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DLHODOBÝ MAJETOK 

     Každá rodina vlastní určitý majetok, aby mohla existovať a uspokojovať potreby 

svojich členov, napríklad dom, byt, auto, peňažné prostriedky uložené v banke, oblečenie, 

potraviny. Jednotlivé druhy majetku majú rôznu hodnotu (cenu) aj rôznu dobu používanie. 

Podobne je to aj v podniku, ktorý pre svoju činnosť potrebuje majetok krátkodobého 

i dlhodobého  charakteru.  Majetok podniku sú všetky prostriedky, ktoré podnik pri 

svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a s ktorými vo vlastnom záujme účelne 

hospodári.  

  Uveďte príklady, aký majetku  budete potrebovať, ak by ste chceli prevádzkovať 

            reštauráciu.  

Majetok podniku môže  tvoriť veľké množstvo rôznych vecí, od kancelárskeho papiera, 

cez automobil, osobný počítač, až po výrobnú halu, či licenciu na výrobu konkrétneho 

produktu. Jedným z najvýznamnejších hľadísk členenia majetku je doba, počas ktorej 

podnikateľovi tento  majetok slúži. Z tohto pohľadu rozlišujeme majetok: 

Ø Dlhodobý – úžitok z neho plynie podnikateľovi viac ako 1 rok, nespotrebováva sa na-

raz, používaním sa postupne opotrebováva. 

Ø Krátkodobý – úžitok z neho plynie podnikateľovi kratšie ako 1 rok. Spravidla sa  

 v podniku opakovane spotrebováva a mení svoju  podobu z hotovosti, cez zásoby, po-

hľadávky až kým sa znova nepremení na hotovosť. Krátkodobý majetok tiež nazýva-

me obežné aktíva a proces ich premeny môžeme popísať nasledovne: 

Úloha 1: Doplňte správne výrazy do kolobehu obežného majetku. 
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1 Charakteristika a členenie  dlhodobého majetku 
 

Čo mám vedieť?  

ü Definovať dlhodobý majetok podniku, poznať členenie dlhodobého majetku. 

ü Definovať dlhodobý majetok nehmotný, hmotný, finančný, dlhodobé pohľadávky. 

ü Zaradiť majetok do jednotlivých druhov dlhodobého majetku. 

Dlhodobý majetok je vo väčšine podnikov najdôležitejšia súčasť majetku. Predstavuje 

hodnoty s pomerne vysokými cenami. Počas používania nemení svoju formu. Vo výrob- 

nom procese sa nespotrebuje naraz, ale používaním sa postupne len opotrebúva. Svoju 

hodnotu postupne prenáša do hodnoty vyrobených výrobkov a služieb.  

Dlhodobý majetok je majetok podniku, ktorého doba používania je dlhšia ako  

jeden rok. 

Dlhodobý majetok sa člení: 

 

 

 

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok je majetok, ktorý má nehmotný charakter, 

jeho obstarávacia cena  je vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden 

rok. 

Patrí sem aj nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a menej, ale doba 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a podnik ho zaradil do dlhodobého nehmotného 

majetku. 

Do dlhodobého nehmotného majetku zaraďujeme: 

Ø aktivované náklady na vývoj – predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových 

prác, napríklad dizajn, výroba prototypov a modelov pred začatím výroby, návrh ná-

strojov, technologické postupy, receptúry a pod., 

Ø softvér  - počítačový program, je dlhodobým nehmotným majetkom, ak ho podnik kú-

pil samostatne, teda nie ako súčasť technického vybavenia (hardvéru), alebo je vytvo-

rený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním, 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok Dlhodobý finančný majetok 

Dlhodobé pohľadávky 
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Ø  oceniteľné práva – sú výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré boli obstarané za 

úhradu, napríklad vynálezy, licencie, ochranné známky, autorské práva, 

Ø  goodwill – dobré meno podniku alebo výrobku na trhu (povesť, záruka kvality, spo-

ľahlivosť), 

Ø ostatný dlhodobý nehmotný majetok – ktorého ocenenie je 2 400 € a nižšie a doba po-

užiteľnosti dlhšia ako jeden rok.  
 

Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorý má hmotný charakter, jeho 

obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Do dlhodobého hmotného majetku zaraďujeme: 

Ø pozemky, stavby, byty, nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety 

z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,  

Ø samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí – stroje, prístroje, zariadenia, 

výrobná linka, dopravné prostriedky, inventár (nábytok, elektrické spotrebiče a pod.), 

Ø pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, bez ohľa-

du na obstarávaciu cenu, napríklad ovocné sady, kríky, chmeľnice, vinice, 

Ø základné  stádo a ťažné zvieratá – bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Patrí sem základ-

né stádo oviec, ošípaných, hovädzieho dobytka, plemenné a dostihové kone, ťažné 

zvieratá využívané na podnikanie, 

Ø otvárky  nových lomov, pieskovísk a hlinísk, 

Ø ostatný dlhodobý hmotný majetok  - ktorého ocenenie je 1 700 € a nižšie a doba použi-

teľnosti dlhšia ako jeden rok. 
 

Dlhodobý finančný majetok má finančný charakter a účtovná jednotka ho má 

v držbe dlhšie ako jeden rok. Podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku, zaobstaráva si ho 

preto, aby s ním obchodoval  alebo uložil do neho voľné finančné prostriedky s cieľom 

dosiahnuť zisk. 

Do dlhodobého finančného majetku zaraďujeme: 

Ø cenné papiere a vklady– akcie, podielové listy, dlhopisy, termínované vklady v banke, 

Ø pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, ktoré podnik poskytol. Podnik má výnos 

vo forme úroku, 

Ø umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstará-

va s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky. Ide o majetok, ktorého cena 

by sa mala v budúcnosti zvyšovať, podnik ho môže  predať drahšie ako ho kúpil. 
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Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou 

ako jeden rok. Pohľadávky predstavujú nárok podniku na platby voči svojím dlžníkom. 

Majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Podnik ich môže mať voči odberateľom, 

spoločníkom a rôznym inštitúciám.  

  Zhrnutie 

 Dlhodobý majetok je majetok dlhodobého charakteru, má vždy dobu použiteľnosti 

dlhšiu ako jeden rok. Dlhodobý majetok sa člení na: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 

2. Dlhodobý hmotný majetok 

3. Dlhodobý finančný majetok 

4. Dlhodobé pohľadávky 

 Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku je vyššie ako 2 400,-€ v jednotlivom 

prípade. Ocenenie dlhodobého hmotného majetku je vyššie ako 1 700,-€. Podnik 

môže rozhodnúť, že predmet je dlhodobý majetok aj vtedy , keď nespĺňa podmienku 

ceny. (zaradí ho ako ostatný dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok). 

 Čo som sa naučil ?       

1. Čo je  základným kritériom  členenia majetku na dlhodobý a krátkodobý? 

2. Ako členíme dlhodobý majetok? 

3. Definujte dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok. 

4. Definujte dlhodobý finančný majetok a dlhodobé pohľadávky. 

5. Určite o aký druh dlhodobého majetku ide: 

a) softvér  nakúpený samostatne  v hodnote  3 000,- €   

b) dostihový kôň  v cene 5 000,-€ 

c) hruškový sad v 4. roku plodnosti 

d) pozemky zakúpené za účelom uloženia peňažných prostriedkov 

e) termínovaný vklad na 18 mesiacov v hodnote 10 000,-€ 

f) pozemok na ktorom má podnik postavené výrobné haly  a administratívnu 

     budovu  

g) pôžička poskytnutá inej účtovnej jednotke v hodnote 20 000,-€ s dobou splatnos-

ti 3 roky 

h) patent na výrobu ochutenej minerálnej vody v hodnote 2 400,-€ 
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2  Obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku 
 

Čo mám vedieť?  

ü Vymenovať spôsoby obstarania dlhodobého majetku. 

ü Vysvetliť pojem vstupná cena. 

ü Vymenovať druhy vstupných cien podľa spôsobu obstarania dlhodobého majetku. 

ü Definovať obstarávaciu cenu. 
 

Obstaranie dlhodobého majetku 

Obstarávanie dlhodobého majetku nazývame tiež investičnou činnosťou. 

Dlhodobý  hmotný a nehmotný majetok si môže podnik obstarať týmito spôsobmi: 

 Kúpou od dodávateľa  -  je najčastejší spôsob obstarávanie majetku za úhradu, často 

sa označuje ako dodávateľský spôsob. 

 Vytvorením vlastnou činnosťou – niekedy je pre podnik výhodné, ak si dlhodobý 

majetok obstaráva vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), napríklad ak si stavebná fir-

ma postaví novú budovu. Pri tomto spôsobe obstarania vznikajú v podniku rôzne ná-

klady. Zaradenie dlhodobého majetku do používania vytvoreného vlastnou činnosťou 

sa nazýva aktivovanie dlhodobého majetku. 

