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Úvod 
 

Zemědělská činnost je vzhledem ke svému biologickému charakteru výroby výrazně 

specifickou oblastí. Zemědělská výroba se vyznačuje mnoha specifickými faktory, 

mezi něž patří klimatické, přírodní a ekonomicko-politické podmínky, sezónnost, 

dotační nástroje a diferencovanost cen produktů, jak vnitrostátní, unijní, 

tak celoevropská. 

V České republice je zemědělská výroba i s navazující potravinářskou výrobou jedním 

z tradičních oborů národního hospodářství. Zemědělská půda obhospodařovaná 

podnikateli v současné době zaujímá přibližně polovinu celkové rozlohy státu. 

Zemědělská činnost je nedílnou součástí současného českého venkova s neustálým 

rozvojem drobného rolnictva a rodinných malochovů. 

Pro zachycení údajů o hospodářské činnosti vede zemědělský podnikatel daňovou 

evidenci nebo účetnictví. Osoby, které jsou povinné vést účetnictví, přesně definuje 

zákon o účetnictví. Ostatní osoby mohou vést daňovou evidenci, která slouží zejména 

k určení základu daně z příjmů. Samozřejmě jsou tyto účetní jednotky povinny 

dodržovat všeobecné účetní zásady dané účetními předpisy. Použití speciálních účetních 

postupů se zemědělskou tématikou je odvozeno od praktických postupů vžitých 

v zemědělské účetní praxi při respektování současných účetních a daňových předpisů 

i pravidel pro poskytování dotačních titulů. 

Problematika účetnictví zemědělské činnosti vyplývá především z biologického 

charakteru výroby se všemi faktory, které ji ovlivňují. Hodnototvornou podstatou 

zemědělského výrobního procesu jsou přirozené biologické pochody, které se 

odehrávají v živých organismech – rostlinách i živočiších. Usměrňování či řízení 

biologické přeměny organismů spočívá ve vytváření ideálních podmínek pro biologické 

procesy. Oproti průmyslové výrobě může zemědělský podnikatel daleko méně 

ovlivňovat proces biologické přeměny. 

V zemědělské výrobě hraje rozhodující roli vedle lidské činnosti, která umožňuje 

využití aktiv, především přirozená vlastnost rostlin a živočichů přinášet prostřednictvím 

přirozených biologických procesů užitek a tím zvyšovat svou účetní hodnotu. 
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1 Cíl práce  
 

Téma diplomové práce je specifika účetnictví zemědělských podniků. Cílem práce 

je porovnat účtování zemědělství u podnikatele vedoucího daňovou evidenci a podniku, 

který vede účetnictví. Objasnit jejich způsoby účtování zvířat, jak v dlouhodobém 

majetku, tak v zásobách. Porovnat způsoby odpisování a vysvětlit ocenění 

dlouhodobého majetku u jednotlivých podnikatelských subjektů a potvrdit skutečnost, 

že dotační tituly jsou pro zemědělské subjekty nepostradatelné. 

1.1 Metodika práce 

 

Diplomová práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část. V literární rešerši 

jsou popsány základní pojmy, jako je zemědělství, zemědělský podnikatel, zemědělská 

výroba. Následně jsou vyjmenovány způsoby zemědělské evidence, a to vedení daňové 

evidence a účetnictví. Poté je vysvětlen pojem dlouhodobý majetek, způsoby oceňování 

a způsoby odpisování u dlouhodobého majetku, které je doloženo praktickými 

ukázkami. Konečná část literární rešerše je věnována dotačním titulům, které mohou 

zemědělští podnikatelé získat. 

V praktické části je charakterizován zemědělský podnikatel a zemědělská firma. 

U každého subjektu je popsán způsob vedení záznamů o jejich zemědělské činnosti, 

dále je popsán a rozebrán dlouhodobý majetek včetně účtování o odpisech u vybraného 

dlouhodobého majetku, který je charakteristický pro zemědělství. Dále je uvedeno 

jaký dopad mají odpisy na daňový základ a hospodářský výsledek. Další kapitola 

je věnována dotacím. Zabývá se problematikou dotačních titulů, které zemědělští 

podnikatele čerpají, se zaměřením na konkrétní účel poskytování dotace. Poslední 

kapitola je věnována závěrečnému doporučení, které by mohlo přispět ke zlepšení 

stávající situace podniku nebo podnikatele. 

Podklady pro diplomovou práci byly čerpány z odborných publikací, legislativy 

a internetu. Další potřebné informace poskytl podnikatel, pan Jiří Goubej, který objasnil 

především problematiku dotací a vedení daňové evidence. Firma ABC s.r.o. poskytla 

údaje o účtování zemědělské činnosti a o firmě samotné. 
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2 Základní pojmy 
 

2.1 Charakteristika odvětví zemědělství 

 

Zemědělská produkce je jedním z tradičních odvětví národního hospodářství. Je tvořena 

dvěma základními složkami, a to rostlinnou produkcí zabývající se pěstováním 

kulturních rostlin a živočišnou produkcí zabývající se chovem hospodářských zvířat. 

Obě základní složky zemědělství se dále člení na odvětví v závislosti na komoditě, 

která je produkována. 

 

Vývoj zemědělství 

Agrární činnost měla v Česku a na Moravě historicky velký vliv na národní 

hospodářství a už od dob Rakouska-Uherska měla vysokou úroveň. Zemědělství 

ovlivňovaly především velké milníky jako I. a II. světová válka, nástup komunismu 

s direktivním a kolektivním hospodářstvím a následně také sametová revoluce 

s restitucemi a rozvojem soukromého podnikání. Podíl zemědělství na hrubém domácím 

produktu (HDP) a na hrubé přidané hodnotě (HPH) má klesající tendenci a to především 

od vstupu České republiky (ČR) do Evropské unie (EU). Důsledkem je tržní regulace, 

včetně růstu všech ostatních odvětví ekonomiky. Klesající podíl zemědělství na HDP 

však neznamená snižování jeho významu v rámci národního hospodářství. Zemědělství 

má stále silnější funkci v produkci komodit pro průmysl a je důležitým faktorem 

i v tvorbě krajiny. V propojení s historií je přínosem pro turismus (Dvořáková 2012). 

 

Tab. č. 1: Pozice zemědělství v rámci národního hospodářství 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podíl pracovníků zemědělství 
na počtu pracovníků NH (v %) 2,96 2,57 2,42 2,21 2,21 2,23 2,24 2,60 2,54 

Podíl HPH zemědělství 
na celkové HPH (v %) 1,56 1,57 1,30 1,08 1,62 1,81 1,81 1,91 1,68 

Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 „Zelená zpráva“ 2015 
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Graf č. 1 : Pozice zemědělství v rámci národního hospodářství 

 

Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 „Zelená zpráva“ 2015 

Podíl zemědělství na HDP a HPH je stále klesající, a to jak následkem poklesu 

výkonnosti oboru samotného, tak následkem růstu ostatních odvětví ekonomiky. 

Zemědělství tak bylo v roce 2015 jediným odvětvím, které klesalo. Podíl zemědělství 

na celkové ekonomice se snížil nepatrně a zatím výrazně neztrácí na celkovém růstu 

hospodářství. Naopak posiluje jak export, který je nejlepší za poslední 4 roky, 

tak import zemědělských produktů.  

Počet zaměstnanců v zemědělství se stabilizoval na hranici 100 tisíc pracovníků 

a v posledních 4 letech se podílí na celkové míře zaměstnanosti cca 2,5 %. Je však třeba 

vzít v potaz, že v roce 1991 byl jejich podíl 6,3 % a celkový počet 343 tisíc. 

To znamená, že za 15 let se snížil počet zaměstnanců v zemědělství o více jak 2/3.  

Velký vliv na tento stav má i průměrná mzda, která patří dlouhodobě k nejnižším 

ze všech odvětví. Za rok 2015 je ve výši 21 469 korun českých (Kč) o čtvrtinu nižší, 

než je celostátní průměr. V odvětví zemědělství nepatrně klesá počet podnikajících 

fyzických osob, naopak roste trvale počet obchodních společností, což koresponduje 

s celkovým vývojem podnikatelských subjektů v ČR. Je třeba zmínit, že na tento trend 

mají vliv politická rozhodnutí a dotační podmínky EU.  
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Obchodní společnosti jsou v oboru stabilní, převažuje pekařská výroba, zpracování 

masa a výroba mléčných produktů. V potravinářském sektoru roste počet osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ) i právnických osob. Meziročně roste i čerpání 

provozních a investičních úvěrů (Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR 2016). 

 

2.2 Zemědělský podnikatel 

Zákon č. 85/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 252/ /1997 Sb., o zemědělství, 

stanovuje v § 2e až § 2h nově podmínky pro podnikání v zemědělství. V zákonu se nově 

vymezuje pojem zemědělský podnikatel. Zemědělským podnikatelem je fyzická 

nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou 

a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku, a která, pokud jde o osobu fyzickou: 

a) dosáhla věku 18 let,  

b) má způsobilost k právním úkonům,  

c) je bezúhonná,  

d) je odborně způsobilá,  

e) má trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana 

členského státu EU,  

f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana ČR 

nebo o občana členského státu EU (Zákon č. 85/2004 Sb.) 

U právnické osoby musí splnění výše uvedených skutečností prokázat její odpovědný 

zástupce, kterým je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá 

za řádný provoz podnikání a která je v pracovněprávním vztahu k zemědělskému 

podnikateli.  

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna 

zaevidovat se u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, 

v jehož územní působnosti se nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského 

podnikatele (Zákon č. 85/2004 Sb.). 
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2.3 Zemědělská výroba 

 

Podle § 2e odst. 3 zákona o zemědělství se zemědělskou výrobou včetně hospodaření 

v lesích a na vodních plochách rozumí: 

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství 

a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, 

rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných 

na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, 

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů 

za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat 

k tahu a chov sportovních dostihových koní, 

c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, 

pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), 

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby 

potravin z ní, 

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích 

vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 

(Zákon č. 85/2004 Sb.). 

 

 

Zemědělský podnikatel je podle tohoto zákona oprávněn rovněž poskytnout práce, 

výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých 

se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.  

 

3 Způsoby evidence podnikatelské činnosti  
 

Zemědělský podnikatel, stejně tak jako každý jiný, který se stane účetní jednotkou, musí 

vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotkou se stává 

fyzická nebo právnická osoba pokud splní podmínky uvedené v §1 odst. 2 zákona 

o účetnictví (ZÚ). 
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Podnikatelskou činnost lze evidovat dvojím způsobem, a to buď formou daňové 

evidence, nebo vedením účetnictví. Právnická osoba vede záznamy pomocí účetnictví.  

Fyzická osoba s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, která nevede 

účetnictví, vede záznamy pomocí daňové evidence, nebo uplatňuje výdaje paušálně. 

Fyzická osoba volí ten způsob uplatňování výdajů, kterým dosáhne nižšího základu 

daně z příjmu. Výhoda paušálních výdajů je v jednoduchosti evidování záznamů, 

a to pouze záznamů o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností (Cardová 2007). 

 

3.1 Daňová evidence 

 

Daňová evidence je obdobou zrušeného, dnes opět zaváděného jednoduchého 

účetnictví, není tak náročná na čas a informace jako vedení účetnictví v plném rozsahu, 

přesto musí podnikatel znát základní povinnosti, které vyplývají z platných norem. 

Daňová evidence není upravena účetními předpisy, nýbrž zákonem o daních z příjmů. 

