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1 Úvod 

V dnešní době, která je ve znamení technického pokroku, je automobil nezbytnou 

součástí každodenního života snad celého lidstva. Je nedílnou součástí našich život  ať už jej 

používáme pro každodenní dopravu do zaměstnání, k zajištění pro život nezbytných pot eb 

anebo k výkonu v zaměstnání. Jen těžko bychom nalezli firmu nebo podnikatele, který se bez 

automobilu pohodlně obejde a nebude mu dělat problém dopravovat se na r zná místa pomocí 

nap íklad městské hromadné dopravy. ůutomobily šet í náš čas i peníze vynaložené na 

p epravu, jsou pro nás samoz ejmostí a jen těžko by většina z nás za ně hledala náhradu. 

Tato bakalá ská práce se zabývá využitím automobilu jako dopravního prost edku 

v podnikání. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu, je zamě ena výhradně na podnikání 

fyzických osob, které se p i výkonu podnikatelské činnosti bez automobilu neobejdou. 

V současnosti je to již většina podnikatel  a proto najdou výsledky této práce široké 

uplatnění. 

Cílem práce je nastínit ucelený pohled na využití osobního automobilu v podnikání 

fyzických osob, definovat nejběžnější zp soby po ízení osobního automobilu pro podnikání, 

včetně zaúčtování jednotlivých účetních p ípad , které s jednotlivými variantami souvisí, tyto 

zp soby po ízení porovnat, vyhodnotit nákladovost jednotlivých variant a doporučit 

podnikateli nejvýhodnější zp sob získání automobilu pro jeho podnikání. 

První část bakalá ské práce je zamě ena na objasnění základních pojm  týkajících se 

dané problematiky a to p edevším z hlediska souvisejících zákon  a p edpis . Jsou zde také 

uvedeny náklady spojené s využitím automobilu pro podnikání. 

V další části jsou podrobně rozepsány možnosti využití osobního automobilu pro 

podnikání – možné zp soby po ízení automobilu včetně zaúčtování souvisejících účetních 

operací. 

Poslední část této práce je věnována praktickému p íkladu, ve kterém jsou 

analyzovány jednotlivé zp soby po ízení automobilu pro podnikání. Tato kapitola obsahuje 

veškeré účtování týkající se vybraných zp sob  po ízení a výsledky všech variant jsou 

vyhodnoceny a porovnány pro doporučení nejvýhodnější z nich. 

Pro zpracování bakalá ské práce jsou použity metody popisu, analýzy a komparace. 
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2 Teoretické aspekty využití automobilu 

2.1   Základní pojmy 

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti, která činí minimálně 1 

rok. Tímto majetkem jsou zejména pozemky, stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, 

pěstitelské celky trvalých porost , dospělá zví ata a jejich skupiny a jiný dlouhodobý hmotný 

majetek. 

Obchodní majetek je souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka 

a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a 

závazk  pro účely stanovení základu daně z p íjm . 1 

Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem 

provozu na pozemních komunikacích pro p epravu osob, zví at nebo věcí. 

P ípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, 

s nímž je spojeno do soupravy. 

Systém vozidla je jakýkoliv konstrukční systém vozidla, na který se vztahují technické 

požadavky stanovené prováděcím p edpisem. Systémem vozidla jsou nap íklad brzdy nebo 

za ízení pro snížení emisí. 

Konstrukční část vozidla je součást vozidla, jejíž typ musí být schvalován nezávisle na 

vozidle, pokud tak stanoví prováděcí právní p edpis, a na kterou se vztahují technické 

požadavky stanovené prováděcím právním p edpisem. Konstrukční částí vozidla je nap íklad 

svítilna. 

Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené 

prováděcím právním p edpisem. Rozdělení vozidel do kategorií je uvedeno v p íloze 

uvedeného zákona. 

Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným zp sobem 

provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či 

p edváděcím účel m. 

                                                           
1
 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb. o daních z p íjm  ve znění pozdějších p edpis  



- 7 - 

 

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České 

republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného 

pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním 

jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla nebo je 

vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla. 2 

Základní kategorie vozidel: 

Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čty mi koly (nap . 

motocykly, motorové t íkolky, motokola) 

Kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čty i kola a používají se 

pro dopravu osob (nap . osobní automobily, autobusy apod.) 

Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čty i kola a používají se 

pro dopravu náklad  (nap . nákladní automobily) 

Kategorie O – p ípojná vozidla 

Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické 

Kategorie S – pracovní stroje 

Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze za adit do výše uvedených kategorií 

Kategorie vozidel M se dále člení na: 

a) M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k p epravě osob, kromě místa 

idiče, nebo víceúčelová vozidla, 

b) M2 – vozidla, která mají více než osm míst k p epravě osob, kromě místa 

idiče, a jejichž nejvyšší p ípustná hmotnost nep evyšuje 5 000 kg, 

c) M3 – vozidla, která mají více než osm míst k p epravě osob, kromě místa 

idiče, a jejich největší p ípustná hmotnost p evyšuje 5 000 kg 
3
. 

Registr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel, p ípojných 

vozidel a provozovatel  těchto vozidel, kterou vedou obecní ú ady obcí s rozší enou 

p sobností. 

                                                           
2
 § Ň zákona č. 5Ň/Ň001 Sb. provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších p edpis  

3
 P íloha zákona č. 56/Ň001 Sb. o provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

p edpis  
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Každá osoba hodlající provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo 

a p ípojné vozidlo, je povinna tato vozidla p ihlásit k registraci na p edepsaném tiskopisu u 

p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na 

území České republiky netrvá déle než 1Ř5 dn  v p íslušném kalendá ním roce.  

Do tohoto registru lze zapsat pouze silniční nebo p ípojné vozidlo: 

a) které je v technickém stavu schváleném k provozu na pozemních 

komunikacích, 

b) u kterého je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu, 

c) u kterého byla p i po ízení ze zemí Evropské unie zaplacena da  z p idané 

hodnoty dle zvláštního právního p edpisu. 

P ihláška do registru silničních vozidel musí obsahovat: 

a) údaje o vlastníkovi vozidla, 

b) údaje o provozovateli vozidla, není-li současně vlastníkem, 

c) údaje o technických parametrech vozidla (druh a kategorie vozidla, státní 

poznávací značka vozidla, číslo osvědčení o registraci vozidla, označení 

výrobce vozidla, identifikační číslo vozidla, atd.). 

K této p ihlášce žadatel navíc p ikládá: 

a) technický pr kaz motorového vozidla a p ípojného vozidla, 

b) doklad o technické prohlídce, bylo-li vozidlo již provozováno, 

c) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

 

Každý žadatel o registraci vozidla musí p i jeho registraci uhradit správní poplatek dle 

zákona č. ň6Ř/1řřŇ Sb., o správních poplatních, ve znění pozdějších p edpis . 4 

                                                           
4
 Zákon č. 56/Ň001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších 

p edpis  
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2.2   Údržba, opravy a technické zhodnocení 

2.2.1 Opravy a údržba 

Definici opravy nalezneme v zákoně č. 40/1ř64 Sb., Občanském zákoníku a také ve 

vyhlášce č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., 

zákona o účetnictví, ve znění pozdějších p edpis , dále jen vyhláška. 

Opravu podle občanského zákoníku § 65Ň, odst. Ň definujeme jako činnost 

odstra ující vady, následky poškození nebo účinky opot ebení věci. 

Dle výše uvedené vyhlášky § 47, odst. Ň se opravou odstra ují účinky fyzického 

opot ebení nebo poškození a to za účelem uvedení do p vodního nebo provozuschopného 

stavu. P i tom m že být použito i jiných materiál  než p vodních, také jiných díl , součástek 

nebo technologií pokud se nebude jednat o technické zhodnocení. 

Za opravu považujeme nap íklad i výměnu částí automobilu jako je autobaterie. Na 

druhou stranu však do oprav nem žeme zahrnout výměnu vozidla určeného k opravě za 

vozidlo již opravené ale s jinou státní poznávací značkou. 

Výdaje na opravy i údržbu jsou da ově uznatelným nákladem vynaloženým na 

dosažení, zajištění a udržení p íjm . Pokud se jedná o výdaje na vozidlo zahrnuté do 

obchodního majetku, jsou tyto výdaje uznatelné v plné výši. Pokud jde o vozidlo, které 

podnikatel používá i pro soukromé účely, jsou tyto výdaje uznatelné v poměrné výši, která 

odpovídá využití vozidla pro podnikání a soukromému využití. 

Pojem údržba definuje vyhláška v § 47, odst. Ň. a to jako soustavnou činnost 

zpomalující fyzické opot ebení, kterou se p edchází poruchám a která odstra uje drobnější 

závady. 

Za údržbu tedy m žeme považovat veškeré práce doporučené výrobcem, které 

bychom měli provádět ve stanovených časových intervalech. Tyto pokyny nalezneme 

v servisní knížce nebo návodu k obsluze. 

Do údržby zahrnujeme nap íklad výměnu provozních kapalin, mytí automobilu, 

výměnu drobných součástek jako jsou zapalovací svíčky, brzdové obložení nebo olejový filtr.  
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2.2.2 Technické zhodnocení 

Technickým zhodnocením jsou výdaje na dokončené nástavby, p ístavby a stavební 

úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud p evýšily u jednotlivého majetku 

v součtu částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením mohou být i výše jmenované výdaje 

nep esahující tuto částku pokud je poplatník nezahrnul do výdaj  vynaložených na dosažení, 

zajištění a udržení p íjm . 5 

V zákoně o daních z p íjm  nalezneme také podrobnější definici rekonstrukce a 

modernizace: 

- Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu 

účelu majetku, nebo technických parametr  majetku. 

- Modernizací se rozumí rozší ení vybavenosti nebo použitelnosti majetku 
6
. 

Po rekonstrukci má automobil jiné technické parametry nebo účel použití, nap íklad 

výkonnější motor.  

Modernizací rozši ujeme vybavení vozidla nebo jeho účel použití. Zde adíme 

nap íklad klimatizaci. 

Obecně za technické zhodnocení považujeme zejména instalaci autoalarmu, palubního 

počítače, reproduktor , p estavbu na používání jiného paliva (nejčastěji LPG), a podobně. 

Technické zhodnocení není da ově uznatelným výdajem, poplatník ho m že zahrnout 

do základu daně postupně formou odpis , se kterými začne vždy ve zda ovacím období, ve 

kterém bylo provedeno. Pokud bylo technické zhodnocení provedeno v roce po ízení vozidla, 

zahrne se částka do vstupní ceny vozidla. Pokud bylo technické zhodnocení provedeno 

v jiném roce než v roce po ízení vozidla, navyšuje vstupní (pop . z statkovou) cenu pro 

odpisování. 

