
 



                                                                                                                                                                                                

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá posouzením hospodaření s dlouhodobým hmotným 

majetkem v účetní jednotce TEMPO, obchodní družstvo. Teoretická část je zaměřena na 

vymezení základních pojmů, které s majetkem a hospodařením s ním souvisejí a to 

z účetního i daňového hlediska. Pozornost je zaměřena zejména na pořizování, oceňování, 

odpisování, vyřazování a inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku. V praktické části 

jsou podrobně analyzovány jednotlivé oblasti včetně technického zhodnocení a nákladů na 

opravy. Zvlášní kapitola je věnována možnostem daňové optimalizace při výpočtu daně 

z příjmů. Závěrečná část obsahuje posouzení zda účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým 

hmotným majetkem efektivně, hospodárně a v souladu s platnými předpisy. 
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Abstract 

 

The thesis deals with the management of tangible assets in the entity TEMPO, 

business team. The theoretical part is focused on the definition of the basic concepts which 

with the assets and management associated with it and accounting and tax aspects. 

Attention is focused on the acquisition, valuation, depreciation, disposals and inventory of 

the tangible assets. In the practical part are analysed in detail in each area, including 

technical improvements and the cost of repairs. Particular chapter is devoted to the 

possibilities of tax optimization when calculating income tax. The final section includes an  

assessment of whether the entity manages with tangible assets efficiently, economically 

and in accordance with the legislation in force. 
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Úvod 

Každá účetní jednotka (podnik) vzniká za určitým účelem – prodávat zboží, vyrábět 

výrobky nebo poskytovat služby. K zajištění svého podnikatelského záměru musí být 

vybavena majetkem, který představuje aktiva dané účetní jednotky. Jednou 

z nejdůležitějších složek aktiv je dlouhodobý hmotný majetek. Na tento majetek je možné 

pohlížet ve dvou rovinách, a to z účetního a daňového hlediska. Z účetního pohledu je 

zapotřebí se řídit náležitostmi uvedenými v zákonu 563/1991 Sb., o účetnictví, daňová 

oblast v nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem je upravena v Zákonu o daních 

z příjmů.  

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na dlouhodobý hmotný majetek a na 

hospodaření s tímto majetkem ve vybrané účetní jednotce. Pozornost bude zaměřena 

zejména na činnosti, jako je pořízení, ocenění, evidence, zatřídění, odpisování, 

inventarizace a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. S hospodařením velmi úzce 

souvisí rovněž náklady na opravy a udržování a technické zhodnocení majetku. Proto 

těmto oblastem budou věnovány zvláštní kapitoly.  

 

Tato práce vychází nejen z teoretických poznatků, ale především z praktických 

činností, které jsou v účetní jednotce uskutečňovány a je napsána v souladu s právními 

předpisy platnými k 31.12.2011. 

 

Abych mohla jednotlivé oblasti a činnosti v účetní jednotce podrobně popsat, je 

zapotřebí nejprve vymezit základní pojmy, týkající se dané problematiky. O tom pojednává 

kapitola 1 – 4. V praktické části jsou popsány konkrétní činnosti účetní jednotky na 

základě důkladného prostudování vnitropodnikových předpisů. Pro vymezení konkrétních 

čísel bylo zapotřebí provést analýzu příslušných účtů v analytické evidenci účetní 

jednotky. Tato oblast je vymezena v kapitolách 5 a 6. V závěrečné části jsem se snažila 

posoudit, zda vybraná účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem 

efektivně, hospodárně a v souladu s platnými předpisy.  
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1 Vymezení dlouhodobého hmotného majetku 

Tato kapitola bude zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého hmotného 

majetku, právní předpisy, které upravují problematiku dlouhodobého hmotného majetku 

(dále jen DHM), rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na DHM.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi základní složky, kterou podnikatel využívá 

ke své podnikatelské činnosti. Nejdůležitějším atributem DHM je jeho účel. A sice má 

umožňovat, ulehčovat nebo rozšiřovat stávající podnikatelskou činnost. Za normálních 

okolností tak není určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v činnosti společnosti. 

 

K základním rysům dlouhodobého majetku patří: 

 stálost, neměnnost věcné podoby a podstaty (zůstává stejný nebo se opotřebovává), 

 úbytek hodnoty, který se vyjadřuje odpisem (některé složky majetku s postupujícím 

časem neztrácejí hodnotu, ale naopak ji získávají – např. sbírky), 

 dlouhodobost používání (doba použitelnosti je určena minimálně na dobu  1 roku), 

 použití pro výkon podnikových činností, 

 výši vstupní ceny si účetní jednotky stanovují ve svých vnitropodnikových 

předpisech. [1]   

   

Pohled na DHM se z účetního a daňového hlediska neztotožňuje. Existují zde 

odlišnosti nejen v definicích, ale také v zařazení, odpisování a dalších úkonech.  

 

1.1 Dlouhodobý hmotný majetek z účetní pohledu 

Z účetního hlediska jsou za dlouhodobý hmotný majetek považovány: 

 pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud nejsou zbožím), 

 stavby, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace (bez ohledu 

na výši ocenění), 

 byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., 

 předměty z drahých kovů (bez ohledu na výši ocenění) a umělecká díla, 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením (s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění 

určené účetní jednotkou), dále 
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 dospělá zvířata a jejich skupiny, pěstitelské celky trvalých porostů a jiný 

dlouhodobý hmotný majetek. [1]   

 

1.2 Dlouhodobý hmotný majetek z daňového pohledu 

Z hlediska zákona o daních z příjmů se hmotným dlouhodobým majetkem rozumí: 

 samostatné movité věci, nebo soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší 

než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, 

 budovy, domy, byty a nebytové prostory, 

 stavby (s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa a oplocení, které slouží k zajišťování lesní výroby  

a myslivosti), 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (§ 26  odst. 9 

Zákona o daních z příjmů, dále jen ZDP), 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, u kterých je vstupní cena vyšší než 40 000 Kč 

 a další majetek vymezený v ZDP. 

 

1.3 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) vymezuje § 14 odst. 6 vyhlášky      

č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. DDHM tak 

představují movité věci, případně soubory majetku, které jsou charakterizovány 

samostatným technicko-ekonomickým určením. Jejich doba použitelnosti je delší než 1 rok 

a ocenění jedné položky je v částce 3.000 Kč a vyšší, nepřesahuje ovšem částku        

40.000 Kč. Účetní jednotka však má právo rozhodnout vnitřním předpisem o stanovení 

nižší spodní hranice a zařadit tak do DDHM i majetek s nižší pořizovací cenou než je 

3.000 Kč. 

 

1.4 Právní předpisy upravující DHM 

Každá podnikatelská účetní jednotka se musí při provozování své činnosti  

a hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem řídit těmito právními předpisy: 

 Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., 

 Zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., 

 Vyhláška 500/2002 Sb., 

 Český účetní standard 013. 
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2 Hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

 V rámci efektivního hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem, se musí 

účetní jednotka řídit výše uvedenými právními předpisy. Dlouhodobý hmotný majetek 

musí být využíván jen pro účely, ke kterým je určen a pořizován.   

  

2.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Účetní jednotka může dlouhodobý hmotný majetek pořídit nejčastěji těmito 

základními způsoby: 

 investiční výstavbou (dodavatelsky = koupí, nebo provedenou ve vlastní režii), 

 bezúplatným nabytím (darováním), 

 bezúplatným nabytím na základě povinnosti, která vyplývá z právního předpisu 

(převodem na základě např. elektrizačního, plynárenského a vodního zákona), 

 novým zjištěním (majetek v účetnictví dosud nezachycený), 

 přeřazením z osobního užívání do podnikání, 

 vkladem majetku společníky, 

 nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (na základě finančního leasingu), 

 nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti.[2] 

 

Mezi další způsoby pořízení DHM patří přebytek (kdy skutečný stav je vyšší než 

stav, který má účetní jednotka uvedený v účetnictví), jenž je vyčíslen při inventarizaci 

majetku. Tento přebytek tak nemá účetní jednotka možnost doložit řádným účetním 

dokladem nebo dokázat jiným způsobem určeným zákonem. Přebytek tak není považován 

za výnos a je zaúčtován na vrub náležitého účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 

oprávek k tomuto majetku.[1]  

 

 2.2 Evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Účetní jednotka má v dlouhodobém majetku vloženo spoustu peněz a rovněž se 

jedná o majetek, který slouží společnosti po řadu let. Je proto naprosto nezbytné, aby byl 

řádně evidován.  

Evidence majetku tedy slouží zejména pro: 

 kontrolu majetku a jeho inventarizace, 

 odpisování majetku, účetnictví a daně, 
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 úhrady škod na majetku od pojišťoven – pokud dojde ke škodám úmyslně či 

živelnou událostí, je evidence výborným pomocníkem při vyčíslení škod, 

 přehled o finanční hodnotě firmy atd. 

 

2.3 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Při oceňování DHM se musí každá účetní jednotka řídit zákonem o účetnictví, ve 

kterém je vymezeno, že majetek je oceňován ke dvěma základním okamžikům, a to: 

 k momentu, kdy nastal účetní případ způsobem uvedeným v § 25 zákona  

o účetnictví, 

 ke konci rozvahového dne či k jinému okamžiku, ke kterému je sestavena účetní 

závěrka způsobem podle § 27 zákona o účetnictví.  

Na základě těchto skutečností uvedených v zákoně o účetnictví je DHM oceňován: 

 pořizovací cenou, 

 vlastními náklady, 

 reprodukční pořizovací cenou. 

 

2.3.1 Pořizovací cena 

Pořizovací cenou oceňuje účetní jednotka majetek, který pořídila za úplatu. Tato 

cena zahrnuje včetně pořízení také náklady, které s pořízením daného majetku souvisejí. 

Těmito náklady se rozumí zejména správní poplatky, přípravné práce, dopravné, montáž, 

clo atd. Výčet těchto nákladů je velice obsáhlý a je vymezen zákonem.  

 

Ocenění jednotlivého DHM se zvyšuje o provedené technické zhodnocení, které 

bylo na konkrétním majetku provedeno. A rovněž je zákonem určeno, že účetní jednotka je 

povinna snížit ocenění DHM o dotaci, která na jeho pořízení byla poskytnuta. 

 

Do pořizovací ceny nezahrnujeme: 

 opravy a údržbu,  

 náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu, 

 daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o dani z příjmu 

neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu 

nemovitostí, 

 kursové rozdíly, 
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 smluvní pokuty a úroky z prodlení, případně jiné sankce ze smluvních vztahů.[3]   

 

2.3.2 Vlastní náklady 

Tímto způsobem oceňuje účetní jednotka DHM, který byl vytvořen vlastní činností. 

Do vlastních nákladů pak zahrnuje jak přímé tak nepřímé náklady, jenž souvisejí 

s vytvořením konkrétního DHM. 

 

2.3.3 Reprodukční pořizovací cena 

V tomto případě je ocenění chápáno jako cena, za níž byl DHM pořízen v době, 

kdy o něm účetní jednotka účtuje. Cenu má účetní jednotka možnost určit ve vazbě na 

cenu, za kterou se podobný výrobek nachází na trhu. Případně postačí odborný odhad.  

 

2.4 Technické zhodnocení 

Technické zhodnocení je daňovým pojmem, který je vymezen zákonem                 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a konkrétně definován v § 33. Tento pojem je však 

běžně využíván i v účetních předpisech. 