Je určena pro ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Daňovou evidenci využívají menší zemědělské podniky a zemědělští podnikatele. 

Mimo daňovou evidenci využívají drobní zemědělci možnosti evidovat pouze příjmy 

a z nich zjistit daňový základ odečtením paušální částky výdajů dané procentní částí 

z příjmů. Podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů (ZDP) je možné 

u zemědělské výroby uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmu. Výhodou 

uvedeného postupu je fakt, že zemědělci nemusí prokazovat skutečné výdaje (Zákon 

586/192 Sb., o daních z příjmů). 

Daňová evidence zachycuje podle zásady jednoduchosti pouze peněžní toky, 

které bezprostředně souvisejí s podnikáním a stav majetku a dluhů podnikatele na konci 

zdaňovacího období. Obdobně jako účetnictví vymezuje složky majetku, které podléhají 

evidenci a určuje metody oceňování majetku a dluhů. Forma daňové evidence není 

předepsána, je pouze uložena povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna 

zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem 

o daních z příjmů (Dušek 2016). 
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Zákon o daních z příjmů definuje daňovou evidenci v § 7b takto: 

(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely 

stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o 

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

b) majetku a dluzích (Dušek 2016). 

 

Obr. č. 1: Struktura daňové evidence 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dušek 2016. 

 

Evidence příjmů a výdajů tvoří hlavní součást daňové evidence a vede se odděleně 

od evidence majetku a závazků. V peněžním deníku se oddělují příjmy a výdaje daňově 

uznatelné od příjmů a výdajů daňově neuznatelných. 

Smyslem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Obsahuje údaje 

o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku, pohledávkách a závazcích. 

  

Daňovou evidenci mohou dle Zákona o účetnictví vést všichni drobní podnikatelé 

(fyzické osoby) nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem nižším 

než 25 milionů Kč.  

 

 

Daňová evidence podnikatele 

• karty dlouhodobého majetku 

• karty zásob 

• kniha pohledávek a dluhů 

• karty rezerv  

• karty úvěrů a půjček 

ostatní evidence: 

• mzdová evidence 

• kniha jízd 

• pokladní kniha 

• evidence stálých plateb 

• deník příjmů a výdajů 
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3.1.1 Evidence majetku a dluhů 
 

Podnikatel s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 

zaznamenává do daňové evidence jen výdaje spojené s majetkem zahrnutým 

v obchodním majetku. Pro účely daně z příjmu fyzických osob se obchodním 

majetkem rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi 

ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví podnikatele (firmy) a které byly, 

nebo jsou obsahem daňové evidence (Dušek 2016). 

„Dlouhodobý majetek je vymezen právními předpisy1 jako majetek, 

jehož charakteristickou vlastností je jeho dlouhodobá životnost (doba použitelnosti delší 

než 1 rok). Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně, což znamená, že samotné 

pořízení takového majetku nelze zahrnout přímo do daňových výdajů. Do výdajů 

se příslušná část ceny dlouhodobého majetku převádí formou tzv. odpisů (Dušek 

2016)“. 

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní skupiny: 

Ø dlouhodobý nehmotný majetek, 

Ø dlouhodobý hmotný majetek, 

Ø dlouhodobý finanční majetek. 

 

3.2 Účetnictví 

 

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku účtují v soustavě podvojného účetnictví 

o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, 

výnosech a zisku nebo ztrátě. 

                                                             
1 §6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví. 

 



16 
 

Účetním obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok vycházející z úpravy 

uvedené v zákoně o účetnictví. Zákon o účetnictví stanoví v souladu s právem Evropské 

unie rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Osoby, na které 

se toto vztahuje, jsou označovány jako účetní jednotky (Skálová 2016). 

 

Za účetní jednotky jsou považovány:  

a) všechny právnické osoby,  

b) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

c) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 

z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl 

za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního 

dne kalendářního roku,  

d) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,  

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými 

ve společnosti (dříve účastníky sdružení bez právní subjektivity), pokud alespoň jeden 

ze společníků sdružených v této společnosti je účetní jednotkou,  

f) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis,  

g) organizační složky státu, svěřenecké fondy podle občanského zákoníku, 

fondy obhospodařované penzijní společností, investiční fondy bez právní osobnosti 

(Skálová 2016). 

 

3.2.1 Legislativní úprava 
 

Současná legislativní úprava účetnictví vychází z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 472/2003 Sb. a z českých účetních standardů pro podnikatele, které upravují 

metodiku účtování. Vyhláška podrobněji rozebírá jednotlivé oblasti účetnictví 

a navazuje tak na úpravu v zákoně o účetnictví. Její příloha obsahuje vzorovou rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty a směrnou účtovou osnovu (Skálová 2016). 

Mezinárodní účetní standardy představují právní akt sjednocující účetní systémy 

na nadnárodní úrovni v rámci Evropského společenství. Obchodní zákoník č. 513/1991 

Sb. (§ 39, § 40) upravuje ověřování a zveřejňování účetních závěrek podnikatelů. 

Mezi další právní předpisy patří zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., 
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zákon o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb., zákon o rezervách č. 593/1992 Sb. 

či zákon o auditorech č. 254/2000 Sb. 

 

Vydání Českých účetních standardů je zakotveno v zákoně o účetnictví (§ 36). 

Cílem standardů je soulad při používání účetních metod účetními jednotkami. 

Tvorbu a vydávání Českých účetních standardů zajišťuje Ministerstvo financí. 

Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování; obsah standardů 

nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů 

ani obcházet jejich účel. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění 

ustanovení o účetních metodách podle zákona o účetnictví (Skálová 2016). 

 

Mezinárodní účetní standardy sjednocují účetní systémy na nadnárodní úrovni 

v rámci Evropského společenství (ES). V následujícím textu bude vymezen standard 

specifikující zemědělskou činnost, IAS 41 – Zemědělství. 

IAS 41 se povinně uplatňuje u biologických aktiv, zemědělské produkce v okamžiku 

sklizně a vládních dotací, pokud s touto činností souvisejí. Biologická aktiva 

jsou oceňována v reálné hodnotě snížené o náklady prodeje zahrnující 

zprostředkovatelské provize, komoditní burzy, cla, apod. Nezahrnují náklady 

na dopravu a další výdaje odečtené již při určení reálné hodnoty (Hinke 2013). 

 

4 Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Zákon o daních z příjmu v § 26 odst. 2 - 4 vymezuje hmotný majetek takto: 

(2) Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí 
se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) 
je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, 

b) budovy, domy a jednotky, 

c) stavby, s výjimkou 

1. provozních důlních děl, 
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2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících 
k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, 
pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, 

3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou 
stavbou, 

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené 
v odstavci 9, 

e) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč, 

f) jiný majetek vymezený v odstavci 3. 

Hmotným majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby. Za samostatné hmotné 
movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící 
k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou 
nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Souborem 
hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí 
dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor hmotných movitých věcí je nutné evidovat 
zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých 
věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách 
souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních 
cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky 
odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru hmotných 
movitých věcí. Soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny 
podle hlavního funkčního předmětu. 

(3) Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 
pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou 
uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f), 

b) technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

c) výdaje hrazené uživatelem, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové 
evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem 
finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě 
převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč. 

(4) Je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní ceny 
uvedené v odstavci 2, je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot 
spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena 
jednotlivého spoluvlastnického podílu (Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů). 
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4.1 Oceňování dlouhodobého majetku 

 

Závazná úprava oceňování jednotlivých složek majetku podniku v účetnictví a v účetní 

závěrce je rozvedena v zákoně o účetnictví v části Způsoby oceňování. Pro jednotlivé 

položky majetku se použijí tyto oceňovací báze: 

 

ù pořizovací cena 

Pořizovací cenou u dlouhodobého majetku se rozumí cena, za kterou byl majetek 

pořízen, včetně výdajů souvisejících s jeho pořízením. Těmito výdaji mohou být 

náklady na pojistné, clo, dopravné, náklady na montáž stroje a jeho uvedení do provozu, 

výdaje na výzkumné práce, atd. (Dušek 2016). 

 

ù reprodukční pořizovací cena 

Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by mohl být majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Tato cena se používá u bezúplatně pořízeného majetku 

nebo u majetku, který byl vytvořen vlastní činností a jeho cena nelze zjistit pomocí 

vlastních nákladů. Tuto cenu obvykle určuje soudní znalec (Dušek 2016). 

 

ù vlastní náklady 

Vlastními náklady se rozumí veškeré přímé a dle charakteru podnikání i některé 

nepřímé náklady, které vznikají při vytváření majetku samotnou společností. 

Mezi tyto náklady můžeme zařadit mzdy dělníků, spotřebovaný materiál nebo režijní 

náklady (Dušek 2016). 

Při úplatném pořízení dlouhodobého majetku je důležité zahrnout do pořizovací ceny 

veškeré náklady, které s pořízením souvisí. Mezi tyto náklady patří například odměny 

za zprostředkování, správní poplatky, úroky z úvěru (pokud o tom účetní jednotka 

rozhodne), licence, patenty a další.  
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4.2 Specifika účtování v zemědělství 

 

Zcela typickým příkladem, o kterém zemědělský podnik účtuje, jsou zvířata, 

která se evidují v účetnictví na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny a na účtu 

124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny.  

 

 

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 

Na účtu 026 se účtují dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna) 

od výše ocenění určené účetní jednotkou a to při splnění povinností stanovených ZÚ, 

zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 

O dospělých zvířatech a jejich skupinách s životností delší než 1 rok nevykázaných 

na tomto účtu se účtuje jako o zásobách (Krajčová, a kol. 2014). 

Mezi dospělá zvířata řadíme zvířata kategorií skot, koně, prasata, ovce, kozy, koně tažní 

a koně dostihoví, kteří nejsou využíváni k plemenitbě, také osli, muly a mezci. 

Podle rozhodnutí účetní jednotky je do této kategorie majetku možno zahrnout i zvířata 

základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů 

a pštrosů (Krajčová, a kol. 2014). 

 

124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  

Na účtu 124 se účtují mladá chovná zvířata všech kategorií, zvířata ve výkrmu, užitkové 

chovy drůbeže, plemenné chovy drůbeže kromě hus a ostatní chovy drobných zvířat 

jako zásoby. Zvířata se evidují skupinově např. dle vzrůstových kategorií jednotlivých 

druhů zvířat. Stanovení vzrůstových skupin stanoví účetní jednotka. Během chovu 

se zvířata přeřazují do vyšších vzrůstových kategorií v souvislosti s věkem a účtovanou 

hmotností (vzrůstovým přírůstkem či přírůstkem hmotnosti) (Krajčová, a kol. 2014). 
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4.2.1 Pořízení dlouhodobého majetku – podnik vedoucí účetnictví 
 

Pořízení nákupem 

Pořídit dlouhodobý majetek může účetní jednotka formou nákupu, převzetím vkladem 

nebo pořízením ve vlastní režii. Pro pořízení dlouhodobého majetku se používá účtová 

skupina 04, účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Na tomto účtu 

se zachytí celková pořizovací cena dlouhodobého majetku včetně vedlejších nákladů 

související s pořízením (např. clo, doprava, poplatky za zprostředkování). Po vyčíslení 

pořizovací ceny se jeho pořízení zaúčtuje na účet 026 – Dospělá zvířata 

a jejich skupiny. Pokud je na pořízení dlouhodobého majetku využita dotace, 

snižuje se pořizovací cena o hodnotu této dotace.  