 Darovaním alebo bezplatným nadobudnutím – podniku nevznikajú v tejto súvislos-

ti bežné náklady na obstaranie, ale môžu vzniknúť náklady súvisiace s uvedením ma-

jetku do používania, napríklad pri montáži darovaného majetku, náklady súvisiace s 

daňovou povinnosťou – daň z darovania a pod. 

 Preradením z osobného užívania do podnikania – tento spôsob sa najčastejšie vy-

skytuje v prípade individuálneho podnikateľa, ak sa tento rozhodne, že svoj osobný 

majetok (napr. auto, počítač)  bude využívať na účely svojho podnikania.    

 Obstaranie na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci  - finančný lízing – ide 

o spôsob obstarania majetku  formou postupných splátok, pričom nájomca používa 

prenajatý dlhodobý majetok počas doby dohodnutej v zmluve, za čo platí lízingové 

splátky. V lízingovej zmluve sa môžu prenajímateľ a nájomca dohodnúť, že po splate-

ní splátok a skončení prenájmu zostane majetok nájomcovi. Nájomca po skončení pre-

nájmu odkúpi dlhodobý majetok za cenu dohodnutú v zmluve a stáva sa tak jeho maji-

teľom. 
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Oceňovanie dlhodobého majetku 

     V podniku sa eviduje dlhodobý majetok nielen v naturálnych jednotkách, ale aj 

v peňažných jednotkách , čo si vyžaduje jeho oceňovanie. Oceňovaním  dlhodobého 

majetku  rozumieme vyjadrenie jeho hodnoty  v eurách, čiže v cenách. Cena v akej bol  

dlhodobý majetok ocenený pri jeho zaradení do používania sa v ekonomike nazýva 

vstupná cena. 

Rozlišujeme tieto druhy vstupnej ceny: 

 Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral ( cena majetku) 

zvýšená o ďalšie náklady súvisiace s obstaraním, napríklad náklady na prepravu, mon-

táž, clo (pri dovoze zo zahraničia), náklady na prípravu výstavby, prieskumné,  geolo-

gické, projektové práce a pod. 

 Reprodukčná obstarávacia cena sa používa v prípade staršieho, čiastočne opotrebo-

vaného majetku. Oceňuje sa ňou majetok nadobudnutý bezplatne. Vyjadruje koľko by 

stál konkrétny majetok v súčasnosti. Je akýmsi odhadom trhovej ceny, za ktorú by bo-

lo možné obstarať podobný majetok. Najčastejšie ju stanovuje súdny znalec, ale môže 

sa stanoviť aj porovnaním s rovnakým alebo podobným druhom majetku. 

 Vlastné náklady – používajú sa na ocenenie dlhodobého majetku vytvoreného vlast-

nou činnosťou (vo vlastnej réžii). Tvoria ich všetky priame a nepriame náklady bez-

prostredne súvisiace s tvorbou dlhodobého majetku. 

Dlhodobý majetok sa oceňuje jednotlivým druhom vstupnej ceny podľa toho, 

akým spôsobom ho podnik nadobudol. 

Ocenenie dlhodobého majetku 
Spôsob nadobudnutia 

 dlhodobého majetku 

1. Obstarávacia cena (OC) - kúpou (dodávateľským spôsobom) 

2. Reprodukčná obstarávacia cena (ROC) - darovaním alebo bezplatným 

   nadobudnutím 

- preradenie z osobného vlastníctva  

  do podnikania 

- novozistený majetok pri inventarizácii 

  a v účtovníctve doteraz nezaevidovaný 

- vytvorený vlastnou činnosťou, len ak je  

  ROC nižšia ako vlastné náklady  
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3. Vlastné náklady - vytvorený vlastnou činnosťou len ak sú 

  vlastné náklady nižšie ako reprodukčná 

  obstarávacia cena  

Teda vstupnou cenou môže byť obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena alebo 

vlastné náklady,  v závislosti od spôsobu, akým si podnik obstaral dlhodobý majetok. 