 

2.4.1 Technické zhodnocení z účetního pohledu 

Technickým zhodnocením se z účetního pohledu rozumí výdaje na dokončené 

nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud jejich 

úhrn převýší částku 40 000 Kč. Dle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se ocenění 

jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož 

účtování a odpisování je účetní jednotka oprávněna.[1] 

 

2.4.2 Technické zhodnocení z daňového pohledu 

Z definice uvedené v ZDP se technickým zhodnocením rozumí: 

1. 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. Zákon dále umožňuje považovat za 

technické zhodnocení, i pokud tyto výdaje nepřesáhly požadovanou částku, ale 

poplatník se přesto rozhodl tyto výdaje za technické zhodnocení považovat. 

2. Rekonstrukcí se pro tyto účely rozumí zásahy do majetku mající za následek změnu 

účelu nebo technických parametrů. 
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3. Modernizací rozumíme rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti daného 

majetku.[1] 

 

Stejně jako u účetních pohledu na technické zhodnocení i zde platí, že technické 

zhodnocení zvyšuje vstupní cenu u rovnoměrného odpisování a v případě zrychlených 

odpisů také zůstatkovou cenu příslušného majetku v tom zdaňovacím období, ve kterém 

bylo technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého k užívání. 

 

2.5 Opravy a udržování DHM 

Na rozdíl od technického zhodnocení není pojem oprava v ZDP vymezen. Definuje 

ho např. vyhláška č. 500/2002 Sb. Za opravu lze považovat odstranění částečného 

fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího či 

provozuschopného stavu. A to i při použití jiných než původních materiálů, dílů nebo 

technologií, pokud tak nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním dochází ke 

zpomalení fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují se drobnější 

závady. Opravovat a udržovat dlouhodobý majetek lze až po jeho zařazení do užívání. Do 

okamžiku, ve kterém je majetek uveden do užívání se tyto náklady stávají součástí 

pořizovací ceny příslušného majetku. 

 

V praxi někdy bývá velmi obtížné rozlišit, zda se jedná o opravu dlouhodobého 

majetku či o technické zhodnocení. Např. při výměně okenních rámů za plastové pokud 

zůstane zachovaný rozměr a tepelná izolace se jedná o opravu. Výměna oken za okna 

s jinými rozměry a jinými tepelně izolačními vlastnostmi už představuje technické 

zhodnocení. 

 

2.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

 Neodmyslitelnou součástí každé podnikatelské činnosti je využívání majetku 

(aktiv). Díky těmto aktivům je daný podnik schopen produkovat zboží či služby a jejich 

následným zpeněžením pak dosahuje ekonomického zisku. Efekt jednotlivých aktiv nám 

neudává pouze jejich spotřebované množství, ale především jejich doba využitelnosti = 

životnosti. Na základě této skutečnosti je majetek rozlišován na krátkodobý a dlouhodobý. 
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Dlouhodobý majetek lze spotřebovávat postupně a to v rámci delšího časového 

horizontu. Hlavní rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým majetkem se neprojevuje 

pouze v délce spotřeby, ale především v jeho zachycení v účetnictví dané účetní jednotky. 

Protože dlouhodobý majetek je v podniku používán po dobu několika let, není možné jeho 

pořizovací cenu zahrnout do nákladů jednorázově. Musí docházet k postupnému přenášení 

hodnoty majetku ve formě odpisů do nákladů, po celou dobu jeho životnosti. Odpis tak 

představuje trvalé snížení hodnoty majetku v důsledku fyzického či morálního opotřebení. 

  

Pro Českou republiku byly vytvořeny legislativou dvě soustavy odpisování – účetní 

a daňová. Každá z nich má své specifické poslání a dvě funkce. Pro účetní jednotku jsou 

obě velmi důležité, ovšem každá jiným způsobem, neměly by proto být zaměňovány. Dle 

zákona o daních z příjmů odepisuje DHM účetní jednotka, která: 

 

 je vlastníkem daného majetku, nebo má jiné právo k jeho užívání; dále organizační 

složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu; státní podnik; národní podnik  

a státní organizace příslušné hospodařit s majetkem státu; nástupnická společnost 

nebo družstvo zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva při 

přeměnách podle obchodního zákoníku, 

 používá majetek v případech, kdy je vlastnické právo k movitým věcem nabýváno 

na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci,  

 používá majetek v případech smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků 

převodem práva, 

 je uživatelem majetku a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svůj 

účet (je oprávněna k odepisování realizovaného zhodnocení).[4] 

 

2.6.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisování dlouhodobého hmotného majetku se řídí účetními předpisy, které 

se přímo vztahují na účetní jednotky definované v § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.,        

o účetnictví. Účelem účetních odpisů je vyjádření trvalého snížení hodnoty 

(dlouhodobého) majetku. Toto vyjádření musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti 

majetku. [1]   
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Z účetního odpisování je vyloučen majetek, který má tzv. trvalou hodnotu. Sem 

patří zejména pozemky a umělecká díla. Tomuto majetku je v účtové osnově vyhrazena 

skupiny 03 – Dlouhodobý majetek neodpisovaný. Cílem účetních odpisů je reálné ocenění 

dlouhodobého majetku účetní jednotky a stanovení reálné položky odpisů v kalkulacích 

účetní jednotky.[2]  

 

Z hlediska účetního odepisování je pro firmu stěžejní vytvořit si odpisový plán. 

Jeho součástí musí být soupisy odpisovaného majetku, metody účtování, sazby odpisů, 

způsob jejich stanovení, výpočet a uplatnění. Doba odpisování není účetními předpisy 

předepsána, ale je velice důležité, aby odpovídala skutečné době, po kterou bude daný 

majetek používán a postupně opotřebováván. Sazby odpisů si volí účetní jednotka sama ve 

svých vnitropodnikových předpisech. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

V praxi přicházejí v úvahu dvě základní metody:  

 

1. Metoda časová, 

2. Metoda výkonová – podle objemu[1]   

 

Je nezbytné, správně určit okamžik, od kterého můžeme začít dlouhodobý majetek 

odpisovat. Bývá pravidlem, že je odpisování zahájeno od měsíce, který následuje po 

měsíci, v němž majetek zařazujeme do evidence. Účetní jednotka si může zvolit 

rovnoměrný odpis, kdy v každém roce odpisuje stejnou výši vstupní ceny a používá se 

v případě, kdy dochází k rovnoměrnému opotřebovávání majetku. Druhou možností je 

použít zrychlené odpisování, při kterém se v prvním roce odpisuje nejvyšší část vstupní 

ceny a doporučuje se u majetku, který ztrácí svou hodnotu (morálně zastarává). Typickým 

příkladem je výpočetní technika. Zvolenou metodu nelze měnit.  

 

Odpisy k dlouhodobému hmotnému majetku se účtují ve prospěch příslušného účtu 

účtové skupiny 08 – Oprávky k DHM a na vrub účtu 551 – Odpisy DHM.  

 

2.6.2 Daňové odpisy 

Tyto odpisy jsou upravovány zákonem o daních z příjmů. Na rozdíl od účetních 

odpisů, které musí účetní jednotky vést povinně podle účetních předpisů, uplatňovat 

daňové odpisy povinnost nemají. 
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Odpisy podle ZDP není účetní jednotka povinna jak uplatnit, tak má možnost 

odpisování i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by 

odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní vlastník ani 

nájemce výdaje paušální částkou.[1]   

 

Z hlediska daňového odpisování nestačí, aby byl majetek pouze pořízen, ale musí 

být také uveden do užívání. To znamená, že musí být dokončen a musí být splněny 

všechny jeho technické funkce a podmínky, které stanovuje právní předpis. Nedokončený 

majetek tedy odpisovat nelze. 

 

Pokud se účetní jednotka rozhodne využít svého práva a zahájí daňové odpisování, 

je nutné, aby vymezila majetek, který odpisovat lze a který nelze. Dle zákona o daních 

z příjmů je z odpisování vyloučen tento majetek: 

 

 bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou 

koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 

40 000 Kč, 

 pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jenž nedosáhl 

plodonosného stáří, 

 hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, 

 umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, 

předměty muzejní a galerijní hodnoty, 

 movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek, 

 hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, 

 Inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního 

předpisu, 

 hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem 

práva, 

 hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo 

v době nabytí od daně osvobozeno, 

 najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy  

o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné 

smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy uplatňuje jiná osoba než vlastník.[1] 
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Zákon o daních z příjmů nařizuje účetním jednotkám zatřídit nabytý dlouhodobý 

hmotný majetek do jednotlivých odpisových skupin. Pro každou skupina je dále stanovena 

minimální doba odpisování, která je uvedena v následující tabulce. 

 

 

Tabulka  1: Zatřídění dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisová skupina Doba odpisování (v letech) 

1 3 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

6 50 

Zdroj: [1]  

 

 

Pro výpočet daňových odpisů dle zákona o daních z příjmu využíváme tyto dvě 

metody: 

 

1. Rovnoměrné daňové odpisy, 

2. Zrychlené daňové odpisy. 

 

 

Při zvolení rovnoměrných daňových odpisů postupuje účetní jednotka podle § 31 

ZDP. Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny následující maximální odpisové 

roční sazby, které nabyly účinnosti počátkem roku 2005. [1]  

 

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy dlouhodobého hmotného majetku za 

dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené odpisové 

sazby.[2]  
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Tabulka  2: Roční odpisová sazba pro hmotný majetek 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Zdroj: [1] 

 

Tabulka. 3: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

Zdroj: [1]   

 

Tabulka  4: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

Zdroj: [1]   

 

Tabulka  5: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

Zdroj: [1]   
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Pro správný výpočet rovnoměrných daňových odpisů hmotného majetku je 

zapotřebí, abychom správně identifikovali, kterou tabulku můžeme v konkrétním případě 

použít. Obecně pak platí, že sazby, které jsou uvedeny v tabulce č. 2, může použít kdokoli, 

kdo má právo majetek daňově odpisovat. Pro uplatnění zvýhodněných odpisových sazeb, 

které jsou uvedeny v tabulkách č. 3 až 5 je nutné splnit podmínky uvedené v § 31 odst. 2-6 

ZDP.  Odpisy stanovené rovnoměrným způsobem odpisování se zaokrouhlují na celé 

koruny nahoru. [5] 

 

Pokud se účetní jednotka rozhodne uplatňovat zrychlené daňové odpisy, musí se 

řídit § 32 ZDP. Na rozdíl od rovnoměrných daňových odpisů umožňují zrychlené odpisy 

odepsat v prvních letech odpisování vyšší částky. Při výpočtu zrychlených daňových 

odpisů nepoužíváme roční odpisové sazby, ale koeficienty pro zrychlené odpisování 

stanovené v ZDP. Odpisy vypočtené zrychleným způsobem odpisování rovněž 

zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. [5] 

 

Tabulka č. 6: Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování (K1) 

V dalších letech 

odpisování (K2) 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu (K3) 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: [1]   

 

Zrychlený daňový odpis se počítá rozdílným způsobem v prvním roce odpisování  

a jiným v dalších letech. V prvním roce se vypočte jako podíl vstupní ceny a koeficientu 

pro první rok odpisování. V dalších letech se daňové odpisy vypočítají jako podíl 

dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem přiřazeným zrychlenému 

odpisování pro další roky a počtem let, po které byl daný majetek již odpisován. 
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2.7  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

K vyřazení DHM z evidence účetní jednotky může dojít z mnoha příčin. Dojde 

například k jeho prodeji, bezúplatnému převodu, fyzickému opotřebení, zjištění manka  

a podobně. Postup účtování si účetní jednotka volí právě podle příčiny vyřazení.  