Tab. č. 2: Příklad pořízení zvířat s využitím dotace 

Účetní případ Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Pořízení zvířat – plemenný býk na fakturu od dodavatele 86 000 042 321 

  DPH 12 900 343 321 

Pořízení zvířat – faktura za dovoz plemenného býka 5 000 042 321 

  DPH 1050 343 321 

Přiznána dotace a připsána na účet 15 000 221 042 

Zařazení do užívání (chovu) 76 000 026 042 
Zdroj: vlastní zpracování 2016 

Pořízení základního stáda z vlastního chovu 

Zvířata z vlastního chovu se zařadí do kategorie dlouhodobého majetku převodem 

z kategorie mladých zvířat účtovaných v zásobách. Oceňování zvířat z vlastního chovu 

je problematickou záležitostí. Nejdříve je potřeba vysvětlit pojmy příchovku a přírůstku. 

Příchovky, přírůstky  

„Narozené mládě je označováno jako příchovek. Mladá zvířata a zvířata ve výkrmu 

rostou a přibývají na váze, dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám 

vyvolaným biologickou přeměnou. Tato skutečnost je popsána v účetnictví 
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prostřednictvím historických cen zachycujících růst hodnoty zvířete prostřednictvím 

měření takzvaných přírůstků (Dvořáková 2012)“. 

Přírůstky rozdělujeme podle způsobu jejich zjišťování na přírůstky hmotnostní 

a na vzrůstové. Hmotnostní přírůstek se zjišťuje pravidelným vážením a hodnota 

zvířete v účetnictví se zachycuje prostřednictvím ocenění těchto přírůstku na bázi 

skutečných nákladů na chov. Pro toto ocenění je nutné sestavit jednotlivé vzrůstové 

kategorie zvířat odděleně (Dvořáková 2012). 

 

Při zjišťování hmotnostního přírůstku je nutno vycházet ze všech změn, 

které v období nastaly: 

Skutečná hmotnost koncem období 
 

+  veškeré úbytky během období (hmotnost uhynulých, prodaných zvířat,  

    převody do jiných vzrůstových kategorií) 

-  veškeré příjmy během období (nákup, převody apod.) 

-  skutečná hmotnost na začátku období 

 

Vzrůstový přírůstek je přírůstek hmotnosti u zvířat, která se neváží, vyjádřený 

v krmných dnech, tzn. počet krmných dnů zvířete v chovu v účetním období 

(například vysokobřezích jalovic, mladých ovcí, hříbat aj.) ocení se vlastními náklady 

jednoho krmného dne příslušné chovatelské skupiny (Dvořáková 2012). 

 Do ocenění těchto zvířat jsou zahrnuty náklady na pořízení v případě pořízení 

nákupem, vlastní náklady příchovku případně reprodukční pořizovací cena. Následně 

je hodnota zvířete zvyšována o vlastní náklady přírůstků až do dosažení dospělosti 

zvířete.  

Při zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku z vlastního chovu se použijí účty        

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny, účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny, účet 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku a účet 584 – Změna 

stavu zvířat.   
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Tab. č. 3: Příklad pořízení dlouhodobého majetku z vlastního chovu: 

Účetní případ 
Účet 

Má dáti Dal 

Dnem otelení byla jalovice přeřazena do základního stáda 
v ocenění ve vlastních nákladech (součet příchovků 
a přírůstků) v částce 21 852 Kč – vyřazení z jalovic 

584 124 

Přeřazení do krav 026 588 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

Pořízení majetku formou zásob 

Zásoby se vykazují v účetnictví jako oběžný majetek v účtové skupině 12 – Zásoby 

vlastní výroby Pro zvířata chovaná pro účely zemědělské výroby je zakládán 

samostatný syntetický účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Na vrub účtu 

124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se účtují jak nákupy zvířat, 

tak i příchovky zvířat z vlastního chovu a jejich přírůstky, ve prospěch účtu             

584 – Změna stavu zvířat se účtují úbytky zvířat. Zásoby vlastní výroby se oceňují 

podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o účetnictví vlastními náklady nebo 

reprodukční pořizovací cenou (Dvořáková 2012). 

Účetní jednotka by měla evidovat zvířata průběžně, aby zamezila zbytečným 

problémům při zjišťování skutečného stavu na konci roku, a to pokud má v zásobách 

jak zvířata z vlastního chovu tak i zvířata nakoupená. U dospělých zvířat určených 

k chovu, která nejsou přeřazena do dlouhodobých aktiv, již nedochází ke zvyšování 

hodnoty a zvířata jsou odúčtována do nákladů při vyřazení z chovu (Dvořáková 2012). 

Úbytek zvířat v účetnictví závisí na příčině tohoto úbytku. Jedná-li se o prodej zvířete, 

přeřazení do základního stáda, brakaci2 chovných zvířat nebo úhyn zvířete. 

Úhyn mladého zvířete může být v rámci norem přirozených úbytků nebo nad normu, 

                                                             
2 Pojmem brakace je v zemědělství označeno vyčlenění zvířete z chovného stáda, jeho porážka 
a eventuální následný prodej masa a ostatních užitečných produktů. Jedná se o zkvalitnění chovu. Brakaci 
je nutno oddělit od výseku i nucené porážky. Výsek představuje poražení zvířete mimo standardní 
hygienické podmínky jatek. Dochází k němu v případech vážného poranění jinak zdravého zvířete. Maso 
z nuceného výseku lze prodat v prodejnách s odpovídajícím označením, nebo se používá jako krmivo 
pro zvířata. Nucená porážka je likvidací zvířete nakaženého infekční chorobou. Celé tělo se zlikviduje 
v kafilériích. 
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úhyn nad normu se účtuje na vrub účtu 549 – Manka a škody. Pokud jde o zaviněný 

úhyn zvířete, účtuje se bez ohledu na normy přirozených úbytků jako škodní událost. 

Pokud byl úhyn zvířete způsoben živelnou katastrofou, jedná se o provozní náklad         

– účtová skupina 54. Úbytky zvířat jsou oceňovány individuální cenou, pokud zvířata 

sledujeme individuálně, nebo v průměrných cenách jednoho kilogramu živé hmotnosti 

či jednoho kusu (průměrnou cenu zjistíme na začátku nebo konci období) (Dvořáková 

2012). 

 

Obr. č. 2: Základní schéma účtování zvířat v oběžném majetku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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4.2.2 Inventarizace 

Před skončením účetního období je třeba provést inventarizaci zvířat v dlouhodobém 

majetku i v oběžných aktivech, vyčíslit rozdíl mezi účetním stavem a skutečností 

a na základě zjištění příčin vzniku inventarizačního rozdílu uvést účetní stav do souladu 

se skutečností. V průběhu inventarizace mohou být zjištěny rozdíly v množství 

(manka, přebytky), ale i rozdíly mezi účetním oceněním a současnou tržní hodnotou 

zvířat (Dvořáková 2012). 

 

4.3 Pořízení dlouhodobého majetku – podnikatel vedoucí daňovou 

evidenci 

 

Evidence zásob 

Do daňové evidence zapisuje podnikatel zásoby v ocenění, které vychází ze způsobu, 

jakým byla příslušná zásoba získána. Pokud fyzická osoba začíná svoji podnikatelskou 

nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, je v roce zahájení činnosti daňově 

uznatelným výdajem pořizovací cena zásob vložených do obchodního majetku, 

přestože byly pořízeny před zahájením činnosti. 

Stav a pohyb zásob se sleduje na skladních kartách, které obsahují: 

Ø název a popis daného majetku, 

Ø datum pořízení, 

Ø pořizovací cenu, 

Ø počet jednotek daného majetku, 

Ø datum a způsob vyřazení (Dušek 2016). 

Z této evidence musí podnikatel k datu, ke kterému je zjišťován skutečný stav, prokázat 

stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocenit (prokázat stav 

zásob v Kč) (Dušek 2016). 

Ze zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. sice nevyplývá, že má poplatník povinnost 

vést skladovou evidenci zásob, ale dle § 7 je povinnost poplatníka zjistit skutečný stav 

zásob k poslednímu dni zdaňovacího období (Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů). 
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Evidence majetku 

Zemědělský podnikatel, který pořizuje dlouhodobý majetek, také používá k ocenění 

majetku jednotlivé způsoby ocenění: pořizovací cena, reprodukční cena a vlastní 

náklady. K evidenci majetku ale nepoužívá účtový rozvrh pro podnikatele vedoucí 

účetnictví, ale pouze evidenci majetku podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Podle této vyhlášky by měla evidence (evidenční karta) obsahovat následující údaje: 

Ø název nebo popis majetku, 

Ø ocenění, 

Ø datum pořízení nebo datum uvedení do užívání, 

Ø zvolený způsob daňových odpisů, 

Ø datum a způsob vyřazení (Dušek 2016). 

Dále je možné do evidenční karty doplnit údaje, které podnikateli umožní mít lepší 

přehled o evidovaném majetku, např. obchodní jméno, odpisovou skupinu, kód SKP 

(Standardní klasifikace produkce), výrobní číslo, číslo dokladu aj. (Dušek 2016). 

Obr. č. 3: Příklad karty dlouhodobého majetku 

Obchodní jméno: Inventární číslo: 

Název: 

Další údaje: 

Vstupní cena: Datum zařazení: 

Způsob pořízení: Doklad: 

Odpisová skupina: Způsob odpisu: 

Kód SKP: Výrobní číslo: 

Uplatněn ve zdaňovacím období: 

Datum odpisu Roční odpisová sazba                        
(koeficient odpisu) Odpis v Kč Zůstatková cena   

v Kč Poznámka 

          

          

          

          

Způsob vyřazení: Datum vyřazení: 

Zdroj: Dušek 2016. 
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5 Odpisy dlouhodobého majetku 
 

Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi stálý majetek podniku. Nespotřebovává 

se jednorázově, ale opotřebovává se postupně a vstupuje do nákladů formou odpisů. 

Zákon o účetnictví v § 28 a český účetní standard (ČÚS) 13 řeší problematiku účetních 

odpisů. Stanovují účetním jednotkám, které mají vlastnické právo k majetku a o tomto 

majetku účtují, povinnost tento majetek odepisovat. Odpisy vyjadřují postupné morální 

i fyzické opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období a jsou zdrojem pro jeho 

obnovu. Účetní jednotka je povinna sestavit odpisový plán pro účetní odpisy, 

který upravuje pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku (Zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví) 

Další způsob odpisů jsou daňové odpisy, které se řídí podle zákona o daních z příjmů. 

  

5.1 Účetní odpisy 

 

Dle odpisového plánu účetní jednotky je stanovena předpokládaná doba životnosti 

pro jednotlivé skupiny majetku a může být vztažena buď k času (časový odpis) 

nebo k výkonu (výkonový odpis). Účetní odpisy zajišťují, aby se v nákladech objevily 

jen částky, které vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku (Dvořáková 2012). 

 

Zvířata zařazená v dlouhodobém majetku se odpisují a dobu životnosti si stanoví účetní 

jednotka na základě předpokládaného počtu let zařazení zvířat v chovu, 

který je ovlivněn technologií chovu, chovatelským záměrem, popřípadě dalšími 

ekonomickými faktory. Zvířata se mohou odpisovat individuálně nebo skupinově. 