 
     Najčastejší spôsob obstarávania dlhodobého majetku je kúpa, označuje sa aj ako 

dodávateľský spôsob. Majetok obstaraný týmto spôsobom oceňujeme v obstarávacej 

cene. Obstarávacia cena sa skladá z dvoch častí: 

 z ceny za ktorú sa majetok obstaral (nakúpil), 

 z nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku, prípadne uve-

deným majetku do užívania (preprava, montáž, clo, geologické a prieskumné práce). 

 

 

 

 

Obstarávacia cena sa zisťuje zo súm faktúr dodávateľa dlhodobého majetku. Niektoré 

náklady spojené s obstaraním majetku môžu byť platené v hotovosti napr. preprava, 

montáž, clo (ak je majetok dovezený zo zahraničia). 

 

Úloha 2: Doplň do obrázku čo všetko môže zahŕňať obstarávacia cena. 

 

obstarávacia cena = cena majetku + náklady spojené s obstaraním 
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     Význam dlhodobého majetku a jeho rozsah v každom podniku vyžadujú jeho dôkladnú 

evidenciu, ktorou sa zabezpečuje ochrana majetku pred stratou a poškodením. Evidencia sa 

vedie od prevzatia majetku do podniku až po jeho vyradenie. Dlhodobým majetkom sa 

stávajú obstarávané veci na základe zápisu o zaradení do užívania. Po zaradení majetku 

do užívania sa vystaví pre každý druh majetku inventárna karta, ktorá plní funkciu 

analytickej evidencie dlhodobého majetku. 

    Zhrnutie 
 Dlhodobý majetok môže podnik obstarať: 

1. Dodávateľským spôsobom – kúpou. 

2. Vytvorením vlastnou činnosťou. 

3. Darovaním, bezplatným nadobudnutím. 

4. Preradením z osobného vlastníctva do podnikania. 

5. Finančný lízing. 

 Dlhodobý majetok sa môže oceniť:   v obstarávacej cene 

          v reprodukčnej obstarávacej cene 

          vlastnými nákladmi 

 Vstupná cena je cena, v akej bol dlhodobý majetok ocenený pri jeho zaradení do 

užívania. Môže to byť obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena alebo cena 

na úrovni vlastných nákladov. 

 Majetok nadobudnutý kúpou sa oceňuje v obstarávacej cene. Obstarávacia cena je 

cena majetku + všetky vynaložené náklady spojené s jeho obstaraním. 

 Dokladom o zaradení dlhodobého majetku do užívania je zápis o zaradení do uží-

vania. Pre každý druh majetku sa vedie inventárna karta. 

 Čo som sa naučil ? 

1. Akým spôsobom si môže podnik obstarať dlhodobý majetok? 

2. Ako nazývame cenu, v ktorej zaradíme majetok do užívania? 

3. Vymenujte druhy vstupných cien, podľa spôsobu nadobudnutia majetku? 

4. Uveďte príklady, ocenenia majetku pri jednotlivých spôsoboch obstarania dlhodobé-

ho majetku. 

5. Popíšte na príklade ako zistíte obstarávaciu cenu dlhodobého majetku. 

1. Podnik kúpil auto, na ktorom predchádzajúci majiteľ už jazdil jeden rok. Ako by ste           

stanovili pre potreby podniku cenu tohto auta? 
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3  Opotrebovanie a odpisovanie dlhodobého majetku 
  
 Čo mám vedieť? 

ü Vysvetliť proces opotrebovania dlhodobého majetku.  

ü Definovať odpisy dlhodobého majetku.  

ü Vymenujte charakteristické znaky odpisov 

ü Definovať oprávky dlhodobého majetku. 

ü Vedieť vypočítať zostatkovú cenu dlhodobého majetku. 

ü Vysvetliť rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi. 

ü Popísať postup výpočtu odpisov dlhodobého majetku. 

 

     Dlhodobý majetok sa vo výrobnom procese nespotrebuje naraz. Podnik ho používa viac 

rokov a majetok sa používaním opotrebováva. Rokmi sa dlhodobý majetok mení v dôsled- 

ku využívania v podnikateľskej činnosti. Tieto zmeny postupom času nepriaznivo vplývajú 

tak na výkonnosť, ako aj na kvalitu vykonávanej práce. Dlhodobý majetok postupne pre- 

náša svoju hodnotu do výrobkov, ktoré sa jeho pomocou vyrábajú. 