                                                           
5
 § ňň, odst.1 zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. o daních z p íjm  ve znění pozdějších p edpis  

6
 § ňň, odst.Ň, ň zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. o daních z p íjm  ve znění pozdějších p edpis  
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2.3  Účetní a daňové odpisy 

Procesem odpisování zahrnujeme hodnotu majetku do náklad  na dosažení, zajištění a 

udržení p íjm  a to prost ednictvím odpis  tohoto majetku.  

2.3.1 Účetní odpisy 

Účelem účetních odpis  je vyjád ení trvalého snížení hodnoty majetku. Toto vyjád ení 

musí odpovídat skutečné mí e opot ebovanosti majetku.  

Opot ebení je jak fyzické, nap . manipulací s majetkem, p sobením prost edí, tak i 

morální, vlivem technického pokroku.  

Tyto odpisy se provádějí po celou dobu ekonomické životnosti majetku, tedy po dobu, 

po kterou je majetek schopen p inášet podniku určitý prospěch, a to maximálně do výše jeho 

ocenění v účetnictví. 7 

Odpisy m žeme účtovat měsíčně, čtvrtletně nebo 1x ročně k datu účetní závěrky. 5 

Nejčastěji se účetní odpisy účtují každý měsíc. 

Účetní odpisy tedy m žeme stanovit podle doby využitelnosti majetku a to podílem 

vstupní ceny (ceny, kterou je majetek oceněn v účetnictví) a p edpokládanou dobou 

využitelnosti majetku. 

Účetní odpisy účtujeme dle odpisového plánu a to na vrub náklad . Odpisový plán 

nalezneme ve vnit ních účetních směrnicích, zde je stanoven postup a zp sob odpisování. Měl 

by respektovat dobu životnosti a míru opot ebení majetku s ohledem na zásadu věrného a 

poctivého zobrazení majetku. 

Účtování účetních odpis  se provádí pomocí nákladového účtu 551 – Odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a účt  oprávek 07 – Oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému majetku a 0Ř – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

dle Tab. 2.1. 

 

                                                           
7
 Kolektiv autor . Účetnictví podnikatel . 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 215 s. ISBN 978-80-248-

2149-8 
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Tab. 2.1 – Účtování odpisů 

Účetní p ípad MD D 

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 07x 551 

Odpis dlouhodobého hmotného majetku 08x 551 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.3.2 Daňové odpisy hmotného majetku 

Tyto odpisy m žeme zahrnout do da ově uznatelných výdaj  (náklad ) pro účely 

výpočtu daně z p íjm . Jejich výše nezávisí na skutečné mí e opot ebení majetku a musí být 

v souladu se zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm , ve znění pozdějších p edpis  

Pro uplatnění da ových odpis  hmotného majetku musíme splnit tyto podmínky: 

- majetek (vozidlo) musí být zahrnut v obchodním majetku a poplatník má 

k tomuto majetku vlastnické právo8
, 

- majetek (vozidlo) musí prokazatelně souviset s dosahováním, zajišťováním a 

udržováním zdanitelných p íjm . Pokud je tato podmínka splněna, m že 

poplatník uplatit da ový odpis v plné výši. 

ůbychom byli schopni stanovit výši odpis , musíme zjistit: 

- vstupní cenu vozidla, 

- odpisovou skupinu, 

- zp sob odpisování. 

 

Pro stanovení doby odpisování musíme za adit majetek do správné odpisové skupiny 

podle P ílohy č. 1 zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm , ve znění pozdějších p edpis , 

jak uvádí Tab. Ň.Ň. 

 

 

 

                                                           
8
 § ŇŘ, zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm , ve znění pozdějších p edpis . 
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Tab. 2.2 – Rozdělení odpisových skupin  

Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

    Zdroj: Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ň0. 

Většina druh  silničních i zvláštních vozidel je za azena do odpisové skupiny Ň, 

výjimku tvo í nap íklad jízdní kola, samonakládací nebo samovýklopné p ívěsy a návěsy pro 

zemědělské účely, rozmetadla mrvy a umělých hnojiv, vozidla speciální pro p epravu na 

sněhu a osob na golfových h ištích atd. 

2.3.2.1 Způsoby daňového odpisování 

O zp sobu odpisování vozidla rozhoduje sám da ový poplatník, je to jeho právo a 

proto také odpisování m že nebo nemusí zahájit. Pokud se rozhodne odpisování zahájit, má 

možnost použít buď rovnoměrné odpisování, nebo zrychlené odpisování. Zvolený zp sob 

nelze v pr běhu odpisování měnit. 

2.3.2.1.1 Rovnoměrné odpisy 

Rovnoměrné odpisy vozidla stanovíme podle §ň1 zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. Odst. 7 a to 

dle Vzorce (2.1) a Vzorce (2.2). 

 

                                                                                  (2.1) 

 

                                                                                             (2.2) 
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Tab. 2.3 – Roční odpisová sazba pro hmotný majetek 

odpisová skupina v 1. 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 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Zdroj: zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ň1. 

Za p edpokladu splnění podmínky prvního vlastníka vozidla zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o 

daních z p íjm , ve znění pozdějších p edpis  poplatník m v prvním roce odpisování 

umož uje navýšit roční odpis o: 

a) Ň0% vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, viz Tab. Ň.4, 

b) 15% vstupní ceny za ízení pro čištění a úpravu vod, viz Tab. Ň.5, 

c) 10% vstupní ceny hmotného majetku za azeného v odpisových skupinách 1 až 

3, viz Tab. 2.6 
9
. 

Tab. 2.4 – Roční odpisová sazba p i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20%  

Odpisová skupina v 1. 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: zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ň1 

Tab. 2.5 – Roční odpisová sazba p i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15% 

Odpisová skupina v 1. 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: zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ň1 

 

                                                           
9
 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm  
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Tab. 2.6 – Roční odpisová sazba p i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% 

Odpisová skupina v 1. 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: Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ň1 

2.3.2.1.2 Zrychlené odpisy 

Zrychlené odpisy vozidla stanovíme podle §ňŇ zákona č. 586/1992 Sb., odst. 1. Pro 1. 

rok odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a p i azeného koeficientu pro zrychlené 

odpisování, viz Vzorec (2.3). Pro další roky odpisování stanovíme odpis jako podíl 

dvojnásobku jeho z statkové ceny a rozdílu mezi p i azeným koeficientem a počtem let, po 

které již byl odpisován, viz Vzorec (Ň.4). Všechny tyto koeficienty jsou uvedeny v Tab. 2.7.  

 

                                                                                               (2.3) 

 

                                                                                                        (2.4) 

 

Tab. 2.7 – Koeficienty pro zrychlené odpisování  

 

Odpisová skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 
v 1. roce odpisování v dalších letech 

odpisování 
pro zvýšenou 

z statkovou cenu 

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: zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., §ňŇ 

2.3.3 Odpisování technického zhodnocení 

Pokud je technické zhodnocení provedeno na vozidle v prvním roce odpisování, je 

součástí vstupní ceny vozidla, tzn., že se vstupní cena nemění a technické zhodnocení je její 
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součástí od začátku odpisování. Odpisujeme tedy podle základních sazeb a základních 

koeficient  uvedených v §ň1 a §ňŇ zákona č. č. 5Ř6/1řřŇ Sb.  

Pokud je technické zhodnocení provedeno v dalších letech odpisování, navyšuje 

vstupní pop ípadně z statkovou cenu vozidla a používáme tedy sazby a koeficienty pro 

zvýšenou vstupní (z statkovou) cenu uvedené v §ň1 a §ňŇ zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. 

Technické zhodnocení provedené v pr běhu odpisování vozidla zp sobí prodloužení 

doby odpisování.  

Abychom mohli technické zhodnocení odpisovat společně s vozidlem a uplatnit do 

da ových výdaj  (náklad ) musí spl ovat několik podmínek. Musí být provedeno:  

- na vozidle, které je dlouhodobým hmotným majetkem, drobným dlouhodobým 

hmotným majetkem nebo drobným hmotným majetkem, 

- p ed uvedením vozidla do užívání, 

- p ed zahájením odpisování vozidla, v pr běhu jeho odpisování, anebo již na 

odepsaném vozidle, 

- na vlastním nebo pronajatém vozidle (se souhlasem nebo bez souhlasu 

pronajímatele), 

- na vozidle v podnájmu (tj. vozidle najatém od nájemce). 

2.4 Silniční daň dle zákona č. 16/1řř3 Sb., o dani silniční ve znění 

pozdějších p edpisů 

P edmětem daně silniční dle uvedeného zákona jsou silniční motorová vozidla a jejich 

p ípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání 

nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti. 

Poplatníkem daně, je dle tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která: 

a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel 

a je zapsána v technickém pr kazu, 
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b) užívá vozidlo, v jehož technickém pr kazu je zapsána jako provozovatel osoba, 

která zem ela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je 

odhlášen z registru vozidel, 

c) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití 

osobního automobilu 
10

. 

Základem daně dle zmíněného zákona je: 

- zdvihový objem motoru v cmň u osobních automobil  s výjimkou osobních 

automobil  na elektrický pohon, 

- součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u 

návěs , 

- největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 

Sazby daně se ídí §6 uvedeného zákona. Podrobně jsou rozepsány v P íloze č. Ň. 

Roční sazbu daně zjistíme pro každé vozidlo podle údaj  v technickém pr kazu. Sazba daně 

dle počtu náprav a nejvyšších povolených hmotností na nápravu se snižuje o Ň5% u vozidel, 

která jsou podle údaj  v technickém pr kazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné 

výrobě. Sazba daně se dále snižuje o 4Ř% po dobu následujících ň6 kalendá ních měsíc  od 

data první registrace vozidla, o 40% po dobu následujících dalších ň6 kalendá ních měsíc  a o 

25% po dobu následujících dalších ň6 kalendá ních měsíc . U vozidel, která jsou poprvé 

registrována v České republice nebo v zahraničí do ň1. prosince 1řŘř je povinnost zvýšit 

sazbu daně o Ň5%. V p ípadě, že zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, 

činí sazba daně Ň5 Kč za každý den používání vozidla, je-li tato sazba pro poplatníka 

výhodnější. Částky zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. 

Zda ovacím obdobím je kalendá ní rok. 9 

Poplatník je povinen platit zálohy na silniční da  a to ve čty ech splátkách, které jsou 

splatné 15. dubna, 15. července, 15. íjna a 15. prosince. Zálohy na da  vypočítáme jako 1/1Ň 

roční sazby za každý měsíc, ve kterém trvala nebo vznikla da ová povinnost. Da ové p iznání 

je poplatník povinen podat nejpozději do ň1. ledna kalendá ního roku, který následuje po 

skončení zda ovacího období. 