Výjimkou jsou tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně. Tato zvířata se odpisují vždy 

pouze individuálně. Individuální odpis je vhodný v menších chovech a při vysoké 

hodnotě zvířete. 
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Pokud lze důvodně očekávat, že vývoj užitků (výnosů) získaných ze zvířete nebude mít 

lineární průběh, je možné použít i jiné, nelineární metody odpisování, které ovšem 

nejsou v zemědělství obvykle užívány (Dvořáková 2012). 

 

Individuální odpis je nejčastěji realizován lineární metodou:  

                                         Roční odpis = (PC – ZbHbrakace) / t                                         (1) 

kde: PC … pořizovací cena 

        ZbHbrakakce … předpokládaná tržba při brakaci 

        t … předpokládaný počet let v chovu  

Zdroj: Dvořáková 2012. 

 

Příklad lineárního odpisování: 

Účetní jednotka pořídila 1. 1. 2016 do svého chovu plemenného býka v pořizovací ceně 

86 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Účetní jednotka si stanovila, že bude mít 

býka v základním stádu 6 let (72 měsíců). Předpokládaná průměrná tržní cena 

po brakaci činí 4 000 Kč. 

 

Výpočet měsíčního odpisu: 

                                               O = (86 000 – 4 000) / 72                                                 (2) 

                                               O = 1 139 

                                               Roční odpis činí 1 139 * 12 = 13 668 Kč   

 

Tab. č. 4: Zaúčtování ročního odpisu: 

Účetní případ 
Účet 

Má dáti Dal 

Roční odpis plemenného býka 551 086 

Zdroj: Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů. 
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5.2 Daňové odpisy 

 

Daňové odpisy upravuje zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů paragraf 28 – 33. 

Zákon o daních z příjmu vymezuje dva základní způsoby odpisování:  

Ø rovnoměrné odpisování, 

Ø zrychlené odpisování (Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů). 

Účetní jednotka nebo podnikatel si může libovolně zvolit, jaký způsob odpisování 

využije pro jednotlivý majetek. Takto vypočitatelný daňový odpis je daňově uznatelným 

nákladem pro účely stanovení daňového základu, o daňovém odpisu se neúčtuje. 

Na konci účetního období si účetní jednotka porovná výši účetních a daňových odpisů 

a rozdíl se stává připočitatelnou nebo odpočitatelnou položkou základu daně. 

Zemědělský podnikatel, který používá daňovou evidenci, stanovuje jen odpisy daňové 

(Valouch 2012). 

Pro účely daňového odpisování dlouhodobého majetku vymezuje zákon o daních 

z příjmu ve své příloze 6 odpisových skupin, do kterých se musí takový majetek zařadit. 

Podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmu jsou všechny druhy zvířat (skot, ovce, 

prasata, kozy, osli, muly, mezci, hejna hus) zařazeny do první odpisové skupiny, 

ať už se jedná o zvířata chovná nebo plemenná. Výjimku tvoří pouze koně, kteří jsou 

zařazeni do druhé odpisové skupiny (Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů). 

 

Tab. č. 5: Odpisové skupiny 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: Zákon 586/192 Sb., o daních z příjmů. 
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5.2.1 Rovnoměrné odpisování 
 

Rovnoměrné odpisování je upraveno v § 31 ZDP. K jednotlivým odpisovým skupinám 

jsou přiřazeny roční odpisové sazby v procentech (Valouch 2012). 

 

Tab. č. 6: Rovnoměrné odpisování 

Odpisová 
skupina 

Roční odpisová sazba (%) 

V 1. roce odpisování V dalších letech Pro zvýšenou Vc 

1 20,0 40,0 33,3 

2 11,0 22,25 20,0 

3 5,5 10,5 10,0 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 

Zdroj: Valouch 2012. 

 

Vzorec rovnoměrného odpisování: 

                                     O = (Vc * roční odpisová sazba) / 100                                      (3) 

kde:  O … odpis 

         Vc … vstupní cena 

 

 

5.2.2 Zrychlené odpisování 
 

Zrychlené odpisování je upraveno v § 32 ZDP. Jednotlivým odpisovým skupinám 

jsou přiřazeny koeficienty, uvedené v následující tabulce (Valouch 2012). 
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Tab. č. 7: Zrychlené odpisování 

Odpisová 
skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

V 1. roce odpisování K1 V dalších letech K2 Pro zvýšenou Zc K3 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: Valouch 2012. 

 

Při zrychleném odpisování se počítá odpis pro první rok podle jiného vzorce než odpis 

pro roky následující. 

Odpis v prvním roce: 

                          O = Vc / K1                                                                    (4) 

Odpis v dalších letech: 

                    O = (2 * Zc) / (K2 – n)                                                         (5) 

 

kde:    Vc … vstupní cena 

K1 … koeficient v prvním roce odpisování 

Zc … zůstatková cena 

K2 … koeficient v dalších letech odpisování 

n … počet let, po které byl majetek již odepisován 
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Příklad rovnoměrného odpisování: 

Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2016 do svého chovu plemenného býka 

v pořizovací ceně 86 000 Kč. Zvolil rovnoměrný způsob odpisování. 

Plemenný býk bude zařazen do 1. odpisové skupiny 

 

Výpočet odpisů: 

1. rok = (86 000 * 20) / 100 = 17 200 

2. rok = (86 000 * 40) / 100 = 34 400 

3. rok = (86 000 * 40) / 100 = 34 400 

Cekem = 86 000 Kč 

 

Příklad zrychleného odpisování: 

Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2016 do svého chovu plemenného býka 

v pořizovací ceně 86 000 Kč. Zvolil zrychlený způsob odpisování.  

Plemenný býk bude zařazen do 1. odpisové skupiny. 

 

Výpočet odpisů Kč: 

1. rok = 86 000 / 3 = 28 667 

2. rok = 2 * (86 000 – 28 667) / 4 - 1 = 38 222 

3. rok = 2 * (86 000 – 28 667 – 38 222) / 4 - 2 = 19 111 

Celkem = 86 000 Kč 

 

5.3 Vyřazení dlouhodobého majetku 

 

Při vyřazení neodepsaného majetku – zvířat je nutné vyrovnat zůstatkovou cenu 

a oprávky, poté může být zvíře vyřazeno z majetku. 
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Vyřazení dlouhodobého majetku, může nastat z několika důvodů: 

Ø v důsledku prodeje, 

Ø v důsledku darování, 

Ø v důsledku škody, 

Ø v důsledku likvidace. 

 

Pokud je majetek evidován na začátku zdaňovacího období, ve kterém dojde k vyřazení, 

uplatní se polovina ročního odpisu do nákladů. Zůstatkovou cenu lze uplatnit 

do daňových nákladů při prodeji, likvidaci nebo v důsledku škody. Zůstatkovou cenu 

v důsledku darování nelze uplatnit do daňových nákladů (Valouch 2012). 

 

6 Dotace 
 

Podnikání v zemědělství, zvláště v méně příznivých podmínkách, by se neobešlo 

bez určité podpory státu. Stát podporuje zemědělské podnikatele a podniky na základě 

dotací z podpůrných programů. Hlavním cílem této podpory je zabezpečení stálých 

příjmů zemědělcům. Díky těmto podporám se mohou zemědělci lépe přizpůsobit 

poptávce na trhu. Dotace jsou poskytovány z Ministerstva zemědělství nebo ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na základě žádostí právnických 

nebo fyzických osob za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

 

Dotační možnosti: 

Ø SAPS – Jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 

Ø PVP – Přechodné vnitrostátní podpory (dříve Top-Up), 

Ø LFA a Natura 2000 – Platby v méně příznivých oblastech a Natura 2000 

na zemědělské půdě, 

Ø Dojnice – Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, 

Ø SSP a STP – Oddělená platba na cukr a Oddělená platba na rajčata, 

Ø AEO – Agroenvironmentální opatření (Cyrrus Advisory 2012). 
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SAPS  

 

Mezi nejvýznamnější dotační možnost patří SAPS – Jednotná platba na plochu 

zemědělské půdy. Hlavním cílem SAPS je zabezpečit zemědělcům stabilní příjmy. 

Dalším významným dotačním programem je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 

fond (PGRLF), který podporuje zemědělce v investování, možnosti čerpání investičních 

a provozních úvěrů (Cyrrus Advisory, 2012). 

 

Státní zemědělský intervenční fond v roce 2016 přijal 29 817 jednotných žádostí, 

prostřednictvím kterých je zažádáno přibližně o 31,6 miliardy korun. Jako první 

se začne administrovat nejrozšířenější opatření - Jednotná platba na plochu (SAPS), 

na kterou je určena částka 12,6 miliardy korun. Rozhodnutí k této platbě 

se dle současného předpokladu budou vydávat začátkem listopadu 2016 a očekává se, 

že se do konce roku vyplatí na SAPS přes 90 procent finančních prostředků. Stejně jako 

v předchozích letech se budou žadatelům vyplácet nejprve zálohy ve výši minimálně 

50 %, nyní se jedná o možnosti navýšení až na 70 %. (SFIZ, 2016) 

 

Došlo ke zvýšení počtu podpor, respektive titulů, což přineslo více administrativy 

i kontrol. Zatímco v roce 2014 bylo evidováno 35 podpor, v roce následujícím již 68, 

jedná se tedy o 94 % nárůst. S tímto počtem souvisí také množství rozhodnutí, 

které se meziročně zvýšilo o 40 %. (SZIF, 2016) 

 

Co se týká výplat jednotných žádostí podaných v roce 2015, běží dle plánu. Česká 

republika plnila termíny dobře na rozdíl od některých členských států Evropské unie. 

Na konci července byly vyplaceny téměř všechny podpory, zbývá dokončit administraci 

přibližně u 2 % žádostí za Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS 

za rok 2016 1,3 miliardy korun (údaj k 1. 8. 2016) (SZIF, 2016). 
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Účtování dotací 

Je nutné rozlišovat dotace na pořízení hmotného majetku a na úhradu nákladů. 

Pokud je dotace přiznána na nákup dlouhodobého majetku, musí se pořizovací cena 

tohoto majetku snížit o hodnotu dotace.  

Pro zaúčtování dotací se používá účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací. 

Pro dotaci na úhradu nákladů (účelová dotace) se použije účet 648. 

 

Obr. č. 4: obálka zpravodaje SZIF 

 
Zdroj: SZIF Jednotná žádost 2016 
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Praktická část 
 

Praktická část diplomové práce je zaměřena nejdříve na charakteristiku zemědělského 

podnikatele, který používá daňovou evidenci a následně je popsána zemědělská firma 

a její účetnictví. V další části jsou posuzovány způsoby odpisování dlouhodobého 

majetku a evidence zásob u jednotlivých subjektů. Nakonec jsou popsány dotační tituly 

a způsob jejich získávání. 

 

7 Charakteristika zemědělského podnikatele 
 

Jméno a příjmení   Jiří Goubej 

Adresa:    Obora 79, 347 01 Tachov 

Identifikační číslo   751 54 901 

Daňové identifikační číslo  CZ8011114991 

Datum zápisu do evidence  20. 10. 2008 

Předmět podnikání:   Zemědělská výroba 

 

Pan Jiří Goubej hospodaří na malé vesnici Obora na Tachovsku od roku 2008, 

kdy převzal hospodářství po své matce. Pan Jiří Goubej je drobný zemědělec 

hospodařící na ploše o 67 hektarech, která se skládá z travních porostů a pastvin. Travní 

porosty jsou louky na sekání a sklizeň sena a pastviny jsou využívány pro pastvu skotu. 

