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8) Dlouhodobý majetek 
Členění majetku, způsoby pořízení DM, druhy vstupní ceny, druhy leasingu, opotřebení DM, odpisy, způsoby 

vyřazení majetku a náležitosti s tím spojené, zůstatková cena, oprava a údržba, technické zhodnocení, 

evidence DM.  

 
Charakteristickým rysem dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a dlouhodobého nehmotného majetku 
(DNM) je skutečnost, že umožňuje stávající podnikatelskou činnost podniku nebo rozšiřuje tuto činnost. Není 
tedy určen k prodeji. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) získává a drží podnik proto, aby z něho dosáhl určitý 
výnos (např. dividendy). 
 
Dlouhodobý majetek je fixní, stálý, slouží podniku dlouhou dobu (déle než 1 rok). Dělí se na:  

 hmotný (pozemky, budovy, stroje), pořizovací cena: víc než 40 000Kč 
 nehmotný (patenty, licence, práva, atd.), pořizovací cena: víc než 60 000Kč 
 finanční (dld finanční majetek - podíly, účasti, cenné papíry) 

Majetek, jehož cena je nižší než výše uvedená označujeme jako drobný.  
 Dld hmotný majetek – slouží podniku dlouhou dobu a postupně se opotřebovává a znehodnocuje, 

míra tohoto opotřebení je vyjádřena odpisy. Tzn. že majetek postupně přenáší svoji hodnotu ve formě 
odpisů do nákladů podniku. Patří sem budovy, stavby, stroje a výrobní zařízení, dopravní prostředky. 
Dále také pozemky a umělecká díla – které se ale podle zákona o účetnictví neodepisují). Tento 
majetek můžeme také členit na movitý a nemovitý.  

 Dld nehmotný majetek – tvoří za úplatu získaná různá oprávnění, např. patenty, licence, autorská 
práva, software, obchodní značka firmy, goodwill. 

 Dld finanční majetek – tvoří finanční účasti podniku (podíly) v jiných podnicích, CP (akcie, dluhopisy), 
které podnik nakoupil jako dld investici. 

Dld majetek se pořizuje koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), převodem, leasingem.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Způsoby pořízení majetku: 

 koupí (dodavatelským způsobem) 

 vlastní výrobou 

 darováním 

 převodem z osobního vlastnictví podnikatele. 
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Druhy vstupní ceny 
a) pořizovací cena: 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.  

 Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. 

 Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení. 
b) vlastní náklady: DHM a DNM pořízený vlastní činností (nesmí zahrnovat dosažený zisk a u podnikající 
fyzické osoby ani hodnotu vlastní práce).  
c) reprodukční pořizovací cena: použije se u majetku pořízeného darem, převodem z osobního vlastnictví 
podnikatele, přebytek zjištěný při inventarizaci, a vždy tam kde není možné cenu zjistit jiným způsobem – cenu 
stanoví soudní znalec z daného oboru. 
 
Druhy leasingu 
Leasing představuje pronájem, kdy poskytovatel leasingu = pronajímatel - vlastník dané věci, dočasně 
přenechává tuto věc k užívání jinému subjektu = nájemci. Nájemce se za tuto službu zavazuje platit nájemné = 
leasingové splátky.  
1) Finanční leasing – po skončení nájmu dochází k odkoupení předmětu nájmu nájemcem, který se stává 
novým vlastníkem dané věci. Pronajímatel převádí vlastnická práva k předmětu na nájemce.  
2) Operativní leasing – také označovaný jako provozní leasing. Jde o krátkodobý pronájem. Po skončení nájmu 
nedochází k převodu vlastnických práv. Předmět nájmu se vrací zpět pronajímateli.  
 
Opotřebení majetku:  
1) fyzické (v důsledku užívání = např. zrezivění, ulomení, povětrnostní vlivy, atd. ) 
2) morální (v důsledku technické zaostalosti).  
Opotřebení dld majetku je vyjádřeno pomocí odpisů. Oprávky = suma odpisů. Zůstatková cena = pořizovací 
cena – oprávky. 
 
Druhy odpisů: 
a) účetní: mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Odepisujeme pouze DHM a DNM. Podnik si 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 2015 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 
2015 5 * 2000 = 10 000 Kč 
2016 12 * 2000 = 24 000 Kč 
2017 12 * 2000 = 24 000 Kč 
2018 11 * 2000 = 22 000 Kč 
2) odpisy výkonové – vychází se z množství výkonů, které podnik získá. 
Př. podnik pořídil v roce 2015 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 
2015   50 000 km * 5 Kč = 250 000 Kč 
2016   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 zaokr. 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. 
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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.  
 
Vypočtené odpisy jsou pro podnik nákladem. 
 
Zůstatková cena: představuje rozdíl mezi vstupní cenou dld majetku a celkovou výší odpisů (oprávkami). 
Platí: ZC = VC - oprávky 
 
Způsoby vyřazení dld majetku: 
- fyzickou likvidací v důsledku opotřebení nebo poškození, prodejem, darováním, v důsledku manka, 
přeřazením do osobního užívání. 
Při pořízení DM vypisujeme zápis o pořízení DM, při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.  
 
Evidence majetku 
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. 
 

Oprava a údržba 
Oprava: odstranění následků fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu (např. výměna poškozené součástky).  
Údržba: je soustavná činnost, pomocí které se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se poruchám a 
odstraňují se drobnější závady. 
 
Technické zhodnocení: dle zákona o daních z příjmů se jedná o výdaje na dokončené nástavby, přístavby a 
stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve 
zdaňovacím období částku 40 000 Kč. 
Rekonstrukce: takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 
parametrů. 
Modernizace: představuje rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 
 
 


