
 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

Srovnání IAS/IFRS s českým pojetím amortizace majetku 

Comparison of IAS/IFRS with Czech concept of depreciation of assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Martina Triščiková 

Vedoucí diplomové práce:  prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. 

 

 

Ostrava 2014 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práce vypracovala samostatně a uvedla v ní všechny 

použité literární i jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

 

V Ostravě dne 25. dubna 2014 

 

  ___________________________   

 vlastnoruční podpis 

 



 

 

Stránka | 3  

OBSAH 

OBSAH 3 

1 ÚVOD 5 

2 DLOUHODOBÝ MAJETEK PODLE ČESKÉ LEGISLATIVY A IAS/IFRS 7 

2.1 DLOUHODOBÝ MAJETEK PODLE ČESKÉ LEGISLATIVY 7 

2.1.1 VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 7 

2.1.2 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 12 

2.1.3 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 15 

2.1.4 DAŇOVÉ ODPISY 22 

2.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK PODLE IAS/IFRS 26 

2.2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 27 

2.2.2 IAS 16 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ VS. IAS 40 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ 28 

2.2.3 IAS 38 NEHMOTNÁ AKTIVA 29 

2.2.4 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 31 

2.2.5 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 34 

3 KOMPARACE A ANALÝZA VÝZNAMU ODPISŮ 38 

3.1 NEJZÁSADNĚJŠÍ ODLIŠNOSTI JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ 38 

3.1.1 NEHMOTNÝ MAJETEK 38 

3.1.2 HMOTNÝ MAJETEK 39 

3.1.3 DALŠÍ ROZDÍLY 39 

3.2 VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ 41 

3.2.1 VÝHODY IAS/IFRS PROTI ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ 41 

3.2.2 NEVÝHODY IAS/IFRS PROTI ČESKÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ 41 

3.2.3 VÝHODY A NEVÝHODY ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 42 

3.3 ANALÝZA VÝZNAMU ODPISŮ 42 

3.3.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ODPISOVÁNÍ 43 

3.3.2 FUNKCE ODPISŮ 43 

3.3.3 ODPISY JAKO INTERNÍ ZDROJ FINANCOVÁNÍ 44 

3.3.4 AKUMULAČNÍ EFEKT ODPISŮ 45 



 

 

Stránka | 4  

3.3.5 VYUŽITÍ ODPISŮ PŘI DAŇOVÉ OPTIMALIZACI 46 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE A DOPORUČENÍ 47 

4.1 ČASOVÉ ÚČETNÍ ODPISY 47 

4.1.1 ROVNOMĚRNÉ ÚČETNÍ ODPISY 48 

4.1.2 ZRYCHLENÉ ÚČETNÍ ODPISY, METODA DDB, METODA SYD 50 

4.1.3 ZPOMALENÉ ÚČETNÍ ODPISY 53 

4.1.4 SHRNUTÍ 54 

4.2 VÝKONOVÉ ÚČETNÍ ODPISY 55 

4.3 DAŇOVÉ ODPISY 56 

4.4 OBJASNĚNÍ METODY KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ 58 

4.5 POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ODPISŮ 61 

4.6 DOPORUČENÍ 63 

5 ZÁVĚR 64 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 65 

SEZNAM ZKRATEK 67 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 68 

SEZNAM PŘÍLOH 69 

  

 



1. Úvod 

Stránka | 5  

1 ÚVOD 

Pro současný vývoj světové ekonomicky je charakteristickým rysem globalizace a 

rostoucí propojování trhů. Z tohoto důvodu roste tendence k mezinárodní harmonizaci 

účetnictví, protože rozdíly v národních účetních předpisech jsou v ČR tak významné, že 

způsobují rozdíly v oblasti srovnávání a hodnocení společností z různých zemí. Snahy o 

harmonizaci účetnictví se začaly realizovat ve třech různých etapách. V EU se začaly vydávat 

direktivy, ve Spojených státech amerických vznikly Americké všeobecně uznávané účetní 

principy (tzv. US-GAAP) a pro celosvětovou působnost byly vytvořeny Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví (tzv. IAS/IFRS). 

Důležitým mezníkem se stal rok 2005. Od tohoto okamžiku měly společnosti, jejichž 

cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích EU, povinnost sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IAS/IFRS. Jejich aplikace však vyžaduje 

odbornou kvalifikaci účetních pracovníků, protože je potřeba správně porozumět 

podrobnostem a rozdílům mezi IAS/IFRS a národními účetními předpisy. Standardy totiž 

neobsahují přesný popis, jak vést účetnictví a jak sestavit účetní závěrku, ale jsou vytvořeny 

v obecné rovině tak, aby mohly být aplikovány v globálním měřítku. 

Odpisování je jednou z mnoha oblastí ležících v centru zájmu podnikatelských 

subjektů. Příčinu lze spatřovat v rozsáhlém vlivu, kterým odpisy disponují z pohledu účetního 

ekonomického i daňového. Funkcí odpisů není pouhé zobrazení opotřebení majetku za účetní 

období, ale jsou rovněž cenným nástrojem optimalizace daňového základu daně a úspory 

finančních zdrojů. Vše závisí pouze na účetní jednotce a její schopnosti orientovat se v dané 

problematice a umět využít nabízené možnosti ve svůj prospěch. Použití odpisů však může 

mít také stinnou stránku – zejména v případech, kdy účetní jednotka určitým způsobem 

pochybí. Toto pochybení se významně a dlouhodobě promítá do účetnictví i do základu daně 

a výsledkem pak může být místo očekávaného prospěchu přísný postih. 

Cílem práce je charakterizovat a porovnat specifickou oblast odpisování 

dlouhodobého majetku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých 

účetních předpisů. V některých aspektech odpisování si jsou oba účetní systémy podobné, ale 

v určitých oblastech existují rozdíly. Tyto odlišnosti mají vliv nejen na celkovou hodnotu 

pořizovaného dlouhodobého majetku, ale i na jeho zatřídění do rozdílných kategorií 

IAS/IFRS. 
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Práce je rozdělena do tří kapitol. První z nich dlouhodobý majetek charakterizuje, 

vysvětluje, který majetek lze za dlouhodobý považovat a který ne, jak jej správně ocenit, které 

náklady se považují na součást vstupní ceny, a nakonec popisuje metody odpisování. Druhá 

kapitola uvedené poznatky srovnává, poukazuje na výhody i nedostatky jednotlivých systémů 

a objasňuje, jaké další funkce mají odpisy pro podnik. Třetí kapitola se zaobírá samotnými 

výpočty odpisů a porovnává jejich vývoj po celou dobu odpisování majetku. 

Práce je vypracována na základě uvedené literatury, právních předpisů (platných pro 

rok 2014) věnující se dané problematice a internetových a časopisových příspěvků. 
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2 DLOUHODOBÝ MAJETEK PODLE ČESKÉ LEGISLATIVY A 

IAS/IFRS 

2.1 Dlouhodobý majetek podle české legislativy 

2.1.1 Vymezení dlouhodobého majetku 

Česká legislativa vymezuje dlouhodobý majetek podle dvou hledisek: účetní a daňové. 

2.1.1.1 Dlouhodobý majetek z účetní hlediska 

Mezi právní předpisy, které upravují problematiku dlouhodobého majetku, patří: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 

 vyhláška Ministerstva financí ČR 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 účtující v soustavě podvojného 

účetnictví, 

 české účetní standardy pro podnikatele – zejména ČÚS č. 013 – Dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek. 

Základním předpisem vymezující dlouhodobý majetek je zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví (dále jen ZoÚ). Podle něho se dlouhodobým majetkem rozumí takový majetek, 

jehož doba použitelnosti
1
, popř. sjednaná doba užívání, je delší než 1 rok. 

Přesnější vymezení dlouhodobého majetku obsahuje vyhláška Ministerstva financí 

č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška), která člení dlouhodobý majetek na tři skupiny: 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Za dlouhodobý hmotný majetek se podle vyhlášky považují: 

 Pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (např. u realitních 

kanceláří). 

                                                 

1
 Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný 

pro budoucí činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení 

vč. doby ověřování nehmotných výsledků. 
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 Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti: 

o stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní 

díla, 

o otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

o technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

o byty a nebytové prostory. 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 

o předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění, 

o samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok 

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

stanovených zákonem; pokud je majetek oceněn v nižší částce, než je 

stanovená mez, považuje se za drobný hmotný majetek a účtuje se o 

něm jako o zásobách přímo do spotřeby. 

 Pěstitelské celky trvalých porostů: 

o ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o 

výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na 1 

ha, 

o trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny: např. stáda, hejna, s dobou použitelnosti 

delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou; pokud ocenění 

nesplňuje stanovenou mez, účtuje se o majetku jako o zásobách. 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek: bez ohledu na výši ocenění obsahuje: 

o ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté 

vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997, 

o umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní 

památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci, popř. 

jejich soubory. 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: obsahuje pořizovaný 

dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení stavu 

způsobilého k užívání. 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek: obsahuje krátkodobé a 

dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 
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 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku: obsahuje kladný (aktivní) nebo 

záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého 

koupí, vkladem a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku 

v účetnictví prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělené účetní jednotky. 

Aktivní oceňovací rozdíl se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí 

podniku do nákladů, pasivní oceňovací rozdíl 15 let od nabytí do výnosů. 

Podle současné legislativní úpravy účetního odpisování není jednoznačně stanoven 

limit vstupní ceny majetku (výjimku tvoří technické zhodnocení), od kterého by byla účetní 

jednotka povinna zařazovat hmotný majetek. U některých složek majetku se ohled na výši 

ocenění nebere vůbec (např. stavby), u jiných je účetní jednotce dovoleno stanovit si výši 

ocenění ve svém vnitřním předpisu. V případě, že majetek požadovaného limitu nedosáhne, 

stává se drobným hmotným majetkem a účetní jednotka o něm účtuje jako o zásobách. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Vyhláška stanovuje v § 6 základní druhy nehmotného majetku a vymezuje podmínky 

pro jeho existenci. Obecnými podmínkami existenci dlouhodobého nehmotného majetku jsou: 

 doba použitelnosti majetku je delší než jeden rok a současně 

 jeho ocenění převyšuje hranici stanovenou účetní jednotkou (výjimka 

goodwill) při respektování principu významnosti a věrného zobrazení. 

Za dlouhodobý nehmotný majetek jsou považovány: 

 Zřizovací výdaje, jimiž se rozumí výdaje na založení účetní jednotky do 

okamžiku jejího vzniku – soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, 

odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné. 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software jsou takové výsledky a 

software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování 

nebo nabyty od jiných osob. 

 Goodwill – vyhláška jím rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

podniku nebo jeho části při koupi, vkladu nebo oceněním majetku a závazků 

v rámci přeměn společností a souhrnem jeho individuálně přeceněným složek 

majetku sníženým o převzaté závazky. 

 Povolenky na emise bez ohledu na výši ocenění, kterými jsou povolenky na 

emise skleníkových plynů, povolenky na emise způsobené letectvím, jednotky 

snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky 

přiděleného množství. 
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 Preferenční limity, a to zejména individuální referenční množství mléka, 

individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv. 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje i technické zhodnocení od částky 

stanovené zákonem o daních z příjmů a při respektování principu významnosti a věrného a 

poctivého zobrazení majetku. 