Hlavní činností podnikatele je produkce zástavového skotu určeného k prodeji dalším 

subjektům buď na porážku, nebo na další výkrm tuzemským i zahraničním 

odběratelům. Dalšími činnostmi, kterými si podnikatel zajišťuje příjmy, jsou služby, 

jako je lisování sena, slámy, nebo prohrnování sněhu pro obce v zimních měsících. 

Podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty a neeviduje žádné zaměstnance. 

Podnikatel čerpá dotace na jednotnou platbu na plochu (SAPS), na chov telat masného 

typu, na zemědělskou půdu a krávy bez tržní produkce mléka a na ošetření travních 

porostů. Mezi další dotace, které byly podnikateli přiznány, jsou dotace na dlouhodobý 
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hmotný majetek a podpora úroků z úvěru (PGRLF). Podnikatel používá daňovou 

evidenci a využívá externí účetní služby. 

 

7.1 Evidence hospodaření 

 

Pan Jiří Goubej vede od počátku svého podnikání daňovou evidenci. Podle § 7 

odst. 7 zákona o daních z příjmů by pan Goubej mohl uplatnit výdaje procentem 

z příjmů, které u zemědělské činnosti představuje 80 %, ale jak je patrné z následujícího 

grafu, skutečné výdaje na dosažení a zajištění příjmu převyšují 80 %. Z tohoto hlediska 

je výhodnější uplatnit skutečné daňově uznatelné výdaje, čímž dochází ke snížení 

základu daně a ke vzniku nižší daňové zátěže pro podnikatele.  

 

Tab. č. 8: Evidence příjmů a výdajů  

rok příjmy v Kč výdaje v Kč 

2010 1 029 462 1 012 948 

2011 1 178 617 1 103 048 

2012 1 096 947 958 661 

2013 979 824 849 352 

2014 1 331 125 1 183 988 

2015 1 786 431 1 628 117 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Z tabulky je patrné, že příjmy i výdaje za jednotlivé roky jsou přibližně ve stejné výši, 

výjimku tvoří rok 2015, kdy byly příjmy navýšené o dotaci na dlouhodobý majetek 

a naopak ve výdajích jsou započítány i odpisy z pořízeného dlouhodobého majetku.  
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Graf č. 2: Evidence příjmů a výdajů  

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Výdaje na dosažení a zajištění příjmu, které tvoří největší část z celkových výdajů, 

jsou tvořeny především z nákupu nafty, oprav a udržování hmotného majetku, pořízení 

drobného majetku, náhradních dílů na stroje, veterinárních služeb a dalších výdajů.  

V celkových výdajích jsou započteny i odpisy z dlouhodobého majetku. 

Příjmy tvoří služby (např. prohrnování sněhu, lisování sena), prodej dobytka na jatka 

nebo na chov a v největší míře dotace, které mají zabezpečit dostatečný příjem 

na úhradu provozních výdajů.  Pan Jiří Goubej využívá převážně dotace na jednotnou 

plochu od SZIF, dále dotaci na podporu úroků od PGRLF a v roce 2015 využil dotaci 

na nákup dlouhodobého hmotného majetku také od SZIF.  

Následující graf popisuje, kolik procent z celkových zdanitelných příjmů tvoří dotace. 

Ostatní příjmy tvoří služby a prodej dobytka. 
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Tab. č. 9: Podíl dotace v příjmech  

rok příjmy v Kč dotace v Kč celkové příjmy v Kč 

2010 176 918 852 544 1 029 462 

2011 353 352 825 265 1 178 617 

2012 171 771 925 176 1 096 947 

2013 269 005 710 819 979 824 

2014 343 903 987 222 1 331 125 

2015 345 322 1 441 109 1 786 431 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

Dle údajů z tabulky tvoří dotace dvě třetiny z celkových příjmů. Výše dotace 

se v jednotlivých letech vyplácí v podobné částce, výjimku opět tvoří rok 2015, 

kdy byla vyplacena dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.  

 

Graf č. 3: Podíl dotace v příjmech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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Graf č. 4: Procentuální podíl dotace v příjmech  

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

7.2 Evidence dlouhodobého majetku 

 

Pan Jiří Goubej eviduje jak dlouhodobý hmotný majetek, tak drobný dlouhodobý 

majetek. Drobný dlouhodobý majetek eviduje z důvodu použitelnosti delší než jeden 

rok, ale neodpisuje jej, protože podle ZDP § 26 odst. 2 písm. a), nedosahuje hodnoty 

pro odpisování 40 000 Kč. Výdaje za nákup drobného dlouhodobého majetku se evidují 

ve výdajích a jsou daňově uznatelným nákladem podnikatele. Majetek využívá 

ke své zemědělské činnosti. 

 Tato diplomová práce je zaměřena specificky na účetnictví zemědělských podniků, 

proto bude uveden dlouhodobý majetek podnikatele, který tuto problematiku nejvíce 

vystihuje. Bude popsáno pořízení a odpisy stroje, na které podnikatel žádal dotaci 

a nákup zvířete a jeho odpisy. 
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Obr. č. 5: Přehled drobného majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

7.2.1 Nákup strojů 

 

Zemědělské stroje jsou klíčové prvky zajištění a realizace výrobního procesu. 

Podnikatel má ve svém majetku různé druhy zemědělských strojů, které potřebuje 

pro výkon své činnosti. Obnova zemědělské techniky s sebou nese značné investiční 

nároky a značné úsilí na zajištění potřebného kapitálu. Investice do strojů mají dlouhou 

dobu návratnosti. Špatné rozhodnutí může mít negativní dopad na ekonomickou 

stabilitu podnikatele. Pro efektivní činnost, úsporu času a větší produktivitu práce, 

se pan Goubej v roce 2015 rozhodl pořídit nové stroje s vyžitím dotace na pořízení 

dlouhodobého majetku. Stroje pořídil formou úvěru, protože na pořízení neměl dostatek 

volných peněžních prostředků. 

Pan Jiří Goubej v červnu 2015 pořídil několik strojů, na které mu byla přiznána dotace 

od SZIF - název projektu: investice do strojového vybavení farmy. Faktura za stroje 

od Agrowestu a.s. je uvedena v příloze A. 
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Soupis strojů:  

Pöttinger Novacat 301 – kombinace žací……………… v hodnotě 599 680 Kč bez DPH 

Návěs ZDT NS 5………………………………………. v hodnotě 199 900 Kč bez DPH 

Cisterna fekální Fliegl VFW STAR 5000……………... v hodnotě 263 500 Kč bez DPH 

Ovíječka balíků Sipma OS 7510………………………. v hodnotě 125 000 Kč bez DPH 

Fixační kles PM 2400 Super…………………………… v hodnotě   82 000 Kč bez DPH 

Panel ohradní, 6 příček………………………………… v hodnotě   84 000 Kč bez DPH 

Hodnota všech strojů je……………………….………………. 1 354 080 Kč bez DPH 

 

Podnikatel zvolil rovnoměrný způsob odpisů pro všechny stroje. Protože jsou u všech 

strojů nastaveny odpisy rovnoměrné, byl pro detailnější popis problematiky vybrán 

jeden stroj, Pöttinger Novacat 301 – kombinace žací. Stroj je uveden v příloze B. 

Podnikatel na tyto stroje obdržel dotaci ve výši 609 336 Kč, příloha č. 3. Z důvodu 

dotace se musí snížit vstupní cena těchto strojů. Dotace byla poskytnuta v jednotné výši, 

nebyla rozepsána pro jednotlivé stroje, snížení vypočteme procentem (kolik procent 

tvoří stroj z celkové hodnoty všech strojů), poté zařadíme majetek do evidence, 

zařadíme do odpisové skupiny a vypočteme odpisy. 

 

Výpočet odpisů  

stroj Pöttinger Novacat 301 

 

Tab. č. 10: Výpočet vstupní ceny snížené o dotaci 

Pořizovací cena stroje 599 680 Kč 

Podíl stroje na celkové hodnotě všech strojů (599 680 / 1 354 080) * 100 = 44,3 % 

Výpočet dotace na stroj:  609 336 * 0,443 = 269 936 Kč 

Vstupní cena 599 680 – 269 936 = 329 744 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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Podnikatel dle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů zařadil stroj Pöttinger Novacat 301 

do 2. odpisové skupiny pod klasifikací 28.30 Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou 

uvedeny v jiné položce této přílohy.  

 

Stroj Pöttinger Novacat 301 – vstupní cena 329 744 Kč 

Tab. č. 11: Přehled odpisů  

Rok Částka v Kč 

2015 36 272 

2016 73 369 

2017 73 369 

2018 73 369 

2019 73 369 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Výpočet odpisů u ostatních strojů je proveden dle stejného principu, nejdříve se zjistí 

podíl stroje z celkové hodnoty strojů, vypočítá se výše dotace, stroj se zařadí 

do evidence majetku ve vstupní ceně snížené o dotaci, dále se stroj zařadí do odpisové 

skupiny a vypočítají se odpisy. 

 

7.2.2 Nákup zvířete 

 

Další praktickou ukázkou účtování specifik zemědělských podniků je pořízení zvířete. 

Podnikatel v srpnu 2015 pořídil plemenného býka. Na nákup nebyla podnikateli 

přiznána žádná dotace, proto se nebude pořizovací cena snižovat. 

Pan Goubej obdržel 29. 8. 2016 od podnikatele Jana Zatloukala fakturu za nákup 

plemenného býka CZ 802027 032 na částku 60 000 Kč bez DPH. Faktura je uvedena 
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v příloze C. Dále dne 2. 9. 2015 obdržel fakturu od Českého svazu chovatelů masného 

skotu, z.s. za registraci býka na částku 1075,21 Kč bez DPH, která je v příloze D. 

Pořizovací cenou dlouhodobého majetku je nákup býka a související náklady, tedy zápis 

býka. Zvířata se dle přílohy č. 1. zákona o daních z příjmu zařazují do 1. odpisové 

skupiny. Býk je zařazen podle klasifikace 1.04. jen: skot plemenný. 

 

Výpočet odpisů: 

Plemenný býk vstupní cena: 60 000 + 1075,21 = 61 075,21  

Vstupní cena po zaokrouhlení 61 075 Kč 

Tab. č. 12: Přehled odpisů 

Rok Částka v Kč 

2015 12 215 

2016 24 430 

2017 24 430 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

Z tabulky vyplývá, že při rovnoměrném způsobu odpisování se do výdajů rozpouští 

stejná částka, vyjma prvního roku. 

 

Podnikatel si zvolil pro veškerý evidovaný majetek rovnoměrný způsob odpisování. 

Snahou podnikatele je minimalizovat svou daňovou povinnost za zdaňovací období 

a najít taková daňová řešení, která povedou k daňové optimalizaci. Jedním z takových 

řešení pro daňovou optimalizaci jsou daňové odpisy. Podnikatel si také snižuje daňový 

základ. Je potřeba zmínit i druhou možnost, že daňové odpisy není poplatník povinen 

uplatnit.  

Podle par. 26 odst. 8 ZDP lze přerušit odpisování majetku jak při rovnoměrném 

tak i zrychleném odpisování, a to na jakoukoli dobu. Při dalším odpisování 

bude poplatník pokračovat způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno (Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Této možnosti podnikatel také využívá. 

Protože chce podnikatel zvýšit daňový základ, aby nebyl ve ztrátě nebo měl minimální 
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daňový základ, přerušil v minulých letech odpisy některého majetku. Přerušení odpisů 

je provedeno za účelem snadnějšího získání úvěru potřebného pro nákup hmotného 

majetku. Přerušením odpisů se podnikatel nedostane do ztráty a současně optimalizuje 

daňový základ. 

