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list)
Předmět: Ekonomika podniku
Ročník: 1.
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání – dvouleté nástavbové
studium
Časová dotace: 25 minut
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen zařadit dlouhodobý majetek do
příslušné odpisové skupiny, vypočítat zrychlené odpisy a určit
jeho zůstatkovou cenu.
Pomůcky: Pro žáky Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
v platném znění, psací potřeby, kalkulačka, pro učitele počítač a
dataprojektor.
Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku
Dlouhodobý majetek podniku v rámci tematického celku
Podnikové činnosti
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití
multimediální techniky, využití ICT.

Metodický pokyn
1. Po obdržení pracovního listu žáci dbají pokynů učitele.
2. Během vlastní práce jsou žáci vedeni ke správnému postupu
výpočtu. Při řešení jednotlivých úloh se střídají u tabule.
3. Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list, volný list
papíru, kalkulačku, psací potřeby a zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů v platném znění.
4. Časová dotace na vyřešení úloh cca 25 minut.

Zadání:
Firma, plátce DPH, si pořídila v roce 2013 nákladní automobil od
plátce DPH za pořizovací cenu 4.840.000,-- včetně DPH 21%.

Úkoly:
1. Zařaďte majetek do příslušné odpisové skupiny podle přílohy č. 2
Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zjistěte dobu odepisování.
2. Vypočítejte odpisy dlouhodobého majetku a jeho zůstatkovou cenu
v jednotlivých letech odepisování.
3. Výsledky zapište do tabulky.
Zvolte: zrychlený způsob odepisování

Roční odpis za 1. rok = vstupní cena /koeficient z tabulky
Roční odpisy v dalších letech
= 2 * zůstatková cena / koeficient z tabulky – n
n …počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval

odpisová

V 1. roce

Koeficienty
V dalších letech

skupina

odepisování

odepisování

vstupní cenu

1
2
3
4
5
6

3
5
10
20
30
50

4
6
11
21
31
51

3
5
10
20
30
50

Pro zvýšenou

Odpisová skupina:

Doba odepisování:

Vstupní cena:
Rok
1
2
3
4
5

Celkem

Výpočet zrychleného
odpisu

Zrychlený
odpis

Zůstatková
cena

Řešení:
Odpisová skupina č. 2, doba odepisování 5 let,
vstupní cena = 4.000.000,-- Kč (cena bez DPH)
Rok
1
2
3
4
5

Celkem

Výpočet zrychleného
odpisu
4000000/5
2*3200000/6-1
2*1920.000/6-2
2*960.000/6-3
2*320.000/6-4

Zrychlený
odpis

Zůstatková
cena

800.000
1280000
960.000
640.000
320,000
4.000.000

3.200.000
1.920.000
960.000
320.000
0
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