Obdobně jako u dlouhodobého hmotného majetku není zákonem stanoven limit 

vstupní ceny. U některých složek se nebere ohled na výši ocenění, u jiných má účetní 

jednotka možnost stanovit výši ocenění ve svém vnitřním účetním předpisu. Pokud majetek 

nedosáhne podnikem stanoveného limitu, stává se drobným nehmotným majetkem a vykazuje 

se jako náklad. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Odpisování dlouhodobého finančního majetku zakazuje § 56 odst. 10 vyhlášky. Do 

nákladů podniku vstupuje tento majetek až při prodeji. 

2.1.1.2 Dlouhodobý majetek z daňového hlediska 

Právním předpisem, obsahující daňové vymezení, je zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP). ZDP nedefinuje přímo pojem „dlouhodobý 

majetek“, ale hovoří pouze o „hmotném majetku“ a „nehmotném majetku“. Lze však vyvodit, 

že se jedná o majetek dlouhodobého charakteru. I rozsahově se majetkové kategorie liší – 

např. součástí hmotného majetku nejsou pozemky, v případě nehmotného majetku není jeho 

součástí goodwill. 

Hmotný majetek 

Podle § 26 odst. 2 ZDP se za hmotný majetek považuje: 

 Samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč 

a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. 

 Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky 

zvláštním předpisem
2
. 

 Stavby, s výjimkou: 

o provozních důlních děl, 

                                                 

2
 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
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o 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 m
2
 a výšku 

5 m, 

o oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je 

drobnou stavbou. 

 Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky: 

o ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha 

v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha, 

o ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha 

v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha, 

o chmelnice a vinice. 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč. 

 Jiný majetek: 

o technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a 

hlinišť, pokud nezvyšují vstupní nebo zůstatkovou cenu, 

o technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

o výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění hmotného 

majetku pronajatého formou finančního leasingu s následnou koupí, a 

které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší 40 000 Kč. 

Nehmotný majetek 

Nehmotným majetkem se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný 

majetek vymezený v ZoÚ. Pro uznání musí ale ještě splňovat následující: 

 byl nabyt úplatně, vkladem společníka, tichého společníka nebo členem 

družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, 

 byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování nebo k opakovanému 

poskytování, 

 vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, 

 doba použitelnosti je delší než jeden rok, 

 majetek je využíván pro zajištění zdanitelných příjmů (výnosů). 
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ZDP nepovažuje za nehmotný majetek kladný nebo záporný oceňovací rozdíl podniku 

nebo jeho části vzniklý při koupi, vkladu nebo při přeměnách společností. Dále se nepovažují 

povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity. 

2.1.2 Oceňování dlouhodobého majetku 

Pro správný výpočet účetních i daňových odpisů jsou nezbytné dvě podmínky: 

1. správně určená hodnota majetku, z níž bude postupně odpisován, 

2. okamžik, ke kterému se majetek z účetního i daňového hlediska skutečně stává 

dlouhodobým majetkem, protože jím začíná doba odpisování. 

2.1.2.1 Oceňování z účetního hlediska 

Jeden ze stěžejních případů v účetnictví je oceňování, protože bez odpovídající 

hodnoty není možno účtovat. Navíc výše ocenění se dříve či později promítne do účetních 

nákladů a ovlivní výsledek hospodaření. 

Problematiku oceňování majetku z účetního hlediska upravují ustanovení ZoÚ, které 

jsou dále rozváděny vyhláškou. 

Účetní jednotky oceňují majetek ke dvěma okamžikům: 

 k okamžiku uskutečnění účetního případu, 

 ke konci rozvahové dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 

účetní závěrka. 

Ze ZoÚ se k ocenění dlouhodobého hmotného majetku používají tři základní typy cen: 

1. pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 

pořízením související, touto cenou se oceňuje majetek pořizovaný za úplatu, 

2. vlastní náklady – přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a 

nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené 

účetní jednotkou, tímto způsobem se oceňuje majetek pořizovaný vlastní 

činností, 

3. reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje, touto cenou se ocení majetek pořizovaný 

bezúplatně (např. dary, inventarizační přebytky) nebo majetek, u kterého není 

možné zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností. 

Od 1. 1. 2009 platí, že pokud u kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů 

kulturní hodnoty a u církevních staveb není známa jejich pořizovací cena, ocení se částkou 

1 Kč. 
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Aby mohl být dlouhodobý majetek správně oceněn, musí se vymezit náklady 

související s úplatným pořízením, které vstupují do pořizovací ceny. Podle ustanovení 

vyhlášky jsou těmito náklady náklady na: 

 přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku – odměny za poradenské služby 

a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, expertízy, 

patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, 

 úroky z úvěrů, pokud tak rozhodně účetní jednotka, 

 odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a 

poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce vč. variantních řešení a 

rozpočtů, zařízení stanoviště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, 

clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, 

 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizovacím majetku, 

 vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby (ZC 

vyřazených staveb a náklady na jejich vyřazení tvoří součást nákladů na novou 

výstavbu), 

 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy nebo za 

omezení v obvyklém užívání, náhrady za předčasně vymýcený porost 

v souvislosti s výstavbou, 

 úhrada podílu na oprávněných nebo účelně vynaložených nákladech 

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy spojených s připojením a 

zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu nebo tepelné energie, 

 úhrady nákladů na přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní 

jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, 

 zkoušky před uvedením majetku do stavu k užívání, 

 zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování 

majetku. 

Naopak do ocenění dlouhodobého majetku nevstupují: 

 opravy a údržby, 

 náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu, 

 kurzové rozdíly, 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 
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 náklady na zaškolení pracovníků, 

 náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami, 

 náklady na biologickou rekultivaci, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po 

uvedení majetku do užívání. 

V ocenění dlouhodobého majetku musí být uplatňována zásada ocenění majetku 

v historických cenách a současně se respektuje zásada opatrnosti. V průběhu životnosti 

majetku může dojít k mnoha skutečnostem, které mohou ovlivnit výši jeho ocenění. Jedním 

z nich je provedené technické zhodnocení. Ohodnocení majetku se zvýší o provedené 

technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je účetní jednotka oprávněna. Ocenění 

majetku se snižuje o přijaté dotace na pořízení majetku a o dotace na úhradu úroků 

zahrnovaných do ocenění majetku. Za dotaci se považuje bezúplatné plnění, které je 

poskytnuto přímo nebo zprostředkovaně ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, 

Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků a 

z prostředků Evropské unie. 

ZoÚ upozorňuje, že soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým 

určením, které slouží k jednotnému účelu, se soubor musí ocenit jako celek. 

2.1.2.2 Oceňování z daňového hlediska  

Základním právním předpisem pro oceňování majetku z daňového hlediska je ZDP, 

který se ale částečně odvolává na ZoÚ a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

ZDP užívá pro ocenění dlouhodobého majetku souhrnné označení vstupní cena. Právě 

tato cena je základnou pro výpočet daňových odpisů majetku a rozumí se jí: 

 pořizovací cena, je-li pořízen za úplatu, 

 vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, 

 hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodním právem, a to u hmotného 

majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele, 

 reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná podle zákona o 

oceňování majetku, 

 při nabytí majetku zděděním nebo darováním cena stanovená podle zákona o 

oceňování majetku ke dni nabytí, 

 hodnota technického zhodnocení, 
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 přepočtená zahraniční cena (při nabytí majetku a závazků ze zahraničí bez 

přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajících z přecenění na českou 

korunu a s použitím kurzů devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou 

ke dni převodu vlastnictví). 

Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu 

užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování. Vstupní cena se pak mění za zvýšenou 

vstupní cenu. Je-li technické zhodnocení provedeno později v průběhu užívání majetku, 

změní se zůstatková cena na zvýšenou zůstatkovou cenu. Vstupní cenu lze snížit o 

poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, o poskytnuté 

prostředky Evropských společenství. 

Zůstatkovou cenu charakterizuje ZDP jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného 

majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle ZDP za období. Pokud je technické 

zhodnocení provedeno v průběhu užívání majetku, zvyšuje se o jeho hodnotu zůstatková cena. 

2.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku 

Pod pojmem odpis se obecně rozumí trvalé snížení hodnoty majetku, ať již v důsledku 

fyzického nebo morálního opotřebení. Kumulativním souhrnem odpisů provedených 

k určitému okamžiku jsou oprávky, vyjadřující celkové opotřebení majetku. Jejich odečtením 

od pořizovací ceny dostaneme zůstatkovou cenu, tedy tu část hodnoty dlouhodobého majetku, 

která ještě bude převedena do nákladů podniku ve zbývající době jeho životnosti. 

2.1.3.1 Účetní odpisy 

Účetně odpisovat jsou povinny účetní jednotky uvedené v § 1 ZoÚ. Tato povinnost 

vyplývá z § 25 ZoÚ – účetní jednotka musí ke konci rozvahového dne brát v úvahu všechna 

snížení hodnoty majetku bez ohledu na to, zda jejím hospodářským výsledkem bude zisk nebo 

ztráta.  

Posláním účetních odpisů je tedy co nejvěrněji zobrazovat skutečné fyzické a morální 

opotřebení dlouhodobého majetku v průběhu jeho využívání, neboť jen tak lze zajistit, aby 

zůstatková hodnota tohoto majetku uvedená v účetní závěrce se co nejtěsněji blížila jeho 

skutečné ekonomické hodnotě a aby výsledek hospodaření dostatečně přesně vyjadřoval i 

úbytek hodnoty dlouhodobého majetku. 

Majetek odpisuje ta účetní jednotka, která má k němu vlastnické právo. V případě 

smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku převodním právem a v případě, když se 

vlastnické právo nabývá na základě projevu vůle jinak než převzetím věci, o majetku účtuje a 
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odpisuje jej účetní jednotka, která jej používá. V případě leasingu majetek odpisuje účetní 

jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě – tzn. pronajímatel. Nájemce 

může o majetku účtovat a odpisovat jej jenom, pokud je k tomu oprávněn na základě smlouvy 

o nájmu podniku nebo jeho části. 

§ 56 vyhlášky určuje, který majetek se odpisuje a který odepsat nelze. Majetek 

vyloučený z odpisování: 

 pozemky, 

 umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, 

předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci, 

 nedokončení dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, 

pokud není uvedeno do stavu k užívání, 

 finanční majetek, 

 zásoby, 

 najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, 

 pohledávky, 

 preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonu a povolenky 

na emise. 

Ostatní majetek je v zásadě odepisovatelný. Platí, že odepisovatelným majetkem je 

ten, který není z odpisování vyloučen. 

Postup účetního odpisování 

Prvním a základním krokem je vytvoření odpisového plánu. Účetní jednotky ho 

sestavují podle vlastního uvážení a potřeb. Jeho součástí je věcná část, která obsahuje soupis 

odpisovaného majetku, a metodická část obsahující zvolené metody odpisování, dobu 

odpisování, roční či měsíční sazby odpisů či způsob jejich stanovení. Účetním jednotkám je 

ponechána značná volnost – u většiny majetku není zákonnými předpisy stanovena konkrétní 

doba odpisování a ani metoda výpočtu odpisů. Výjimkou jsou zřizovací výdaje, goodwill a 

oceňovací rozdíl k nabytému majetku (viz dále). 