                                                           
10

 § 1ň, zákona č. 16/1řřň Sb. o dani silniční ve znění pozdějších p edpis  
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Pro poplatníka je silniční da  ať už zaplacená, nebo pouze p edepsaná, da ově 

uznatelným výdajem. 
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3 Možnosti využití osobního automobilu v podnikání 

fyzických osob 

ůutomobil m že fyzická osoba po ídit r znými zp soby, do kterých m že pat it 

koupě, směna, darování, zdědění, p evod z osobního majetku do majetku obchodního, 

finančním leasingem nebo po ízení prost ednictvím úvěru. 

Dále m že být vozidlo po ízeno v tuzemsku nebo v zahraničí a to jak ze zemí 

Evropské unie, tak ze zemí mimo ni. 

Pokud fyzická osoba nemá dostatek prost edk  na koupi vozidla pro podnikání, na 

pronájem nebo nem že automobil získat vkladem do majetku firmy, m že si vozidlo 

pronajmout, vyp jčit, nebo po dohodě se zaměstnancem, použít vozidlo zaměstnance. 

V této kapitole je podrobně rozepsáno po ízení automobilu koupí, prost ednictvím 

úvěru, finančním leasingem, p evodem z osobního vlastnictví do obchodního majetku 

podnikatele. Dále pak pronájem automobilu, vyp jčení a také využití automobilu 

zaměstnance. 

3.1 Po ízení automobilu koupí a za azení do obchodního majetku 

podnikatele 

Koupě ať už automobilu, nebo jakéhokoliv jiného dlouhodobého hmotného majetku je 

snad nejčastějším zp sobem jeho po ízení, kdy podnikatel vynaloží určitou sumu p evážně 

vlastních peněžních prost edk  a zaplatí cenu požadovanou prodávajícím. Poté p echází 

vlastnictví majetku na podnikatele, a to nejčastěji ke dni p evzetí. Podnikatel tento majetek 

za adí do obchodního majetku a začne jej používat. Po za azení majetku do užívání je majetek 

za azen do odpisové skupiny a je zvolen zp sob odpisování. Do vstupní ceny automobilu pro 

za azení do užívání a odpisování vstupují také doprovodné náklady, kterými jsou p eprava, 

montáž, clo apod. Podnikatel uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. S po ízením majetku 

koupí je také spojena možnost nároku na odpočet DPH ze sjednané ceny, které je uvedeno 

v kupní smlouvě. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že sjednaná cena je bez DPH, 

platí, že v kupní ceně je již DPH zahrnuto. 
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Snad nejd ležitějším dokladem p i tomto zp sobu po ízení majetku je výše zmíněná 

kupní smlouva, která se uzavírá mezi prodávajícím a kupujícím, kde se prodávající zavazuje 

dodat určené zboží (v našem p ípadě automobil) a kupující zaplatit sjednanou cenu. Sjednaná 

cena je tedy velmi významnou náležitostí kupní smlouvy. Pokud ve smlouvě není kupní cena 

jednoznačně stanovena, musí zde být obsažen alespo  zp sob jejího stanovení. Dalšími 

podstatnými náležitostmi smlouvy jsou dodací lh ta a podmínky dodání, splatnost kupní 

ceny, záruční doba, odpovědnost za škodu a další. Po dohodě obou stran mohou být stanoveny 

další podmínky koupě. 

Tab. 3.1 – Účetní p ípady týkající se po ízení automobilu koupí 
Č. Druh dokladu Popis účetního p ípadu Částka v Kč MD D 

 

1. 

 

PFA 

Po ízení osobního automobilu: 
Po izovací cena 

DPH 21% 

Cena celkem 

 

300.000,- 

63.000,- 

363.000,- 

 

042 

343 

 

 

- 

- 

321 

2. VPD Doprava automobilu  7.000,- 042 211 

3. VÚD Za azení automobilu do užívání 307.000,- 022 041 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.2 Po ízení automobilu prost ednictvím dotace 

V účetnictví se za dotaci považují bezúplatná plnění, která se poskytují p ímo nebo 

zprost edkovaně podle zvláštních p edpis  a to ze státního rozpočtu, ze státních finančních 

aktiv, z národního fondu, ze státních fond  nebo z rozpočt  územních samosprávných celk , a 

to na stanovený účel. 11
 

Za dotaci také považujeme peněžní prost edky státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel. Dotací m že být i prominutí části poplatk , pokud to právní p edpis umož uje a 

p íslušný orgán stanovil prominutou část poplatk  za dotaci. 12
 

Podle zp sobu účtování dělíme dotace na: 

                                                           
11

 Kolektiv autor . Účetnictví pro podnikatele. 11. vyd. Olomouc: ůNůG, spol. s r.o., 2013. 423 s. ISBN 978-

80-7263-771-3 
12

 NOVOTNÍKOVÁ, Helena. Dotační receptá . 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2005. 235 s. ISBN 80-

86920-03-8 
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a) Investiční dotace (dotace na po ízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku a technického zhodnocení). 

b) Dotace na provozní nebo finanční náklady (dotace k úhradě provozních 

náklad  nebo dotace k úhradě finančních náklad ). 

Vzhledem k zamě ení bakalá ské práce na osobní automobil v podnikání fyzických 

osob, jsou dále podrobněji vysvětleny pouze dotace investiční. 

3.2.1 Investiční dotace a jejich účtování 

Tento druh dotace snižuje po izovací cenu majetku pro odpisování nebo vlastní 

náklady vynaložené na vytvo ení tohoto majetku a také po izovací cenu technického 

zhodnocení. Majetek nebo technické zhodnocení je účtováno na účtech, na kterých by se 

účtoval bez dotace a to v ceně snížené o dotaci. V p ípadě, kdy je dotace poskytnuta ve výši 

100%, se majetek nebo technické zhodnocení zachytí pouze v podrozvahové evidenci a 

neodpisuje se. 

Účetní jednotka účtuje o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci, který vyplývá 

nejčastěji z pravomocného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z účinné smlouvy o 

poskytnutí dotace, viz Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 – Účetní operace související s p ijetím dotace 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu MD D 

1. VÚD 
Nárok na dotaci ze státního rozpočtu na po ízení dlouhodobého 
hmotného majetku 

346 042 

2. PFA P ijatá faktura za po ízení dlouhodobého hmotného majetku 042 321 

3. BV P íjem dotace ze státního rozpočtu 221 346 

4. VÚD Za azení majetku do užívání v ceně snížené o dotaci 022 042 

5. VÚD Odpis majetku (výpočet z ceny snížené o dotaci) 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.3 Vklad automobilu ze soukromého majetku do majetku obchodního 

V tomto p ípadě se rozhodne podnikatel – fyzická osoba vložit do podnikání sv j 

osobní automobil, který po ídí ze svých soukromých prost edk . Vstupní cena podle zákona o 

daních z p íjm  p i vložení tohoto automobilu je buď po izovací cena, pokud je automobil 

vložen do obchodního majetku nejpozději do 1 roku od nákupu, nebo cena reprodukční, 
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pokud doba mezi nákupem a vkladem do obchodního majetku p esáhne 1 rok. Pokud by byl 

automobil ve společném jmění manžel , m že ho do podnikání vložit pouze jeden z manžel , 

k tomu ale pot ebuje výslovný souhlas druhého. V této situaci nedochází k p evodu 

vlastnického práva, jelikož nabyvatelem i vkladatelem je stejná osoba, dojde pouze k za azení 

automobilu do obchodního majetku. 

Podmínkou vložení automobilu do majetku firmy je p echod vlastnictví na společnost 

a využívání automobilu společností ke své hospodá ské činnosti. 

Pokud je použita reprodukční po izovací cena, automobil musí být oceněn dle § 5ř 

odst. ň zákona č.51ň/1řř1 Sb., obchodního zákoníku, znaleckým posudkem, který musí být 

proveden znalcem jmenovaným soudem. 

Pokud byl automobil již odpisován, společnost, která ho p ejímá, pokračuje ve 

zvoleném zp sobu odpisování. V p ípadě vozidla, které odpisováno nebylo, použije 

společnost pro odpisování vstupní cenu, zvolí zp sob odpisování a začne odpisovat. 

Z pohledu účetního vkladem automobilu navyšujeme hodnotu obchodního majetku a 

účtujeme tedy na účet 0ŇŇ – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí souvztažně s 

účtem 4ř1 – Účet individuálního podnikatele. 

Tab. 3.3 – Účetní operace týkající se vložení automobilu do obchodního majetku  

Č. Doklad Popis účetního p ípadu Částka MD D 

1. VÚD 
Vložení automobilu do obchodního majetku 
v po izovací ceně 

300.000,- 022 491 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.4 Po ízení automobilu prost ednictvím úvěru 

V p ípadě, kdy podnikatel nemá dostatečné množství finančních prost edk , m že 

využít na po ízení automobilu úvěr od banky. Tato forma financování majetku je velmi 

využívaná, i p estože není zcela výhodná. Banka poskytne podnikateli účelově vázaný úvěr na 

koupi automobilu a klient tento úvěr bance splácí. V částkách splátek je však obsažen i úrok 

z poskytnutého úvěru a podnikatel tedy zaplatí nakonec podstatně více než p i po ízení 

nap íklad hotově.  
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Vstupní cena automobilu je jeho po izovací cena, ovšem skutečná cena, kterou 

podnikatel za automobil zaplatil, je navýšená o úroky z úvěru. 

Tab. 3.4 – Účetní operace týkající se po ízení automobilu prost ednictvím úvěru  

Č Doklad Popis účetní operace MD D 

1. VÚÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru bankou 261 461 

2. BV P ipsání dlouhodobého úvěru na běžný účet 221 261 

3. PFA Nákup automobilu na fakturu 
042 

343 

321 

321 

4. VÚD Za azení automobilu do užívání 022 042 

5. BV Platba faktury z běžného účtu 321 221 

6. BV Úhrada splátky – jistina 461 221 

7. BV Úhrada úrok  562 221 

8. VÚD Odpis za azeného automobilu 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.5 Po ízení automobilu na finanční leasing 

Tento zp sob po ízení vozidla je výhodný pro podnikatele, který nemá k dispozici 

celkovou částku peněz rovnající se po izovací ceně. Vozidlo má plně k dispozici již od první 

zvýšené splátky leasingu, vlastníkem vozidla je až do ukončení splácení leasingová 

společnost a vlastnictví p echází na podnikatele až po ukončení leasingu a odkupu vozidla. 

