
 
 
Datum: 15. 2. 2013 
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_185 
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
Jméno autora: Ing. Marcela Zajíčková 
Název sady: EKONOMIKA PODNIKU pro 1. ročník dvouletého 
maturitního studia – obor Podnikání 
Název práce: Evidence dlouhodobého hmotného majetku  
                       (pracovní 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 zapsat majetek do inventární 
knihy, samostatně zařadit majetek do příslušné odpisové skupiny 
podle zákona o daních z příjmů. Žák si zopakuje výpočet 
daňových odpisů a zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. 
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 
vyplnění karty dlouhodobého hmotného majetku. Samostatně 
zatřídí majetek do příslušné odpisové skupiny podle Zákona č. 
586/1992 Sb., samostatně provádějí potřebné výpočty. 

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 vyplnění karty dlouhodobého majetku cca 20 
minut.  

5. Po skončení práce je žákům promítnuta správně vyplněná 
karta dlouhodobého hmotného majetku. Ve zbývajícím čase si 
žáci provedou kontrolu správnosti vyplnění karty a provedou 
případné opravy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadání: 
Firma koupila dne 12. 1. 2013 pásovou pilu na kov PP501A od 
výrobce  
TM Jesenice servis, spol. s r. o., Zahradní 438, 27033 Jesenice za  
500 000,- Kč bez DPH 21 %.  V ceně pily byla zahrnuta i přeprava 
výrobcem. Týž den zahrnula pilu do svého majetku. Daňový doklad - 
faktura číslo 2013000423 ve výši 605.000,-- Kč byla uhrazena dne 
26. 1. 2012 převodem z účtu. Firma zvolila zrychlený způsob 
odepisování. 
Úkol: 
Zaevidujte pilu na kartu dlouhodobého majetku, stanovte její vstupní 
cenu,vypočítejte roční odpis a zůstatkovou cenu k 31. 12. 2013.  
 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
Pořadové číslo: Inventární číslo: 
Název DHM:  
 

Vstupní cena: 
 

Dodavatel:  
 

Datum pořízení: 
 
Doklad: 

Odpisová skupina: Doba odepisování: 
Způsob odepisování: 

- rovnoměrný 
- zrychlený 

 

Datum a způsob vyřazení:

                                                Odepisování 
údaje v Kč/rok 2013 2014 2015 2016 2017 
technické  
zhodnocení 

     

zvýšená 
vstupní cena 

     

zvýšená  
zůstatková cena 

     

roční odpis 
 

     

zůstatková cena 
 

     



 
 
Řešení: 
 
 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
Pořadové          
číslo:  156 

Inventární 
číslo: H-0156 

Název DHM: 
pásová pila na kov PP501A 
 

Vstupní cena: 
500.000,-- 

Dodavatel: 
TM Jesenice servis, spol. s r. o., 
Zahradní 438, 27033 Jesenice 

Datum pořízení: 
12.1.2013 
Doklad:  
FA č. 2013000423 

Odpisová skupina:  2 Doba odepisování: 5 let 
Způsob odepisování: 

- rovnoměrný 
- zrychlený 

Datum a způsob vyřazení:

                                                Odepisování 
údaje v Kč/rok 2013 2014 2015 2016 2017 
technické  
zhodnocení 

     

zvýšená 
vstupní cena 

     

zvýšená  
zůstatková cena 

     

roční odpis 
 

100000     

zůstatková cena 
 

400000     
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