I přes svobodnou rozhodovací pravomoc účetních jednotek, je třeba dodržet tyto 

základní zásady: 

 odpisovat lze nejdříve od okamžiku, kdy se majetek stane dlouhodobým 

hmotným či nehmotným majetkem (většinou po uvedení do užívání), účetní 

odpisy je možné stanovit s přesností na dny či kalendářní měsíce, 
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 účetní odpisování není možno přerušit, stejně jako není dovoleno měnit 

v průběhu účetního období postup a metodu odpisování, 

 odpisovat lze nejvýše do 100% vstupní ceny, je nutno zohlednit její případné 

zvýšení o technické zhodnocení či další možné změny, 

 odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru, 

 zvolená doba použitelnosti a způsob odpisování by měl co nejvěrněji odpovídat 

skutečnosti. 

Metody odpisování 

1. Časová metoda 

U této metody dochází k odpisování v závislosti na délce používání majetku. 

Využívají se tři varianty: rovnoměrné, zrychlené nebo zpomalené účetní odpisy. 

Rovnoměrné účetní odpisy jsou díky své jednoduchosti velmi oblíbené. Po celou 

dobu životnosti majetku se uplatňuje stejná odpisová sazba – v každém roce (měsíci) je výše 

odpisů neměnná. Doporučují se používat u majetku, který budu účetní jednotkou 

opotřebováván stejně po celou dobu používání, např. osobní automobil – účetní jednotka 

předpokládá, že každý rok najede přibližně stejný počet kilometrů. Při uplatňování této 

varianty je každý rok odepsána a do nákladů přenesena stejná částka. K výpočtu lze využít 

vzorec: 

 

        
            

               
 (2-1) 

 

Průběh kumulativních odpisů pak znázorňuje následující graf: 

 

Graf 2-1: Rovnoměrné odpisování 
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Zrychlené (degresivní) účetní odpisy jsou založeny na principu, že výše ročních 

odpisů postupně každým rokem klesá. Největší roční odpis je vykázán v prvním roce, 

nejmenší naopak v roce posledním. Podstata spočívá v záměru rychlejší akumulace kapitálu 

pro reprodukci. Tímto postupem se urychluje vytváření zdrojů pro zavádění nové, moderní a 

výkonnější techniky. Využití je vhodné zejména u majetku, který ztrácí svou hodnotu 

(morálně zastarává) především v prvních letech odpisování, např. výpočetní technika. Při 

výpočtu se postupuje podle vzorce: 

         
                                                         

                                       
 (2-2) 

 

Průběh lze znázornit pomocí grafu: 

 

Graf 2-2: Zrychlené odpisování 

 

Zpomalené (progresivní) účetní odpisy patří mezi nejméně uplatňované metody 

časového účetního odpisování. Je založeno na předpokladu, že čím je majetek starší, tím je 

jeho opotřebení rychlejší – v každém dalším následujícím roce je odepsána vyšší částka než v 

roce předchozím. Počítat zpomalené účetní odpisy je vhodné v případech, kdy majetek ztrácí 

svou hodnotu především na konci své životnosti a v prvních letech používání je opotřebení 

minimální. Např. budova, ve které účetní jednotka plánuje v budoucnu vyrábět. Před 

zahájením výroby bude opotřebení budovy minimální, později díky otřesům při výrobě se 

začne fyzický stav budovy negativně měnit. Při výpočtu ročního odpisu lze vycházet 

z následujícího vzorce: 

         
                                 

                                       
 (2-3) 
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Průběh odpisování lze opět znázornit pomocí grafu: 

 

Graf 2-3: Zpomalené odpisování 

 

2. Výkonová metoda 

Výkonové odpisování je méně běžným způsobem odpisování dlouhodobého majetku.
3
 

Výkonová metoda se používá u takového majetku, u kterého je míra opotřebení jednoznačně 

závislá na míře skutečného využití majetku a toto využití je měřitelné. Typickým příkladem je 

výrobní stroj. Výrobce zaručuje životnost stroje do určitého množství výrobků nebo počtem 

hodin provozu. Pomocí vstupní ceny a počtu kusů výrobků garantovaných výrobcem stroje se 

vypočte odpisový koeficient = faktické snížení hodnoty stroje způsobené výrobou 1 ks 

výrobku. Tento odpisový koeficient vynásobený skutečným množstvím vyrobených ks udává 

výši účetního odpisu pro uvedený rok. Konkrétní výpočet odpisu: 

                        
            

                                       
 (2-4) 

                                                      (2-5) 

 

3. Komponentní metoda  

V rámci probíhající harmonizace účetních systémů vstoupila v platnost od 1. 1. 2010 

možnost komponentního odpisování. 

Komponentou se podle § 56a vyhlášky rozumí určená část majetku nebo souboru 

majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru 

                                                 

3
 Výkonové odpisování je logicky více využíváno v případě dlouhodobého hmotného majetku, ale nelze 

jej ovšem vyloučit ani v případě dlouhodobého nehmotného majetku (připouští jej ustanovení § 56 odst. 1 

vyhlášky). 
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k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně 

liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku.
4
 

Tato metoda se používá u staveb, bytů a nebytových prostorů a samostatných 

movitých věcí a souborů movitých věcí. Podstatou této metody je to, že jeden hmotný majetek 

(budova, movitá věc) může být rozdělena na části – komponenty, které mají různou dobu 

životnosti. Jedná se tedy o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají jinou 

dobu použitelnosti než majetek samotný. 

Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a 

od zbylé části majetku. Její výměna se nepovažuje za opravu, ale za investiční náklady 

zvyšující ocenění majetku. Ocenění se upravuje tak, že se: 

 snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty,  

 zvyšuje o výši nově zařazené komponenty, vč. náhradních dílů spotřebovaných 

na výměnu komponenty a výši nákladů související s výměnou této 

komponenty. 

Pokud není vyřazovaná komponenta k okamžiku vyřazení ještě zcela odepsána, 

provede se odpis zůstatkové ceny komponenty do nákladů. 

O majetku a oprávkách se účtuje jako o celku. Účetní jednotka musí být schopna 

prokázat výpočet výše odpisů tohoto majetku jako celku. To může být provedeno tak, že 

komponentním odpisům přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech. 

Specifické způsoby odpisování 

U většiny dlouhodobého majetku je účetní jednotce ponechána volnost, co se doby a 

metody odpisování týče. V případě zřizovacích výdajů, goodwillu a oceňovacího rozdílu 

k nabytému majetku je tomu však jinak – zákonné předpisy stanovují dobu účetního 

odpisování a příp. také metodu odpisování, které musí účetní jednotka dodržet. 

Zřizovací výdaje se odpisují nejvýše po dobu pěti let
5
. Právní předpisy stanovují 

pouze limit nejdelší možné doby účetního odpisování. V rámci této doby si však může účetní 

jednotka sama určit konkrétní dobu a metodu odpisování. 

O goodwillu ve vyhlášce stojí, že kladný (záporný) goodwill se odpisuje rovnoměrně 

60 měsíců, od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny, do nákladů 

                                                 

4
 Vyhláška 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 
5
 Pětiletá doba pramení z § 65a ObchZ, kde je uvedeno, že účetní jednotka musí zřizovací výdaje 

odepsat nejpozději v průběhu pěti let od svého vzniku. 
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(výnosů). O případné následné změny kupní ceny se upraví pouze hodnota goodwillu, nikoliv 

doba odpisování. V případě goodwillu zákonné předpisy stanovují jak dobu, tak metodu 

odpisování. 

Vyhláška o oceňovacím rozdílu hovoří, že aktivní (pasivní) oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku se odepíše rovnoměrně 180 měsíců, od nabytí podniku nebo jeho části 

nebo od rozhodného dne přeměny, do nákladů (výnosů). Neodepsaná část oceňovacího 

rozdílu se při vyřazení poslední složky dlouhodobého majetku odepíše jednorázově. Případné 

změny kupní ceny podniku se stejně jako u goodwillu projeví pouze v hodnotě oceňovacího 

rozdílu a nikoliv v době odpisování. Rovněž je striktně stanovena doba i způsob odpisování. 

Účetní odpisy technického zhodnocení 

Pojem technické zhodnocení a jeho věcné vymezení není obsaženo v žádných účetních 

předpisech – je plně převzato ze ZDP. 

Teoreticky by se mělo o částku technického zhodnocen zvýšit ocenění dlouhodobého 

majetku, na kterém bylo provedeno. Nemusí tomu však být vždy. Jakým způsobem se 

technické zhodnocení projeví v účetnictví, závisí na několika faktorech: 

 kdo technického zhodnocení provedl – vlastník majetku nebo jiný oprávněný 

subjekt, 

 na jakém majetku – odpisovaný, již zcela odepsaný nebo drobný dlouhodobý 

majetek, 

 v jaké hodnotě – přesahující nebo nedosahující na částku 40 000 Kč.  

Z hlediska subjektu může o technickém zhodnocení účtovat: 

 vlastník – projeví se v jeho účetnictví, o částku technického zhodnocení zvýší 

ocenění dlouhodobého majetku, 

 nájemce – vyplývá-li pro něho ze smlouvy oprávnění o majetku účtovat a 

odepisovat jej, postupuje stejně jako vlastník, pokud není oprávněn, účtuje o 

technickém zhodnocení na účtu, na kterém by účtoval pronajatý majetek, 

 uživatel (u finančního leasingu) – technické zhodnocení zaúčtuje na účet, na 

kterém bude účtovat majetek po skončení nájmu, pořizovací cena majetku se 

zvýší o provedené technické zhodnocení v průběhu užívání a pokračuje se 

v odpisování ze zvýšení pořizovací ceny. 

Z hlediska majetku mohou nastat tyto situace: 

 odpisovaný majetek – o částku technického zhodnocení se zvýší ocenění 

tohoto majetku, 
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 již zcela odepsaný – technické zhodnocení se zaúčtuje na účet, na které se 

účtovalo o majetku před jeho odepsáním, 

 drobný majetek – o technickém zhodnocení se účtuje na účtu, na kterém by se 

účtoval majetek, kdyby nebyl drobný. 

Pokud provedené úpravy na majetku mají charakter technického zhodnocení, ale 

nedosahují na částku 40 000 Kč, může účetní jednotka postupovat: 

 zaúčtuje tyto úpravy jako technické zhodnocení, tj. dojde ke zvýšení ocenění 

dlouhodobého majetku a technické zhodnocení se bude odpisovat spolu 

s majetkem podle odpisového plánu, 

 zaúčtuje úpravy v případě dlouhodobého nehmotného majetku jako ostatní 

služby, 

 zaúčtuje úpravy v případě dlouhodobého hmotného majetku jako ostatní 

provozní náklady. 

2.1.4 Daňové odpisy 

Daňové odpisy nejsou na rozdíl od účetních odpisů povinností účetní jednotky. Navíc 

se o nich neúčtuje – objevují se pouze v přiznání o dani z příjmů. Přesto však musí poplatník 

odpisy uplatněné jako daňový výdaj nějakým způsobem prokázat správci daně – je tedy 

potřebné odpisy evidovat. Protože ale ZDP nijak blíže evidenci daňových odpisů neurčuje, 

v praxi je poměrně časné, že odpisové plány zahrnují jak účetní, tak daňové odpisy. 