Obchodní zákoník nedefinuje, jak by měla smlouva o finančním leasingu vypadat, a 

proto by měla být uzavírána podle § Ň6ř odst. Ň, zákona č. 51ň/1řř1 Sb., obchodního 

zákoníku a měla by obsahovat tyto náležitosti: 

- p esné označení pronajímatele a nájemce, 

- p esné označení pronajímaného vozidla (údaje o druhu, typu vozidla, rok 

výroby, údaje z technického pr kazu), v jaké výbavě je poskytováno, vstupní 

cenu vozidla, technický stav v den p edání nájemci, 

- dobu, na kterou je leasing sjednán, výši nájemného, zp sob úhrady nájemného, 

sankce p i prodlení, kupní cenu po skončení pronájmu,  

- odpovědnost za škody a postup p i plnění škod, podmínky odstoupení od 

smlouvy, 

- datum sepsání smlouvy, podpisy obou stran, 
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- a další. 

3.5.1 Nájemné 

Nájemné je sjednáno v leasingové smlouvě, stejně jako výše první zvýšené splátky a 

konečná kupní cena, za kterou nájemce po ukončení leasingu vozidlo od leasingové 

společnosti odkoupí. 

Nájemné je pro nájemce da ově uznatelným výdajem v plné výši, nebo v poměrné 

výši pokud je vozidlo podnikatelem využíváno i k soukromým účel m, a to za splnění těchto 

podmínek: 

1. Vozidlo musí být odpisovaným hmotným majetkem. 

2. Minimální doba nájmu vozidla musí být rovna minimálně době odpisování 

vozidla. U vozidel, která jsou za azena do Ň. odpisové skupiny – osobních 

automobil , m že být doba nájmu zkrácena o 6 měsíc , tedy na 54 měsíc . 

3. Po ukončení doby nájmu musí být p evedeno vlastnictví vozidla 

z pronajímatele na nájemce. 

4. Kupní cena nesmí být vyšší než cena z statková p i rovnoměrném 

odpisování. 

5. Po ukončení leasingu musí nájemce zahrnout automobil do svého obchodního 

majetku. 

Podnikatel m že nájemné zahrnovat do da ových výdaj  ode dne, kdy skutečně 

p evzal vozidlo od leasingové společnosti ve stavu zp sobilém k obvyklému používání. 

Částky nájemného musí být časově rozlišené.  

3.5.2 Údržba a opravy  

Výdaje vynaložené podnikatelem na údržbu a opravy automobilu jsou da ově 

uznatelné. Pokud je vozidlo využíváno i k soukromým účel m podnikatele, musí být tyto 

výdaje úměrně kráceny a da ově uznatelné jsou pouze v té výši, která poměrně p ipadá na 

využití vozidla pro podnikání. 
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Jestliže podnikatel – FO jako zaměstnavatel poskytl automobil svému zaměstnanci pro 

soukromé využití, výdaje nekrátíme. 

3.5.3 Odpisování a technické zhodnocení 

Podle zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb. o daních z p íjm  m že uplat ovat da ové odpisy pouze 

vlastník majetku, tzn., že se odpisy vozidla budou týkat pouze leasingové společnosti. Tyto 

odpisy nejsou nijak speciálně upraveny, a proto se ídí klasicky výše jmenovaným zákonem. 

Nájemce tedy vozidlo ve finančním leasingu neodepisuje. 

V p ípadě, kdy se nájemce rozhodne provést na najatém vozidle technické zhodnocení 

p esahující částku 40 000 Kč, m že toto zhodnocení odpisovat sám nájemce za splnění těchto 

podmínek: 

1. Musí získat písemný souhlas vlastníka (leasingové společnosti). 

2. Vlastník nesmí zvýšit vstupní cenu najatého vozidla. 

3. Nájemce hradí celou částku technického zhodnocení. 

Pokud jsou splněny tyto ň podmínky, nájemce toto technické zhodnocení zaeviduje, 

zat ídí do odpisové skupiny, která je stejná jako odpisová skupina najatého vozidla, zvolí 

zp sob odpisování a začne odpisovat. 

Zp sob odpisování nemusí být stejný jako ten, kterým odpisuje leasingová společnost 

vozidlo, které je p edmětem finančního pronájmu. 

Odpisy technického zhodnocení jsou pro nájemce da ově uznatelným výdajem. 

Po ukončení leasingu nájemce zvýší vstupní cenu technického zhodnocení o 

po izovací cenu (z statkovou cenu) vozidla a pokračuje v odpisování ze změněné ceny. 

Provede-li nájemce na vozidle práce svým charakterem spadající do technického 

zhodnocení, ale nespl ující hranici 40 000 Kč za zda ovací období, m že si výdaje na toto 

zhodnocení zahrnout do da ově uznatelných výdaj . 

Pokud nedal pronajímatel (leasingová společnost) nájemci souhlas s odpisováním 

provedeného technického zhodnocení, nájemce jej nem že odpisovat a jeho hodnota se 

p enese do vstupní ceny vozidla po ukončení leasingu a p evodu vlastnictví na nájemce. 
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3.5.4 Ukončení leasingu 

Ukončením leasingu se standardně rozumí splacení všech leasingových splátek, 

zaplacení kupní ceny a p echod vlastnictví automobilu z pronajímatele na nájemce. Leasing 

však nemusí být ukončen jen ádně, ale také m že být z r zných d vod  ukončen p edčasně. 

3.5.4.1 ádné ukončení leasingu 

P i ukončení leasingu ádným zp sobem dochází k p echodu vlastnictví 

z pronajímatele na nájemce dnem ukončení nájmu automobilu. Pokud je splněna podmínka 

kupní ceny nižší než z statkové ceny vypočtené rovnoměrným odpisováním ze vstupní ceny, 

p echází vlastnictví na nájemce buď za kupní cenu, která je buď do výše 40 000 Kč, p esahuje 

40 000 Kč, nebo je to symbolická částka, nebo p echází bezúplatně. 

V p ípadě, že je kupní cena vyšší jak 40 000 Kč, je automobil považován za hmotný 

majetek. Kupní cena je tedy zárove  vstupní cenou automobilu za azeného do odpisové 

skupiny 2, a z této vstupní ceny bude podnikatel klasicky odpisovat (zvolí si rovnoměrné nebo 

zrychlené odpisy). 

V p ípadě, že je kupní cena nižší jak 40 000 Kč, musí být automobil za azen do 

drobného dlouhodobého hmotného majetku. ůutomobil je odpisován. 

Pokud byl automobil p eveden bezúplatně, za kupní cenu rovnající se nule, nem že 

podnikatel tento automobil odpisovat. Musí být stanovena reprodukční po izovací cena, a 

pokud je tato cena vyšší než 40 000 Kč, je automobil za azen jako dlouhodobý hmotný 

majetek. Pokud je nižší než 40 000 Kč, je automobil evidován jako drobný dlouhodobý 

hmotný majetek. V každém p ípadě podnikatel automobil neodpisuje, pouze eviduje. Jestliže 

nájemce provedl technické zhodnocení, které odpisuje, pokračuje v jeho odpisování i po 

p echodu vlastnictví. 

3.5.4.2 P edčasné ukončení leasingu 

P edčasným ukončením leasingu rozumíme nedodržení nejkratší možné doby nájmu, 

která je stanovena na ň roky. 

Jestliže není dodržena minimální doba nájmu, je tento leasing považován za operativní 

a automobil se po skončení vrací zpět pronajímateli. 
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Nejčastějšími d vody pro p edčasné ukončení leasingu jsou: 

a) odcizení p edmětu smlouvy, 

b) nesplácení leasingových splátek nájemcem, 

c) neopravitelné poškození nebo zničení p edmětu leasingu, 

d) dohoda obou smluvních stran, 

e) postoupení novému nájemci, 

f) p edčasné ukončení s odkupem p edmětu leasingu, 

g) jiný d vod, kterým se nedodržují ze strany nájemce podmínky stanovené 

leasingovou smlouvou 
13

. 

Zp sob ešení těchto p ípad  je specifický a většina leasingových smluv obsahuje 

ustanovení, která znemož ují leasingovému nájemci odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět. 

Leasingové společnosti těmito ustanoveními p edcházejí situacím, kdy nájemce chce vrátit 

p edmět leasingu zpět v p ípadě, kdy ho už nadále nebude pot ebovat. 

Leasingové společnosti využívají písemná upozornění nebo písemné výzvy, které mají 

nájemce upozornit na neplnění závazk  obsažených v leasingové smlouvě. Tato upozornění a 

výzvy také vyzývají nájemce k dodatečnému splnění všech závazk . Nájemce m že v tomto 

p ípadě leasingové společnosti vystavit na dlužnou částku směnku, uznat dluh k této 

společnosti nebo mu m že leasingová společnost p edmět odejmout. V p ípadě, kdy se 

leasingové společnosti nepoda í těmito zp soby dosáhnout zaplacení dlužných částek, je 

nucena odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět a nájemce o tomto úkonu písemně 

informovat. 

V p ípadě, kdy nájemce zásadním zp sobem poruší podmínky smlouvy, má povinnost 

uhradit všechny náklady, penále a škody, které souvisí s p edčasným ukončením leasingové 

smlouvy. 

                                                           
13

 KOLEKTIV ůUTOR . Účetnictví podnikatelů. 10. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, Ň01ň. 5ŘŘ s. ISBN ř7Ř-

80-7357-993-7 
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Základní účetní operace týkající se po ízení automobilu prost ednictvím finančního 

leasingu jsou uvedeny v Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 – Účetní operace spojené s finančním leasingem 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu MD D 

1. VPD Poplatek za zpracování leasingové smlouvy  518 211 

2. VPD Úhrada 1. zvýšené splátky nájemného v hotovosti 381 211 

3. VÚD P edpis pravidelné měsíční splátky nájemného 518 321 

4. BV Úhrada pravidelné měsíční splátky nájemného z bankovního 
účtu

321 221 

5. VÚD 
Rozpuštění měsíční poměrné částky náklad  p íštích období do 
náklad  běžného období 518 381 

6. PFA Faktura za odkoupení automobilu  501 321 

7. BV Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.6 Vypůjčené vozidlo 

Pokud se rozhodne podnikatel vyp jčit si vozidlo pro účely podnikání, neplatí za tuto 

výp jčku na rozdíl od pronájmu vozidla žádné peníze. Pokud tedy uzav e smlouvu o výp jčce 

vozidla, používá majetek, který není a nebude součástí obchodního majetku podnikatele. 

Prokázané výdaje na běžnou údržbu a opravy vozidla m že p jčitel zahrnout do 

da ově uznatelných výdaj , nikoliv však da ové odpisy a odpisy technického zhodnocení 

vozidla. 

Výdaje na pohonné hmoty si m že fyzická osoba uplatnit do výdaj  ve výši náhrady 

za spot ebované pohonné hmoty. 

Podnikatel, který vede účetnictví, bude účtovat dle Tab. ň.6. 

