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Drobný majetek a technické zhodnocení  
 

Pořízení technického zhodnocení k drobnému hmotnému dlouhodobému majetku  
 

Obecně z rozhodnutí účetní jednotky 

Používané účty 

022/003 – dlouhodobý hmotný majetek od 20 000 Kč včetně do 40 000 Kč  

022/001 – dlouhodobý hmotný majetek od 40 000 Kč včetně 
 

Hranice pro hmotný dlouhodobý majetek je 20 000 Kč včetně, v intervalu od 20 000 Kč včetně do 40 000 Kč 

včetně je veden tzv. drobný dlouhodobý na samostatném analytickém účtu. 

 

Odepisování automobilu (drobného hmotného) je stanoveno účetně na 20 měsíců.  

Odepisování automobilu (hmotného) je stanoveno účetně na 40 měsíců. 

 

Pro odepisování drobného hmotného majetku jsou používány účty 082/003,551/003, rozhodující je stav k 1. dni 

v kalendářním měsíci.  
Pro odepisování hmotného majetku jsou používány účty 082/001,551/001.  

Odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po zařazení majetku. 

 

V únoru běžného účetního období (202x) obchodní korporace nakoupila nákladní automobil po ukončení 

finančního leasingu za 20 000 Kč bez DPH, který zařadila jako dlouhodobý hmotný majetek (drobný) na účet 

022/003 – dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč).  

 

Dne 31. ledna následujícího účetního období (202x+1) dokončila technické zhodnocení tohoto automobilu – jde 

o pořízení klimatizace za částku 65 000 Kč. Toto technické zhodnocení bylo naúčtováno na účet 022/001 (účet, 
kde je účtován dlouhodobý hmotný majetek). 

 

V příkladu není řešena problematika DPH. 

 

Účetní operace 
Částka 

v Kč 
MD Dal 

V roce 202x    

1. Nákup automobilu po ukončení finančního leasingu  20 000 042 321 

2. Zařazení automobilu do používání únor  20 000 022/003 042 

3. 

Účetní odpis březen - prosinec  

(i daňový prostřednictvím § 24 odst. 2/v ZDP) 

20 000/20=1 000x10 měsíců  

10 000 551/003 082/003 

V roce 202x+1    

4. 

Účetní odpis leden 

(i daňový prostřednictvím § 24 odst. 2/v ZDP) 

20 000/20=1 000  

1 000 551/003 082/003 

5. Technické zhodnocení automobilu  65 000 042 321 

6. Zařazení technického zhodnocení  65 000 022/001 042 

7. 

Přeřazení  

mezi analytickými účty 

drobného a hmotného 

majetku 

Pořizovací cena cena 20 000 022/001 022/003 

Oprávky 11 000 082/003 082/001 

8. 

Pokračování v odepisování podle účetního plánu platného 

pro automobily  
Pořizovací cena 85 000/40 = 2 125 

zaokrouhleno 2 125 Kč/měsíčně - počínaje únorem 

následujícího účetního období 

2 125 551/001 082/001 
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