Další odlišností od účetního odpisování je závazné stanovení v ZDP, které subjektům 

nedává příliš mnoho prostoru v rozhodování. Základní zásady jsou následující: 

 v prvním roce odpisování
6
 musí poplatník zařadit majetek do příslušné 

odpisové skupiny, přičemž ke každé ZDP stanoví minimální dobu odpisování, 

 způsob odpisování stanoví vlastník majetku pro každý nově pořízený a 

oceněný majetek, 

 způsob odpisování majetku nelze po celou dobu odpisování měnit, 

 majetek se odpisuje nejvýše do vstupní, popř. zvýšené vstupní ceny, 

 odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru, 

 odpisování lze přerušit nebo odpisy v daném účetním období neuplatnit. 

Smyslem daňového odpisu je zahrnutí části pořizovací ceny dlouhodobého majetku do 

nákladů a tím snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmů. 

                                                 

6
 První rok odpisování nemusí být nutně také prvním rokem užívání. 
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Pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku platí zásada, že daňově lze odepsat 

majetek, který není z odpisování vyloučen. Podle § 27 ZDP je z odpisování vyloučen: 

 bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu 

s následnou koupí, pokud výdaje s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, 

 pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodností delší než 3 roky, pokud 

nedosáhl plodonosného stáří, 

 hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, 

 umělecké dílo, které je hmotným majetek, ale není součástí stavby a budovy, 

předměty muzejní a galerijní hodnoty, soubory v muzeích, památkových 

objektech, stálé výstavní soubory, knihovní fondy, popř. jiné fondy, 

 movité kulturní památky a soubory movitých kulturních památek, 

 inventarizační přebytky, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány do výnosů, 

 hmotný majetek nabytí darováním a v době nabytí byl od daně darovací 

osvobozen. 

Způsoby odpisování 

Podle § 30 ZDP musí nejprve účetní jednotka zatřídit hmotný majetek do příslušné 

odpisové skupiny. ZDP vymezuje šest odpisových skupin, kterým je přiřazena minimální 

doba odpisování: 

 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
Tabulka 2-1: Odpisové skupiny (zdroj: ZDP - § 30) 

 

Kde který majetek zařadit, určuje Příloha č. 1 ZDP. Z hlediska členění majetku platí, 

že ve skupinách 1 – 3 je zařazen movitý majetek, ve skupinách 4 – 6 nemovitý majetek. 

Pro výpočet odpisů se používají dvě metody: rovnoměrné daňové odpisy a zrychlené 

daňové odpisy. Metodu si účetní jednotka zvolí sama, ale jednou zvolený postup musí dodržet 

po celou dobu odpisování.  

  



2. Dlouhodobý majetek podle české legislativy a IAS/IFRS  

Stránka | 24  

1. Rovnoměrné odpisy 

 Rovnoměrné daňové odpisy se počítají ze vstupní ceny pomocí ročních odpisových 

sazeb, které jsou uvedeny v tabulkách v § 31 ZDP. (viz Příloha č. 1) 

 Odpisy movitého majetku, tedy odpisové skupiny 1 – 3, lze u některých 

podnikatelských subjektů navýšit v prvním roce o 10%, 15% či 20% oproti základní tabulce. 

Navýšení odpisu v prvním roce o 10% může poplatník s převážně zemědělskou a lesní 

výrobou, který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělskou a lesní výrobu. Zvýšení o 15% 

může poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod. Zvýšenou sazbu 

20% může uplatnit poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zařazeného do 1. 

až 3. odpisové skupiny. Zvýšené roční sazby nelze naopak uplatnit u letadel, nejsou-li 

využívána provozovateli letecké dopravy, u motocyklů a osobních automobilů, nejsou-li 

využívány provozovali silniční motorové dopravy nebo taxislužby a pokud se nejedná o 

speciální vozidla typu sanitární nebo pohřební. 

 Roční rovnoměrný daňový odpis při nezměněné vstupní ceně se vypočte jako jedna 

setina součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční sazby pro první rok: 

                     
                                                 

   
 (2-6) 

 

V dalších letech odpisování pak bude vzorec vypadat následovně: 

                     
                                                    

   
 (2-7) 

 

Účetní jednotka může při rovnoměrném odpisování uplatnit i nižší než jsou maximální 

odpisové sazby. Tato volba záleží pouze a jenom na jejím rozhodnutí. Nižší odpisové sazby se 

využívají v případě, kdy je základ daně před uplatněním daňových odpisů kladný, avšak při 

použití maximální přípustné sazby by se účetní jednotka dostala do ztráty. Je tak zbytečné i 

nevýhodné využít maximální sazby. 

Pokud došlo na majetku k technickému zhodnocení a tím i ke zvýšení vstupní ceny, 

dochází také ke změně postupu při odpisování. Od roku, ve kterém došlo ke zvýšení vstupní 

ceny, se začne uplatňovat roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu a vzorec bude 

vypadat následovně: 

 

                    
                                                            

   
 (2-8) 
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2. Zrychlené odpisy 

Druhou možností je použití zrychlených odpisů. Tento postup je poněkud složitější 

než u rovnoměrného odpisování – jednotlivým skupinám nejsou přiděleny přímo roční 

odpisové sazby, ale koeficienty, které umožňují v prvních letech uplatnění vyšší částky oproti 

odpisům rovnoměrným. Koeficienty pro zrychlené odpisování, které jsou uvedeny v § 32 

ZDP. (viz Příloha č. 2) 

Postup výpočtu odpisů se v jednotlivých letech liší. Zrychlený daňový odpis pro první 

rok odpisování lze napsat následovně: 

     
            

                        
 (2-9) 

 

Přitom platí, že pokud je poplatník prvním vlastníkem, že si zvýšit v prvním roce 

vypočtený odpis: 

 20% vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, ale jen u poplatníka 

s převážně zemědělskou a lesní výrobou, 

 15% vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod, 

 10% vstupní ceny hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1. až 3. 

V dalších letech se výpočet odpisu poněkud komplikuje. Roční odpis se vypočte jako 

podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem 

let, po které již byl majetek odpisován. Tento postup je možné vyjádřit vztahem: 

 

     
                   

                                                                         
 (2-10) 

 

Při samotném výpočtu je třeba dávat pozor nejen na určení správné výše zůstatkové 

ceny, ale také na přiřazení správného koeficientu a určení počtu let, po které již byl majetek 

odpisován. Tím se složitost výpočtu a pravděpodobnost chyb značně zvyšuje. 

Technické zhodnocení výpočet ještě více komplikuje, protože neovlivňuje vstupní, 

nýbrž zůstatkovou cenu. V roce, kdy došlo ke zvýšení zůstatkové ceny, se začne uplatňovat 

koeficient pro odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny a vzorec může vypadat následovně: 

 

     
                           

                                                    
 (2-11) 
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Po provedeném technickém zhodnocení je skladba vzorce podobná jako u odpisování 

při nezměněné ceně majetku s tím rozdílem, že je použit koeficient pro odpisování ze zvýšené 

zůstatkové ceny. Počet let, po které již bylo odpisováno, musí také vycházet ze zvýšené 

zůstatkové ceny. 

2.1.4.1 Daňové odpisování u nehmotného majetku 

Nehmotný majetek nelze tak jako hmotný zatřídit do jednotlivých odpisových skupin a 

rovněž není možné vybrat si mezi rovnoměrným a zrychleným způsobem odpisování. Účetní 

jednotce je postup přímo určen v ZDP. Roční odpis u majetku, ke kterému má účetní jednotka 

právo užívání na dobu určitou, se vypočte jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou 

(rovnoměrně). Pokud není sjednána doba užívání, stanovuje ZDP lhůty pro odpisování sám: 

 audiovizuální dílo – 18 měsíců, 

 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců, 

 zřizovací výdaje – 60 měsíců, 

 ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců. 

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a odpisovat je možno začít následující 

měsíc po dni, ve kterém byly splněny všechny podmínky pro odpisování. Druhou možností je, 

je-li sjednáno užívání majetku na dobu určitou, odpisovat s přesností na dny. Pak ale platí, že 

ve zdaňovacím období lze uplatnit pouze odpisy ve výši připadající právě na toto období. 

Je-li na nehmotném majetku provedeno technické zhodnocení, pokračuje účetní 

jednotka v odpisování ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy, a to od měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém bylo technické zhodnocení ukončeno. Majetek bude 

odpisován rovnoměrně a bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však u: 

 audiovizuálních děl – 9 měsíců, 

 softwaru a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje – 18 měsíců, 

 ostatního nehmotného majetku – 36 měsíců. 

Bylo-li technické zhodnocení provedeno na již zcela odepsaném majetku, odpisuje se 

samostatně po výše uvedenou minimální dobu (9, 18, 36 měsíců). 

2.2 Dlouhodobý majetek podle IAS/IFRS 

Podle IAS/IFRS se dlouhodobému majetku věnují tyto standardy: 

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, 

 IAS 17 – Leasingy, 



2. Dlouhodobý majetek podle české legislativy a IAS/IFRS  

Stránka | 27  

 IAS 38 – Nehmotná aktiva,  

 IAS 40 – Investice do nemovitostí, 

 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. 

Pokud se o dlouhodobém majetku účtuje z pohledu IAS/IFRS, je nejprve nutno 

rozhodnout, podle kterého z výše uvedených standardů postupovat. Každý z nich má odlišné 

požadavky na vykazování majetku, který spadá do rozsahu jeho působnosti. Tyto požadavky 

se liší v oceňování i ve vykazování v rozvaze.  

2.2.1 Definice základních pojmů 

Pro přesnou práci se standardy je potřeba vymezit si základní pojmy. 

Aktivum (Asset) – zdroj, který je ovládaný účetní jednotkou v důsledku minulých 

transakcí a ze kterého plyne do účetní jednotky budoucí ekonomický užitek. 

Nehmotné aktivum (Intangible Assets) – identifikovatelné nepeněžní aktivum, které 

nemá hmotnou podobu. 

Peněžní aktiva (Monetary Assets) – držené peníze a aktiva, která budou obdržena 

v pevných nebo určitelných peněžních částkách. 

Účetní hodnota (Carrying amount) – částka, v níž je aktivum vykázáno v rozvaze po 

odečtení oprávek a akumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. 

Pořizovací cena (Cost) – částka v penězích nebo peněžních ekvivalentech, které jsou 

za aktivum zaplaceny, nebo reálná hodnota ostatních předaných protihodnot v okamžiku 

pořízení nebo výstavby daného aktiva. 

Odpisy (Depreciation) – znamenají systematické rozložení odepisovatelné částky 

aktiva po dobu jeho použitelnosti. 

Odepisovatelná částka (Depreciable amount) – pořizovací cena aktiva (nebo jiná 

částka zastupující pořizovací cenu) snížená o zbytkovou hodnotu. 

Zbytková hodnota (Residual value) – odhadnutá částka, kterou by podnik 

v současnosti získal při vyřazení (např. prodeji) aktiva po odečtení nákladů souvisejících 

s vyřazením, pokud by aktivum nyní bylo v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na 

konci doby své použitelnosti. 

Doba použitelnosti (Useful life) – období, během kterého se očekává, že aktivum 

bude užíváno podnikem, nebo očekávaný počet výrobků (výkonů), které dané aktivum vyrobí. 

Reálná hodnota (Fair value) – částka, za kterou může být aktivum směněno mezi 

znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek. 
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Ztráta ze snížení hodnoty (An impairment loss) – částka, o kterou účetní hodnota 

aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. 