 

Výpočet základu daně za rok 2014 

Tab. č. 13: Výpočet základu daně 

Příjmy 1 331 125 Kč 

Výdaje    578 013 Kč 

Odpisy    736 072 Kč 

Dílčí základ daně podle §7      17 040 Kč 

Daňový základ      17 000 Kč 

Daň 15%        2 550 Kč 

Sleva na poplatníka      24 840 Kč 

Daň po uplatnění slev 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Daňový základ je velmi nízký a pro potřeby úvěru je hlavní měsíční čistý příjem, 

který činí 1 420 Kč. 

 

Přerušení odpisů u hmotného majetku:  

Obraceč píce Krone     45 657 Kč 

Přepravník balíků T023   55 400 Kč 

Přepravník zvířat T046   29 040 Kč 

Celkem:            130 097 Kč 
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Nový výpočet základu daně pro rok 2014 

Tab. č. 14: Základ daně po přerušení odpisů 

Příjmy 1 331 125 Kč 

Výdaje    578 013 Kč 

Odpisy 605 975 Kč 

Dílčí základ daně podle §7      147 137 Kč 

Daňový základ      147 100 Kč 

Daň 15%        22 065 Kč 

Sleva na poplatníka      24 840 Kč 

Daň po uplatnění slev 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Daňový základ se zvýší na 147 137 Kč, měsíční čistý příjem se zvýší na 10 841 Kč. 

 

7.3 Zásoby 

 

Skladová evidence podnikatele je tvořena ze zvířat – jalovic, telat a krav a dále ze zásob 

materiálu, které tvoří seno, senáž, sláma, obilí a ječmen. Seno, slámu a senáž vyrábí 

vlastní činností a používá ke krmení pro zvířata v zimních měsících, nebo pokud, 

má dostatek zásob, prodá je jiným zemědělcům. Osivo (obilí a ječmen) je část sklizně 

použitelná v dalším období. Podnikatel má v zásobách i krávy, které pořídil v roce 2015 

a v letech předchozích. Cena krav byla pod hranicí 40 000 Kč, proto je podnikatel podle 

ZDP nemohl zařadit do dlouhodobého majetku a odpisovat. Protože zvířata projevují 

charakter dlouhodobého majetku, zařadí se v daňové evidenci na sklad. Na sklad 

se zvířata zaevidují i z důvodu nutnosti prokázaní skutečného stavu majetku na konci 

roku.   
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Podnikatel nakoupil zvíře - krávu č. 379661932 v březnu 2015 za cenu 25 000 Kč 

bez DPH od firmy Agročas spol. s.r.o. V této pořizovací ceně je kráva zaevidována 

na skladě. 

V daňově uznatelných výdajích se promítne nákup zvířete, pokud by nějaké zvíře 

uhynulo, nebo bylo prodáno, jen se vyřadí ze skladu v evidované hodnotě a následný 

prodej zvířete se promítne v příjmech. 

 

 

Obr. č. 6: Ocenění zásob 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

8 Charakteristika zemědělského podniku 
 

Zemědělský podnik si nepřeje zveřejňovat svůj název, proto bude používán název 

ABC s.r.o.  

Firma ABC s.r.o. je zemědělská firma, která hospodaří na 43 hektarech trvalých 

travních porostů. Hlavní činností firmy je ekologické zemědělství.  
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„Ekologické zemědělství je druh zemědělského hospodaření, které dbá na životní 

prostředí a jeho jednotlivé složky. Stanovuje omezení či zákazy používání chemických 

látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují 

rizika kontaminace potravního řetězce, a které zvýšeně dbá na vnější životní projevy 

a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat (SZIF, 2016).“ 

Jak už bylo zmíněno, firma nepoužívá žádné postřiky, žádné chemické látky, používá 

pouze organické hnojení chlévskou mrvou přímou aplikací na zemědělskou půdu. 

Jedinou výjimkou u používání chemických látek je očkování zvířat. Zvířata se krmí 

výhradně ekologickými krmivy, která jsou vyprodukována firmou. Pokud to počasí 

dovoluje, jsou zvířata na pastvinách, které nejsou chemicky ošetřovány a upravují se 

pouze strojním pokosem. 

Vedlejší činností firmy je výroba tepla z obnovitelných zdrojů. Firma zakoupila 

spalovací kotel na biomasu. Biomasa je získávána ze zemědělského odpadu. 

Pro minimalizování nákladů firma pořídila také linku na výrobu pelet, které vyrábí 

z dřevního odpadu. Tím je schopna zajistit dostatek paliva pro výrobu tepla. Vyrobené 

teplo prodává koncovým spotřebitelům, jako jsou hotely, penziony a sportovní haly 

v blízkém okolí. Služba není určena pro malé odběratele, např. rodinné domy.  

 

 

8.1 Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření (VH) zjistíme z rozdílu výnosů a nákladů. Výnosy jsou tvořeny 

převážně dotacemi a tržbami za předfakturaci tepla. Účetní jednotce jsou, kromě dotace 

investiční, přiznány také dotace provozní. Největší zastoupení ve výnosech mají dotace, 

a to dotace na jednotnou plochu od SZIF, a dále dotace pro trvalé travní porosty v rámci 

opatření ekologického zemědělství, také od SZIF. Náklady účetní jednotky tvoří 

spotřeba materiálu, služby, mzdové náklady, odpisy aj. Účetní jednotka je, 

dle hospodářského výsledku, za jednotlivé roky ve ztrátě. Vyjma roku 2011, 

kdy dosahovala zisku. Ztráta není způsobena vysokými náklady na provoz, příčina 

je ve vysokých odpisech dlouhodobého majetku. 
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Tab. č. 15: Výsledek hospodaření 

rok VH v tis. Kč 

2010 -2376 

2011 486 

2012 -1572 

2013 -2712 

2014 -1433 

2015 -3081 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Graf č. 5: Výsledek hospodaření 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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8.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Ke své hospodářské činnosti má účetní jednotka v operativní evidenci majetek 

dlouhodobý i drobný, který je evidován na kartách dlouhodobého majetku a kartách 

drobného majetku. Účetní jednotka zvolila hranici významnosti pro evidování drobného 

majetku 2 000 Kč. Dlouhodobý majetek, využívá firma k provozování své zemědělské 

činnosti. Mezi dlouhodobý majetek řadíme především zemědělské stroje, jako je např. 

sekačka Rider Stiga, fixační klec pro skot nebo rotační žací stroj. K vedlejší činnosti 

má firma zařazenou v majetku linku na výrobu pelet s kotlem na biomasu. Na tento 

majetek byla firmě přiznána dotace. Další dlouhodobý majetek, který firma eviduje, 

jsou jalovice. Z hlediska specifik účtování zemědělství, je v následujícím příkladu 

popsáno zaúčtování a odpisování linky na výrobu pelet a kotle na biomasu. Firma má 

nastavené shodné daňové a účetní odpisování. 

 

Obr. č. 7: Přehled drobného majetku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

8.2.1 Pořízení linky na výrobu pelet a kotle na biomasu 

 

V září 2009 firma pořídila linku na výrobu pelet se všemi souvisejícími náklady 

v hodnotě 10 773 889 Kč. Linku evidovala na účtu 042020. Na tuto linku firma 
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zažádala o dotaci, která byla přiznaná v hodnotě 5 436 750 Kč. O tuto dotaci firma 

ponížila pořizovací cenu linky na výrobu pelet. V dalším roce 2010 pořídila k lince 

kotel na biomasu, který evidovala na účtu 042010 v hodnotě 3 737 467 Kč. Linku 

a kotel evidovala na účtech 042 až do roku 2012. Dne 1. 2. 2012 proběhla kolaudace 

a linka mohla být zařazena do užívání na účet 022030 v hodnotě 9 074 606 Kč. Majetek 

je zařazen do 2. odpisové skupiny a způsob odpisování je rovnoměrný. 

 

Tab. č. 16: Účtování pořízení dlouhodobého majetku za rok 2009 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Pořízení linky na výrobu pelet září 2009 10 773 889 042020 321 

Přiznaná dotace na linku 5 436 750 346 042020 

Přijetí dotace v prosinci 2009 na bankovní účet 5 436 750 221 346 

Konečný stav účtu 042020 k 31.12.2009 5 337139 702 042020 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

   

Tab. č. 17: Účtování pořízení dlouhodobého majetku za rok 2010 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet  

Má dáti Dal 

Počáteční stav účtu 042020 k 1.1. 2010 5 337 139 042020 701 

Pořízení kotle na biomasu 3 737 467 042010 321 

Konečný stav účtu 042020 k 31. 12. 2010 5 337 139 702 042020 

Konečný stav účtu 042010 k 31. 12. 2010 3 737 467 702 042020 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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Tab. č. 18: Účtování pořízení dlouhodobého majetku za rok 2012 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Počáteční stav účtu 042020 k 1. 1. 2012 5 337 139 042020 701 

Počáteční stav účtu 042010 k 1. 1. 2012 3 737 467 042010 701 

Kolaudace a uvedení do užívání 1. 2. 2012 5 337 139 022030 042010 

Kolaudace a uvedení do užívání 1. 2. 2012 3 737 467 022030 042020 

Konečný stav k 31. 12. 2012 9 074 605 702 022030 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Protože v roce 2012 proběhla kolaudace, je možné dlouhodobý majetek, linku 

na výrobu pelet a kotle na biomasu, převést z účtu 042 nedokončený dlouhodobý 

majetek na účet 022 hmotné movité věci a jejich soubory. Jedná se o převedení majetku 

do užívání a sestavení odpisového plánu pro jednotlivé roky uvedeného v následující 

tabulce. 

 

Tab. č. 19: Přehled odpisů 

Rok Částka v Kč 

2012    998 207 

2013 2 019 100 

2014 2 019 100 

2015 2 019 100 

2016 2 019 100 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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Tab. č. 20: Účtování odpisů 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Zaúčtování odpisů 2012 998 207 551 082030 

Zaúčtování odpisů 2013 2 019 100 551 082030 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

8.2.2 Pořízení zvířete 

 

Firma ABC s.r.o. má ve svém dlouhodobém majetku zvířata. V květnu 2009 pořídila 

formou nákupu zvíře – krávu plemene Highland bio CZ pod evidenčním číslem  

05025 -717 v pořizovací ceně 48 000 Kč. Zvíře zařadila na účet 026 dospělá zvířata 

a jejich skupiny do první odpisové skupiny a zvolila zrychlený způsob odpisování. 

Firma má daňové odpisy shodné s účetními. Zvíře se odpisovalo 3 roky. V roce 2014 

došlo k přirozenému úhynu zvířete, proto došlo k vyřazení z účtu 026. Majetek 

byl odepsán v plné výši, proto firma v nákladech nebude účtovat o zůstatkové ceně.  

 

Tab. č. 21: Přehled odpisů 

Rok Částka v Kč 

2009 16 000 

2010 21 334 

2011 10 666 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Zrychlený způsob odpisování oproti rovnoměrnému způsobu, rozpouští do nákladů 

v prvních letech odpisování vyšší částky. 
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Tab. č. 22: Účtování odpisů 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Zaúčtování odpisů  16 000 551 086010 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Tab. č. 23: Vyřazení zvířete 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Vyřazení zvířete v důsledku úhynu 48 000 086010 026010 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

 

8.3 Zásoby 

 

Zásoby patří mezi oběžný krátkodobý majetek podniku. Firma eviduje ve svém 

oběžném majetku nakoupený materiál na účtu 112 – Materiál na skladě a mladá zvířata 

na účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Mezi nakoupený materiál patří 

dřevní odpad štěpka, otruby a piliny, který firma potřebuje pro výrobu pelet. 