 

V případě pokud vyřazuje DHM odpisovaný bez zůstatkové hodnoty, zaúčtuje tuto 

operaci na vrub odpovídajícímu účtu účtové skupiny 08 – což jsou oprávky k DHM a ve 

prospěch příslušného účtu účtové skupiny 02 – DHM odpisovaný. 

 

 Pokud se bude jednat o majetek, který ještě nebyl zcela odepsán, je účetní jednotka 

povinna nejprve naúčtovat zůstatkovou cenu DHM na vrub odpovídajícímu nákladovému 

účtu, to podle způsobu jakým byl majetek vyřazen (54 – jiné provozní náklady – při 

darování, nebo u manka) ve prospěch odpovídajícímu účtu účtové skupiny 08 – oprávky 

k DHM. 

 

3 Odložená daňová povinnost 

 V případě odložené daně se nejedná o tzv. posečkání daně nebo její zaplacení ve 

splátkách, které by mohl správce daně na žádost dlužníka povolit. Z čehož by vyplývalo, 

že splatnost této daně byla odložena. A nejedná se ani o daň, která by byla odložena 

z jednoho účetního období do druhého.  

  

Odložená daň představuje termín ryze účetní, jenž slouží v rámci podvojného 

účetnictví k přiřazení nákladu, který vznikl z titulu povinnosti placení daně z příjmu do 

správného účetního období.[6]  

  

Z rozdílů vyplývajících z různých pravidel daňových a účetních odpisů plynou 

rozdíly mezi daňovými a účetními náklady a výnosy. Tyto se pak promítají do rozdílu mezi 

výsledkem hospodaření a základem daně. Mohou nabývat podoby trvalých a dočasných 

neboli přechodných rozdílů. Obecně lze daňový a účetní pohled na hospodářskou 

skutečnost definovat takto: 

 

 stejný – v tomto případě potřeba odložené daně nevzniká (např. zákonné rezervy 

tvořeny podle zákona o rezervách), 
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 trvale rozdílný – zde rovněž potřeba odložené daně nevzniká (např. trvale 

nedaňové náklady), 

 dočasně rozdílný – zde odložená daň vzniká (jedná se např. o opravné položky). 

 

Podstatou odložené daně tedy je přiřazení účetních nákladů do odpovídajícího 

účetního období bez ohledu na daňové zákony. Tímto se omezuje zkreslení účetního 

výsledku hospodaření dočasnými daňovými odlišnostmi. 

 

3.1 Povinnost účtování o odložené dani 

 Účetní jednotky, které jsou povinny účtovat o odložené dani lze rozdělit do dvou 

základních skupin: 

 účetní jednotky tvořící skupinu podniků a 

 účetní jednotky, které jsou ze zákona povinny mít ověřenou účetní závěrku 

auditorem. 

 

Dále je umožněno ostatním účetním jednotkám, aby o odložené dani účtovaly, ale 

zákon jim tuto povinnost neukládá. Je to pouze na jejich vlastním rozhodnutí.[6]  

  

Při prvním účtování o odložené dani je ta část odložené daně, která se vztahuje 

k předchozím účetním obdobím zaúčtována na účtech 42 účtové skupiny. Část vztahující 

se k běžnému účetnímu období na účtech účtové skupiny 59. V následujících letech se na 

účtu účtové skupiny 48 zaúčtuje zvýšení případně snížení odložené daně meziročně 

vypočtené ze všech přechodných rozdílů.[6] 

 

3.2 Výpočet odložené daně 

 Prvotním předpokladem pro správný výpočet je vymezení přechodných rozdílů a to 

v souladu s účetními předpisy. Tyto přechodné rozdíly mohou vzhledem k budoucí daňové 

povinnosti nabývat dvojí podoby. Jedná se o přechodné rozdíly: 

 

 Zdanitelné – rozdíly mezi účetní hodnotou aktiv, případně pasiv v rozvaze a jejich 

daňovou základnou. Tyto v budoucnu vyústí do částky zvyšující základ daně, tj. do 

částky připočitatelné k základu daně. Účetní jednotka vykazující tento rozdíl bude 
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mít v budoucích obdobích vyšší daňovou povinnost. Z tohoto titulu jí tak vzniká 

odložený daňový závazek. 

 Odčitatelné – v tomto případě povedou rozdíly mezi účetní hodnotou aktiv nebo 

pasiv a jejich daňovou základnou ke snížení základu daně z příjmu v budoucích 

obdobích. Účetní jednotce vznikne v budoucnu ekonomický prospěch a z tohoto 

titulu vykazuje odloženou daňovou pohledávku.[6] 

 

Vlastní výpočet odložené daňové povinnosti provedeme tak, že sečteme jednotlivé 

zdanitelné a odčitatelné rozdíly a výsledné součty se vynásobí sazbou daně, kterou stanoví 

zákon o daních z příjmů. Pro rok 2011 je stanovena sazba daně z příjmů právnických osob 

na 19 %. 

 

4 Daňová optimalizace 

Snahou každé účetní jednotky je optimalizovat svůj daňový základ tak, aby jeho 

výše dosahovala co nejvýhodnější hodnoty v souvislosti s daňovou povinností. Způsobů 

jak upravit daňovou povinnost existuje celá řada. Jak pro případ kdy bychom chtěli zvýšit 

daňový základ a i pro nás výhodnější případ jak svůj daňový základ snížit. Účetní jednotka 

by však měla brát v potaz, že optimalizovat svou daňovou povinnost by se měla snažit po 

celé zdaňovací období. 

 

Mohou nastat situace kdy je zapotřebí základ daně zvýšit, aby mohla účetní 

jednotka využít např. slevy na dani nebo jiná zvýhodnění. V tomto případě by bylo vhodné 

použít přerušené odpisování. Mnohem častěji se ovšem účetní jednotky snaží svou 

daňovou povinnost co nejvíce snížit. Zde je možno využít např. zrychlené odpisování, 

tvoření rezerv atd. Nejčastějším způsobem jak docílit potřebné úpravy základu daně je 

tvorba daňových odpisů a to u hmotného majetku. 

 

Při využití daňových odpisů existuje několik technik, které mohou pomoci 

optimalizovat základ daně. Patří mezi ně: 

 

 Neuplatnění daňových odpisů, 

 Přerušení odpisování, 
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 Využití nižších než maximálních ročních odpisových sazeb u rovnoměrných 

daňových odpisů, 

 Použití zrychlených daňových odpisů, 

 Uplatnění vyšších ročních odpisových sazeb pro prvního vlastníka. 

 

Využití daňových odpisů pro transformaci základu daně je nejlépe uplatnit u nově 

pořízeného majetku, u kterého se v danou chvíli rozhodujeme, jakým způsobem jej 

budeme odpisovat. Protože v případě již odpisovaného majetku jsou naše možnosti pro 

případné ovlivňování daňového základu omezenější. 

 

4.1 Možnosti daňové optimalizace v případě vysokého základu daně 

 V případě vysokého základu daně z příjmů, je z hlediska účetní jednotky logické, 

aby tuto skutečnost eliminovala. K tomu, aby daňový základ a tím pádem i samotnou daň 

měla co nejnižší je třeba provádět potřebně kroky už během zdaňovacího období. Ale  

i v případě předběžného výpočtu daně z příjmů, má možnost ještě učinit několik opatření 

pro její snížení. Jednou z možností je uplatnit veškeré slevy a daňová zvýhodnění, mezi 

které patří např.: 

 

 zákonné (daňové) opravné položky k pohledávkám, 

 náklady na výzkum a vývoj, 

 reklamní a propagační předměty, 

 dary, 

 uplatnění daňové ztráty. 

 

Další možností je vytvořit rezervu na opravu majetku, kdy podmínkou je vyčlenění 

částky, která odpovídá podmínkám tvorby rezervy na speciálním bankovním účtu. Čerpat 

z něj, je možné pouze na samotné opravy. 

 

Ke snížení daňového základu má účetní jednotka také možnost využít vyšších 

daňových odpisů, ovšem pouze pro majetek pořízený v příslušném zdaňovacím období, 

protože zvolenou metodu odpisování nelze měnit. V případě, že by zvolila zrychlený 

odpis, má také možnost pokud bude prvním vlastníkem nově pořízeného majetku zvýšit 

procentně vstupní cenu daného majetku pro první rok odpisování. 
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5 Představení účetní jednotky 

TEMPO, obchodní družstvo (dále jen účetní jednotka) se zabývá zejména 

maloobchodní činností. Ústřední sídlo je v Opavě a oblast jeho působení se vztahuje 

především na Moravskoslezský kraj. Na českém trhu působí již od roku 1957 a v současné 

době zaměstnává 624 lidí a provozuje 95 prodejen. Jelikož se jedná o družstvo je 

vrcholným orgánem členská schůze, statutárním orgánem představenstvo a kontrolním 

orgánem kontrolní komise. Podrobná organizační struktura je uvedena v příloze č. 1.  

 

Hlavní činností účetní jednotky je prodej potravin, spotřebního zboží denní potřeby, 

okrajově zboží průmyslového, stavebnin, textilu a obuvi. Dále provozuje velkoobchod 

ovoce a zeleniny v Opavě a od roku 2004 je v provozu velkoobchod v Hlučíně, který je 

vybaven velmi moderním logistickým systémem. Tento sklad je vybaven špičkovou 

moderní technologií světové úrovně, což mimochodem dokazují ocenění, která získal. 

Zvítězil v celostátní soutěži o nejlepší logistické řešení v roce 2005, taktéž o nejlepší 

implementaci výpočetní techniky v témže roce. A v roce 2006 byl firmou Microsoft 

vyhodnocen jako nejlepší aplikace jejich programu. 

 

Účetní jednotka je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a vzhledem k tomu, že 

splňuje všechny 3 podmínky uvedené v zákoně o účetnictví je povinna mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem.  Z toho následně vyplývá, že má rovněž povinnost účtovat o odložené 

dani. 

 

V obchodním rejstříku je účetní jednotka zapsána takto: 

Název subjektu: TEMPO, obchodní družstvo 

IČO: 00032417 

Sídlo: Opava, Horní náměstí č.p. 104/1, PSČ 746 38 

 

 

5.1 Hospodaření s dlouhodobým majetkem 

Účetní jednotka využívá dlouhodobý hmotný majetek k dosažení a udržení příjmů 

z obchodní činnosti, případně z pronájmů. Nevyužitý a nevyužitelný dlouhodobý majetek 

nabízí k odprodeji a odprodává. Vzhledem k množství provozoven má tohoto majetku 

veliké množství. Pro jeho evidenci, zatřídění, účtování a další nakládání s tímto majetkem 
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má pevně stanovené pokyny ve svých vnitropodnikových předpisech. Hlavní část skupiny 

dlouhodobého majetku tvoří budovy, pozemky, stroje a zařízení.  

Povinností účetní jednotky při nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem je 

provádět tyto činnosti: 

 

 vést tento majetek v účetnictví a analytické evidenci, 

 nabývat majetek, který je potřebný pro plnění účelu a předmětu činnosti, 

 veškerý majetek využívat hospodárně a k účelu, ke kterému byl pořízen, 

 chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením, 

 včas uplatňovat právo na náhradu škody, nároky z pojistných událostí, 

 zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy technické prohlídky a revize 

majetku, 

 dodržovat právní a ostatní předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny a životního 

prostředí, 

 odepisovat veškerý majetek v souladu s platnými předpisy a odpisovým plánem, 

 provádět každoročně inventarizaci majetku. 

