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Zadání
Podnikatel vede daňovou evidenci, pořizovací cena majetku je bez DPH.
Pan Sumec je podnikatel, vede daňovou evidenci a nemovité věci odpisuje rovnoměrně, movité věci 
zrychleně. Výdaje spojené s majetkem chce k příjmům z podnikání vždy uplatnit v maximálně možné 
míře. Není-li stanoveno jinak, je majetek v obchodním majetku. V roce 2020 disponoval mimo jiné 
následujícím majetkem.
1.  Po rodičích v roce 2008 zdědil starý rodinný dům, který částečně pronajímá a částečně využívá

jako sklad. Nemovitá věc není vložena do obchodního majetku a podle podlahové plochy celé
nemovité věci sklad představuje 30 % plochy nemovitosti. Ve skladu bylo nutno opravit podlahu,
oprava stála 64 000 Kč. Z nemovitosti plynuly roční příjmy ve výši 180 000 Kč, výdaje s nemovitostí
spojené (odpisy, opravy včetně skladu, údržba) byly vyčísleny na částku 120 000 Kč. Veškeré výdaje
byly uhrazeny z podnikatelského účtu.

2.  Od roku 2009 vlastní budovu (obchodní majetek, vstupní cena 4 000 000 Kč, 6. odp. skupina). V dubnu
2018 na ni umístil novou reklamní světelnou tabuli pořízenou za 72 000 Kč (bez montáže). Tuto částku
uhradil v roce 2019. Za montáž nosné konstrukce a elektroinstalaci k reklamní tabuli na budově
zaplatil v roce 2018 částku 38 000 Kč, za opravu podlah zaplatil v roce 2018 částku 42 000 Kč.

3.  V dubnu 2019 zakoupil osobní počítač za cenu 28 000 Kč a softwarové vybavení za cenu 96 000 Kč.
Smlouva, na jejímž základě získal právo užívání k software, byla uzavřena na dobu čtyř let.

4.  V říjnu 2015 pořídil na úvěr osobní automobil v pořizovací ceně 480 000 Kč. S prodávajícím byla
sjednána výhrada vlastnictví do okamžiku úhrady poslední splátky v září 2019.

5.  V roce 2013 postavil nové skladovací prostory (5. odp. skupina). Obec povolila výstavbu skladů jen
v případě, že bude vybudována příjezdová komunikace (na pozemku obce), která po dokončení
bude bezplatně předána obci. Výdaje na vybudování komunikací byly vyčísleny na částku
2 000 000 Kč a výdaje na vybudování skladu činily 18 000 000 Kč. Ještě v roce 2013 byly komunikace
předány obci.

6.  Pan Sumec uvedl v listopadu 2009 do provozu novou fotovoltaickou elektrárnu, vstupní cena
technologického zařízení činila 1 600 000 Kč. V souladu se zněním § 4 odst. 3 ZDP se pan Sumec
v letech 2009 a 2010 vzdal osvobození příjmů získaných z výroby elektřiny.

7.  Pro účely podnikání zakoupil SW, který uvedl do užívání v únoru 2020. Za tento SW zaplatil v roce
2019 částku 486 000 Kč.

8.  Pan Sumec koupil v roce 2014 budovu (obchodní majetek), která ze 70 % využitelné podlahové
plochy je využívána jako kanceláře (administrativa) a 30 % slouží k pronájmu jako bytové
prostory. Pořizovací cena budovy je 6 000 000 Kč.

Úkolem je z uvedených informací stanovit výdaje ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) v maximálně 
možné výši.

Řešení
Výdaje ze samostatné činnosti – § 7 ZDP
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Vysvětlivky k řešení

Pol. č. Úprava Poznámka/výpočet
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