Zpětně získatelná částka (Recoverable amount) – je vyšší z částek – čistá prodejní 

cena aktiva a jeho hodnota z užívání. 

2.2.2 IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení vs. IAS 40 Investice do nemovitostí 

Jedním z nejběžnějších problémů je určení, kam konkrétní majetek zařadit: zda pod 

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, nebo pod IAS 40 Investice do nemovitostí. 

Podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení (Property, plant and equipment) jsou za 

tento majetek považovány hmotné položky, které jsou používána za účelem: 

 výroby, 

 dodání zboží nebo služeb, 

 pronájmu nebo z administrativních důvodů, 

 jejich předpokládané využití je delší než 1 účetní období. 

Podle IAS 40 Investice do nemovitostí (Investment property) se investicí rozumí 

nemovitost (pozemek nebo budova nebo jen jejich část) držená vlastníkem nebo nájemcem 

z důvodu dosažení příjmu z nájemného nebo z kapitálového hodnocení. 

Pokud je majetek a příjmy z nájemného předmětem operativního leasingu, vykazuje se 

podle IAS 16, pokud je předmětem finančního leasingu, spadá pod IAS 40. 

Sám standard IAS 40 uvádí příklady, co se považuje za investicí do nemovitosti: 

 pozemek držený spíše pro kapitálové zhodnocení než z důvodu prodeje 

v krátké době, 

 pozemek držený v současnosti pro neurčené budoucí použití (pokud společnost 

neurčila, jak zamýšlí nakládat s pozemkem, posuzuje se jako držený pro 

kapitálové zhodnocení), 

 budova vlastněná a pronajímaná v rámci operativního leasingu, 

 budova, která je prázdná, ale držená za účelem operativního pronájmu, 

 majetek, který je stavěn nebo vyvíjen proto, aby se z něj v budoucnu stala 

investice do nemovitosti. 

Významnou oblastí, která se výrazně liší od české účetní legislativy, je oblast 

náhradních dílů. Podle IFRS se náhradní díly většinou považují za zásoby. Pokud se však 

jedná o významné náhradní díly, které budou v užívání déle než jedno účetní období, zařazují 

se mezi pozemky, budovy a zařízení podle IAS 16. Stejně tak se zachází i se zařízeními 
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určenými k údržbě, které se využívají výhradně s konkrétní položkou pozemků, budov a 

zařízení. 

Rozhodovací strom, podle kterého standardu postupovat, je možné popsat: 

 

Obrázek 2-1: Rozhodovací strom (Zdroj: FICBAUER Jiří a David FICBAUER. Mezinárodní účetní standardy a 

daňové systémy.) 

2.2.3 IAS 38 Nehmotná aktiva 

Nehmotné aktivum (Intangible Assets) je identifikovatelné nepeněžní aktivum, které 

nemá hmotnou podobu. Aby mohla být tato definice naplněna, musí nehmotné aktivum 

nejprve splnit definici aktiva = zdroj kontrolovaný podnikem jako výsledek minulých 

událostí, ze kterých bude plynout budoucí ekonomický užitek. Tato definice aktiva tvoří 

pouze polovinu definice nehmotného aktiva – kontrola a budoucí ekonomický užitek. 

Druhou polovinu tvoří nehmotná podstata a identifikovatelnost. Nehmotné aktivum je 

identifikovatelné, pokud: 

 je oddělitelné – může být z podniku odděleno a samostatně prodáno, 

převedeno, pronajato či směněno bez prodání jiných aktiv podniku, 

 vzniká ze smluvních práv bez ohledu na to, jsou-li tato práva převoditelná nebo 

oddělitelná od podniku nebo od jiných práv a povinností. 
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Aby mohla být konkrétní položka uznána jako nehmotné aktivum, musí účetní 

jednotka prokázat, že položka splňuje definici nehmotného aktiva a kritéria uznání. 

Nehmotné aktivum je uznáno tehdy, když je pravděpodobné, že bude v budoucnu plynout 

ekonomický užitek a pořizovací cena aktiva může být spolehlivě měřena. 

Nehmotné aktivum může podnik pořídit samostatně – koupí nebo vlastní činností, 

nebo jej může získat v rámci tzv. podnikové kombinace.
7
 

Při samostatném pořízení nehmotného aktiva koupí tvoří pořizovací náklady zejména 

kupní cena, vč. cla, daní a přímo přiřaditelných nákladů, kterými můžou být např. honoráře 

odborníků na uvedení aktiva do provozu a náklady na odzkoušení funkčnosti. Uznávání 

nákladů končí v okamžiku, kdy je aktivum ve stavu způsobilém k užívání. 

Je-li aktivum vytvořeno vlastní činností, má tato vlastní činnost dvě fáze – fázi 

výzkumu a fázi vývoje. Výzkum je původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat 

nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Vývoj je použití výsledků výzkumu nebo 

jiných poznatků k navrhování nebo konstrukci nových nebo podstatně zdokonalených 

materiálů, zařízení, výrobků, postupů, a to před zahájením jejich výroby nebo použitím. 

Veškeré finanční prostředky, které se vynaloží ve fázi výzkumu, se vykazují přímo 

v nákladech v tom období, ve kterém byly vynaloženy, protože v této počáteční době nemůže 

účetní jednotka prokázat existenci nehmotného aktiva, které jí přinese budoucí ekonomické 

užitky. Příkladem může být např. hledání alternativních materiálů, zařízení, výrobků, činnosti 

zaměřené na získání nových poznatků, atd. 

Finanční prostředky vynaložené ve fázi vývoje je možné uznat v rozvaze. Tyto 

prostředky se uznají jako nehmotné aktivum pouze tehdy, pokud účetní jednotka prokáže 

technickou proveditelnost dokončení aktiva tak, že bude možné jej používat nebo prodat a 

prokáže svůj záměr a schopnost dokončit toto aktivum a následně jej používat nebo prodat. 

Pokud by tyto podmínky splněny nebyly, vynaložené prostředky se zaúčtují přímo do nákladů 

daného období. Příkladem může být např. návrh, konstrukce a testování prototypů a modelů 

v etapě před jejich samotnou výrobou nebo využitím. 

Při podnikové kombinaci získává účetní jednotka kromě pozemků, budov, 

pohledávek a závazků, také nehmotná aktiva, která nejsou v individuální účetní závěrce 

uznána – dobré jméno podniku, značka určitého výrobku, věrnost zákazníků, dlouhodobé 

kontrakty. Tyto nehmotná aktiva, která splňují definice aktiva a jsou identifikovatelná, musí 

společnost odděleně uznat. Ostatní aktiva pak v rozvaze vykáže jako goodwill. Pořizovací 

                                                 

7
 HONZÍKOVÁ, Klára. Nehmotná aktiva – IAS 38. 
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náklady aktiva nabytého v podnikové kombinaci se rovnají jeho reálné hodnotě k datu 

akvizice. 

U nehmotného aktiva musí účetní jednotka navíc určit dobu použitelnosti. Ta může 

být konečná nebo neurčitelná. Neurčitelná doba použitelnosti rozhodně neznamená 

nekonečnou dobu použitelnosti. Aktiva s konečnou dobou se odepisují. Aktiva s neurčitelnou 

dobou použitelnosti se neodpisují, ale musí se testovat na snížení hodnoty, které se provádí 

porovnáním jeho zpětně získatelné částky s jeho účetní hodnotou. Toto testování se musí 

provádět v každém účetním období spolu s opětovným posouzením doby použitelnosti aktiva. 

Jako nehmotné aktivum standard neuznávají: 

 nehmotná aktiva, která patří do jiného standardu, 

 finanční aktiva, která jsou definována v IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, 

 aktiva uznána a oceněná z průzkumu a vyhodnocení (patří pod standard  

IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů), 

 výdaje na vývoj a těžbu nerostů, ropy, zemního plynu a podobných 

neobnovitelných zdrojů. 

2.2.4 Oceňování dlouhodobého majetku  

Koncepční rámec IFRS rozeznává tyto druhy základních oceňovacích základen
8
: 

 Historická cena (Historical cost) – princip historické ceny je tradičním 

principem oceňování, nazývaný též pořizovací cena nebo historické náklady. 

Tento princip spočívá v ocenění takovými cenami, kterými byl majetek oceněn 

při jeho pořízení nákupem nebo vlastní činností. Konkrétně se jedná o 

pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Patří mezi nejčastěji užívané formy 

oceňovacích základen. 

 Běžná reprodukční cena (Current cost) – známa také jako reprodukční 

pořizovací cena. Je to cena, za kterou by byl stejný nebo obdobný majetek 

v současné době. Na rozdíl od historické ceny vyjadřuje reálněji současné tržní 

podmínky. Vzhledem ke své administrativní náročnosti je využívána méně 

často než historická cena. 

 Běžná realizační hodnota (Realisable value) – vyjadřuje částku, kterou by 

bylo možné získat prodejem majetku. Po odečtení nákladů spojených 

                                                 

8
 BOHUŠOVÁ, Hana. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Vybrané IAS/IFRS v podmínkách 

českých podniku. 2008.  
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s prodejem se označuje jako čistá realizační hodnota. ZoÚ zná tuto cenu pod 

názvem prodejní cena. 

 Současná hodnota (Present value) – vyjadřuje fakt, že i peněžní prostředky 

mohou měnit svou hodnotu v průběhu času. Jedná se o ocenění diskontovanou 

hodnotou budoucích peněžních příjmů, kterých by bylo z majetku dosaženo. 

 Reálná hodnota (Fair value) – je částka, za kterou by bylo možné majetek 

směnit mezi informovanými partnery. Např. u cenných papírů obchodovaných 

na finančním trhu lze použít jako reálnou hodnotu tržní cenu. Pokud nelze toto 

aktivum tržní cenou ocenit, je třeba reálnou hodnotu odhadnout. 

V oblasti oceňování (Measurement) je standard IAS 16 založen, stejně jako účetní 

systém ČR, na historických nákladech. Pořizovací náklady na položky pozemků, budov a 

zařízení se uznávají jako aktivum jen tehdy, když: 

 je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky spojené s danou položkou 

poplynou do účetní jednotky, 

 je možno spolehlivě ocenit pořizovací náklady dané položky. 

V případě, že 1 z těchto kritérií není splněno, jsou náklady vynaložené na danou 

položku vykázány ve výsledovce. 

Standard IAS 16 nestanovuje žádnou minimální vstupní cenu pro zařazení majetku 

jako dlouhodobé aktivum. Toto je plně v kompetenci účetní jednotky, která ji může stanovit 

podle svých vlastních požadavků a potřeb v interní směrnici. 

2.2.4.1 Výchozí (prvotní) ocenění (Initial Measurement) 

Při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovací cenou, která se 

skládá z: 

 nákupní ceny vč. dovozních cel a daní (které ovšem nelze refundovat
9
), po 

odečtení obchodních slev a rabatů, 

 přímo přiřaditelných nákladů nutných k uvedení aktiva do místa a podmínek 

provozu (např. náklady na zaměstnanecké požitky vznikající s budováním nebo 

pořizováním aktiva, na přípravu místa, na dopravu, manipulaci, instalaci a 

montáž, odměny profesním specialistům,…), 

 nákladů spojených s vyřazením aktiva (odhadované náklady na demontáž, 

přemístění aktiva, uvedení místa do původního stavu). 