Tab. 3.6 – Účetní p ípady související s vypůjčením vozidla 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu MD D 

1. VPD Nákup pohonných hmot (hotově) 501 211 

2. VPD Oprava automobilu placená hotově 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.7 Pronájem osobního automobilu podnikatelem – fyzickou osobou 

V p ípadě, že se podnikatel rozhodne nepo izovat automobil z prost edk  firmy ani ho 

nevložit do obchodního majetku, m že si automobil pronajmout.  

Pronájem neboli operativní leasing charakterizujeme jako krátkodobý nájem, kdy 

vlastníkem vozidla je pronajímatel, a nájemce mu jej po ukončení smlouvy vrací zpět. 

Pronajímatel poskytuje automobil nájemci za úplatu – nájemné, které je obvykle stanoveno ve 

smlouvě o nájmu dopravního prost edku.  

3.7.1 Smlouva o nájmu dopravního prost edku 

Tato smlouva se ídí občanským zákoníkem a to § 66ň až § 7Ňň a obchodním 

zákoníkem § 6ň0 až § 6ň7. 

P edmětem nájmu je dopravní prost edek a smlouva musí být uzav ena písemně. 

Povinností pronajímatele je p edat nájemci vozidlo zp sobilé k provozu a užívání 

včetně všech pot ebných doklad  (osvědčení o registraci vozidla, mezinárodní pojišťovací 

karta apod.) 

Nájemce m že vozidlo používat pouze k účel m dohodnutým ve smlouvě a jeho 

povinností je pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla žádná škoda. 

3.7.2 Nájemné 

Výše nájemného je stanovena ve smlouvě o pronájmu dopravního prost edku, pokud 

tomu tak není, je použita cena obvyklá. Cena obvyklá je definována v zákoně č. 151/1řř7 Sb., 

o oce ování majetku, ve znění pozdějších p edpis , § Ň, odst. 1 jako cena, která by byla 

dosažena p i prodejích stejného, pop ípadě obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Nájemné je u nájemce da ově uznatelný výdaj. V účetnictví účtujeme obvykle ve 

skupině 51 – ostatní služby a dbáme na správnou časovou a věcnou souvislost s účetním 

obdobím. V da ové evidenci je toto nájemné da ovým výdajem v období, kdy jsme jej 

skutečně uhradili a nezáleží tedy na věcné a časové souvislosti s obdobím. 

Pokud nájemce – fyzická osoba používala najatý automobil jak pro podnikání, tak i 

pro soukromé účely, musí tyto výdaje na nájemné poměrně rozdělit a to nap . podle počtu 
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ujetých kilometr  za zda ovací období. V žádném p ípadě nem že do výdaj  zahrnout celou 

částku nájemného. 

3.7.3 Opravy a údržba najatého vozidla 

Výdaje na údržbu najatého vozidla jsou da ově uznatelným výdajem nájemce a to bez 

ohledu na výši. 

Pokud jde o výdaje na opravy, které zaplatil nájemce, postupujeme v r zných 

p ípadech odlišně. 

a) Opravy provedené bez souhlasu pronajímatele 

- V p ípadě, kdy nájemce nedostal souhlas k provedení opravy od pronajímatele, 

nem že tyto výdaje uplatnit do da ově uznatelných. 

b) Opravy provedené se souhlasem pronajímatele 

- V p ípadě, kdy nájemce získal prokazatelný souhlas pronajímatele, nastanou 

tyto možné p ípady: 

1. Oprava s kompenzací nájemného, nájemce zahrne výdaje do da ově 

uznatelných výdaj  společně s částkou nájemného. 

2. Oprava bez kompenzace nájemného, kdy pronajímatel buď uhradí výdaje 

na opravu a výdaje na opravu i p íjmy z úhrady od pronajímatele jsou pro 

nájemce da ově uznatelné, nebo pronajímatel neuhradí výdaje na opravu a 

ty pak u nájemce nejsou da ově uznatelné. 

V zásadě by všechny tyto situace měly být zakotveny ve smlouvě o nájmu dopravního 

prost edku. Tímto se p edejde zbytečným komplikacím, dohad m a nesrovnalostem. 

3.7.4 Technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém automobilu 

Pokud se podnikatel – fyzická osoba, který si automobil pronajal, rozhodne provést 

technické zhodnocení, m že jej odpisovat a zahrnout do da ově uznatelných výdaj  a to za 

těchto podmínek: 

1. toto technické zhodnocení hradí nájemce, 
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2. souhlas pronajímatele je zakotven v písemné smlouvě, 

3. vstupní cena není u pronajímatele zvýšená o toho technické 

zhodnocení. 

Nájemce zat ídí technické zhodnocení jako jiný majetek a to do stejné odpisové 

skupiny jako automobil, kterého se týká. Zvolí si zp sob odpisování (rovnoměrné nebo 

zrychlené) a začne s odpisováním. 

3.7.5 Pronájem vozidla ze zahraničí 

K situaci, kdy se podnikatel rozhodne pronajmout si vozidlo ze zahraničí, ať už ze 

zemí Evropské unie nebo t etích zemí, se váže povinnost odvést v České republice da  

z p íjm , která vzniká pronajímateli ze zahraničí. 

Srážkovou da  ve výši 15% musí p i výplatě, poukázání nebo p ipsání úhrady 

zahraničnímu pronajímateli srazit z dohodnuté částky a odvést svému místně p íslušnému 

finančnímu ú adu nejpozději do konce kalendá ního měsíce, který následuje po měsíci, 

v němž proběhla úhrada, sám nájemce. Zahraniční pronajímatel tedy dostane částku za nájem 

sraženou o tuto da . 

3.8 Vozidlo zaměstnance využívané pro účely zaměstnavatele 

Pro účely podnikání m že fyzická osoba využít také jiné vozidlo než zahrnuté do 

obchodního majetku, pronajaté nebo vyp jčené. M že to být soukromé vozidlo zaměstnance.  

Pokud zaměstnanec použije své soukromé vozidlo pro účely podnikání 

zaměstnavatele, má nárok na náhradu výdaj  ve výši základní sazby a náklad  na 

spot ebované pohonné hmoty. 

Základní sazba náhrady výdaj  je stanovena dle vyhlášky č. 47Ň/Ň01Ň Sb., pro osobní 

silniční motorová vozidla na ň,60 Kč. Tato sazba se pro zjištění základní náhrady vynásobí 

počtem ujetých kilometr . 

Náhrada za spot ebované pohonné hmoty se vypočítá podle vzorce (3.1). 
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                                                                  (3.1) 

Kde:  

S ... spot eba pohonných hmot vozidla v litrech na 100 km 

Km ... počet ujetých kilometr  vozidlem  

C ... cena pohonných hmot Kč/l 

Cenu pohonných hmot musí zaměstnanec prokázat dokladem o nákupu u čerpací 

stanice, ze kterého musí být patrné, že kupoval pohonné hmoty uvedené v technickém 

pr kazu vozidla. Nezáleží na množství ani na celkové ceně pohonných hmot, musí však 

prokázat souvislost s využitím automobilu pro zaměstnavatele. Pokud má zaměstnanec více 

doklad  o nákupu pohonných hmot, cena za litr se vypočítá aritmetickým pr měrem. 

V p ípadě, kdy zaměstnanec nem že cenu pohonných hmot prokázat dokladem o jejich 

nakoupení, použije zaměstnavatel pro výpočet cestovní náhrady pr měrnou cenu uvedenou ve 

vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí, viz Tab. ň.7, konkrétně pro rok Ň01ň vyhláška 

č. 47Ň/Ň01Ň Sb. P i použití jiného druhu pohonných hmot, nap íklad LPG musí zaměstnanec 

vždy doložit doklad o koupi u čerpací stanice a pro výpočet náhrady je použita pr měrná 

spot eba benzínu.  

Tab. 3.7 - Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2013 

Druh pohonných hmot Pr měrná cena 

ůutomobilový benzin ř51 oktan  ň6,10 Kč 

ůutomobilový benzin řŘ oktan  ňŘ,60 Kč 

Motorová nafta ň6,50 Kč 

  Zdroj: Vyhláška č. 47Ň/Ň01Ň Sb. 

Zaměstnavatel je také povinen proplatit zaměstnanci nutné vedlejší výdaje spojené 

s pracovní cestou (použitím vozidla pro účely zaměstnavatele). Tyto výdaje musí být 

prokazatelně vynaložené v bezprost ední souvislosti s danou pracovní cestou. Mohou to být 

poplatky za parkování, dálniční poplatky, poplatky za použití silnic a tunel  v zahraničí nebo 

p ipojištění zavazadel. Do těchto výdaj  nelze zahrnout nap íklad mytí vozidla a jeho běžnou 

údržbu na pracovní cestě, nákup provozních kapalin ani zákonné pojištění vozidla. 
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4 Praktická aplikace využití automobilu v podnikání 

V této kapitole jsou na praktickém p íkladě rozvedeny a srovnány vybrané zp soby 

po ízení automobilu fyzickou osobou pro podnikání. Fyzická osoba po izuje osobní 

automobil, který chce využívat pro podnikání celoročně. Osobní automobil po izuje v roce 

2013 a všechny sazby jsou tedy platné pro rok Ň01ň. 

V následujících podkapitolách jsou rozepsány jednotlivé varianty po ízení automobilu 

a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. 

4.1 Charakteristika fyzické osoby a po izovaného automobilu 

Fyzická osoba paní ůnna Nováková zahájila ke dni 1. 1. Ň01ň svou podnikatelskou 

činnost - poskytování poradenských služeb v oblasti účetnictví a daní. Sídlo jejího podnikání 

je v Ostravě. Paní Nováková nemá žádného zaměstnance, pronajímá si kancelá  a veškerou 

podnikatelskou činnost bude uskuteč ovat buď v kancelá i, nebo bude dojíždět za klienty na 

smluvená místa jak v Ostravě tak i mimo ni po celé České republice. K tomuto účelu se 

rozhoduje, zda využije pro podnikání sv j soukromý automobil nebo zda si po ídí osobní 

automobil do obchodního majetku některým z možných zp sob . P edpokládá, že jím ročně 

ujede 100 000 km. Podnikatelka je neplátcem DPH. 

Po izovaným obchodním majetkem je nový osobní automobil v základní výbavě 

značky Škoda Octavia, rok výroby Ň012. Po izovací cena automobilu je pro účely 

následujících výpočt  stanovena na 500 000 Kč. Zdvihový objem motoru je dle technického 

pr kazu 1 896 cm
3
. Uvažovaná pr měrná spot eba vozidla je 7 litr /100 km. 

Pro zjednodušení je uvažováno po ízení a za azení automobilu do užívání 1. 1. 2013. 

Od tohoto data je automobil také odpisován a je splácen úvěr nebo leasing. 