Tento materiál oceňuje pořizovacími cenami. Další evidovaný materiál je seno, 

které je vytvořeno vlastní činností a používá se v zimním období ke krmení 

pro dobytek. Seno je oceněno vlastními náklady. Mezi mladá zvířata patří býčci, 

které firma nakoupila v říjnu 2016 a eviduje je v oběžném majetku. Tato zvířata 

nevykazují charakter dlouhodobého majetku a jsou určena k výkrmu, proto se zaúčtují 

do zásob.  

Materiál nakoupený na sklad dle účetního dokladu se nejdříve zaúčtuje na vrub účtu 

111 – Pořízení materiálu. Poté na základě dokladu o přijetí zboží dojde k přeúčtování 
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na vrub účtu 112 – Materiál na sklad a ve prospěch účtu 111 – Pořízení materiálu. 

Tím dojde k vynulování účtu 111. Při následné spotřebě materiálu do výroby pelet 

dojde k zaúčtování do spotřeby na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu, a tím se spotřeba 

projeví v nákladech firmy. Pořízení zvířat se účtuje přímo na vrub účtu 124. 

Následující příklad ukazuje ocenění a účtování pořízení zvířat do zásob. 

Firma nakoupila 20. 10. 2016 mladé býčky v hodnotě 156 230 Kč bez DPH dle faktury, 

které eviduje na skladě. Býčci jsou určeni k výkrmu. Jejich cena se bude zvyšovat 

o přírůstky. Firma nakoupila 7 býčků a ocenila je dle přílohy. Podle přílohy k faktuře 

se prvních 240 kilogramů (kg) ocení 81 Kč a za další kila nad 240 kg se ocení 50 Kč. 

Hmotnost býků byla počítána k 30. 9. 2016. 

 

 Tab. č. 24: Ocenění zvířat 

č. č. známky datum nar. kg * 81 Kč Kč kg * 50 Kč Kč Kg celkem Kč celkem

1 590863051 16.1.2016 240 19 440 88 4 400 328 23 840

2 607797051 18.2.2016 240 19 440 60 3 000 300 22 440

3 607805051 28.2.2016 240 19 440 65 3 250 305 22 690

4 607809051 8.3.2016 240 19 440 45 2 250 285 21 690

5 607812051 10.3.2016 240 19 440 40 2 000 280 21 440

6 607813051 10.3.2016 240 19 440 45 2 250 285 21 690

7 607817051 13.3.2016 240 19 440 60 3 000 300 22 440

156 230celková cena:  
 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

 

Dle tabulky má každý mladý býk jiné ocenění a v této ceně je evidován na skladě. 

Zaúčtování je uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. č. 25: Zaúčtování nákupu 

Účetní případ Částka v Kč 
Účet 

Má dáti Dal 

Nákup býků na fakturu 156 230 124010 321 

Úhrada faktury z banky  156 230 321 221 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

 

Nakoupené zásoby (býci) se do účetního programu do skladové evidence zaúčtují 

na základě příjemky k faktuře. Na příjemce jsou rozepsány jednotlivé položky, 

množství, cena, DPH a celková cena. 

 

Obr. č. 8: příjemka k faktuře   

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 
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Ve skladové evidenci je každý býk evidován samostatně pod kódem, názvem 

a oceněním. 

Obr. č. 9: Ocenění zásob 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

9 Dotace 

 

Fyzická osoba i právnická osoba, se snaží získat co nejvíce dotačních titulů, které mají 

vliv na jejich hospodaření. Stačí splnit určitá kritéria, limity nebo podmínky a lze žádat 

o dotaci na úhradu provozních nákladů nebo na pořízení dlouhodobého majetku. 

Žádosti o dotace, které nejsou přílišnou administrativní zatížení si podnikatel a firma 

vyřizují sami. Jedná se především o programy SAPS, PVP nebo AEO. Dotace jsou 

nejčastěji poskytovány od SZIF nebo od Ministerstva zemědělství. Výjimku tvoří 

vrácení daně z minerálních olejů (zelená nafta), které se uplatňují u celního úřadu. 

Firma ABC s.r.o. a podnikatel Jiří Goubej se shodují v čerpání některých dotačních 

titulů jako jsou SAPS, PVP, zelená nafta a AEO. Jiné dotační tituly čerpá jen firma 

nebo podnikatel. Protože podnikatel Jiří Goubej není zaregistrován jako ekologický 

zemědělec, nemůže čerpat dotaci na ekologické zemědělství, které čerpá firma ABC 

s.r.o. Další dotační titul Greening (ozelenění) je pro ekologického zemědělce přiznána 

automaticky, pro ostatní zemědělce se přizná po splnění daných podmínek, 
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které jsou dány splněním zemědělských postupů příznivých pro klima a životní 

prostředí, mezi tyto postupy patří například zachování výměry trvalých travních porostů 

a plochy, střídání nejméně tří plodin na orné půdě, nebo prevence proti erozi půdy. 

Pan Goubej podmínky splňuje, a proto je mu také přiznána dotace Greening. 

Mezi další podporu zemědělcům formou dotací úroků z úvěrů patří PGRLF. 

Tuto podporu využívá jen pan Goubej, firma ABC s.r.o. nemá žádný úvěr. 

  

9.1 Zelená nafta 

Zemědělský podnikatel má právo zažádat u příslušného celního úřadu o vrácení 40 % 

spotřební daně z motorové nafty používané pro zemědělskou výrobu. § 57 zákona 

353/2003 Sb., o spotřebních daních upravuje nárok na vrácení daně osobě podnikající 

v zemědělské prvovýrobě a dále § 45 uvádí výčet minerálních olejů, kterých se vratka 

týká. Podle hospodářský novin, ze dne 21. 10. 2016, poslanci schválili novelu zákona 

o spotřebních daních, která rozšířila zelenou naftu i na zemědělce v živočišné výrobě 

ve výši 90%. Tato úprava by měla trvat do července roku 2017, a pak by se vratka 

zelené nafty odvíjela od intenzity chovu zvířat (ECONOMIA A.S.). 

 

Tuto možnost vrácení části spotřební daně z nafty využívají oba zemědělští podnikatelé. 

Naftu potřebují k výkonu zemědělské činnosti do strojů k obhospodařování půdy. 

Nárok na vrácení daně se uplatní dva měsíce zpětně. Jako příloha k daňovému přiznání 

se přikládá kopie účtenek od nafty. 

 

9.2 Jednotná platba na plochu (SAPS) 

 

Žadatel Jednotné platby na plochu je fyzická nebo právnická osoba, 

která obhospodařuje zemědělskou půdu, která je vedena v Evidenci půdy (LPSI). 

Podpora se poskytuje na zemědělské kultury a podkultury (orná půda, travní porost, 

stálá pastvina, travní porost ostatní, aj.). Základní podmínka pro poskytování podpory 

je minimální výměra, která činí v součtu všech půdních bloků v Jednotné žádosti 

nejméně 1 hektar (ha) zemědělské půdy.   
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Zemědělská půda musí splňovat následující podmínky: 

Ø musí být zapsána v LPIS, 

Ø po celé období, po které je na žadatele vedena, musí být obhospodařována, 

Ø musí být splněny podmínky Cross Compliance (podmíněnost plateb). 

Cross Compliance je systém kontrol podmíněnosti, zavedený od roku 2009, který odráží 

požadavky veřejnosti na hospodaření zemědělců ve vztahu k životnímu prostředí. 

Klade důraz na přístup a kvalitu bezpečnosti potravin a zajištění dobré pohody zvířat. 

Zavedení kontrol podmíněnosti nemá za cíl zpřísnění. Má se jednat především 

o kontrolu dodržování platných legislativních požadavků (SZIF, 2015). 

Obr. č. 10: Jednotná žádost podnikatele - výřez 

 

Zdroj: podnikatel p. Goubej 2016 
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Obr. č. 11: Seznam pozemků k Jednotné žádosti 

 

Zdroj: podnikatel p. Goubej 2016 
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Dotační titul SAPS využívá pan Goubej i firma ABC s.r.o. Tento titul 

je pro ně nepostradatelným příjmem k zajištění chodu zemědělské činnosti. Podnikatel 

i firma splňují podmínky pro jednotnou žádost, obhospodařují celý rok půdu zapsanou 

v LPIS. Žadatel musí vyplnit jednotnou žádost, kde uvede základní informace 

o žadateli, o jakou podporu žádá, doloží se příloha, mapa dílů půdních bloků 

a do žádosti se vypíše seznam pozemků k deklaraci zemědělské půdy. 

V jednotné žádosti na obr. č. 10 je zvýrazněn výřez, v němž musí podnikatel rozepsat 

půdu, kterou vlastní dle LPIS, a kterou celoročně obhospodařuje. Musí uvést kulturu 

půdy, zda se jedná o trvalý travní porost, ornou půdu nebo jiný druh a uvést výměru.  

Na obrázku č. 11 je znázorněna první strana Jednotné žádosti, ve které jsou uvedeny 

hlavní údaje o žadateli.   

 

 

9.3 Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) 

 

Přechodné vnitrostátní podpory, dříve nazývané „národní doplňkové platby k přímým 

podporám“ (Top – Up), jsou doplňkové platby poskytované k jednotné platbě na plochu 

(SAPS) a plně hrazené z rozpočtu ČR. PVP platbu poskytuje SZIF. Všeobecné 

podmínky pro poskytnutí platby PVP jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS. 

Pokud nebude žadateli přiznána platba SAPS nemá nárok ani na platbu PVP. PVP 

slouží jako dorovnání přímých plateb na 55 – 65 % úrovně plateb EU. Dotace PVP 

je poskytována na zemědělskou půdu vedenou v evidenci, chov krav bez tržní produkce 

mléka na hospodářstvích registrovaných v ústřední evidenci vedené 

podle plemenářského zákona, na chov ovcí, koz a na platbu na bramborový škrob, 

chmel a přežvýkavce (SZIF, 2015). 

Podnikatel pan Goubej a firma ABC s.r.o. využívají dotaci na zemědělskou půdu a chov 

krav bez tržní produkce mléka. Mohli by čerpat dotaci na přežvýkavce, 

ale zde je podmínka evidence krav v majetku k 31. 3. 2007, což pan Goubej ani firma 

ABC s.r.o. nesplňují, protože začali podnikat v zemědělství až od roku 2008.  
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9.4 Ekologické zemědělství (EZ) 

 

Opatření EZ je směřováno na ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu 

konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé 

pro dotaci na ekologické zemědělství. Předmětem dotace je zemědělská půda 

obhospodařovaná v režimu ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury 

trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, úhor na orné 

půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice a jiná trvalá kultura (Ministerstvo 

zemědělství, 2016). 

 

Firma ABC s.r.o. je registrována jako ekologická firma a čerpá dotaci na EZ. 

Předmětem čerpání dotace jsou trvalé travní porosty. Podmínkou této dotace 

je minimální intenzita chovu hospodářských zvířat (všechna zvířata daného druhu 

nacházející se v ústřední evidenci hospodářských zvířat na hospodářství, 

které má tzv. „ekologický statut“, a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky (VDJ) 

na 1 ha trvalého travního porostu. VDJ se vypočte podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

(Ministerstvo zemědělství, 2016). 