                                                 

9
 refundace = náhrada výdajů 
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Mezi náklady, které se nezahrnují do pořizovacích nákladů, patří: 

 náklady na otevření nového závodu (zařízení), 

 náklady na zavádění (představení) nového výrobku nebo služby (vč. nákladů 

na reklamu a propagaci), 

 administrativní a všeobecné režijní náklady, 

 náklady vzniklé po okamžiku uvedení aktiva do místa či stavu, ve které je 

schopno podle záměru fungovat, 

 počáteční provozní ztráty. 

Aktiva vytvořená vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které jsou stanoveny 

stejným způsobem jako u nakoupených aktiv. Pro jejich zjištění se použijí podobné postupy 

jako při oceňování výrobků, které je upraveno standardem IAS 2 – Zásoby. 

Pozemky, budovy a zařízení mohou být získány i směnou za jiné aktivum. Takto 

získaná položka je pak oceněna reálnou hodnotou, pokud má transakce komerční povahu
10

 a 

reálná hodnota lze spolehlivě určit. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je aktivum oceněno 

jeho účetní hodnotou. 

2.2.4.2 Následné výdaje 

Mezi následné výdaje patří technické zhodnocení a opravy. Tyto výdaje mohou být 

aktivovány pouze v případě, že se zlepší výkonnost aktiva, bude mít větší ekonomický užitek 

a že se tyto náklady v budoucnu vrátí. 

2.2.4.3 Následné ocenění (Subsequent measurement) 

Pro další zacházení s pozemky, budovami a zařízeními si podnik volí jeden ze dvou 

modelů, který použije pro celou skupinu aktiv stejné povahy. 

Model pořizovací ceny (Cost model) 

Položky aktiv se vykazují v pořizovací ceně snížené o oprávky a kumulované ztráty ze 

snížení hodnoty. V praxi se tento model hojně využívá vzhledem k jeho snadné aplikaci. 

Model přecenění (Revaluation model) 

Aktiva se vykazují v reálné hodnotě k datu přecenění snížené o oprávky a kumulované 

ztráty ze snížení hodnoty. Jedná se o poměrně náročnou a nákladnou aplikaci, ale použití 

                                                 

10
 Komerční povaha = je charakterizovaná skutečností, že peněžní toky vyvolané získaným aktivem se 

liší od peněžních toků z poskytnutého aktiva. 
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tohoto modelu poskytuje jeho uživatelům daleko věrnější informace o finanční pozici 

podniku. 

Přecenění musí být prováděno pravidelně, aby se účetní hodnota výrazně neodlišovala 

od reálné hodnoty. Potřeba dalšího přecenění je závislá na pohybu reálné ceny. Pokud se 

výrazně nemění, přecenění se provádí po třech až pěti letech. Když ale dochází k častým 

změnám reálné hodnoty, je potřeba majetek přeceňovat každý rok. 

U pozemků a budov je většinou reálná hodnota určena tržní cenou, kterou stanoví 

nezávislý odhadce. U movitých věcí je reálnou hodnotou také tržní cena. Pokud ji ale nelze 

stanovit, určí se pomocí výnosové metody nebo ve výši svých odepsaných reprodukčních 

nákladů snížených o odpisy. 

Model přecenění povoluje přecenit směrem nahoru i směrem dolů. Dojde-li 

k přecenění směrem nahoru, tzn., že účetní hodnota se v důsledku přecenění zvýší, zaúčtuje se 

toto zvýšení přímo do vlastního kapitálu jako přírůstek z přecenění. Do výnosů se smí 

zaúčtovat pouze tehdy, bylo-li již před zvýšením zaúčtováno snížení u stejného aktiva do 

nákladů. 

Pokud se přeceňuje směrem dolů, tzn. snížení hodnoty aktiva, vykáže se snížení jako 

náklad. A naopak, bylo-li v předešlé době u daného aktiva vykázáno zvýšení z přecenění jako 

součást vlastního kapitálu, musí se nejprve o toto snížení zúčtovat vlastní kapitál a teprve 

následně se účtuje jako náklad. 

 

 

 

2.2.5 Odpisování dlouhodobého majetku 

Další problematikou, kterou se standard IAS 16 zabývá, jsou účetní odpisy. Daňové 

odpisy se řídí vždy daňovými předpisy jednotlivých států, proto se o nich IAS zmiňuje jen 

okrajově. 

rozvahově – vlastní kapitál 

výsledkově – do nákladů 

PC  

(pořizovací cena) 

Obrázek 2-2: Pohyby cen v modelu přecenění (Zdroj: HINKE Jana, Účetní systém IAS/IFRS) 
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Odpisy se v každém období zachycují ve výsledovce, pokud se nestanou součástí 

účetní hodnoty jiného aktiva (např. v souladu s požadavky na ocenění zásob vlastní výroby). 

V kontextu IAS/IFRS jsou tedy jedním z projevů dodržování zásady přiřazování nákladů 

výnosům (tzv. matching principle). 

Odpisování začíná okamžikem, kdy je aktivum připraveno pro používání a končí 

v okamžiku vyřazení nebo prodeje. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není používáno. 

Pouze u výkonových odpisů je částka rovná nule. 

Vychází se z odepisovatelné částky, kterou je pořizovací cena snížená o zbytkovou 

hodnotu aktiva. Odepisovatelná hodnota musí být systematicky alokována po celou dobu 

použitelnosti, přičemž zbytková hodnota a doba použitelnosti se musí nechat přezkoumat na 

konci každého účetního období dle IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a 

chyby. 

Pozemky a budovy se posuzují samostatně, i když byly nakoupeny společně. Budovy 

se odepisují vždy, protože mají omezenou použitelnost. Pozemky se odepisují jen tehdy, mají-

li pro podnik omezenou použitelnost, jinak se neodepisují. 

2.2.5.1 Odpisové metody 

Standard IAS 16 dohlíží na výběr vhodné odpisové metody, která by měla odrážet 

způsob využívání ekonomických užitků plynoucích z daného aktiva (tzn., pokud aktivum 

přináší užitek rovnoměrně po celou dobu své životnosti, mělo by se také rovnoměrně 

odpisovat). 

Mezi nejznámější způsoby odpisování patří: 

 časové odpisy, 

o lineární (rovnoměrná) metoda, 

o metoda DDB, 

o metoda SYD, 

 výkonové odpisy, 

 komponentní odpisy. 

Lineární (rovnoměrná) metoda odpisování 

Jde o nejjednodušší metodu odpisování. Vychází z rovnoměrného rozložení odpisů po 

celou dobu životnosti, které jsou konstantní. Odpis se počítá podle rovnice: 
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 (2-12) 

 

Metoda DDB 

Metoda DDB (Double Declining Balance Method) nebo také metoda zmenšujícího se 

základu, je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající odepsatelné částce. Nejprve se 

vypočte základní procento lineárního odpisu, které se pak násobí mírou zrychlení. Ta bývá 

nejčastěji volena koeficientem 2 (dvojité zrychlení). U této metody se neodčítá od odpisové 

základny zbytková hodnota. 

                   
 

                                          
 (2-13) 

                                       (2-14) 

 

Metoda SYD 

Metoda SYD (Sum of the Year´s Digits) neboli metoda sumace čísel, je založena na 

klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce. Metoda je pojmenována podle 

způsobu výpočtu – součet číslic reprezentujících za sebou jdoucí roky životnosti aktiva. 

         
                              

                    
                                        (2-15) 

 

Výkonové odpisy 

Výpočet odpisů závisí na množství provedených výkonů či objemu výroby. Tuto 

metodu je vhodné použít pro stroje, u kterých lze očekávat životnost určenou množstvím 

vyrobených výstupů. Odpis je stanoven na jednotku výkonu a podle skutečného objemu. 

         
                                  

                                         
                    (2-16) 
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Komponentní odpisy 

IAS 16 umožňuje použití metody komponentního odpisování. Používá se u 

komponent, jejichž pořizovací náklady jsou významné v poměru k celkovým pořizovacím 

nákladům.  

V důsledku probíhající harmonizace obou systémů byla oblast komponentního 

odpisování v ČR zavedena teprve nedávno – do vyhlášky vstoupila v roce 2008, přechodná 

ustanovení však použitelnost této metody odsunuly na účetní období započatá 1. ledna 2010 a 

později. Díky tomuto přibližování byly komponentní odpisy převzaty z IAS/IFRS, a tudíž 

plně odpovídají výkladu uvedeného v kapitole  2.1.3.1 Účetní odpisy. 
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3 KOMPARACE A ANALÝZA VÝZNAMU ODPISŮ 

3.1 Nejzásadnější odlišnosti jednotlivých systémů 

V česká účetní legislativě se zabývá dlouhodobým majetkem pouze jeden jediný 

standard, v rámci IAS/IFRS je jich hned pět. Asi nejvýznamnější rozdíl v obou úpravách je v 

jeho vykázání a zaúčtování. IAS/IFRS upřednostňují, jak se jednotlivé položky vykazují, 

zatímco české účetní předpisy preferují zaúčtování všech operací na správné účty. 

Česká účetní legislativa podtrhuje potřebu splnit veškeré zákonné požadavky spojené 

s užíváním aktiva před jeho uvedením na konkrétní účty dlouhodobého majetku, zatímco 

IAS/IFRS vyžadují, aby bylo aktivum připraveno k zamýšlenému použití. Možný rozdíl 

v uvedení aktiva do užívání pak souvisí s dalším rozdílem -  např. úrok může být přepočítáván 

k různým datům, odpisy se liší a čistá účetní hodnota je různá. 

3.1.1 Nehmotný majetek 

Prvním rozdílem je již samotná definice nehmotného majetku. IAS/IFRS ho definují 

jako identifikovatelné aktivum bez fyzické podstaty, které může být koupené nebo vytvořené 

vlastní činností. V české právní úpravě existuje výčet aktiv, která jsou klasifikována jako 

dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok – zřizovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (např. know-how) a 

goodwill. 

Další odlišností je účetní zachycení. Pro zachycení nehmotného majetku podle 

IAS/IFRS platí obecná kritéria pro účtování o aktivech dle IFRS. Aktivum se uznává, pokud 

je pravděpodobný jeho budoucí ekonomický užitek pro účetní jednotku a jeho pořizovací 

cenu lze spolehlivě vyčíslit. Naproti tomu podle ČÚS se nehmotná aktiva aktivují a odpisují, 

pokud odpovídají stanovenému výčtu, jejich pořizovací cena je vyšší než částka stanovená 

vnitropodnikovou směrnicí a jejich očekávaná doba použitelnosti je delší než jeden rok. 

I na majetek vytvoření vlastní činností se pohlíží jinak. IAS/IFRS požadují při 

vytváření majetku vlastní činností rozlišit náklady ve fázi výzkumu a ve fázi vývoje. Náklady 

ve fázi výzkumu musí být vždy zaúčtovány v nákladech. Náklady ve fázi vývoje se účtují do 

nákladů, pokud účetní jednotka není schopna prokázat: technickou proveditelnost, záměr 

dokončit nehmotný majetek, schopnost majetek užívat nebo prodat nebo schopnost spolehlivě 

vyčíslit výdaje během vývoje. Česká úprava, je-li nehmotný majetek vytvořený vlastní 
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činností pro vlastní potřebu, neaktivuje. Aktivují se pouze náklady na vývoj určený 

k obchodování. 