 

5.1.1 Struktura majetku 

 V každé společnosti je struktura majetku presentována aktivy, což znamená 

dlouhodobým majetkem (hmotným, nehmotným a finančním), dále oběžným a ostatním 

majetkem a pasiva presentují zdroje k jeho krytí. Jak již bylo řečeno nejhlavnější a zároveň 

finančně nejnákladnější položkou aktiv v této účetní jednotce jsou stavby a pozemky. Další 

největší položku představují vybavení prodejních jednotek (dále jen PJ). Zde představuje 

finančně nejnáročnější položku zejména chladící zařízení, regály, pulty a vybavení 

pokladen. 

 

Rozhodující pro zařazení majetku jako majetku hmotného dlouhodobého je jeho 

vstupní cena. Jako dlouhodobý hmotný majetek je stanovena výše nad 40.000,- Kč bez 

DPH. Účetní jednotka využila možnosti stanovené zákonem a jako dlouhodobý majetek 

využívá rovněž drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jeho vstupní cena je stanovena od 

1.001,- Kč do 40.000,- Kč včetně. Tento majetek je rovněž evidován a odpisován v rámci 

účetních odpisů.  
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5.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Majetek je ve společnosti pořizován na základě kompetencí představenstva, 

rozhodnutí vedení společnosti nebo osoby, která je pro danou činnost oprávněna. Účetní 

jednotka pořizuje DHM nejčastěji koupí. Budovy a pozemky na základě kupní smlouvy, 

případně vlastní výstavbou budov. 

 

Pozemky jsou rovněž nabývány převodem z trvalého užívání (výpůjčky) do 

vlastnictví dle pravomocných rozsudků. Jedná se o uznání vlastnictví na základě žalob, 

které vůči neoprávněným vlastníkům podala účetní jednotka. Ostatní stroje a zařízení jsou 

pořizovány na základně dodavatelských faktur.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek je při pořízení zaúčtován následovně: 

 

      MD  D 

1. Faktura od dodavatele  042  321 

2. DPH     343  321 

3. Úhrada fa za nákup DHM  321  221 

4. Zařazení DHM do užívání  02x  042 

5. Zúčtování odpisů do nákladů  551  08x 

dle odpisového plánu 

 

Pořízení DHM je odvislé od toho, o jakou oblast hmotného majetku se konkrétně 

jedná. V případě pořizování nejnákladnějších položek, kterými bezesporu jsou budovy  

a pozemky, je zapotřebí aby návrh na koupi takového DHM byl schválen představenstvem 

společnosti. K tomuto plánu musí být přiložena podrobně zpracována dokumentace včetně 

investičního plánu a finančního plánu návratnosti této investice.  Pokud se jedná o stroje  

a zařízení nad 40.000 Kč je rozhodnutí o nákupu na vedoucím odboru rozvoje. Ten má 

z představenstva účetní jednotky sestaven roční investiční rozpočet, který by neměl 

překročit. Je tedy na něm, aby důkladně zvážil jaký DHM je zapotřebí koupit. Přednost 

v tomto případě mají stroje a zařízení, které je nutné nahradit z důvodu opotřebení  

a k obnově (modernizaci) případně dovybavení prodejen.  
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Pokud se jedná o pořízení DDHM jsou zde 2 způsoby jakými je možno tento 

majetek pořídit.  

1. DDHM pořízené přes sklad (materiálně technického zabezpečení)     

MTZ – v tomto případě je na základě požadavků jednotlivých 

provozoven a středisek objednáváno zařízení pracovníky odboru rozvoje 

a na základě dodavatelské faktury, kterou jim předá pracovník všeobecné 

účtárny vystaven dodací list. Ten je zapotřebí potvrdit odpovědným 

vedoucím pracoviště, na které je majetek zatížen. A teprve na základě 

těchto potvrzených dodacích listů je majetek zaveden do evidence.   

 

2. DDHM pořízené na základě objednávky odpovědného vedoucího 

konkrétních pracovišť. V tomto případě je zařízení dodáno přímo na 

příslušné pracoviště a zavedeno pracovníkem všeobecné účtárny. Ten má 

pro tyto účely od odpovědného pracovníka MTZ přiděleny inventární 

čísla, která danému majetku přidělí a díky zpětné vazbě je číslo na MTZ 

vytištěno a umístěno na konkrétní majetek. Dodací list je v tomto případě 

nahrazen fakturou. 

 

V obou těchto případech je zapotřebí, aby požadavek na koupi nového DDHM byl 

schválen odpovědným vedoucím pracovníkem, teprve na jeho základě je možné dané 

zařízení objednat. 

 

Podstatou této práce je analyzovat hospodaření účetní jednotky a její nakládání 

s dlouhodobým hmotným majetkem. Pro analýzu budu presentovat potřebná data 

z předchozích tří let, a to rok 2009, 2010 a 2011. V následující tabulce jsou uvedena data 

z rozvahy účetní jednotky a představují hodnoty (vstupní ceny) daného DHM za sledovaná 

období. Tyto hodnoty jsou upraveny o korekci, která představuje účetní odpisy 

jednotlivých položek k určitému datu. 
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Tabulka č. 7:  Stav DHM za jednotlivá období v tisících Kč 

ROZVAHA 2009 2010 2011 

DHM Celkem 370.012 375.327 377.506 

Pozemky 36.052 36.341 36.805 

Stavby 304.853 313.216 315.493 

Samostatné mov.věci  28.443 24.894 24.450 

Jiný DHM 369 368 368 

Nedokončený DHM  373 560 416 

Oceňovací rozdíl  -78 -52 -26 

Zdroj: vlastní tvorba z dat Rozvahy účetní jednotky 

 

Na doporučení auditora provádí účetní jednotka podrobnější analýzu rozvahové 

položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Za sledovaná období byly 

položky rozloženy k určitému datu následujícím způsobem: 

 

Tabulka č. 8: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v tisících Kč 

 Pořizovací cena k datu 

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Stroje a zařízení 73.580 74.908 73.747 

Dopr.prostředky 9.351 9.270 9.241 

Inventář 311 299 269 

DDHM 82.178 84.153 86.279 

Zdroj: vlastní tvorba z dat účetní jednotky 

 

Na základě rozboru v analýze DHM byly za jednotlivé roky zjištěny následující přírůstky: 

 

Tabulka č 9: Přírůstky DHM a DDHM za jednotlivá období v Kč 

 DHM DDHM 

2009 11.015.135 6.863.037 

2010 6.911.405 7.939.008 

2011 5.886.315 8.000.488 

Zdroj: vlastní tvorba z interních dat účetní jednotky 
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Při podrobnější analýze jednotlivých účtů analytické evidence v účtové osnově byly 

zjištěny následující přírůstky, které jsou uvedeny v korunách: 

 

Rok 2009 – přírůstky na jednotlivých účtech analytické evidence 

042016 Stroje a zařízení   5.057.734 

042026 Pozemky (aktivace)   5.953.852 

042106 Pořízení DDHM      340.561 

042206 Pořízení DDHM (přes sklad MTZ) 6.522.473 

 

Rok 2010 – přírůstky na jednotlivých účtech analytické evidence 

042016 Stroje a zařízení   4.545.313 

042026 Pozemky (včetně budovy  2.366.092 

  M.Albrechtice za 1.960.000 Kč) 

042106 Pořízení DDHM      414.836 

042206 Pořízení DDHM (přes sklad MTZ) 7.524.172 

 

Rok 2011 – přírůstky na jednotlivých účtech analytické evidence 

042016 Stroje a zařízení   5.144.205 

042026 Pozemky (aktivace)      742.110 

042106 Pořízení DDHM      631.372 

042206 Pořízení DDHM (přes sklad MTZ) 7.369.116 

 

Nejdůležitější položky přírůstků a úbytků za sledovaná účetní období jsou uvedeny 

v příloze 2. 

 

5.3 Evidence dlouhodobého hmotného majetku 

Majetek je v účetní jednotce evidován prostřednictvím softwarového programu 

Navision. Tento program využívá od roku 2004, od té doby prošel řadou up grade, díky 

nímž byla zvětšena jeho kapacita a pole působnosti rozšířeno na téměř veškeré činnosti, ke 

kterým je informační technologie v účetní jednotce zapotřebí. Je pověřeným pracovníkem 

všeobecné účtárny zapsán do evidenční karty, ve které je uveden název majetku, jeho 

pořizovací cena, datum pořízení, datum zahájení odpisování, zatřídění do odpisové skupiny 
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a zatřídění do příslušného střediska kam byl majetek fyzicky dodán. Následně je 

proúčtován a tak zařazen do užívání. Protokol o zařazení do užívání je obsažen v příloze 3. 

 

Na těchto evidenčních kartách se důkladně zachycuje veškerý pohyb s daným 

majetkem. Při převodu majetku z jednoho střediska na jiné musí být doložena převodka, 

která musí být označena razítky a podpisy obou stran. Teprve na jejím základě může 

odpovědný pracovník tento převod uskutečnit. 

 

Účetní jednotka rovněž vede v evidenci majetek, jehož doba použitelnosti 

v některých případech může být delší než 1 rok, ale není vymezen jako dlouhodobý. Cena 

je určena od 501,- Kč do 1.000,- Kč včetně. Tento majetek není odpisován a je účtován 

přímo do nákladů. Zápis do inventární karty slouží pouze pro operativní evidenci  

a inventarizaci. Pro zachycení v evidenci si účetní jednotka vymezila tento majetek:    

 

 Hasící přístroje, 

 Popelnice, 

 Telefony (jen IP) a mobily, 

 Chladící a mrazící zařízení, 

 Nábytek včetně židlí a šatníkových skříní, 

 Mikrovlné trouby, 

 Ventilátory, 

 Kádě na ryby, 

 Topidla a přímotopy, 

 Alkoholtestr, detektory a měřidla, 

 Majetek na rekreačních chatách. 

 

  Při zavedení do evidence je majetku přiděleno inventární číslo, které je určeno 

pověřeným pracovníkem MTZ. [17] 
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Obrázek 1: Evidenční karta dlouhodobého hmotného majetku – obecný popis 

 

Zdroj: software účetní jednotky 

Obrázek 2: Evidenční karta dlouhodobého hmotného majetku – umístění a zatřídění 

 

Zdroj: software účetní jednotky 
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5.3.1 Zatřídění dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek je v účetní jednotce rozdělen na dlouhodobý hmotný 

majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Výchozí pro toto rozdělení je pořizovací 

cena. Ve vnitropodnikovém účetnictví jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny příslušné 

třídy. DHM je rozdělen na majetek odpisovaný a neodpisovaný. DHM odpisovaný je 

rozdělen následovně: 

 

 021010 Stavby  (třída 21) 

 022010 Movité věci  (třída 22, 26, 27) od  40.001,- Kč 

 

Dlouhodobý hmotný majetek, který nepodléhá odpisování, je zatříděn takto: 

 

 031010 Pozemky (třída 31) 

 032010 Umělecká díla a sbírky uměleckých děl (třída 32)  

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je rovněž rozdělen do tříd, kterým podléhá 

procentní sazba odpisu, stanovená účetní jednotkou měsíčně i ročně. Majetek, jenž byl 

pořízen koupí má přiřazenou třídu 35. 

 

DDHM, který účetní jednotka pořídila jako bonus od dodavatele má přiřazen třídu 

33 a odepisuje se 100% při zařazení do DDHM. 

 

 022100 drobný DDHM – aktivace (třída 33) [17] 

 

5.4 Oceňování DHM a DDHM 

Dlouhodobý majetek účetní jednotky je oceňován pořizovacími cenami. 

