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OBCHODNÍ MAJETEK
V

DAŇOVÉ EVIDENCI



Metodický pokyn

1) U každého příkladu přepište do sešitu pouze 
pořadová čísla z tabulek.

2) K číslům napište požadovanou odpověď.
3) Zkontrolujte správnost svých odpovědí

s uvedeným řešením.



Obchodní majetek – 1. příklad

Určete, zda se jedná o hmotný majetek Kč ANO/NE

(pokud NE, určete druh majetku)

1. Notebook 15 000

2. Dovybavení auta (alarm, navigace) 50 000

3. Náhradní díly 350 000

4. Osobní auto 540 000

5. Garáž 35 000

6. Fotoaparát 40 000

7. Družstevní byt 850 000

8. Kancelářský nábytek (5 skříní po 10 000 Kč) 50 000



Obchodní majetek – řešení 1. př.

Určete, zda se jedná o hmotný majetek Kč ANO/NE

(pokud NE, určete druh majetku)

1. Notebook 15 000 DR. M.

2. Dovybavení auta (alarm, navigace) 50 000 TZ

3. Náhradní díly 350 000 zásoba

4. Osobní auto 540 000ANO

5. Garáž 35 000ANO

6. Fotoaparát 40 000 DR. M.

7. Družstevní byt 850 000 NE

8. Kancelářský nábytek (5 skříní po 10 000 Kč) 50 000 DR. M.



Obchodní majetek – 2. příklad

Určete, zda se jedná o technické zhodnocení Kč ANO/NE

(pokud NE, určete druh majetku)

1. Střešní okno u auta 45 000

2. Zimní pneumatiky 56 000

3. Markýzy na oknech 80 000

4. Drobná sanita (háčky na ručníky, držáky 

toaletního papíru) 500

5. Závěsné zařízení k nákl. autu 47 000

6. Výměna plastových oken za dřevěná 90 000

7. Výměna oken za větší okna 120 000



Obchodní majetek – řešení 2. př.

Určete, zda se jedná o technické zhodnocení Kč ANO/NE

(pokud NE, určete druh majetku)

1. Střešní okno u auta 45 000ANO

2. Zimní pneumatiky 56 000 náhr. díly

3. Markýzy na oknech 80 000 souč. st.

4. Drobná sanita (háčky na ručníky, držáky spotř.

toaletního papíru) 500 materiál

5. Závěsné zařízení k nákl. autu 47 000ANO

6. Výměna plastových oken za dřevěná 90 000 oprava

7. Výměna oken za větší okna 120 000ANO



Obchodní majetek – 3. příklad

� Určete, o jaký druh zásob se jedná:
1) Podnikatel provozuje čerpací stanici:
a) koupil cukrovinky pro prodej zákazníkům      .......
b) koupil potraviny do kuchyně na výrobu jídel  .......
2) Podnikatel má ve skladech 100 židlí.
a) tento nábytek je u truhláře                                   .......
b) u obchodníka s nábytkem se jedná .......
3) Podnikatel nakoupil náhradní díly, které použije 

k provádění oprav. …...



Obchodní majetek – řešení 3. př.

� Určete, o jaký druh zásob se jedná:
1) Podnikatel provozuje čerpací stanici:
a) koupil cukrovinky pro prodej zákazníkům zboží

b) koupil potraviny do kuchyně na výrobu jídel  
materiál - suroviny

2) Podnikatel má ve skladech 100 židlí.
a) tento nábytek je u truhláře  výrobek

b) u obchodníka s nábytkem se jedná zboží

3) Podnikatel nakoupil náhradní díly, které použije 
k provádění oprav. materiál - ND



Obchodní majetek – 4. příklad

� Určete, zda se jedná o ceniny: ANO/NE
a) Podnikatel nakoupil akcie ......
b) Podnikatel nakoupil poštovní známky ......
c) Podnikatel nakoupil telef. karty do služebních 

telefonů ......
d) Podnikatel nakoupil software ......



Obchodní majetek – řešení 4. př.

� Určete, zda se jedná o ceniny:
a) Podnikatel nakoupil akcie NE
b) Podnikatel nakoupil poštovní známky ANO
c) Podnikatel nakoupil telef. karty do služebních 

telefonů ANO

d) Podnikatel nakoupil software NE



Obchodní majetek – 5. příklad

� Určete, zda podnikatel provede platbu v hotovosti 
nebo z bankovního účtu (předpokládejte 
nejtypičtější způsob úhrady):

- drobný nákup kancelářských potřeb (sponky na 
papír, tužky, pokladní doklady) ......

- zaplacena záloha zaměstnanci na nákup pracovního 
oděvu .....

- úhrady faktury v částce 80 000,- Kč .....
- splátka úvěru .....



Obchodní majetek – řešení 5. př.

� Určete, zda podnikatel provede platbu v hotovosti 
nebo z bankovního účtu (předpokládejte 
nejtypičtější způsob úhrady):

- drobný nákup kancelářských potřeb (sponky na 
papír, tužky, pokladní doklady) HOT.

- zaplacena záloha zaměstnanci na nákup pracovního 
oděvu HOT.

- úhrady faktury v částce 80 000,- Kč BÚ
- splátka úvěru BÚ
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