Rozdílem v oblasti odpisování je určení, který druh nehmotného majetku se smí 

odpisovat a který ne. IAS/IFRS odpisují majetek s konečnou dobou použitelnosti. Majetek 

s neurčitelnou dobou použitelnosti se neodpisuje, ale musí být každoročně testován na snížení 

hodnoty. Neexistuje zde žádná předpokládaná maximální délka životnosti. Naopak podle 

české právní úpravy se musí odepsat veškerý nehmotný majetek. Odpisuje se postupně po 

dobu jeho použitelnosti v souladu s odpisovým plánem. 

3.1.2 Hmotný majetek 

I u hmotného majetku lze najít rozdíl v jeho samotné definici. Podle IAS/IFRS je 

hmotným majetkem majetek v držení podniku pro využití k výrobě nebo dodávce zboží či 

služeb, pro pronájem nebo pro administrativní účely. Česká úprava stanovila výčet aktiv, 

která jsou klasifikována jako dlouhodobý hmotný majetek. V podstatě shodný s IFRS, 

s výjimkou majetku pořízeného finančním leasingem a samostatnou kategorií oceňovacího 

rozdílu k nabytému majetku. 

Tak jako u nehmotného majetku platí pro účetní zachycení hmotného majetku podle 

IAS/IFRS obecná kritéria pro účtování o aktivech dle IFRS. Účtuje se, pokud budoucí 

ekonomický užitek je pravděpodobný a jeho pořizovací cenu lze spolehlivě vyčíslit. Podle 

ČÚS se hmotná aktiva smí aktivovat a odepsat, pokud jejich pořizovací cena vyšší než cena 

stanovená účetní jednotkou a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Ekonomický užitek 

není kritériem pro uznání majetku. 

3.1.3 Další rozdíly 

V oblasti samotného odpisování existuje rozdíl, kdo bude daný majetek odpisovat. 

Podle IAS/IFRS není určujícím kritériem právní forma, ale ekonomická podstata, tj. 

schopnost účetní jednotky aktivum kontrolovat ve smyslu ovládat. V české právní úpravě 

dlouhodobý majetek odpisuje ta účetní jednotka, která má k němu vlastnické nebo jiné právo. 

Termín odhadovaná zbytková hodnota nebyl v české legislativě zaveden, proto je 

odepisování v praxi prováděno, jako by byla zbytková hodnota nulová (výjimka: leasingové 

společnosti). 

Významnějším rozdílem mezi oběma systémy, a to z hlediska povinnosti aplikace, je 

komponentní odpisování. IAS/IFRS přikazuje, že každá část položky Pozemků, budov a 

zařízení, jejíž pořizovací cena je významná vzhledem k celkové hodnotě položky, musí být 
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odpisována samostatně. Právní úprava v ČR komponentní odpisování povoluje, ale 

nenařizuje. Účetní jednotka může tuto metodu použít. V případě, že ji nepoužije, výdaje na 

výměnu nebo obnovu aktiva jsou účtovány jako oprava nebo technické zhodnocení. 

Česká právní úprava nevykazuje odděleně žádný majetek, který chce v následujícím 

roce prodat. IAS/IFRS oddělují od ostatního majetku tyto aktiva jako položku Aktivu držená 

k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5). Ty jsou v rozvaze vykazována jako krátkodobá a je 

u nich ukončeno odpisování, protože se předpokládá, že jejich účetní hodnota bude získání 

pravděpodobněji prodejem než dalším užíváním. 

Zcela odlišný pohled je na náhradní díly a přídavná zařízení, které bude účetní 

jednotka používat více než jedno účetní období. IAS/IFRS považují náhradní díly jako součást 

položky Pozemky, budovy a zařízení. Musí se odepsat samostatně. Česká právní úprava 

zařadila náhradní díly do zásob. Neodpisují se a jsou zúčtovány přímo do nákladů až v době 

jejich spotřeby. Podle IAS/IFRS lze toto aktivum rozdělit na více částí, které mají různou 

dobu použitelnosti, účtovat o každé z nich odděleně a také používat různé metody odpisování. 

České účetnictví stanovuje pro jejich zařazení do dlouhodobých aktiv peněžní hranici a 

žádnou položku aktiv nelze rozdělit na dílčí části. 

I pohled na náklady spojené s odstraněním aktiva a uvedením místa do původního 

stavu je různý. IAS/IFRS pokládají tyto náklady za součástí pořizovací ceny aktiva a odpisují 

se společně. ČÚS tyto náklady vůbec nezahrnují do pořizovací ceny, místo toho dovolují 

účetní jednotce vytvářet na ně rezervy. 

Další odlišností je oblast generálních prohlídek. IAS/IFRS zachycuje náklady na 

generální prohlídky jako samostatné aktivum a odepisují se do doby další generální prohlídky. 

V českém účetnictví se na tyto náklady většinou tvoří rezerva nebo se přímo vykazují 

v nákladech. 

Přecenění na reálnou hodnotu aktiva, při kterém se používá tzv. Model přecenění, 

není v ČR povolen. Položky Pozemky, budovy a zařízení mohou být podle IAS/IFRS 

uvedeny v reálné hodnotě, ale musí se snížit o oprávky a kumulativní ztráty ze snížení 

hodnoty. Zároveň není umožněno v české legislativě přecenit majetek směrem nahoru. Pouze 

lze snížit reálnou hodnotu pod účetní prostřednictvím opravných položek. 

Rozdílnost lze nalézt i při snížení hodnoty aktiva. IAS/IFRS aplikují standard IAS 36 

Snížení hodnoty aktiv. Tento standard nerozlišuje mezi trvalým a přechodným snížením. 

Česká právní úprava tuto oblast detailně nepropracovala. Přechodné snížení hodnoty majetku 

se účtuju pomocí opravných položek a trvalé snížení hodnoty prostřednictvím oprávek. 
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3.2 Výhody a nevýhody jednotlivých systémů 

3.2.1 Výhody IAS/IFRS proti české účetní legislativě 

Nespornou výhodou IAS/IFRS je to, že lze tyto účetní standardy považovat za 

jednotný a srozumitelný účetní jazyk globálního trhu, tzn., že IAS/IFRS jsou srozumitelné. 

S užíváním IAS/IFRS se účetním jednotkám otevírají brány na světové kapitálové trhy. Je to 

také cesta jak snížit náklady a stát se plnohodnotným účastníkem mezinárodního trhu. 

Vychází to z logického předpokladu, že pokud budou zahraniční uživatelé schopni snadno 

porozumět účetním výkazům české účetní jednotky, naskytne se jí větší šance, že zahraniční 

investoři budou ochotni vkládat do ní finanční prostředky či jen s ní obchodovat. 

Nejen z tohoto důvodu mnoho společností dobrovolně přechází na IAS/IFRS. 

Existence jednotného účetního systému na celém světě zvyšuje důvěru ve společnosti, které 

ho používají, a zlepšuje jejich schopnost získávat finanční prostředky. Umožňuje také 

nadnárodním skupinám podniků používat ve všech svých dceřiných společnostech jednotné 

účetnictví, což může zlepšit vnitřní komunikaci, kvalitu manažerského výkaznictví a 

rozhodování v rámci celé skupiny. Vyšší přesnost a nerozdílná interpretace účetních 

informací v rámci IAS/IFRS také usnadňuje pořízení a prodej majetku. 

Protože konkurence na trzích stále roste, umožňují IAS/IFRS společnostem po celém 

světě porovnávat se se svými konkurenty. I investoři a další zainteresované osoby mohou 

srovnávat výkon jednotlivých společností. Společnosti, které nebudou schopny poskytovat 

srovnatelné informace, budou ve velké nevýhodě a jejich schopnost získat nový kapitál a 

zvyšovat hodnotu pro akcionáře může být velmi ohrožena. 

Za další výhody lze považovat fakt, že IAS/IFRS není na rozdíl od české účetní 

legislativy propojeno s daňovou legislativou. Je to z důvodu, že IAS/IFRS slouží jiným 

skupinám uživatelů než státní správa a mohou tak být aplikovány naprosto nezávisle na 

daních.  

3.2.2 Nevýhody IAS/IFRS proti české účetní legislativě 

Některým se může zdát, že IAS/IFRS jsou naprosto ideální účetní systém sršící plno 

výhodami a nenesoucí žádné nevýhody. 

Už jenom s přechodem z české legislativy na IAS/IFRS je spojena řada nákladů. 

IAS/IFRS jsou náročné a samotné pochopení a orientace v nich zabere hodně času – je 

potřeba zaškolit pracovníky. IAS/IFRS nelze chápat jen jako změnu účetních pravidel, ale 

jako úplně nový způsob měření výkonnosti podniku, zcela nová účetní hlediska, která je nutno 
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v rámci organizace implementovat. Je to složitý proces, který klade vysoké nároky na vedení 

podniku, zdroje a čas. 

3.2.3 Výhody a nevýhody českých účetních standardů 

Česká účetní legislativa se stále více a více přibližuje IAS/IFRS, takže jednotlivé 

rozdíly se vytrácejí. Největší rozmach v přibližování nastal po vstupu ČR do EU. IAS/IFRS se 

staly pro některé účetní jednotky závazné. Týkalo se to těch účetních jednotek, které byly 

emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Tyto jednotky 

měly povinnost vést své účetnictví podle IAS/IFRS a sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku, účetní závěrku a výroční zprávu. Ostatní účetní jednotky si mohly vybrat, zda budou 

IAS/IFRS využívat či nikoliv.  

Česká účetní legislativa je pro české účetní jednotky již dobře známa a přechod na jiný 

systém by znamenal značné nároky na nové vzdělávání a školení. Avšak s přechodem na 

IAS/IFRS se jim otevírají nové příležitosti. 

3.3 Analýza významu odpisů 

Nedílnou součástí každé podnikatelské činnosti je využívání určitého majetku, tzv. 

aktiv. Díky těmto aktivům je podnik schopen vytvářet zboží či služby, kterými dosahuje 

ekonomického prospěchu. Efekt aktiv není dán pouze jejich spotřebovaným množstvím, ale i 

dobou jejich využitelnosti – životnosti. Z tohoto pohledu lze majetek rozlišovat na krátkodobý 

a dlouhodobý. Krátkodobý majetek se vyznačuje jednorázovou spotřebou (např. suroviny 

nebo pomocný materiál), dlouhodobý majetek lze využívat a spotřebovávat postupně, 

v delším časovém horizontu. Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým majetkem se 

neprojevuje pouze v délce spotřeby, ale i v účetních zachycení. Protože dlouhodobý majetek 

používá účetní jednotka několik let, není možné jeho pořizovací (vstupní) cenu zahrnout do 

nákladů (výdajů) najednou. Z tohoto důvodu dochází k postupnému přenášení hodnoty 

majetku ve formě odpisů do nákladů, a to po celou dobu životnosti majetku. 