Reprodukční pořizovací cena byla použita u přebytků DHM a DDHM zjištěných při 

inventurách a cena byla stanovena podle pořizovací ceny majetku obdobného charakteru  

a stáří. U majetku jenž byl nabyt jako peněžní bonus, se cena stanovila podle ceny majetku, 

kterou účetní jednotka zjistila u dodavatele. Nabyté pozemky v bývalém trvalém užívání se 

ocenily znaleckými posudky v cenách platných k 1.11.1991. 
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5.4.1 Ocenění investičního zařízení 

Podle tohoto způsobu ocenění se účetní jednotka řídí již od roku 1997 a na jeho 

základě je zařízení nakoupené ve společnosti oceňováno následujícím způsobem: 

 

a) zařízení vyžadující montáž  

Nákupní cena   

+ dopravné na místo – fakturované dodavatelem nebo zajištěné vlastními 

pracovníky (skladová vnitropodniková přirážka 4 % k nákupní ceně) 

+  montáž – fakturovaná dodavatelem nebo zajištěná vlastními pracovníky 

(skladová přirážka  vnitropodniková  5 % k nákupní ceně) 

+  náklady spojené se skladováním (skladová vnitropodniková přirážka 3 % 

k nákupní ceně) [18] 

 

Pokud není montáž a dopravné fakturováno dodavatelem, pak jsou k nákupní ceně 

započítány uvedené procentuální přirážky. Náklady spojené se skladováním ve výši 3 % 

jsou připočítávány pouze u zařízení montovaného vlastními pracovníky. 

 

 

b) ostatní zařízení 

Nákupní cena + 4 % vnitropodniková přirážka [18] 

 

Přirážka je tvořena náklady spojenými především s dopravou. Pokud je fakturováno 

dodavatelem tak není účtována. Do nákupní ceny zařízení se v tomto případě počítají také 

náklady spojené s úpravou nebo změnou zařízení (např. nastavení konfigurace u PC apod.). 

 

5.5 Technické zhodnocení 

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že technickým zhodnocení jsou výdaje na 

dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

pokud převýšily u jednotlivého majetku ve zdaňovacím období v úhrnu částku 40.000 Kč. 

Ale je zde také stanoveno, že za technické zhodnocení se považuje výdaj nepřesahující 

stanovenou částku, kterou poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj 

(náklad) přímo a rozhodne se jí uplatnit jako výdaj prostřednictvím odpisů.  
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Na základě tohoto výkladu se účetní jednotka rozhodla uplatňovat technické 

zhodnocení DHM do 40.000 Kč včetně a neúčtovat ho tak do nákladů, ale zvyšovat vstupní 

cenu příslušného majetku. 

 

Technické zhodnocení je v účetní jednotce uplatňováno nejvíce na DHM jako jsou 

budovy a zařízení PJ. Technické zhodnocení je účtováno pověřeným zaměstnancem 

všeobecné účtárny na základě podkladů vedoucího odboru rozvoje na účtu 042036 

analytické evidence. V jednotlivých letech provedla tato zhodnocení, která jsou uvedena  

v korunách: 

 

 Rok 2009 17.269.946 

 Rok 2010 20.168.807 

 Rok 2011 16.954.164 

 

5.5.1 Názorný příklad technického zhodnocení 

V roce 2010 zakoupila účetní jednotka budovu pro zřízení nové prodejny ve Městě 

Albrechtice. Kupní smlouva byla ze dne 7.9.2010 na částku 1.900.000 Kč, cena pozemku 

za 100.000 Kč. Budova byla zavedena do evidence do třídy 21 pod inventárním číslem 

00012216 a proúčtována se vstupní cenou 1.900.000 Kč. Odpisování zahájeno od 

1.10.2010. 

 

Budova byla následně zhodnocena o provizi firmě ProLine Krnov za 

zprostředkování koupě v hodnotě 60.000 Kč. Tudíž vzápětí byla pořizovací hodnota 

navýšena na 1.960.000 Kč. K dalšímu zhodnocení došlo při přestavbě budovy na PJ 

vhodnou k provozu následujícím způsobem (položky jsou uvedeny v Kč): 

 

31.12.2010 TZ z.č. 1441           1.219.651 

31.03.2011 TZ z.č. 1461                 370.876 

30.04.2011 TZ dodat.k 1461              30.824 

Celkem              1.621.351 
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Pořizovací cena inventárního čísla 00012216 Obchodní prodejna Město Albrechtice 

tak byla navýšena o zmíněná technická zhodnocení a nová pořizovací cena, ze které je 

prováděn měsíční účetní a daňový roční odpis činí v současné době Kč 3.581.351,-. 

  

 

5.6 Odpisování DHM a DDHM 

Jak již bylo řečeno, účetní jednotka považuje za dlouhodobý hmotný majetek  

i drobné movité věci od Kč 1.001,- do Kč 40.000,- včetně. Tento majetek je odpisován 

pouze účetně. A to rovnoměrným způsobem a měsíčně. Celkový roční odpis je v současné 

době stanoven na 36%.  

 

 022030 DDHM pořízený do 31.12.2007 časový odpis 2% měs. (24% ročně) 

 022030  DDHM pořízený od 1.1.2008 časový odpis 3% měs. (36% ročně) 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje jak účetně tak daňově. Pro účetní odpisy 

má účetní jednotka zvolen rovnoměrný odpis s následujícími sazbami. Ty má účetní 

jednotka nastaveny jiné pro první rok odpisování a jiné pro další roky odpisování měsíčně  

i ročně. 

 

Tabulka č. 10: Účetní odpisy v účetní jednotce 

 1. rok Další léta 

Skupina Počet let Měsíčně Ročně Měsíčně Ročně 

1 3 1,67 20 3,33 40 

2 5 0,92 11 1,85 22,25 

3 10 0,46 5,5 0,87 10,5 

4 20 0,18 2,15 0,43 5,15 

5 30 0,12 1,4 0,28 3,4 

6 50 0,08 1,02 0,17 2,02 

Zdroj: vnitropodniková směrnice účetní jednotky 
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Doba účetního odpisování byla pro majetek zařazený do užívání v r. 2009, 2010  

i 2011 zvolena následujícím způsobem: 

 

 

Hmotný majetek     Doba odpisování (v letech) 

- motorová vozidla               5 

- počítače, pokladny               3 

- chladící zařízení, nábytek, vysokozdvižné            5 

  vozíky, nářezové stroje, váhy 

- trezory, klimatizační zařízení            10 

- budovy               30 

- budovy – NS a administrativa            50 

 

 

 

5.6.1 Účetní odpisy za jednotlivé roky podle odpisových skupin 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty, které jsou čerpány z vnitropodnikové 

dokumentace účetní jednotky. V rámci jednotlivých odpisových skupin vykázala ve 

sledovaném období hodnoty, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Tabulka č 11: Účetní odpisy uvedeny v korunách 

Skupina 2009 2010 2011 

1 348.866 373.622 159.125 

2 4.163.453 4.413.965 4.858.145 

3 48.185 4.413.965 4.858.145 

4 31.440 31.440 31.440 

5 9.270.709 9.638.611 10.088.061 

6 3.982.523 4.060.631 4.302.381 

Celkem 17.845.176 18.587.793 19.553.194 

Zdroj: vlastní tvorba z interních dat účetní jednotky 
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5.6.2 Daňové odpisy za jednotlivé roky podle odpisových skupin 

Rovněž pro vyčíslení celkové hodnoty daňových odpisů bylo čerpáno z 

vnitropodnikové dokumentace. Výše daňových odpisů za sledovaná období byla dle 

jednotlivých odpisových skupin zaznamenána do následující tabulky. 

 

Tabulka č.12: Daňové odpisy uvedeny v korunách 

Skupina 2009 2010 2011 

1 360.830 335.477 83.850 

2 4.325.863 4.492.144 5.000.770 

3 41.917 78.129 133.432 

4 31.438 31.438 31.438 

5 10.125.505 10.377.819 10.498.074 

6 4.021.388 4.260.119 4.334.646 

Celkem 18.906.941 19.575.126 20.082.210 

Zdroj: vlastní tvorba z interních dat účetní jednotky 

 

 

5.6.3 Stáří dlouhodobého hmotného majetku 

Stáří DHM a DDHM jsem zjišťovala z evidence účetní jednotky a na základě 

podrobné analýzy a výpočtu jsem poznatky aplikovala do následujících dvou grafů. 

 

Graf 1: Stáří DHM podle let 

 

Zdroj: vlastní tvorba na základě dat účetní jednotky 
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Z tohoto grafu je patrné, že účetní jednotka má v evidenci velmi mnoho zařízení, 

jehož stáří je i více než 13 let. Většinou se jedná o regály, kovové skříně a jiný nábytek. 

Pokud bychom se podívali na období od roku 2000, potom největší investici do DHM 

vynaložila účetní jednotka v roce 2007 a to ve výši 18%. Pokud bychom porovnávali 

množství DHM podle odepsanosti, je z daného grafu zřejmé, že zhruba 50% majetku je již 

zcela odepsáno, s vyjímkou budov, které účetní jednotka odepisuje po dobu 30 (resp. 50) 

let. Z těchto skutečností vyplývá, že díky stáří majetku bude mít účetní jednotka poměrně 

vysoké náklady na opravy a udržování daného DHM. 

 

 

Graf 2: Stáří DDHM podle let 

 

Zdroj: vlastní tvorba na základě dat účetní jednotky 

 

U DDHM dochází k obdobné situaci jako u DHM s výjimkou nejvyššího přírůstku, 

který byl v roce 2011 a to ve výši 6%. A zcela odepsaný majetek zde tvoří více než 50% 

z celkového DDHM.  

 

Při posuzování stáří majetku je vhodné posoudit i míru odepsání majetku ke vztahu 

k jeho pořizovací ceně. Ukazatel odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku se vypočte 

jako rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou (což jsou účetní odpisy) vztažený na 

pořizovací cenu v %.  
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Při analýze jsem vycházela z údajů obsažených v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. 

K 31.12.2011 byly zjištěny následující hodnoty v Kč: 

 

Náklady na pořízení DHM k 31.12.2011 604.406.036,- 

Oprávky k 31.12.2011   276.284.079,- 

Zůstatková (účetní) hodnota k 31.12.2011 328.121.957,- 

 

Z výpočtu, který je uveden na předchozí straně, tak vyplývá, že účetní jednotka má 

k 31.12.2011 míru odepsanosti DHM ve výši 45,71 %. Výše odepsanosti majetku, která je 

v tomto případě poměrně vysoká, zlepšuje hodnotu ukazatele doba obratu zásob. Tento 

ukazatel měří efektivnost využívání budov, strojů, zařízení a jiných dlouhodobých aktiv  

a udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. V tomto případě bychom ho 

vypočítali jako podíl zůstatkové (účetní) hodnoty k tržbám.   

 

5.7 Vyřazení DHM a DDHM 

 Vyřazení hmotného majetku v účetní jednotce probíhá následujícím způsobem. 

Odpovědný pracovník za daný majetek sepíše návrh na vyřazení. Ten musí obsahovat 

inventární číslo majetku, přesný název, rok pořízení a dále pořizovací cenu, výši oprávek 

(účetní odpis) a zůstatkovou cenu, datum vyhotovení a podpis odpovědné osoby a razítko 

provozovny, ve které se daný majetek nachází. Současně zde musí být uveden důvod, proč 

k vyřazení dochází. Poté pokud se jedná o návrh majetku, který náleží některé z PJ, je 

zapotřebí, aby byl tento návrh podepsán provozním náměstkem. Pokud jde o návrh 

majetku, který je umístěn v ústředí účetní jednotky, postačí podpis vedoucího pracovníka 

příslušného oddělení.  