4.2 Po ízení automobilu koupí a za azení do obchodního majetku 

Pokud se paní Nováková rozhodne po ídit si automobil p ímou koupí, bude muset mít 

dostatečné množství peněžních prost edk  buď v hotovosti, nebo na bankovním účtu. 
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Kupní cena 500 000 Kč tedy bude zaplacena najednou bez úrok  nebo jiných 

navýšení. Standardně se tedy bude jednat o p ijatou fakturu, kterou vystaví společnost 

prodávající automobil a kterou paní Nováková uhradí z bankovního účtu nebo z pokladny. 

Paní Nováková se m že rozhodnout, zda bude automobil odpisovat rovnoměrně nebo 

zrychleně. Pokud bude chtít v každém roce uplatnit do náklad  stejnou částku, zvolí 

rovnoměrné odpisování, viz Tab. 4.1. Pokud se rozhodne uplatnit do náklad  v prvním roce 

odpisování vyšší částku a poté částky menší, zvolí odpisování zrychlené, viz Tab. 4.2. 

V tomto p ípadě se podnikatelka rozhodla pro zrychlený zp sob odpisování. 

Tab. 4.1 – Rovnoměrné roční odpisy po izovaného automobilu 

Rok Výpočet odpisu Roční odpis Z statková cena 

1. (504 000.11)/100 55 440 Kč 448 560 Kč 

2. (504 000.22,25)/100 112 140 Kč 336 4Ň0 Kč 

3. (504 000.22,25)/100 112 140 Kč 224 ŇŘ0 Kč 

4. (504 000.22,25)/100 112 140 Kč 112 140 Kč 

5. (504 000.22,25)/100 112 140 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 4.2 – Zrychlené roční odpisy po izovaného automobilu 

Rok Výpočet odpisu Roční odpis Z statková cena 

1. 504 000/5 100 Ř00 Kč 403 Ň00 Kč 

2. (403 200.2)/(6-1) 161 ŇŘ0 Kč  241 řŇ0 Kč 

3. (241 920.2)/(6-2) 120 ř60 Kč 120 ř60 Kč 

4. (120 960.2)/(6-3) 80 640 Kč 40 ňŇ0 Kč 

5. (40 320.2)/(6-4) 40 ňŇ0 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Jak zobrazuje Tab. 4.ň po izovací cena automobilu, který podnikatelka za adí do 

obchodního majetku, začne používat pro výkon ekonomické činnosti a bude odpisovat, bude 

navýšena pouze o p epravu související s p evozem automobilu do sídla podnikání.  

Dalšími náklady a zárove  výdaji, které podnikatelka v pr běhu roku vynaloží na 

provoz vozidla, jsou nákup pohonných hmot, zákonné pojištění vozidla včetně havarijního 

pojištění, silniční da , opravy a údržba vozidla, nákup zimních pneumatik, technická kontrola 

včetně mě ení emisí, poplatky za parkování a dálniční známka. 

Pro výpočet silniční daně je použita sazba ň 000 Kč. Jelikož se jedná o nové vozidlo, 

které je poprvé registrováno k 1. 1. Ň01ň, je tato částka snížená v prvních ň6 měsících od 
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registrace o 4Ř% a v následujících ň6 měsících o 40%. 14
 Pro roky Ň01ň až Ň015 je tedy 

vypočtená silniční da  ve výši 1 560 Kč, v letech Ň016 a Ň017 se částka zvýší na 1 Ř00 Kč. 

Tab. 4.3 – Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu koupí v roce 

2013 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Cena MD D 

1. PFA Faktura za nákup automobilu 500 000 Kč 042 321 

2. VPD Doprava automobilu  4 000 Kč 042 211 

3. VÚD Za azení automobilu do užívání 504 000 Kč 022 042 

4. BV Platba faktury za nákup automobilu 500 000 Kč 321 221 

5. VÚD Odpis automobilu za rok 2013 100 800 Kč 551 082 

 

6. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 

celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l)  

260 400 Kč 501 211 

7. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 796 Kč 518 211 

8. VÚD P edpis daně silniční pro rok 2013 1 560 Kč 531 345 

9. VPD Platba daně silniční pro rok 2013 1 560 Kč 345 211 

10. VPD Opravy a údržba (částka uvedena za celý rok) 2 500 Kč 518 211 

11. VPD Nákup zimních pneumatik 16 000 Kč 501 211 

13. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  

6 000 Kč 518 211 

14. VPD Dálniční známka (roční) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Tab. 4.4 - Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu koupí v letech 

2014 – 2017 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu Částka MD D 

1. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2014  161 ŇŘ0 Kč 551 082 

2. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2015 120 ř60 Kč 551 082 

3. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2016 80 640 Kč 551 082 

4. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2017 40 ňŇ0 Kč 551 082 

5. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 
celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l) 
(účtováno každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

6. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 7ř6 Kč 518 211 

7. VÚD 
P edpis daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, 
2015 

1 560 Kč 531 345 

8. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, Ň015 1 560 Kč 345 211 

9. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 531 345 

10. VPD Platba daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 345 211 

11. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý 
rok), (účtováno každý rok) 2 500 Kč 518 211 

                                                           
14

 § 6, Zákona č. 16/1řřň Sb. o dani silniční ve znění pozdějších p edpis  
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p evzetí a možnost využívání vozidla bez omezení. V dalších letech pak již nejsou peněžní 

toky zatíženy žádnými splátkami ať už úvěru nebo leasingu. 

Nevýhody: 

Hlavní nevýhodou p i po ízení automobilu koupí je bezesporu nutnost vynaložení 

vysokého jednorázového výdaje v hotovosti a to v okamžiku, kdy je majetek po izován. Tuto 

částku ovšem nelze pro da ové účely uznat jako da ově uznatelný výdaj (náklad), protože 

výdaje (náklady) na po ízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se nepovažují 

za da ově uznatelné 15
 a je nutné ji rozložit do více let prost ednictvím odpis . V 1. roce je 

velké zatížení výdaj , protože faktura musí být uhrazena v p edepsané výši.  

4.3 Po ízení automobilu prost ednictvím dotace 

Pokud začínající podnikatelka splní podmínky pro p iznání dotace, m že tuto možnost 

využít a tím si zajistit úplné nebo částečné financování nákupu dlouhodobého hmotného 

majetku – v tomto p ípadě osobního automobilu. 

Vzhledem k tomu, že ve většině p ípad  nejsou dotace poskytnuty podnikatel m 

v plné výši, ani v tomto p ípadě není uvažováno o poskytnutí dotace na celou částku 

vynaloženou na po ízení majetku.  

Dotace na majetek bude podnikatelce poskytnuta ve výši 60% z kupní ceny 

automobilu. Zbytek částky bude uhrazen z bankovního účtu. 

V tomto p ípadě se o p ijatou dotaci sníží také vstupní cena pro výpočet odpis . 

Podnikatelka opět využije zrychlené odpisy, viz Tab. 4.5. 

Částka, o kterou se sníží po izovací cena automobilu, tedy bude ň00 000 Kč. Do 

po izovací ceny bude vstupovat také cena dopravy – 4 000 Kč, viz Tab. 4.6. 
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Tab. 4.5 – Zrychlené odpisy automobilu po ízeného prost ednictvím dotace  

Rok Výpočet odpisu Roční odpis Z statková cena 

1. 204 000/5 40 Ř00 Kč 163 Ň00 Kč 

2. (163 200.2)/(6-1) 65 ŇŘ0 Kč  97 řŇ0 Kč 

3. (97 920.2)/(6-2) 48 ř60 Kč 48 ř60 Kč 

4. (48 960.2)/(6-3) 32 640 Kč 16 ňŇ0 Kč 

5. (16 320.2)/(6-4) 16 ňŇ0 Kč 0 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 4.6 – Účetní operace týkající se po ízení automobilu prost ednictvím dotace  

v roce 2013 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu Částka MD D 

1. VÚD Nárok na dotaci ze státního rozpočtu 300 000 Kč 346 042 

2. PFA Faktura za nákup automobilu  500 000 Kč 042 321 

3. BV P íjem dotace ze státního rozpočtu 300 000 Kč 221 346 

4. VPD Doprava automobilu  4 000 Kč 042 211 

5. BV Platba p ijaté faktury  605 000 Kč 321 221 

6. VÚD Za azení automobilu do užívání 204 000 Kč 022 042 

7. VÚD Roční zrychlený odpis automobilu pro rok 2013 40 Ř00 Kč 551 082 

8. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za celý 
rok, pr měrná cena zjištěná ze všech doložených 
doklad  = ň7,Ň0 Kč/l)  

260 400 Kč 501 211 

9. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 7ř6 Kč 518 211 

10. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň01ň 1 560 Kč 531 345 

11. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň 1 560 Kč 345 211 

12. VPD Opravy a údržba (částka uvedena za celý rok) 2 500 Kč 518 211 

13. VPD Nákup zimních pneumatik 16 000 Kč 501 211 

14. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  

6 000 Kč 518 211 

15. VPD Dálniční známka (roční) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Dalšími náklady a zárove  výdaji, které podnikatelka v pr běhu roku vynaloží na 

provoz vozidla, budou opět nákup pohonných hmot, zákonné pojištění vozidla včetně 

havarijního pojištění, silniční da , opravy a údržba vozidla, nákup zimních pneumatik, 

technická kontrola včetně mě ení emisí, poplatky za parkování a dálniční známka, viz Tab. 

4.6. 

Pro výpočet silniční daně je použita sazba ň 000 Kč. Jelikož se jedná o nové vozidlo, 

které je poprvé registrováno k 1. 1. Ň01ň, je tato částka snížená v prvních ň6 měsících od 
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registrace o 4Ř% a v následujících ň6 měsících o 40%. 16
 Pro roky Ň01ň až Ň015 je tedy 

vypočtená silniční da  ve výši 1 560 Kč, v letech Ň016 a Ň017 se částka zvýší na 1 Ř00 Kč. 

Tab. 4.7 - Účetní operace týkající se po ízení automobilu prost ednictvím dotace 
v letech 2014 – 2017 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu Částka MD D 

1. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2014  65 ŇŘ0 Kč 551 082 

2. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2015 4Ř ř60 Kč 551 082 

3. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2016 32 640 Kč 551 082 

4. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2017 16 ňŇ0 Kč 551 082 

5. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 
celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l) 
(účtováno každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

6. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 7ř6 Kč 518 211 

7. VÚD 
P edpis daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, 
2015 

1 560 Kč 531 345 

8. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, Ň015 1 560 Kč 345 211 

9. VÚD P edpis daně silniční pro rok 2016, 2017 1 Ř00 Kč 531 345 

10. VPD Platba daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 345 211 

11. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý 
rok), (účtováno každý rok) 2 500 Kč 518 211 

12. VPD 
Platba technické kontroly a mě ení emisí 
(jednou za 4 roky, zde v roce 2016) 

7Ř5 Kč 518 211 

13. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  (účtováno každý rok) 6 000 Kč 518 211 

14. VPD 
Dálniční známka (roční), (účtováno každý 
rok) 

1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Celková cena, kterou podnikatelka p i po ízení automobilu v této variantě vynaloží, se 

bude skládat z ceny po ízení snížené o p ijatou dotaci a ceny dopravného, tedy 204 000 Kč. 