     Opotrebovanie je proces, v ktorom dlhodobý majetok stráca svoje pôvodné 

úžitkové vlastnosti, čím sa znižuje aj jeho hodnota.  Tento proces nazývame aj 

amortizácia. Poznáme dva druhy opotrebovania dlhodobého majetku: 

 Fyzické opotrebovanie – vzniká v dôsledku používania majetku, prejavuje sa zníže-

ním jeho funkčných schopností. Fyzické opotrebovanie môže byť aktívne (vznikne 

používaním strojov) a pasívne (dôsledok fyzického starnutia v období nepoužívania, 

napr. vplyvom poveternostných podmienok).  

 Morálne opotrebovanie -  vzniká vplyvom technického pokroku. Dochádza k nemu 

vtedy, ak sa už vyrábajú nové výrobky s dokonalejšími parametrami alebo lacnejšie. 

Dlhodobý majetok stráca svoju hodnotu v okamihu, keď mu začne konkurovať maje-

tok s lepšou konštrukciou, technicky lepšími parametrami, lacnejšou prevádzkou, 

vyšším výkonom, pričom modernizácia pôvodného majetku by bola ekonomicky ne-

výhodná.  Tým klesá hodnota skôr vyrobených výrobkov. 

 Uveďte príklady opotrebenie auta podľa jednotlivých druhov opotrebenia (fyzické 

           a morálne). 
 

     Opotrebovanie dlhodobého majetku vyjadrené v peniazoch za určité 
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obdobie (mesiac, rok) sa označuje ako odpisy dlhodobého majetku. Predstavujú tú časť 

hodnoty dlhodobého majetku, vyjadrenú v peňažnej forme, ktorá zodpovedá ich 

opotrebeniu a prenáša sa na určité množstvo vyrobených výrobkov alebo služieb. Odpisy 

sa vypočítavajú zo vstupnej ceny majetku,  t. z. z ceny v akej bol majetok zaradený do 

používania. Majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny. Úplne odpísaný majetok 

sa ďalej neodpisuje aj keď sa ešte používa. V ekonomickej praxi to znamená, že hodnota 

dlhodobého majetku sa po častiach, vo forme odpisov, zahŕňa do nákladov podniku. 

   Odpisy majú tieto charakteristické znaky: 

Ø Ich materiálnym základom je opotrebenie dlhodobého majetku. 

Ø Sú obsiahnuté v určitom množstve vyrábaných výrobkov alebo služieb. 

Ø Sú vyjadrené v peňažnej forme – z toho hľadiska sú súčasťou nákladov podniku. 

Ø Tvoria súčasť prenesenej hodnoty na hotové výkony, ktorá nakoniec nadobúda formu 

peňažného ekvivalentu (ako súčasť ceny predaných výkonov). Z toho vyplýva, že sú 

zdrojom tvorby finančných prostriedkov na jeho obnovu. 

                        
                                   Obrázok 2 Priebeh odpisovania 

 - odpisy 
D – doprava 
MO – montáž 
CO – cena obstarania (cena stroja bez nákladov súvisiacich s obstaraním) 
 
     Odpis je náklad a vzťahuje sa na jeden rok, pričom sa dlhodobý odpisovaný majetok 

používa viac rokov. Preto sa odpisy po rokoch spočítavajú (kumulujú). 
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Oprávky sú kumulované odpisy (za viac rokov), ktoré vyjadrujú celkové 

zníženie vstupnej ceny majetku k určitému dňu. Dlhodobý majetok sa odpisuje nepria- 

mym spôsobom, čo znamená, že pôvodná vstupná cena (obstarávacia cena) majetku ostáva 

v evidencii nezmenená, ale opravuje sa ( znižuje sa ) o výšku oprávok. 

Ak od vstupnej ceny dlhodobého majetku odpočítame aktuálne oprávky k určitému 

okamihu, dostaneme zostatkovú cenu (hodnotu) majetku. 

       
 
  
 Príklad  1: 

 Pán Novotný sa ako podnikateľ zameriava na výrobu  okrasných kovových zábradlí 

a plotov. Kvalita jeho práce mu priniesla nových zákazníkov, preto sa rozhodol investovať 

do strojového zariadenia. Plánuje si obstarať novú plnoautomatickú brúsku ocele. Brúska 

stojí 24 000,-€. Spolu s brúskou si plánuje zakúpiť aj diamantový kotúč k brúske v hodnote 

100,-€, ktorý vydrží 1 mesiac.  

1. Porovnajte nákup brúsky s nákupom diamantového kotúča, svoje odpovede odôvodnite. 

Sú náklady na diamantový kotúč nákladmi tohto roka? Sú náklady na nákup brúsky 

nákladmi toho roka? 