  

Tento návrh je předán na pracoviště všeobecné účtárny. Odpovědný pracovník 

sepíše protokol, kterému přiřadí tzv. číslo vyřazení a připíše daný majetek na soupis 

vyřazení. Tento soupis je vyhotovován měsíčně a předán vedoucímu ústřední 

inventarizační komise (ÚIK). Komise je tvořena 7 členy. Ti návrhy řádně přezkoumají  

a schválí či neschválí vyřazení případně odprodej daného majetku. Bezprostředně po 

projednání je sepsána zpráva o rozhodnutích komise a předána na příslušná oddělení. 

V tomto případě pracovníkům všeobecné účtárny.  Kteří proúčtují vyřazení nebo odprodej. 
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 K vyřazení DHM a DDHM dochází v účetní jednotce z těchto příčin, kterými jsou: 

 

 likvidace (v důsledku úplného fyzického opotřebení, škody, živelné pohromy 

apod.)  

 odprodej (u majetku, jenž není v účetní jednotce náležitě využit) 

 bezúplatný převod, darování (opět u nevyužitého majetku) 

 z důvodu rozdělení na samostatný DHM, DDHM. 

 

5.7.1 Vyřazení likvidací 

Pokud jde o vyřazení strojů či zařízení, které ještě mají zůstatkovou hodnotu, což 

znamená, že ještě nebyly zcela odepsány (účetně). Musí být k řádně vyplněnému návrhu na 

vyřazení přiložen doklad od odborné firmy se zdůvodněním, že příslušné zařízení již nejde 

opravit nebo by jeho oprava nebyla pro účetní jednotku rentabilní. 

 

V případě, že dojde k předčasnému vyřazení majetku z důvodu zavinění škody 

zaměstnancem, rozhodne o výši úhrady škody náhradová komise po předchozím posouzení 

výše škody v ÚIK. Rozhodnutí komise je následně sděleno zaměstnanci.  

 

Po schválení vyřazovacích návrhů v ÚIK jsou veškeré protokoly předány likvidační 

komisi, která provede fyzickou likvidaci ve stanovené lhůtě. Likvidační komise rozhoduje 

o způsobu vlastní likvidace (odvoz do šrotu, zničení, vyhození na smetiště, spálení apod.)  

a vybraný způsob zaznamená do protokolu. Po provedení likvidace jsou vyřazovací 

protokoly vráceny zpět na všeobecnou účtárnu. Zůstatková hodnota vyřazeného majetku je 

zaúčtována na účtech 551. 

 

5.7.2 Vyřazení odprodejem 

V tomto případě, je zapotřebí stanovit cenu, za kterou bude majetek odprodán.       

O její výši rozhoduje ÚIK a cena bez DPH je stanovena dohodou takto: 

 

 za zůstatkovou hodnotu (u ne zcela odepsaného zařízení), 

 za minimálně 10 % pořizovací ceny (u zcela odepsaného zařízení), 

 za cenu dle znaleckého posudku nebo odborného odhadu. 
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Může dojít k výjimkám, které musí být opět schváleny v ÚIK. K ceně odprodeje je 

vždy připočítáno DPH.  

 

 Po předání vyřazovacích protokolů pracovníkům všeobecné účtárny dochází 

k proúčtování vyřazení a zůstatková hodnota je účtována na účtech 541. 

 

5.7.3 Vyřazení bezúplatným převodem, darováním 

Návrh na vyřazení, v případě ve kterém se jedná o bezúplatný převod, se musí 

předkládat představenstvu účetní jednotky ke schválení. Vyřazení z evidence provádí 

pracovnice všeobecné účtárny a to na základě předložené darovací smlouvy. Ta je 

uzavírána zaměstnancem právního oddělení a přejímající organizací. Z hodnoty daru je 

zapotřebí odvést DPH na výstupu, pokud byl tento odpočet nárokován při nákupu majetku. 

 

5.7.4 Vyřazení rozdělením na samostatný DHM a DDHM 

K tomuto vyřazení dochází v případě, kdy je nutno z jednoho většího celku vytvořit 

několik menších. Vedoucí pracovník odboru rozvoje předloží návrh na vyřazení a následné 

rozdělení a aktivaci DHM či DDHM. Ke každému nově vytvořenému majetku uvede 

částku neboli novou pořizovací cenu. Celkový součet těchto částek nesmí přesáhnout 

pořizovací cenu původního majetku. Vyřazení a následné přerozdělení provede 

zaměstnanec všeobecné účtárny následujícím způsobem: Podle návrhu na přerozdělení 

zavede nové inventární čísla, přičemž třídu zařazení, procentní odpis a datum zahájení 

odpisování přepíše přesně podle původního vyřazovaného čísla. Tak se zachová nejen 

původní stáří majetku, ale hlavně také doba, po kterou byl tento majetek již odpisován. Do 

poznámky k novým inventárním číslům, je třeba uvést, ze kterého původního čísla došlo 

k přerozdělení, aby nedošlo k případným nesrovnalostem při inventarizaci. K vyřazenému 

číslu je rovněž připsáno, že důvodem vyřazení bylo přerozdělení na nová čísla.  

 

5.8 Inventarizace majetku 

Inventarizací zjišťuje účetní jednotka skutečný stav veškerého DHM a DDHM  

a porovnává ho se stavem uvedeným v účetnictví. Inventarizace je prováděná pracovníky 

inventarizační komise. Prostřednictvím firemního softwaru Navision provedou 

vygenerování inventární sestavy kontrolovaného střediska a provádí fyzické srovnání se 

stavem na sestavě. Každý majetek je polepen čárovým kódem, na kterém je uvedeno 
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inventární číslo. Pomocí snímače čárového kódu jsou informace přenášeny do počítače  

a vyhodnoceny. Pokud dojde k nesrovnalostem, jako jsou přírůstky či úbytky jsou 

vyčísleny do nové sestavy. Tu pracovník inventarizační komise vytiskne ve dvojím 

vyhotovení a oraženou a podepsanou ji předá k ověření a podpisu vedoucímu 

kontrolovaného střediska. Poté jedno vyhotovení zůstává na místě kontroly a jedno 

vyhotovení je předáno pracovníkovi všeobecné účtárny. Ten doplní případné přírůstky  

a úbytky, ke kterým má příslušné doklady. Pokud mu ještě nebyly předány, je nutné 

urgovat vedoucí pracovníky, aby patřičné doklady na vyřazení odevzdaly. Tato 

inventarizace musí být prováděna minimálně jednou ročně jako kontrolní inventura. 

V případě změny vedoucích provozních jednotek se provádí předávací inventura.  

 

Z výše uvedených skutečností vyplývají inventarizační komisi tyto povinnosti: 

 

 Zjistit skutečný stav veškerého evidovaného majetku, 

 Zjistit přebytečné, neupotřebitelné, nevyužitelné, poškozené nebo znehodnocené 

druhy majetku, 

 Zjistit, jakým způsobem je zajištěna ochrana majetku vůči odcizení, 

 Zjistit, zda je daný majetek řádně udržován a opravován. [19] 

 

Po skončení inventarizace a vytištění zprávy o jejím provedení, která obsahuje: 

 

 inventarizační rozdíly (přebytek nebo manko), 

 příčinu vzniku rozdílu, 

 návrh na vypořádání daného rozdílu a 

 razítko a podpisy odpovědných pracovníků, 

 

musí být inventarizační rozdíly zaúčtovány do období, za které byla inventarizace 

prováděna. Inventarizační rozdíly se musí účtovat v souladu se zákonem o účetnictví vždy 

do mimořádných nákladů, které jsou daňově neuznatelné, případně do mimořádných 

výnosů, které jsou daňově účinné. 
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5.9 Náklady na opravy a udržování DHM a DDHM 

Vzhledem k tomu jaké množství dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 

vykazuje, nejsem schopna z interních zdrojů a hlavní knihy přesně určit, které náklady se 

vztahují ke konkrétnímu majetku. Rozhodla jsem se, že se budu podrobně zabývat pouze 

chladícím a mrazícím zařízením, které tvoří velkou část majetku účetní jednotky a rovněž 

je zde pro tyto účely veden v analytické evidenci zvláštní účet 511010 – opravy  

a udržování chladícího zařízení. 

 

V následující tabulce je uvedeno množství a pořizovací cena majetku vždy ke konci 

daného roku a náklady, které byly v daném roce vynaloženy na jeho opravu a udržování. 

 

Tabulka č.13: Chladící a mrazící zařízení v účetní jednotce 

 
DHM v ks DDHM v ks 

Pořiz.cena ∑ 

v tis. Kč 

Náklady ∑ 

v tis. Kč 

2009 651 612 51.471,6 1.349,8 

2010 628 720 53.567,4 1.501,9 

2011 505 890 55.457,5 1.298,5 

Zdroj: vlastní tvorba z interních dat účetní jednotky 

 

K 31.12.2011 měla účetní jednotka v evidenci 1.395 ks chladícího a mrazícího 

zařízení. Z toho přírůstek za rok 2011 tvoří 140 ks, z toho 38 ks DHM a 102 ks DDHM.  

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že množství DHM postupně klesá a to v důsledku 

vyřazení či odprodeje. Naopak se zvyšuje počet ks DDHM a to z důvodu pořízení nového 

zařízení. Tudíž nejen v roce 2011, ale i v předchozích letech účetní jednotka pořizuje více  

chladícího a mrazícího zařízení v hodnotě do 40.000 Kč, kdy je tento majetek odpisován 

pouze účetně.  

 

Náklady na opravu a údržbu tohoto zařízení mají sice mírně klesající tendenci, ale 

přesto je jejich hodnota, která činí 1.298.500 Kč poměrně vysoká. Pokud uvážíme 

aritmetický průměr, činí náklady na jednotlivý kus zhruba 1. 000 Kč. Což není žádná 

závratná suma, ale musíme vzít v potaz stáří jednotlivého zařízení, které zobrazuje 

následující graf. 
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Graf 3: Stáří chladícího a mrazícího zařízení 

do 1999 22,7%
2000 2,2%

2001 3%

2002 4%

2003 3,3%

2004 7,2%

2005 6,2%2006 6,3%
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2008 7,7%

2009 7,8%

2010 11,2%

2011 10%

Stáří chladícího a mrazícího zařízení

 

Zdroj: vlastní tvorba na základě dat účetní jednotky 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že největší přírůstek chladícího zařízení bez 

ohledu na to zda se jedná o DHM či DDHM, byl zaznamenán v posledních dvou letech. Je 

to pravděpodobně způsobeno dvěma hlavními faktory. Jedním z nich je nutnost vybavit 

tímto zařízením nové provozní jednotky a druhým taktéž velmi zásadním faktorem je stáří 

stávajícího zařízení. Vzhledem k tomu, že je tento majetek zařazen do druhé odpisové 

skupiny, ve které je doba odpisování stanovena na 5 let. Lze si jednoduše spočítat, že 

zhruba 55% veškerého chladícího zařízení je již zcela odepsáno. A je zde rovněž poměrně 

velké množství majetku, jehož stáří se vztahuje na období od roku 1960 do 1999. 