V grafu 4.Ň jsou zobrazeny celkové náklady a výdaje v jednotlivých letech Ň01ň – 

2017. Z grafu je z ejmé, že nejvyšší vynaložené výdaje a současně i náklady jsou v roce 

po ízení automobilu. 
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Cenou úvěru je úrok, který musí paní Novotná platit společně s pravidelnými 

splátkami úvěru. Tento úrok sice prakticky nenavyšuje po izovací cenu automobilu, ale pro 

porovnání s ostatními variantami po ízení jej musíme do celkové ceny zahrnout. Dalším 

nutným nákladem spojeným výhradně s po ízením automobilu na úvěr je poplatek za vedení 

úvěrového účtu, který se promítne do finančních náklad . 

Splátky se ídí dle splátkového kalendá e a jsou placeny měsíčně a to i s úroky, které 

banka stanovila na 10% p.a., viz P íloha č. 4. 

Veškeré účetní p ípady týkající se po ízení automobilu prost ednictvím úvěru jsou 

zaúčtovány v Tab. 4.8 a pro lepší porovnání variant  jsou opět použity zrychlené odpisy. 

Stejně jako u p edchozí varianty po ízení automobilu jsou i zde účtovány doprovodné 

náklady jak v roce po ízení, tak v letech následujících. Jedná se opět o náklady a zárove  

výdaje, které podnikatelka v pr běhu roku vynaloží na provoz vozidla. Těmito náklady a 

výdaji jsou opět pro lepší srovnání nákup pohonných hmot, zákonné pojištění vozidla včetně 

havarijního pojištění, silniční da , opravy a údržba vozidla, nákup zimních pneumatik, 

technická kontrola včetně mě ení emisí, poplatky za parkování a dálniční známka. 

Pro výpočet silniční daně je použita sazba ň 000 Kč. Jelikož se jedná o nové vozidlo, 

které je poprvé registrováno k 1. 1. Ň01ň, je tato částka snížená v prvních ň6 měsících od 

registrace o 4Ř% a v následujících ň6 měsících o 40%. 
17

 Pro roky Ň01ň až Ň015 je tedy 

vypočtená silniční da  ve výši 1 560 Kč, v letech Ň016 a Ň017 se částka zvýší na 1 Ř00 Kč. 

Tab. 4.8 – Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu na úvěr v roce 

2013 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Částka MD D 

1. VÚÚ P ipsání úvěru na po ízení automobilu 500 000 Kč 261 461 

2. BV P ipsání úvěru na běžný účet 500 000 Kč 221 261 

3. PFA Faktura za nákup automobilu  500 000 Kč 042 321 

4. VPD Doprava automobilu 4 000 Kč 042 211 

5. VÚD Za azení automobilu do užívání 504 000 Kč 022 042 

6. BV 1. měsíční splátka úvěru 

Splátka úrok  z úvěru 

6 457 Kč 

4 167 Kč 

261 

562 

221 

221 

7. VÚÚ 1. měsíční splátka úvěru 6 457 Kč 461 261 

8. BV Poplatek za vedení úvěrového účtu (roční) ň60 Kč 568 221 

8. VÚD Roční zrychlený odpis automobilu 100 800 Kč 551 082 
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9. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 
celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l), (účtováno 
každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

10. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 796 Kč 518 211 

11. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň01ň 1 560 Kč 531 345 

12. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň 1 560 Kč 345 211 

13. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý 
rok) 

2 500 Kč 518 211 

14. VPD Nákup zimních pneumatik 16 000 Kč 501 211 

15. VPD 
Platba technické kontroly a mě ení emisí 
(jednou za 4 roky) 

7Ř5 Kč 518 211 

16. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  

6 000 Kč 518 211 

17. VPD Dálniční známka (roční) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 4.9 - Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu na úvěr 
v letech 2014 – 2017 

Č. Doklad Popis účetního p ípadu Částka MD D 

1. BV 
Měsíční splátka úvěru 

Splátka úrok  z úvěru 

Dle 

splátkového 
kalendá e 

261 

562 

221 

221 

2. VÚÚ Měsíční splátka úvěru viz č.1 461 261 

3. BV Poplatek za vedení úvěrového účtu (roční) ň60 Kč 568 221 

4. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2014  161 ŇŘ0 Kč 551 082 

5. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2015 120 ř60 Kč 551 082 

6. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2016 80 640 Kč 551 082 

7. VÚD Roční zrychlený odpis v roce 2017 40 ňŇ0 Kč 551 082 

8. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 
celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l) 
(účtováno každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

9. VPD Zákonné roční pojištění vozidla 17 7ř6 Kč 518 211 

10. VÚD 
P edpis daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, 
2015 

1 560 Kč 531 345 

11. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, Ň015 1 560 Kč 345 211 

12. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 531 345 

13. VPD Platba daně silniční pro rok 2016, 2017 1 Ř00 Kč 345 211 

14. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý 
rok), (účtováno každý rok) 2 500 Kč 518 211 

15. VPD 
Platba technické kontroly a mě ení emisí 
(jednou za 4 roky, zde v roce 2016) 

7Ř5 Kč 518 211 

16. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  (účtováno každý rok) 6 000 Kč 518 211 

17. VPD 
Dálniční známka (roční), (účtováno každý 
rok) 

1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Nevýhody: 

V této situaci jsou největší nevýhodou zaplacené úroky z úvěru, které jsou cenou za 

prop jčení peněžních prost edk  nutných k po ízení majetku. Navíc je podnikatelka 

zadlužena a je tedy vázána nutností splácet splátky každý měsíc v tomto p ípadě po dobu pěti 

let.  

Další nevýhoda tohoto zp sobu po ízení m že být skrytá v omezeném poskytnutí 

úvěru bankou, která bude požadovat ručení za poskytnutý úvěr. Pokud tedy nastane situace, 

kdy by podnikatelka neměla majetek, kterým by se dostatečně zaručila, úvěr by jí nebyl 

poskytnut. 

4.5 Po ízení automobilu prost ednictvím finančního leasingu 

V p ípadě, kdy se paní Nováková rozhodne po ídit automobil pro své podnikání 

prost ednictvím finančního leasingu s povinností odkupu, musí uzav ít leasingovou smlouvu18
 

s leasingovou společností, ze které budou vyplývat veškerá práva a povinnosti, které bude 

muset plnit.  

Po izovaný automobil bude mít tak jako u p edešlých zp sob  po ízení ihned 

k dispozici ale nebude jej zrychleně odpisovat, protože odpisování provádí leasingová 

společnost. 

Datum uzav ení leasingové smlouvy je pro zjednodušení stanoveno na 1. 1. Ň01ň, od 

tohoto dne má podnikatelka automobil k dispozici. Poplatek za sjednání leasingové smlouvy 

je účtován ve výši ň 500 Kč. Dle této leasingové smlouvy zaplatí první zvýšenou splátku ve 

výši 50 000 Kč a leasingová společnost si bude z každé pravidelné splátky nárokovat marži ve 

výši 10% z hodnoty měsíčních splátek, tedy 750 Kč. Finanční leasing bude trvat 60 měsíc , 

skončí tedy k ň1. 1Ň. Ň017. Leasingová společnost eviduje automobil ve výši 500 000 Kč. Po 

ádném ukončení leasingu bude p edmět odkoupen za cenu 2 000 Kč a to ke dni 31. 12. 2017.  

Měsíční leasingové splátky jsou stanoveny ve výši ř 7ňň Kč a je v nich zahrnuta 

vstupní cena automobilu, marže leasingové společnosti a zákonné a havarijní pojištění, 

viz P íloha č. 5. 
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Na počátku leasingu účtuje podnikatelka první zvýšenou splátku, první ádnou splátku 

a marži. První zvýšená splátka je zaúčtována dle Tab. 4.10 a bude se časově rozlišovat 

v následujících pěti letech. ádné splátky leasingu budou účtovány k prvnímu dni každého 

měsíce po dobu pěti let ve stejné výši, viz Tab. 4.10 a Tab. 4.11. Po ukončení leasingu bude 

automobil odkoupen za kupní cenu nižší, než je hranice pro za azení majetku do 

dlouhodobého hmotného majetku a proto bude účtován rovnou do náklad . 

Tab. 4.10 – Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu 
prost ednictvím finančního leasingu pro rok 2013 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Cena MD D 

1. VPD Poplatek za sjednání leasingové smlouvy 3 500 Kč 518 211 

2. BV Úhrada 1. zvýšené splátky z bankovního účtu 50 000 Kč 381 221 

3. VÚD 

P edpis ádné měsíční splátky leasingu včetně 
pojistného (tato operace se bude opakovat 12x 

v každém roce, tedy Ň01ň – 2017) 

9 733 Kč 518 321 

4. BV 

Úhrada p edepsané měsíční splátky leasingu 
(tato operace se bude opakovat 12x v každém 
roce, tedy 2013 – 2017) 

9 733 Kč 321 221 

5. VÚD 

Rozpuštění roční poměrné části náklad  
p íštích období (zvýšené leasingové splátky) 
do náklad  běžného období pro rok 2013 

10 000 Kč 518 381 

6. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za 
celý rok, pr měrná cena zjištěná ze všech 
doložených doklad  = ň7,Ň0 Kč/l) 
(účtováno každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

7. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, 1 560 Kč 531 345 

8. VPD Platba daně silniční pro rok Ň01ň, Ň014, Ň015 1 560 Kč 345 211 

9. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 531 345 

10. VPD Platba daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 345 211 

11. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý rok), 
(účtováno každý rok) 2 500 Kč 518 211 

12. VPD 
Platba technické kontroly a mě ení emisí 
(jednou za 4 roky, zde v roce 2016) 

7Ř5 Kč 518 211 

13. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  (účtováno každý rok) 6 000 Kč 518 211 

14. VPD 
Dálniční známka (roční), (účtováno každý 
rok) 

1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tab. 4.11 - Účetní p ípady zaúčtovány v důsledku po ízení automobilu 
prost ednictvím finančního leasingu v letech 2014 - 2017 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Cena MD D 

1. VÚD 
P edpis ádné měsíční splátky leasingu včetně 
pojistného 

9 7ňň Kč 518 321 

2. BV Úhrada p edepsané měsíční splátky leasingu 9 733 Kč 321 221 

3. VÚD 

Rozpuštění roční poměrné části náklad  
p íštích období (zvýšené leasingové splátky) do 
náklad  běžného období  

 

10 000 Kč 

 

518 

 

381 

4. VPD 

Nákup pohonných hmot (částka uvedena za celý 
rok, pr měrná cena zjištěná ze všech doložených 
doklad  = ň7,Ň0 Kč/l) 
(účtováno každý rok) 

260 400 Kč 501 211 

5. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň014, Ň015 1 560 Kč 531 345 

6. VPD Platba daně silniční pro rok 2014, 2015 1 560 Kč 345 211 

7. VÚD P edpis daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 531 345 

8. VPD Platba daně silniční pro rok Ň016, Ň017 1 Ř00 Kč 345 211 

9. VPD 
Opravy a údržba (částka uvedena za celý rok), 
(účtováno každý rok) 2 500 Kč 518 211 

10. VPD 
Platba technické kontroly a mě ení emisí 
(jednou za 4 roky, zde v roce 2016) 

7Ř5 Kč 518 211 

11. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  (účtováno každý rok) 6 000 Kč 518 211 

12. VPD Dálniční známka (roční), (účtováno každý rok) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

I v tomto p ípadě budou účtovány další související náklady a výdaje, stejně jako 

v p edchozích p ípadech se bude jednat o nákup pohonných hmot, silniční da , opravy a 

údržba vozidla, nákup zimních pneumatik, technickou kontrolu včetně mě ení emisí, poplatky 

za parkování a dálniční známku. 

