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OBCHODNÍ MAJETEK
V

DAŇOVÉ EVIDENCI



Obchodní majetek (OM)

OM = souhrn majetkových hodnot, 
které vlastní poplatník daně
(fyzická osoba) a má je v evidenci 
majetku pro účely stanovení
základu daně z příjmů.



Poznámky

� Aby se mohla nemovitost zahrnout do OM, musí být 
zahrnuta do OM celá nemovitost (např. provozuje-li se  
podnikatelská činnost v kanceláři, která je součástí
rodinného domu, pak případné provedené opravy 
v kanceláři budou daňové výdaje jen tehdy, pokud se  
vloží celý dům do OM).

� OM je vymezen v zákonu o dani z příjmů (§ 4) .

� Pro daňovou evidenci platí také povinnost 
inventarizace.



Formy OM

1. Dlouhodobý majetek
2. Zásoby
3. Pohledávky
4. Krátkodobý finanční majetek



1. Dlouhodobý majetek

� 1. 1. Hmotný majetek (HM)
Správné určení HM je důležité pro zařazení
výdajů na pořízení HM mezi jednorázové
daňové výdaje nebo mezi výdaje, které budou 
snižovat základ daně postupně formou 
odpisů.



1.1. Hmotný majetek

� a) Samostatné movité věci
- vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a doba   
upotřebitelnosti delší než 1 rok
(např. stroje, přístroje, zařízení, auta).

Drobný majetek = movité věci se vstupní cenou 
do 40 000 Kč a dobou upotřebitelnosti delší
než 1 rok (např. kancelářský nábytek, kopírka, 
PC).



1.1. Hmotný majetek

� b) Stavby
� veškerá stavební díla bez ohledu na účel 

využití a dobu trvání
� nedílnou součástí stavby je i jejich technické

vybavení (např. vnitřní rozvody vody, 
elektroinstalace, vzduchu, základní armatury 
a vybavení /klozety, vany, umyvadla, dřezy, 
baterie, sporáky, odsávače par, karmy, boilery, 
osušovače rukou/, okenice, mříže, rolety).



1.1. Hmotný majetek

� c) Budovy, domy, byty, nebytové prostory 
(jsou vymezeny zvláštním předpisem; např. 
družstevní byt není HM – člen bytového 
družstva má pouze podíl na majetku 
družstva)



1.1. Hmotný majetek

� d) Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou 
plodnosti delší než 3 roky (zákon č. 586/1992 
Sb., § 26, odst. 9)
- ovocné stromy vysázené na souvislém 
pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě
nejméně 90 stromů na 1 ha,
- ovocné keře vysázené na souvislém pozemku 
o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1000 
keřů na 1 ha,
- chmelnice a vinice.



1.1. Hmotný majetek

� e) Technické zhodnocení
= výdaje na dokončené:

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

pokud převýšily u jednotlivého majetku 
v úhrnu ve zdaňovacím období 40 000 Kč.



1.1. Hmotný majetek

� Rekonstrukce = zásahy do majetku, které
změní jeho účel (změna kancelářské budovy 
na sklad)  nebo technické parametry (lepší
izolace střechy).
Při pouhé výměně materiálu se jedná o 
opravu, např. výměna tašek za plech, výměna 
oken.

� Modernizace = rozšíření vybavenosti nebo 
použitelnosti majetku (např. autorádio, tažné
zařízení).



1.1. Hmotný majetek

!!! Nezaměňovat pojmy:

� technické zhodnocení (daňové výdaje se 
evidují postupně formou odpisů)

� oprava a údržba (jednorázové daňové výdaje)



1.2. Nehmotný majetek (NM)

a) zřizovací výdaje
b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
c) software
d) ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší

jak 1 rok 



1.2. Nehmotný majetek (NM)

� NM zákon o dani z příjmů nedefinuje 
a odvolává se na účetní předpisy, proto:

- pro podnikatele vedoucí DE jsou výdaje na 
pořízení NM a na technické zhodnocení NM 
daňově uznatelné v plné výši a bez finančního 
limitu (v účetnictví limit 60 000 Kč)

- zřizovací výdaje = výdaje uplatňované
v  souvislosti se zahájením činnosti 
podnikatele jsou daňově uznatelné, a to v roce 
zahájení činnosti nebo v roce předcházejícím.



1.3. Finanční majetek (FM)

Mezi dlouhodobý finanční majetek patří:
� akcie
� dlouhodobé cenné papíry (doba držení delší

než 1 rok)



2. Zásoby

� a) Materiál
= suroviny (základní materiál), pomocné
látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly.

� b) Zboží
= všechno, co podnikatel nakupuje za účelem 
dalšího prodeje.

� c) Nedokončená výroba
= produkty, které prošly výrobním stupněm, 
ale nejsou hotovým výrobkem.



2. Zásoby

� d) Výrobky
= předměty, které podnikatel vyrábí s cílem 
prodat je odběratelům.

� e) Zvířata
= mladá zvířata a zvířata se vstupní cenou do 
40 000 Kč.



3. Pohledávky

� Pohledávka = nárok podnikatele na 
úhradu peněz od dlužníka (podnikatel je 
pak ve finančním vztahu věřitel).

(pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní pohledávky – viz téma 
Pohledávky a závazky)



4. Krátkodobý finanční majetek

� a) Peníze v hotovosti (v pokladně)
� b) Ceniny: poštovní známky, kolky, telefonní

karty, zakoupené stravenky
� c) Peníze na bankovním účtu
� d) Krátkodobé cenné papíry (v držení do 1 

roku)
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