 

K 31.12.2011 měla účetní jednotka v provozu 94 prodejních jednotek. Když 

uvážíme, že v té době měla v evidenci 1.395 ks chladícího a mrazícího zařízení, 

aritmetickým průměrem nám vychází 14,8 ks na jednu provozní jednotku. Tento počet není 

naprosto přesný, protože musíme vzít v potaz, že malá část tohoto zařízení je taktéž na  

ústředí podniku. Vzhledem k tomu, že veškeré zboží musí díky nedovolenému sousedství 

uloženo a skladováno odděleně, je větší množství jistě zapotřebí. Nicméně pochybuji  

o tom, že je všechno toto zařízení plně a rentabilně využito. A proto bych doporučovala 

korekci  tohoto zařízení a vyřazení velmi starých a dle mého názoru energeticky náročných 

kusů. 
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6 Vliv dlouhodobého hmotného majetku na daň z příjmů 

Dlouhodobý hmotný majetek, přesněji řečeno jeho odpisy ovlivňují výši základu 

daně z příjmů účetní jednotky. Účetní odpisy jsou uplatňovány jako výdaj (náklad) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze v případech, které vymezuje § 26 ZDP. Kdežto 

daňové odpisy jsou podle § 24 ZDP uplatňovány jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů vždy.  Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy ovlivňuje výši samotného 

výsledku hospodaření a tím i konečnou výši základu daně následujícím způsobem: 

 

 Daňové odpisy jsou vyšší než účetní odpisy DHM – potom se tato skutečnost 

projeví na řádku 150 daňového přiznání a rozdíl mezi těmito odpisy se stává 

odpočitatelnou položkou od výsledku hospodaření. 

 Daňové odpisy jsou nižší než účetní odpisy DHM – potom se tento rozdíl projeví na 

řádku 50 daňového přiznání a stává se tak připočitatelnou položkou k výsledku 

hospodaření. 

 

Ve sledovaných letech (jak je uvedeno v tabulkách 11 a 12) byly vždy daňové 

odpisy vyšší a staly se tak položkou odpočitatelnou. Níže jsou hodnoty, které účetní 

jednotka uvedla v daňových přiznáních jako odpočitatelnou položku za jednotlivá období 

v Kč.   

 

 Rok 2009  1.061.765 

 Rok 2010     987.333 

 Rok 2011     529.016 

 

6.1 Odložená daňová povinnost 

Ve sledovaném období vypočítávala účetní jednotka odloženou daňovou povinnost 

pouze z rozdílů u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Odložená daň se 

v tomto případě vypočítává jako rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou (ZH) z účetního  

a daňového pohledu na hmotný i nehmotný majetek. V případě, že účetní zůstatková 

hodnota je vyšší než daňová zůstatková hodnota, vzniká účetní jednotce daňový závazek. 

Pokud je účetní zůstatková hodnota nižší než daňová zůstatková hodnota, vzniká účetní 

jednotce daňová pohledávka. Závazek či pohledávka je v účetní jednotce zúčtována ve 

prospěch účtu 481 a na vrub nákladového účtu 592. 
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Výpočet odloženého daňového závazku v Kč k 31.12.2009: 

     Daňové           Účetní     Rozdíl 

ZH DHM    290.619.462,18     317.781.079,19    - 27.161.617,01  ….daň.závazek  

ZH DNM        3.930.561,-            4.131.551,-      -       200.990,-    ….daň.závazek 

 

Výsledek přechodný rozdíl  (zdanitelný)                 - 27.362.607,01  ….odlož.d.závazek  

Sazba daně pro rok 2010 v %                     19 

Daňový závazek (zůstatek účtu)   5.198.895,33 

      

                                                           MD            481              D         

Stav k 31.12.2008    5.354.565,80 

592/481 r. 2009     - 155.670,47 

 

Zůstatek účtu 481               5.198.895,33 

 

 

 

Výpočet odloženého daňového závazku v Kč k 31.12.2010: 

             Daňové             Účetní          Rozdíl 

ZH DHM 297.682.944,18          325.832.020,19      - 28.149.076,01 …. daň.závazek 

ZH DNM     2.343.143,-      2.122.113,-                221.030,-   …daň.pohledávka 

 

Výsledný přechodný rozdíl (zdanitelný)         - 27.928.046,01 …odlož.d.závazek 

Sazba daně pro rok 2011 v %                                 19 

Daňový závazek (zůstatek účtu)     5.306.328,74 

 

 

   MD            481               D 

Stav k 31.12.2009    5.198.895,33 

592/481 r. 2010       107.433,41 

 

Zůstatek účtu 481    5.306.328,74 
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Výpočet odloženého daňového závazku v Kč k 31.12.2011 

  Daňové           Účetní        Rozdíl 

ZH DHM 299.502.776,97        328.121.956,57      - 28.619.179,60 ….daň.závazek 

ZH DNM     1.100.180,-       659.849,-   440.331,-  …daň.pohledávka 

 

Výsledný přechodný rozdíl (zdanitelný)       - 28.178.848,60 …odlož.d.závazek 

Sazba daně pro rok 2012 v %          19 

Daňový závazek (zůstatek účtu)          5.353.981,23 

 

 MD            481                D 

Stav k 31.12.2010    5.306.328,74 

592/481 r. 2011         47.652,49 

 

Zůstatek účtu 481    5.353.981,23 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v roce 2009 vypočtená odložená daň snížila daňový 

závazek účetní jednotky a byla odečtena od výsledku hospodaření. V následujících dvou 

obdobích se daňový závazek zvýšil, a tudíž se odložená daň připočítává k výsledku 

hospodaření. 

 

6.2 Daň z příjmů účetní jednotky v jednotlivých letech 

Rozhodujícími položkami pro výpočet daně z příjmů jsou výnosy a náklady účetní 

jednotky respektive jejich rozdíl. K tomuto výsledku se dále připočítává nebo odečítá 

odložená daňová povinnost, o které účetní jednotka povinně účtuje. V sledovaných 

účetních obdobích vykazovala účetní jednotka těchto výsledků: 

 

Tabulka č.14:  Výsledek hospodaření v jednotlivých letech v tisících Kč 

 
Náklady Výnosy 

VH upravený o 

ODP  

2009 1.162.590,5 1.166.970,8 4.224,6 

2010 1.093.100,5 1.097.593,1 4.600 

2011 1.099.797,9 1.105.849,7 6.099,4 

Zdroj: vlastní tvorba z interních dat účetní jednotky 
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Účetní výsledek hospodaření (VH) slouží účetní jednotce pouze jako podklad pro 

zjištění základu daně z příjmů, na který jej musí transformovat. Účetní výsledek 

hospodaření se navyšuje o zúčtované náklady, které podle ZDP nejsou daňově uznatelné  

a o případné výnosy, které nebyly účetní jednotkou ve zdaňovacím období zaúčtovány, ale 

podléhají zdanění. Od výsledku hospodaření se odečítají zaúčtované výnosy, které 

nepodléhají zdanění a náklady, o kterých účetní jednotka neúčtuje. Výše základu daně 

(účetní výsledek hospodaření) tak je ovlivněna připočitatelnými a odpočitatelnými 

položkami a samotný daňový základ pak je upraven o poskytnuté dary a slevy na dani. 

Vzhledem k tomu, že se v této práci zabývám dlouhodobým hmotným majetkem, pokusím 

se pomocí změny v jeho odpisech upravit daňový základ pro optimalizaci daně. Pro 

srovnání jsou zde uvedeny výpočty daně k odvodu finančnímu úřadu za jednotlivé roky. 

 

Daňová povinnost v jednotlivých letech: 

 Rok 2009   Kč    587.040,- 

 Rok 2010   Kč    576.520,- 

 Rok 2011   Kč 1.141.720,- 

 

Je zcela pochopitelné, že platit náhle dvojnásobnou částku za daň z příjmu 

finančnímu úřadu není pro účetní jednotku pozitivní skutečností. Měla by se snažit svou 

daňovou povinnost co nejvýše snížit a optimalizovat ji. Velkou roli zde hrají velké výnosy 

oproti předchozím letům. Jsou také způsobeny prodejem nemovitostí v celkové hodnotě 

1.897.416 Kč. Což zvýšilo VH a tím nepříznivě ovlivnilo daňový základ. Účetní jednotka 

by se měla snažit v co možná nejvyšším předstihu propočítat svou daňovou povinnost, aby 

mohla provést případné úpravy pro optimalizaci.  

 

V rámci majetku je ve všech sledovaných obdobích pozitivní, že daňové odpisy 

převyšují odpisy účetní a tím se rozdíly dostávají na řádek 150 daňového přiznání a stávají 

se tak odpočitatelnou položkou. Nicméně jejich výše nebyla dostatečná na to, aby 

příznivěji ovlivnila samotný základ daně. V následující modelové situaci se pokusím 

propočítat, jak by to dopadlo, kdyby účetní jednotka nastavila pro majetek pořízený v roce 

2011 zrychlený daňový odpis. 
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6.3 Modelová situace pro daňovou optimalizaci 

V této části uvedu několik vybraných položek DHM, které byly pořízeny účetní 

jednotkou v roce 2011. Záměrem bude propočítat, jak velký by byl rozdíl, kdyby pro tento 

majetek zvolila účetní jednotka zrychlené a nikoli lineární odpisy. Vzhledem k tomu, že je 

společnost prvním vlastníkem tohoto zařízení a je zařazeno ve skupinách 1-3, měla by  

i  možnost v rámci zrychlených odpisů navýšit odpis v prvním roce o 10%. 

 

 

Příklad 1: Pořízení čistícího stroje v hodnotě 120.000 Kč 

Skutečnost  

Náklady na pořízení k 29.4.2011 

Pořizovací cena  120.000,- 

Odpisová skupina  2 

Volba odpisu   lineární 

Daňový odpis za r. 2011 13.200,- 

 

 

Modelová situace – zrychlený odpis  

Náklady na pořízení k  29.4.2011 

Pořizovací cena  120.000,- 

Odpisová skupina   2 

Volba odpisu   zrychlený  

Daňový odpis za r. 2011 24.000,-  

 

 

Příklad 2: Pořízení klimatizační jednotky v hodnotě 161.242 Kč 

Skutečnost 

Náklady na pořízení k  4.7.2011 

Pořizovací cena  161.242,- 

Odpisová skupina  3 

Volba odpisu   lineární 

Daňový odpis za r. 2011 8.869,- 
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Modelová situace – zrychlený odpis  

Náklady na pořízení k  4.7.2011 

Pořizovací cena  161.242,- 

Odpisová skupina  3 

Volba odpisu   zrychlený  

Daňový odpis za r. 2011 16.124,- 

 

 

Příklad 3: Pořízení automatu na výkup lahví v hodnotě 188.823 Kč 

Skutečnost 

Náklady na pořízení k  9.9.2011 

Pořizovací cena  188.823,- 

Odpisová skupina  2 

Volba odpisu   lineární 

Daňový odpis za r. 2011 20.771,- 

 

Modelová situace – zrychlený odpis  

Náklady na pořízení k  9.9.2011 

Pořizovací cena  188.823,- 

Odpisová skupina  2 

Volba odpisu    zrychlený 

Daňový odpis za r. 2011 37.765,- 

 

Na všech třech demonstrovaných příkladech je vidět, že pokud by účetní jednotka 

zvolila zrychlený odpis zvýšila by se jí výše odpisů u veškerého zařízení pořízeného 

v daném roce téměř o polovinu. V roce 2011 pořídila účetní jednotka DHM zařazeného  

v odpisové skupině 1-3 za 82.403.293 Kč. Toto by se velmi efektivně projevilo při 

rozdílech mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku a zvýšila by 

se tak hodnota v řádku 150 daňového přiznání a tím pádem celková odpočitatelná položka 

od výsledku hospodaření. Tato skutečnost by se pozitivně odrazila na výši základu daně. 

 

Je ovšem pravdou, že v případě dalších let, kdy dojde ke snížení výše jednotlivých 

odpisů, už tato situace nebude efektivní a projeví se na výši odložené daně. Ovšem v této 
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situaci jde o to optimalizovat daňovou povinnost pro rok 2011. Co se týče dalších let, měla 

by účetní jednotka provádět příslušné kroky a úpravy během celého zdaňovacího období, 

aby svou daňovou povinnost optimalizovala. Hlavním cílem každého podnikatelského 

subjektu je v současné době dosáhnou co nejvyšší hodnoty podniku a samozřejmě co 

nejvyššího zisku. Tato skutečnost se pak projeví na samotné výši daně z příjmů.   