2. Pán Novotný predpokladá, že plnoautomatickú brúsku bude používať 4 roky a stanovil 

si ročný odpis 6 000,-€. Doplňte nasledovnú tabuľku. 

                  

Podľa platnej legislatívnej úpravy v SR rozlišujeme dva druhy odpisov: 

 Účtovné odpisy – upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a príslušné opatre-

nia Ministerstva financií SR. Z tejto úpravy vyplýva, že štát ponecháva podniku určitú 

mieru voľnosti v tvorbe odpisového  plánu, sadzby odpisov a doby odpisovania. Úč-

tovné odpisy by mali vyjadrovať reálne opotrebenie dlhodobého hmotného a ne-

zostatková cena  =  vstupná cena  – suma oprávok 
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hmotného majetku za dané obdobie. Podnik odpisuje majetok na základe odpisového 

plánu, ktorý si stanoví sám podľa vlastného uváženia, pre jednotlivé druhy majetku. 

Pri stanovení výšky odpisov berie do úvahy skutočnú  dobu použiteľnosti majetku,  

ako aj výkon zariadenia, intenzitu jeho využitia. 

 Uveďte príklad dlhodobého majetku, ktorý sa nebude rovnako odpisovať v dvoch 

          podnikoch s rôznou podnikateľskou činnosťou ? Vysvetlite prečo to tak bude. 
 

 Daňové odpisy – upravuje zákon č.593/2003 o dani z príjmov. Možno ich chápať ako 

záväzné pravidlá štátu pre výpočet odpisov, ktoré musí podnik rešpektovať pri 

zostavovaní daňového priznania. Používajú sa na účely výpočtu dane z príjmov. Vy-

jadrujú peňažnú výšku odpisov, ktorá je uznaná ako náklad  na dosiahnutie príjmov 

podniku. Výška daňových odpisov nezávisí od miery využívania majetku a nezohľad- 

ňuje reálnu mieru opotrebenia, ako je to v prípade účtovných odpisov. Daňové odpi-

sy stanovujú rovnaké podmienky pre každý podnik. Keďže odpisy ako náklad znižujú 

zdaňovaný zisk, štát musí stanoviť záväzné pravidlá pre výpočet odpisov, ktoré musí 

podnik rešpektovať v daňovom priznaní.  

Z uvedeného vyplýva, že vzniknú rozdiely medzi účtovnými a daňovými  odpismi. 

Porovnanie účtovných a daňových odpisov: 

Ø Účtovné odpisy (ÚO) = daňové odpisy (DO) ⇒ podnik si uplatnil náklady v povolenej 

výške. 

Ø Účtovné odpisy > daňové odpisy ⇒ podnik si uplatnil vyššie náklady (odpisy) ako po-

voľuje zákon, preto musí základ dane z príjmov o rozdiel medzi ÚO a DO zvýšiť. 

Ø Účtovné odpisy < daňové odpisy ⇒ podnik si uplatnil nižšie náklady (odpisy) ako mu 

umožňuje zákon, preto môže základ dane z príjmov o rozdiel medzi ÚO  a DO znížiť. 

Ak sa chce podnik týmto rozdielom vyhnúť, odporúča sa najmä malým a stredným 

podnikom, ktoré nepotrebujú poznať účtovné odpisy, spojiť daňové a účtovné odpisy, to 

znamená používať daňové odpisy. 

Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého majetku:                                

1. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Dl-

hodobý hmotný majetok sa v prvom roku odpisovania zaradí do príslušnej odpiso-

vej skupiny, ktoré sú uvedené v zákone o dani z príjmov, v prílohe ,,Zaradenie hmot-

ného majetku do odpisových skupín“. V súčasnosti máme štyri odpisové skupiny 

s rôznou dobou odpisovania. (Tabuľka 1) 
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Stanovená doba odpisovania určuje lehotu, počas ktorej sa vstupná cena premieta do 

daňových výdavkov. Neberie do úvahy dobu životnosti majetku. 

 

 
                       Tabuľka 1 Odpisové skupiny s dobou odpisovania 

                       
2. Po zaradení majetku do príslušnej odpisovej skupiny si podnik  zvolí metódu odpiso-

vania. Zvolená metóda odpisovania je určená pre každý majetok jednotlivo a nesmie 

sa meniť počas celej doby odpisovania. Poznáme dve metódy odpisovania: 

 rovnomerná metóda odpisovania 

 zrýchlená metóda odpisovania 

3. Na základe zvolenej odpisovej metódy sa vypočíta ročný odpis pre daný druh  dlho-

dobého hmotného majetku. Vypočítaný ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.  