Pro výpočet silniční daně je použita sazba ň 000 Kč. Jelikož se jedná o nové vozidlo, 

které je poprvé registrováno k 1. 1. Ň01ň, je tato částka snížená v prvních ň6 měsících od 

registrace o 4Ř% a v následujících ň6 měsících o 40%. 19
 Pro roky Ň01ň až Ň015 je tedy 

vypočtená silniční da  ve výši 1 560 Kč, v letech Ň016 a Ň017 se částka zvýší na 1 Ř00 Kč. 

Celková částka zaplacená za automobil p i po ízení prost ednictvím finančního 

leasingu je tedy 589 480 Kč. Tato cena obsahuje celkovou hodnotu leasingu, prodejní cenu a 

poplatek za sjednání leasingové smlouvy ve výši ň 500 Kč. 
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Nevýhody: 

Podnikatelka se v tomto p ípadě nestává vlastníkem vozidla, nem že jej tedy da ově 

odpisovat a nemá plná práva k nakládání s majetkem. Je omezena v provádění úprav a oprav, 

ke kterým musí mít obvykle souhlas pronajímatele – leasingové společnosti. V p ípadě 

technického zhodnocení je také nutné mít souhlas pronajímatele a dohodnout se, kdo bude 

toto technické zhodnocení hradit, kdo jej bude odpisovat a jak bude vyrovnáno po skončení 

leasingové smlouvy. Všechna vlastnická práva tedy p echázejí na nájemce až v okamžiku 

ukončení leasingu a splacení všech leasingových splátek dle splátkového kalendá e, který je 

součástí p ílohy k leasingové smlouvě. 

Další nevýhodou je jistě možnost odstoupení od leasingové smlouvy v p ípadě, kdy 

nájemce již nemá na nájemné dostatek peněžních prost edk . V tomto p ípadě jsou ve 

smlouvě většinou stanoveny vysoké sankce za p edčasné ukončení a z tohoto hlediska je pro 

podnikatele témě  nemožné smlouvu vypovědět. 

4.6 Využití soukromého automobilu pro podnikání 

Poslední variantou analyzovanou v této bakalá ské práci je použití soukromého 

automobilu vlastněného podnikatelkou pro podnikání, resp. po ízení automobilu ze 

soukromých prost edk  podnikatelky. V tomto p ípadě nebude automobil za azen do 

obchodního majetku a bude využíván jak pro podnikání, tak k soukromým účel m. 

Paní Nováková tedy nebude nucena vynaložit peněžní prost edky získané podnikáním 

ani nebude vázáná úvěrem či leasingem.  

V této variantě budou do náklad  účtovány pouze náhrady za spot ebované pohonné 

hmoty vypočítané dle Vzorce (ň.1) a ostatní související náklady a výdaje prokazatelně 

vynaložené v bezprost ední souvislosti s danými pracovními cestami. Za tyto náklady a 

výdaje jsou v tomto p ípadě dále považovány silniční da , poplatky za parkování a dálniční 

známky, viz Tab. 4.1Ň. 

Výpočet náhrady výdaj : 

- Základní sazba = ň,60 Kč . 100 000 km = 360 000 Kč 
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- Náhrada za spot ebované pohonné hmoty =                                = 260 400 Kč 

- Celková náhrada výdaj  = ň60 000 Kč + Ň60 400 Kč = 6Ň0 400 Kč 

Ve výpočtu silniční daně nenastanou žádné změny, protože automobil bude využíván 

pro podnikání celoročně. 

Pro výpočet silniční daně je tedy opět použita sazba ň 000 Kč a následné snížení této 

částky v prvních ň6 měsících od registrace o 4Ř% a v následujících ň6 měsících o 40%. 20
 Pro 

roky Ň01ň až Ň015 je tedy vypočtená silniční da  opět ve výši 1 560 Kč a v letech 2016 a 

2017 ve výši 1 Ř00 Kč. 

Tab. 4.12 – Účetní p ípady spojené s využitím osobního automobilu v soukromém 
vlastnictví pro podnikání v roce 2013 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Cena MD D 

1. VPD Cestovní náhrady za rok Ň01ň 620 400 Kč 512 211 

3. VÚD P edpis silniční daně pro rok 2013 1 560 Kč 531 345 

4. VPD Platba silniční daně pro rok 2013 1 560 Kč 345 211 

5. VPD Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  

6 000 Kč 518 211 

6. VPD Dálniční známka (roční) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 4.13 – Účetní p ípady spojené s využitím osobního automobilu v soukromém 
vlastnictví pro podnikání v letech 2014 – 2017 

Č. Doklad Text účetního p ípadu Cena MD D 

1. VPD 
Cestovní náhrady za rok Ň014, Ň015, Ň016, 
Ň017 (účtovány každý rok) 620 400 Kč 512 211 

3. VÚD P edpis silniční daně pro rok Ň014 a Ň015 1 560 Kč 531 345 

4. VPD Platba silniční daně pro rok Ň014 a Ň015 1 560 Kč 345 211 

5. VÚD P edpis silniční daně pro rok Ň016 a 2017 1 Ř00 Kč 531 345 

6. VPD Platba silniční daně pro rok Ň016 a 2017 1 Ř00 Kč 345 211 

7. VPD 
Roční poplatky za parkování dle doložených 
doklad  (účtováno každý rok) 6 000 Kč 518 211 

8. VPD Dálniční známka (roční), (účtováno každý rok) 1 500 Kč 518 211 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Vzhledem k tomu, že v tomto p ípadě podnikatelka automobil do obchodního majetku 

nepo izuje, výsledná částka pro porovnání s p edchozími variantami po ízení bude pouze 

v hodnotě cestovních náhrad a to ve výši 6Ň0 400 Kč. 
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5 Závěr 

Bakalá ská práce je zamě ena na využití osobního automobilu v podnikání fyzických 

osob a to jak z praktického, tak z teoretického hlediska. Jsou zde podrobně rozepsány zp soby 

po ízení automobilu pro podnikání – po ízení automobilu koupí, prost ednictvím dotace, na 

úvěr, na finanční leasing, vložení soukromého vozidla do obchodního majetku, vyp jčení 

vozidla, pronájem vozidla a využití vozidla zaměstnance.  

Cílem práce bylo rozebrat problematiku po izování automobilu pro podnikání, zjistit 

nákladovost vybraných možností po ízení, porovnat jednotlivé varianty, vyhodnotit a 

doporučit podnikatelce nejvýhodnější z nich. 

V první části jsou teoreticky zpracovány základní údaje týkající se automobilu 

v podnikání, mezi které jsem za adila údržbu, opravy, technické zhodnocení, odpisování 

majetku a silniční da . 

Další část je věnována podrobnému popsání jednotlivých variant využití automobilu 

v podnikání fyzických osob včetně účetních operací týkajících se jak roku po ízení vozidla, 

tak následujících 4 let po které bude vozidlo odpisováno. Jsou zde uvedeny jak teoretické 

poznatky vycházející z právních p edpis , zákon  a vyhlášek, tak jednoduché p íklady 

účtování náklad  a výdaj  spojených s po ízením a běžným provozem automobilu. 

Poslední část práce je zamě ena na praktickou aplikaci vybraných zp sob  po ízení 

automobilu pro podnikání a to po ízení koupí, prost ednictvím dotace, na úvěr, 

prost ednictvím finančního leasingu a využití soukromého vozidla pro podnikání. Pro 

srovnatelnost jednotlivých variant je stanovena po izovací cena automobilu 500 000 Kč a 

podnikatelka má na výběr z výše uvedených zp sob  po ízení. V každé variantě jsou 

vypočteny náklady i výdaje v jednotlivých letech Ň01ň – Ň017. Tyto údaje jsou porovnány 

v závěrečných grafech a podnikatelce je doporučena nejvýhodnější varianta. Touto variantou 

je, jak z hlediska výdaj  vynaložených na provoz vozidla, tak da ově uznatelných náklad , 

využití soukromého vozidla.  

Z pohledu da ově uznatelných náklad  a úspory na dani z p íjm  fyzických osob tedy 

opět vyjde nejvýhodněji využití soukromého vozidla podnikatelky. 



- 54 - 

 

Závěrem bych tedy začínající podnikatelce doporučila nepo izovat automobil 

peněžními prost edky z podnikání, ani jej do obchodního majetku nevkládat. V tomto p ípadě 

bude nejlepší variantou využití soukromého vozidla pro podnikání.  
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Seznam zkratek 

BV bankovní výpis 

cm
3
 centimetr krychlový 

D dal 

DPH da  z p idané hodnoty 

FO fyzická osoba 

Kč korun českých 

km kilometr 

MD má dáti 

p.a. per annum (ročně) 

PFA p ijatá faktura 

Sb. sbírky 

VPD výdajový pokladní doklad 

VÚD vnit ní účetní doklad 

VÚÚ  výpis z úvěrového účtu 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalá ské práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalá skou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § ň5 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnit ní pot ebě, bakalá skou práci užít (§ ň5 odst. 

3); 

- souhlasím s tím, že bakalá ská práce bude v elektronické podobě archivována 

v Úst ední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá ské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalá ské práci budou zve ejněny 

v informační systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalá skou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém p ípadě ode 

mne požadovat p imě ený p íspěvek na úhradu náklad , které byly VŠB-TUO na 

vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ................................ 

 

 

................................................ 

Kate ina Šigutová 
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