně, 

v prvním roce 5, v dalších letech 6. 

   

9. FP  Nákup softwaru, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

120 000   

10. VÚD Instalace softwaru ve vlastní režii 15 000   

11. VÚD Zařazení softwaru do užívání    

12. VBÚ Záloha na nákup tiskařského stroje (vyúčtování proběhne ve 

stejném měsíci) 

500 000   

13. VBÚ Částečná úhrada faktury za software (viz b. 9.) 50 000   

14. VÚÚ Zbývající část faktury (bod 9 a 13.) uhrazena z bankovního úvěru 

(splatnost 3 roky) 

   

15. FP Za nákup tiskařského stroje, cena bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

vyúčtování zálohy 

zbývá k úhradě 

1 000 000 

 

 

500 000 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

------- 

16. VÚD Zařazení tiskařského stroje do užívání    

17. VÚD Při inventarizaci zjištěn stroj, který nebyl evidován v účetnictví. 

Odhadem znalce je stanovena reprodukční PC. 

80 000   

18. VÚD Při inventarizaci zjištěn originál obrazu, který nebyl evidován 

v účetnictví.  

200 000   

19. VÚD Vyřazení osobního automobilu převodem do osobního 

vlastnictví. PC 720 000 Kč, dosavadní oprávky 540 000 Kč 

a) doúčtování zůstatkové ceny 

b) vyřazení z evidence 

   

20 VÚD Vyřazení mrazicího boxu z důvodu fyzické likvidace. PC 

140 000 Kč, dosavadní oprávky 120 000 Kč 

a) doúčtování ZC 

b) vyřazení z evidence 

   

21. VÚD Vyřazení pozemku z důvodu prodeje, PC 850 000 Kč    

22. FV Za prodej pozemku    

23. VÚD Vyřazení kopírovacího stroje z důvodu krádeže. PC 240 000 Kč, 

dosavadní oprávky 80 000 Kč 

a) doúčtování ZC 
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b) vyřazení z evidence 

24. VÚD Vyúčtování náhrady škody od pojišťovny 150 000   

25.  FP Nákup stroje z Německa, 10 000 EUR, kurz 1 EUR/27 Kč 

Samovyměření DPH 21 % 

Nárok na odpočet DPH 21 % 

   

26. VBÚ Zaplacena faktura za stroj 274 000   

27. VÚD Kurzový rozdíl (viz 25. a 26.)    

28. VPD Zakoupen obraz do kanceláře ředitele 68 000   

29. VÚD Při inventarizaci bylo zjištěno, že tržní cena stroje je nižší, než je 

cena, ve které je majetek veden v účetnictví. Podnik vytvoří 

opravnou položku na dočasné snížení hodnoty stroje. 

50 000   

30. VÚD ÚJ zjistila, že pominuly důvody pro existenci opravné položky 

k majetku. Zrušení opravné položky  

50 000   