 

Tab. č. 26: Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na VDJ 

Skot ve věku nad 2 roky     1 

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně     0,6 

Skot ve věku do 6 měsíců včetně     0,4 

Ovce ve věku nad 1 rok     0,15 

Kozy ve věku nad 1 rok     0,15 

Koně ve věku nad 6 měsíců     1 

Koně ve věku do 6 měsíců včetně     0,4 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 2016 
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Firma za rok 2015 podala žádost o dotaci na ekologické zemědělství. Dle interních 

podkladů intenzita chovu hospodářských zvířat byla v rozmezí 0,26 – 0,27 VDJ na 1 ha 

zemědělské půdy obhospodařované a vedené v evidenci využití půdy s druhem 

zemědělské kultury trvalý travní porost. Protože nebyla dodržena podmínka intenzity 

chovu hospodářských zvířat 0,3 VDJ na 1 ha, SZIF tuto žádost zamítla. Při konzultaci 

se zástupcem firmy ABC s.r.o. ohledně zamítnuté dotace, se zjistilo, že do intenzity 

chovu hospodářských zvířat nejsou nezapočítáni koně. Firma ABC s.r.o. nemá koně 

evidované ve svém majetku, má je jen zapůjčené. Zapůjčení je nepeněžním plněním. 

Výměnou za zapůjčení koní firma ABC s.r.o. o tento druh majetku pečuje, koně krmí 

a poskytuje jim očkování. V rámci zjišťování opomenutí započítání koní do intenzity 

chovu hospodářských zvířat, se zjistilo administrativní pochybení, koně nebyly 

v Integrovaném registru zvířat zaevidované pod ekologickým statutem. Protože 

při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nebyla zohledněna chovaná zvířata, 

koně, rozhodla se firma ABC s.r.o. podat odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí dotace 

od SZIF.     

 

9.5  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond  

 

Hlavním předmětem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

je poskytnutí části úvěru z úvěru v rámci podpory investičních úvěrů, za účelem 

pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů. 

Podpora se neposkytuje na nákup nemovitého majetku. Hlavní podmínky pro poskytnutí 

úvěru jsou příjmy ze zemědělské činnosti, nebo výroby zemědělských produktů 

dosažené alespoň ve výši 25 % hodnoty, pořízení investičního majetku a na každou 

investic je poskytnuta jedna podpora (PGRFL, 2016). 

Podnikatel Jiří Goubej podporu úroků od PGRLF využívá. Pořídil si několik 

zemědělských strojů na úvěr. Úvěrové smlouvy podepisuje s bankou Deutsche Leasing 

ČR, spol. s.r.o., která je jednou z mnoha bank, jež mohou poskytovat úvěry v rámci 

programu s podporou úroků od PGRLF. Podnikatel podepsal 3 úvěrové smlouvy 

na zemědělské stroje a z každé smlouvy čerpá podporu úroků od PGRLF.    
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Vyúčtování dotací  

Vyúčtování k 31.12.2015 

Skutečná výše úroků vyúčtovaná bankou (za 3 smlouvy)…………………90 731 Kč 

Přiznaná dotace k 31. 12. 2015…………………………………………….71 892 Kč 

Do 31. 12. 2015 vyplaceno………………………………………………...58 603 Kč 

Výsledek vyúčtování………………………………………………………13 289 Kč 

 

Dle vyúčtování dotace, PGRLF vyplatil na podpoře úroků za rok 2015 podnikateli 

částku 71 892 Kč, což činí 79,23 % ze zaplacených úroků.  

 

Závěr 
 

Diplomová práce byla zaměřena na specifika účtování zemědělských subjektů. 

Podklady byly čerpány z odborné literatury, internetu a legislativy. Odborná literatura 

týkající se problematiky účetnictví je na trhu relativně dostupná, literatura zaměřená 

na problematiku zemědělství je však zastoupena velmi málo.  

Cílem diplomové práce bylo porovnat specifika účtování u zemědělského podnikatele 

pana Jiřího Goubeje, a vedení účetnictví u firmy ABC s.r.o. Pan Jiří Goubej 

vede daňovou evidenci, která je upravena ZDP. Daňovou evidenci si nechává 

zpracovávat externě, protože je to pro něj z časového hlediska výhodnější. Forma 

a způsob daňové evidence není předepsána, závisí na rozhodnutí podnikatele. Jediná 

povinnost vyplývající ze ZDP je stanovit správně daňový základ pro výpočet daně 

z příjmu. Protože daňovou evidenci zpracovává externí účetní za spolupráce 

s podnikatelem, vedení daňové evidence je přehledné a dostačující. Naproti tomu firma 

ABC s.r.o. vede účetnictví, které je upraveno Zákonem o účetnictví přesně udává 

způsob a formu vedení účetnictví. Je oproti daňové evidenci složitější. Firma si 

účetnictví také nechává zpracovávat externě, účetní firmou. Daňová evidence je formou 

a způsobem vedení jednodušší, má nižší nároky na odbornou a časovou náročnost. 

Účetnictví však poskytuje lepší přehled o evidenci majetku, o pohybu veškerého 



65 
 

majetku a zásob, přehled o pohybu mladých i dospělých zvířat, ale vyžaduje vyšší 

odbornost i časovou náročnost a zahrnuje větší rozsah činností.  

Oba podnikatelské subjekty evidují majetek a zásoby. Pořízený majetek i zásoby 

se musí ocenit. Oceňovací způsoby pro majetek i zásoby jsou pro oba podnikatelské 

subjekty shodné, upravuje je Zákon o účetnictví. Specifickým příkladem účtování 

v zemědělství je oceňování a účtování zvířat pomocí přírůstků a příchovků. Firma 

pořídila v roce 2016 mladá zvířata, která bude oceňovat přírůstkem na konci účetního 

období 2016. Protože firma vede účetnictví, používá daný účtový rozvrh, majetek 

a zásoby eviduje na účtech určených pro majetek a zásoby. U daňové evidence se 

účtový rozvrh nepoužívá, podnikatel si pořízený majetek a zásoby zaeviduje pouze 

na karty majetku a na karty skladové evidence. Pokud jde o majetek s pořizovací cenou 

vyšší než 40 000 Kč, jde o dlouhodobý majetek, pro který se zvolí způsob odpisování. 

U firmy se počítají odpisy účetní i daňové, u podnikatele jen daňové. Protože má firma 

shodné účetní a daňové odpisy, jsou v diplomové práci vypočteny jen odpisy daňové. 

Odpisy u podnikatele mají vliv na daňový základ a u firmy na výsledek hospodaření. 

Komparací způsobu odpisování u podnikatelských subjektů lze dojít k závěru, 

že je u dlouhodobého majetku využíván stejný způsob, a to rovnoměrný způsob 

odpisování, který rovnoměrně rozpouští do nákladů stejnou částku. Zrychlený způsob 

odpisování použila firma pouze u odpisování zvířete.   

Dalším specifickým příkladem účtování zemědělských subjektů je proces získávání 

dotací. Dotace jsou pro zemědělce důležitým a nepostradatelným zdrojem příjmů. 

V diplomové práci bylo zmíněno několik dotačních programů, které mohou zemědělské 

subjekty získat. Kritéria a podmínky pro získávání dotací jsou pro zemědělské subjekty 

stejné a nezáleží na tom, jestli subjekty vedou daňovou evidenci nebo účetnictví. 

Bez dotací by podnikatelské subjekty nemohly v delším období hospodařit, 

aniž by se nedostaly do ztráty. Důležitým zjištěním bylo, že se firma pokusí podat 

odvolání proti zamítnutí dotace na ekologické zemědělství z důvodu opomenutí zápisu 

koní do evidence hospodářských zvířat. 

Přínosem diplomové práce je zprostředkování uceleného pohledu na specifické účtování 

zemědělských subjektů jak z pohledu daňové evidence, tak z pohledu účetnictví. 

Specifika účtování zemědělství se promítla v účtování majetku, zásob, v oceňování, 

odpisování majetku a v procesu získávání a vyřizování dotací. Oblast dotací byla 
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s oběma zkoumanými subjekty řešena v rámci osobních konzultací. V případě 

zemědělského podnikatele jsou možnosti získávání příjmů prostřednictvím dotací 

omezeny více než v případě sledované společnosti. Jedním z nejčastějších problémů je 

kvalitní zpracování dokumentace požadované v procesu spojeném s vyřizováním 

žádosti o jednotlivé dotační tituly. V případě obou subjektů je však nutné tento způsob 

získávání příjmů využívat, protože významnou měrou přispívá k zabezpečení stálých 

příjmů zemědělců a k jejich lepšímu přizpůsobení se poptávce na trhu.     
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HDP   Hrubý domácí produkt  

HPH   Hrubá přidaná hodnota 

ČR   Česká republika 

EU   Evropské unie 

Kč   Koruna česká 

OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 

ZÚ   Zákon o účetnictví 

ZDP   Zákon o daních z příjmů 

ES   Evropské společenství 

ČÚS   Český účetní standard 
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VH   Výsledek hospodaření 

Kg   Kilogram 

Ha   Hektar 
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EZ   Ekologické zemědělství 
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Abstrakt 

KNOPFOVÁ, Lucie. Specifika účetnictví zemědělských podniků, Plzeň 2016, 70 s. 

Diplomové práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

 

Klíčová slova: zemědělský subjekt, zemědělská zvířata, dlouhodobý majetek, dotační 

programy 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na specifika účetnictví zemědělských podniků. 

V teoretické části jsou vymezeny pojmy zemědělství, zemědělský podnikatel 

a zemědělská výroba. V další části jsou vysvětleny způsoby vedení zemědělské 

evidence, dlouhodobý majetek, způsoby oceňování a odpisování, vše je doloženo 

praktickými ukázkami. Konec teoretické části, je věnován dotačním titulům, 

které mohou zemědělští podnikatelé získat. V praktické části je charakterizován 

zemědělský podnikatel a zemědělská firma. U podnikatelských subjektů je uveden 

způsob vedení zemědělské evidence, popsán dlouhodobý majetek, zásoby a uveden 

způsob odpisování majetku. Dále jsou popsány dotační programy, které čerpají 

zemědělští podnikatelé. Cílem práce je porovnat účtování zemědělství u zemědělského 

podnikatele vedoucí daňovou evidenci a podniku, který vede účetnictví.     
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Abstrakt 

KNOPFOVÁ, Lucie. Specifics of accounts of agricultural holdings, Pilsen, 2016, 70 s. 
Diploma thesis. UWB Pilsen. Faculty of Econimics.  

 

Key words: agricultural entity, agricultural animals, fixed tangible assets, grants 

 

The diploma thesis is focused on specifics of agricultural holdings accounting. 

In the theoretical part are specified key words such as agriculture, agricultural 

entrepreneur and agricultural production. Following part explained ways of agricultural 

accountancy, fixed tangible assets, ways of  valuation and depreciation. All described 

areas are explained using the practical examples. End of theoretical part is focused 

on grants, that are reachable for agricultural entrepreneurs. Practical part describes 

agricultural entrepreneur and agricultural company. In the case of entrepreneur entities, 

there is described a way of agricultural accountancy, fixed tangible assets, inventories 

and accounting for depreciation. Furthermore, there are specified grant programs, 

that are suitable for agricultural entrepreneurs. The goal of this thesis is to compare 

agricultural accounting used by agricultural entrepreneur with tax evidence 

and company that uses accountancy. 

 