 

Dle zákona o daních z příjmů jsou účetní jednotky, jejichž poslední daňová 

povinnost přesáhla 150.000 Kč povinny platit zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 

¼ poslední známé daňové povinnosti. V tomto případě bude záloha vypočtena z výše 

daňové povinnosti poměrně vysoká, a pokud by účetní jednotce v příštím zdaňovacím 

období nevyšel podobný daňový základ, staly by se peníze odvedené na zálohách 

finančnímu úřadu tzv. mrtvými penězi. Účetní jednotka by je mohla využít efektivněji 

nebo je nějakým způsobem zhodnotit.  

 

Jelikož v tomto zdaňovacím období měla účetní jednotka mimořádné výnosy 

z prodeje nemovitostí, mohla by po 30.6.2012, což je termín do kterého musí podat na 

finanční úřad přiznání k dani z příjmů, požádat příslušný finanční úřad o prominutí 

zálohových plateb na daň z příjmů.  

 

6.3.1 Vytvoření rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku 

 Daňové rezervy upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. Zásadním rozdílem 

mezi účetním a daňovým pohledem na rezervy je především v tom, že daňové rezervy jsou 

podle ZDP považovány za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Představují tedy 

náklad, který snižuje základ pro výpočet daně z příjmů. Tudíž mohou být využity pro 

daňovou optimalizaci. 

  

Daňové rezervy se uplatňují za zdaňovací období. V případě účetní jednotky se 

jedná o hospodářský rok. Dle § 3 odst. 2 Zákona o rezervách je účetní jednotka povinna 

v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost tvorby rezerv a jejich 

skutečný stav porovnat s výší rezerv, kterou si může uplatnit jako výdaj.  

  

Rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka během 

sledovaného období netvořila. Snažila jsem se proto zjistit, zda by měla finanční 
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prostředky na jejich tvorbu. K 31.12.2011 měla na běžném účtu zůstatek ve výši 

23.902.000 Kč. Dle mého názoru velmi dostačující a proto budu v následující modelové 

situaci presentovat, jak by v případě kdyby je vytvořila, vypadala daňová povinnost. 

 

Podnik by mohl začít vytvářet rezervy na opravu vysokozdvižných vozíků 

v celkové hodnotě 600.000 Kč. Podle přílohy 1. ZDP, patří vysokozdvižné vozíky do 

druhé odpisové skupiny. Tyto rezervy může účetní jednotka tvořit nejméně dvě zdaňovací 

období a nejdéle tři zdaňovací období. Peněžní prostředky na tyto rezervy musejí být 

uloženy nejpozději do termínu podání daňového přiznání na zvláštní účet v bance.  

 

Účetní jednotka by začala tvořit rezervu v roce 2011 po dobu tří let a poté by 

provedla opravu. Náklady by byly plánovány na 600.000 Kč. Rezerva bude tvořena 

rovnoměrně a zaúčtování by v tomto případě vypadalo následovně: 

 

 

Rok Účetní případ Částka MD D Vliv na základ daně 

2011 tvorba rezervy  200.000,- 552 451 - 200.000,- 

2012 tvorba rezervy  200.000,- 552 451 - 200.000,- 

2013 tvorba rezervy  200.000,- 552 451 - 200.000,- 

2014 oprava   600.000,- 511 221 - 600.000,- 

 čerpání rezervy 600.000,- 451 552               0,- 

 

 

Pokud by podnik plnil veškeré podmínky deponování peněz na zvláštní účet, 

nenastal by v tvorbě rezerv žádný problém a při tvorbě rezervy by se každý rok snížil 

základ daně o 200.000 Kč. V roce, ve kterém dojde k čerpání rezervy je výsledný vliv na 

základ daně nulový. Účetní jednotka by mohla jistě namítnou, že peníze které v tomto 

případě musí uložit na zvláštní účet by mohla využít efektivněji, případně jiným způsobem 

zhodnotit, ale úrok za uložení peněz jistě není zanedbatelný. 
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Závěr  

 Záměrem této diplomové práce bylo posoudit efektivnost hospodaření účetní 

jednotky TEMPO, obchodní družstvo s dlouhodobým hmotným majetkem. K analýze 

jednotlivých oblastí hospodaření byly využity interní údaje obsažené ve vnitropodnikovém 

účetnictví, rozvaze, výsledovce a vnitropodnikových směrnicích. Účetní jednotka 

postupuje v souladu se směrnicemi, které má dle mého názoru velmi dobře zpracované  

a nebyly zde shledány žádné nesrovnalosti.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek je v současné době pořizován pouze z vlastních 

zdrojů a veškeré investice jsou hrazeny z výše odpisů a vytvořeného zisku. V případě, že 

by se účetní jednotka rozhodla k nové výstavbě nebo by realizovala vyšší investici např. 

koupi nových prodejních jednotek, musela by požádat o poskytnutí investičního úvěru.  

 

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek je evidován prostřednictvím propracovaného 

softwaru, díky kterému je podrobně sledován každý pohyb, přesun nebo jakákoli jiná 

změna, týkající se konkrétního majetku. V tomto případě rovněž nelze účetní jednotce 

cokoli vytknout, řídí se přesně údaji uvedenými ve vnitropodnikové směrnici 1992-02-055 

Evidence majetku.  

 

Při oceňování dlouhodobého majetku je v účetní jednotce nejvíce využívaná 

pořizovací cena. Reprodukční pořizovací cena byla využita u přebytků zjištěných při 

inventurách. V případech, kdy na základě soudního rozhodnutí došlo k nabytí pozemků 

v trvalém užívání, využila účetní jednotka k ocenění znaleckých posudků. Pro ocenění 

investičního majetku má účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici vymezen zvláštní 

postup, který je interpretován v kapitole 5.4.1. 

 

 Účetní jednotka využila možnosti uvedené v ZDP a kromě účetních odpisů 

uplatňuje také odpisy daňové. V obou případech si zvolila rovnoměrný způsob odpisování. 

U účetních odpisů má ve vnitropodnikové směrnici nastavenou dobu odpisování pro 

jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku shodnou s dobou odpisování uvedenou v ZDP 

pro daňové odpisy. Což není zcela správné, protože účetní odpisy by měly věrohodně 

zobrazit opotřebení majetku. Díky tomu, že má účetní jednotka pro příslušné odpisové 

skupiny nastaven jiný procentní měsíční i roční odpis pro první rok a jiný pro další roky, 
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dochází k tomu, že výše účetních odpisů se liší od výše odpisů daňových. Na základě 

tohoto rozdílu účtuje účetní jednotka o odložené daňové povinnosti.  

 

V posledním sledovaném období vyšel účetní jednotce vysoký základ daně a tím  

i daňová povinnost. Aby bylo dosaženo daňové optimalizace prostřednictvím operací 

s dlouhodobým hmotným majetkem, navrhla jsem příslušná opatření v kapitole 6. 

Konkrétně se jedná o zavedení zrychlených daňových odpisů a vytvoření rezervy na 

opravu majetku. Dále bych se zde chtěla zmínit o tom, že kdyby si účetní jednotka zvolila 

jinou dobu odepisování pro jednotlivé skupiny u účetních odpisů, nejen že by poctivěji  

a věrohodněji zobrazila v účetnictví opotřebení dlouhodobého hmotného majetku, ale mělo 

by to rovněž efektivní dopad v případě daňové optimalizace. 

 

V praktické části jsem dále analyzovala stáří DHM a DDHM a míru odepsanosti 

dlouhodobého majetku. Vzhledem k tomu, že velká část zařízení má již své tzv. 

produktivní období za sebou, doporučila jsem odprodej nevyužitého zařízení a v případě 

potřeby nahrazení stávajícího zařízení novým. 

 

Další činnosti jako jsou inventarizace, vyřazení a samotná likvidace dlouhodobého 

hmotného majetku jsou rovněž prováděny plně v souladu s vnitropodnikovými předpisy  

a z mého pohledu není v této oblasti nic konkrétního, co by bylo možno účetní jednotce 

vytknout.  

 

Pokud bych měla celkově zhodnotit hospodaření účetní jednotky s dlouhodobým 

hmotným majetkem, potom z globálního pohledu je dle mého názoru efektivní. Veškeré 

činnosti související s majetkem jsou prováděny zodpovědně a dle platné legislativy. 

Doporučení se vesměs týkají konkrétní situace, která nastala při vyčíslování odvodu daně 

z příjmů. 
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Příloha 2  Nejdůležitější přírůstky a úbytky za sledovaná období 

 

 

ROK 2009 

Pozemky  

 Přírůstky: Bezúplatné nabytí pozemků   5.954 

v trvalém užívání – rozsudek OS 

Pozemek PJ 405 – aktivace   58 

 Úbytky: Prodej pozemků            - 1.838 

 

 

 

Budovy 

 Přírůstky: Rekonstrukce a modernizace   17.212 

 Úbytky: Prodej vlečky VO Vítkov            -509 

   Prodej PJ Guntramovice            -567 

   Prodej PJ Moravský Kočov            -1.089 

   Prodej ocelových skladů            -37 

 

Stroje, zařízení a dopravní prostředky 

 Přírůstky:  Chladící zařízení    3.891 

   Automat na výkup lahví   207 

   Regály      401 

   Turnikety     135 

   Trafostanice     310 

   Zařízení Firewall    114 

 Úbytky: Prodej nářezových strojů            -154 

   Vyřazení zařízení             -670 

   Vyřazení počítačů             -3.194 

   Vyřazení chladícího zařízení            -4.851 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 Přírůstky: Vybavení PJ – tiskárny, pulty  6.863 



 

    regály, stoly…     

 

Nedokončený DHM 

 Stavby: Technické zhodnocení budov   373 

 

ROK 2010 

Pozemky 

 Přírůstky: Bezúplatné nabytí pozemků   65 

v trvalém užívání – rozsudek OS 

Nákup PJ Město Albrechtice   100 

Aktivace na základě inventarizace  241 

 

 Úbytky: Prodej pozemků              -117 

 

Budovy 

 Přírůstky: Nákup PJ Město Albrechtice   1.960 

   Rekonstrukce a modernizace   20.169 

 

Stroje, zařízení a dopravní prostředky 

 Přírůstky: Chladící zařízení    2.338 

   Elektrocentrála    159 

   Automat na výkup lahví   373 

   Regály      716 

   Klimatizační jednotky   393 

   Nářezové stroje    256 

   Ostatní – turnikety…    310 

 Úbytky: Prodej chladícího zařízení             -145 

   Vyřazení počítačů              -260 

   Vyřazení chladícího zařízení             -2.243 

   Vyřazení – ostatní, váhy…             -662 

 

 

 



 

ROK 2011 

Pozemky 

 Přírůstky: Bezúplatné nabytí pozemků   742 

 Úbytky: Prodej pozemků              -278 

 

 

Budovy 

 Přírůstky: Rekonstrukce a modernizace   16.954 

 

Stroje, zařízení a dopravní prostředky 

 Přírůstky: Chladící zařízení    2.588 

   Kamerový systém    192 

   Automat na výkup lahví   376 

   Regály      1.108 

   Klimatizační jednotky   648 

   Čistící stroj     120 

   Pokladní boxy     112 

 Úbytky: Prodej nářezový stroj, ocelový  -62 

   sklad a chladící vitrína 

   Vyřazení počítačů    -90 

   Vyřazení chladícího zařízení   -2.540 

   Vyřazení ost.-váhy, pokladny…  -3.960 
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