A. Rovnomerné odpisovanie – ročný odpis má rovnakú výšku počas celej doby odpi-

sovania majetku. Ročný odpis sa vypočíta nasledovne (Tabuľka 2): 

 
                                                                                 Tabuľka 2 Rovnomerné odpisovanie 

    
 
 
Príklad 2: 

Firma Pekár, s.r.o. si obstarala osobný automobil, ktorého obstarávacia cena je 20 000,- €. 

Osobný automobil patrí do 1. odpisovej skupiny, kde doba odpisovania je 4 roky. 

Vypočítajte ročný odpis rovnomernou metódou odpisovania. 
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Riešenie príkladu:   

                                      
Firma Pekár s.r.o. bude ročne odpisovať osobné auto v hodnote  5 000,- € 

  

B. Zrýchlené odpisovanie – kladie dôraz na to, aby sa najväčšia časť majetku odpísala 

v prvých rokoch odpisovania, ročný odpis v jednotlivých rokoch nie je rovnaký. Spô-

sob výpočtu v prvom roku odpisovania sa líši od spôsobu výpočtu v ďalších rokoch. 

Jednotlivým odpisovým skupinám sa priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie  

(Tabuľka 3). 

    
     Tabuľka 3 Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie 

               
Odpisy pri zrýchlenej metóde odpisovania sa vypočítajú nasledovne: 
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Príklad 3: 

Firma Pekár, s.r.o. si obstarala osobný automobil, ktorého obstarávacia cena je 20 000,- €. 

Osobný automobil patrí do 1. odpisovej skupiny, kde doba odpisovania je 4 roky. 

Vypočítajte ročný odpis metódou zrýchleného odpisovania. 
Riešenie príkladu: 

 
 

Príklad 4 

Pán Gallo, ktorý  prevádzkuje reštauráciu si zakúpil  v roku 2011 kávovar 

v obstarávacej cene 2 800,-€. Príloha k zákona o dani z príjmov zaraďuje takýto dlhodobý 

majetok do 1. odpisovej skupiny.  

 

a) Vypočítajte výšku daňových odpisov v každom roku odpisovania v prípade, že sa pán 

Gallo rozhodne použiť metódu rovnomerného odpisovania. Výsledky zapíšte do 

tabuľky. 

                

b) Vypočítajte výšku daňových odpisov v každom roku odpisovania v prípade, že sa pán 

Gallo rozhodne použiť metódu zrýchleného odpisovania. Výsledky zapíšte do tabuľky. 
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   Zhrnutie 

 Dlhodobý majetok sa v reprodukčnom procese postupne opotrebováva. Opotrebova-

nie je zníženie úžitkových vlastností dlhodobého majetku. 

fyzické 

 Opotrebovanie DM     v peňažnom vyjadrení = odpisy 

morálne 

 Účtovné odpisy si určuje účtovná jednotka v odpisovom pláne. Vyjadrujú skutočnú 

mieru opotrebovania dlhodobého majetku. Upravuje ich zákon o účtovníctve. 

 Daňové odpisy upravuje zákon o dani z príjmov. Určujú maximálnu výšku odpisov 

uznanú ako náklad za dané zdaňovacie obdobie.  

 Účtovná jednotka si môže zvoliť rovnomernú metódu odpisovania alebo zrýchlenú 

metódu odpisovania. 

 Oprávky sú kumulované odpisy evidované od začiatku používania dlhodobého ma-

jetku až po jeho úplné odpísanie. Dlhodobý majetok sa odpisuje do výšky vstupnej 

ceny. 

 Zostatková cena = vstupná cena – oprávky 

 Čo som sa naučil ?  

1. Charakterizujte proces opotrebovania dlhodobého majetku. 

2. Definujte odpisy dlhodobého majetku. 

3. Vysvetlite na príklade čo sú oprávky a ako vypočítame zostatkovú cenu dlhodobého 

majetku. 

4. Aké druhy odpisov môže podnik používať podľa platnej legislatívy v SR? 

5. Popíšte na príklade spôsob výpočtu odpisov pri rovnomernom a pri zrýchlenom odpi-

sovaní dlhodobého majetku. 