Odpisy vyjadřují snížení hodnoty vlivem fyzického opotřebení, snížení ekonomické 

životnosti majetku používáním, plynutím času, zastaráním v důsledku změn technologií či 

poptávky po produktech vyráběných pomocí daného majetku (morální opotřebení). Pro 

uživatele účetních informací jde o jeden z nejméně srozumitelných pojmů, těžko chápou, jak 

může jít o náklad a současně i zdroj pro financování budoucích investic. 
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3.3.1 Základní zásady odpisování 

Mezi základní zásady odpisování uvedené ve Vyhlášce patří: 

 dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý odpisovaný majetek se odpisuje z ocenění 

stanoveného v ZoÚ postupně v průběhu jeho používání, 

 pokud se majetek odpisuje, pak jen do výše jeho ocenění v účetnictví, 

 u dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví 

odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl, 

 při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru 

nemovitostí, je rozhodný pro účtování a příp. následné odpisování nemovitosti 

den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, 

 technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní 

jednotka než je vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického 

zhodnocení, 

 odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního 

leasingu, pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické 

zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do užívání. 

3.3.2 Funkce odpisů 

Odpisy, kromě toho, že přibližně v penězích vyjadřují stupeň opotřebení, mají pro 

finanční hospodaření podniku i další význam: 

 slouží k přecenění aktiv, kdy vyjadřují ztrátu hodnoty (opotřebení) majetku, 

cílem je tedy věrně zobrazit v účetnictví skutečnou hodnotu majetku firmy, 

 jsou součástí nákladů, přímo tak ovlivňují výši výsledku hospodaření, základ 

daně i rentabilitu podnikání, cílem je rozložit pořizovací cenu majetku do 

nákladů během doby jeho životnosti, 

 jsou nástrojem procesu obnovy majetku, cílem je zajistit finanční prostředky na 

jeho obnovu, tj. zabezpečit reprodukci majetku. Odpisy jsou totiž součástí 

nákladů, ale nejsou zároveň peněžním výdajem (k tomu došlo již při pořízení 

majetku) a nesnižují tak peněžní prostředky firmy. Tyto náklady by měly být 

zahrnuty v ceně prodané produkce a firma je získává inkasem tržeb, odpisy se 

tak stávají využitelným peněžním zdrojem.  
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Z pohledu státu mají odpisy také více funkcí: 

 funkce fiskální – odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z 

příjmu. Stát by mohl mít proto teoreticky zájem na co nejnižších a 

nejpomalejších odpisech, aby měl vyšší okamžitý výnos daně z příjmu, 

 funkce rozvojová - umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat dlouhodobý 

majetek, stimuluje je tím k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění 

moderních technologií, které umožní rozvoj firem a tím i celého hospodářství. 

V zásadě si tyto funkce protiřečí a je otázkou politické vůle a ekonomické rozvahy 

najít mezi těmito extrémy rozumný kompromis. Stojí za poznámku, že většina podnikatelů při 

dotazu, jakou změnu ze strany státu by ocenili, odpovídá, že by přivítali urychlení 

odepisování dlouhodobého majetku (tedy nikoliv přímé snížení sazby daně z příjmu, jak by 

většina z nás očekávala), protože nechtějí platit žádné daně. 

3.3.3 Odpisy jako interní zdroj financování 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou rozhodujícím zdrojem 

interního financování podniku. Odpisy znamenají peněžní vyjádření postupného opotřebení 

majetku za určité období. Jejich hlavní funkcí je zabezpečení přenosu ceny tohoto majetku do 

nákladů. Jako součást provozních nákladů ovlivňují cenovou tvorbu (kalkulaci nákladů), výši 

celkových nákladů podniku a tím i výši dosaženého zisku a základnu zdanění. Tím, že 

ovlivňují daňový základ, slouží odpisy i jako nástroj přerozdělování finančních zdrojů mezi 

podniky a státem. 

Nevýhodou je, že odpisy nemusí zajistit dostatečné zdroje na obnovu a dochází k tzv. 

ztracené amortizaci, k nadhodnocení výše vykazovaného zisku. Na obnovu investice pak musí 

být použity nejen akumulované odpisy, ale i část zisku podniku, popř. externí zdroje. Toto se 

projevuje tím výrazněji, čím vyšší je inflace. 

Na rozdíl od zisku jsou odpisy relativně stabilní zdroj financování, protože: 

 nejsou ovlivněny tak velkým množstvím proměnlivých faktorů jako zisk, 

 nepodléhají zdanění a celková výše odpisů zůstane k dispozici podniku, 

 podnik je má k dispozici i v případech, kdy nevytvořil žádný zisk a tržby 

pokrývají pouze úroveň nákladů. 

Odpisy jsou sice nákladem, ale nejsou peněžním výdajem, v daném účetním období 

nestojí firmu ani korunu. Znamenají nepeněžitý náklad, který snižuje celkový i nerozdělený 

zisk podniku. Z hlediska finančního hospodaření podniku znamenají tedy odpisy přirozený a 

stabilní interní finanční zdroj pro obnovu, příp. i rozšíření dlouhodobého majetku podniku. 
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3.3.4 Akumulační efekt odpisů 

Akumulační efekt odpisů, tzv. Domarův efekt, je jev, kdy se odpisy mohou při jejich 

okamžitém opětovném investování stát zdrojem (naturální) rozšíření reprodukce, ale pouze po 

určitou omezenou dobu. Zdroj financování je možný z toho důvodu, že se odpisy promítají do 

ceny výrobků a jsou daňově uznatelným nákladem. 

Evsey Domar
11

 dokázal, že odpisy jsou nejen pro obnovení, ale i pro nové investice, 

tzn. reprodukční efekt investic. Jsou zde určité předpoklady: 

 odpisy musí být investovány hned v následujícím roce, 

 předpokládá se nulová doba výstavby, 

 nesmí docházet k růstu cen investičních statků, což většinou neplatí. 

Vysvětlující příklad 

Podnik nakoupí začátkem prvního roku podnikání 10 strojů, každý v pořizovací ceně 

40 000 Kč. Pro jednoduchost se uvažuje, že stroje budou odpisovány po dobu 10 let lineárně, 

tj. každý rok 10% pořizovací ceny. Odpisy budou ihned investovány do stejných strojů se 

stejnou pořizovací cenou. 

 

Rok 1 2 

Počet strojů 10 11 

Cena pořízení strojů 400 000 440 000 

Odpisy na konci roku 40 000 44 000 

Koupeno strojů v dalším roce z ročních odpisů 1 1 

Konečný zůstatek amortizačního fondu 0 4 000 

Zůstatková cena strojů koncem roku 
           
                 

? 

Tabulka 3-1: Akumulační efekt odpisů 

  

                                                 

11
 Evsey David Domar (16. 4. 1914 – 1. 4. 1997) – americký ekonom, známý jako spoluautor Harrod-

Domar modelu (model vysvětlující tempo růstu ekonomiky z hlediska úrovně úspor a produktivity kapitálu). 
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Při předpokladu, že každý stroj v hodnotě 40 000 Kč (stávající i nový) je odepisován 

10% z pořizovací ceny, je zůstatková cena na konci příslušného roku vypočtena jako: 

1. rok  400 000 – 40 000 = 360 000 (pořizovací cena 10 strojů – odpisy) 

2. rok 440 000 Kč  (pořizovací cena 11 strojů) 

 - 40 000 Kč  (1. rok – odpis 10 strojů) 

 - 44 000 Kč  (2. rok – odpis 11 strojů) 

 = 356 000 Kč  (zůstatková cena)  

3.3.5 Využití odpisů při daňové optimalizaci 

Při optimalizaci základu daně z příjmů představují odpisy mocný a účinný nástroj. 

Jejich flexibilita umožňuje účetním jednotkám zásahy do výše odpisů a tím také optimální 

úpravy základu daně. 

3.3.5.1 Možnost daňové optimalizace v případě vysokého základu daně 

Má-li účetní jednotka dostatečně vysoký základ daně z příjmů, je logickou snahou 

tento základ a s ním i její daňovou povinnost co nejvíce snížit. Probíhá-i optimalizace pomocí 

odpisů, usiluje účetní jednotka, aby byly v daném zdaňovacím období co možná nejvyšší. 

Nejvíce možností, jak tohoto docílit, se nabízí účetní jednotce na počátku odpisování – až na 

výjimky ji je umožněna volba metody odpisování, v určitých případech si může v prvním roce 

navýšit odpis až o 20%. V průběhu odpisování jsou možnosti navýšení odpisů dosti omezené.  

3.3.5.2 Možnost daňové optimalizace v případě daňové ztráty 

I v případech, kdy základ daně dosahuje nedostatečné výše – je vykázána daňová 

ztráta, může účetní jednotka využít odpisy při daňové optimalizaci. Po uplatnění zákonem 

přípustných maximálních odpisů by se poplatník mohl dostat do daňové ztráty (nebo by 

mohla být ještě více prohloubena) či by mu bylo znemožněno zohlednit některé odčitatelné 

položky, které by v následujících letech využit nemohl. Nabízí se tedy, aby ve zdaňovacím 

období, kdy je základ daně nízký, byla výše odpisů co nejnižší. Legislativa nabízí řadu 

možností, které je možno využitím při zahájení i v průběhu odpisování: 

 nezahájení odpisování, 

 neuplatnění odpisů, 

 přerušení odpisování, 

 nižší odpisová sazba. 
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4 PRAKTICKÁ APLIKACE A DOPORUČENÍ 

Účetní odpisy dlouhodobého majetku by se laikovi díky volitelnosti výpočtu účetní 

jednotkou na první pohled mohly zdát stejné. To samozřejmě není pravda. Metody odpisování 

si sice účetní jednotka volí sama, ale existuje mnoho skutečností ovlivňujících velikost 

účetního odpisu, např. výchozí ocenění aktiva, (ne)povinnost využít metodu komponentních 

odpisů, atd.  

Poté, co si účetní jednotka stanoví metodu odpisování, zbytkovou hodnotu, dobu 

odpisování a začne majetek odpisovat, nesmí v rámci české právní úpravy tyto údaje měnit 

(výjimečně je umožněno změnit dobu odpisování
12

). IAS/IFRS mají naprosto odlišný postoj – 

vyjadřují potřebu tyto údaje každoročně prověřovat a v případě jakýchkoliv neshod provést 

patřičné změny. 

Jednotlivé odpisové metody (lineární, zrychlené, výkonové odpisy, atd.) si jsou 

v porovnávaných úpravách velmi podobné. V postupu odpisování se však od sebe často listí. 

Při výpočtu odpisů se dle české úpravy vychází z pořizovací ceny, zatímco IAS/IFRS pro 

odpisy stanovuje odpisovou základnu. Ta se od pořizovací ceny liší proto, že IAS 16 počítá 

se zbytkovou hodnotou aktiva při jeho vyřazení. Tento rozdíl lze v praxi ale pominout, když 

účetní jednotka plánuje svá dlouhodobá aktiva držet do konce jejich životnosti. U takových 

aktiv se pak zbytková hodnota blíží k nule.  

4.1 Časové účetní odpisy 

Účetní jednotka, neplátce DPH, si k výkonu své činnosti pořídila a ke dni 25. března 

2014 zařadila do užívání osobní automobil Volkswagen Golf 2,0 TDI BMT. Kupní cena 

automobilu činila 596 900 Kč vč. 21% DPH (103 622 Kč). Zbytková hodnota byla stanovena 

na 30 000 Kč. 

Z pohledu české legislativy byla splněna podmínka zařazení do dlouhodobého majetku 

z pohledu kupní ceny, která je ve vnitropodnikových směrnicích stanovena na částku 

40 000 Kč. Zároveň byla splněna i podmínka doby použitelnosti minimálně 1 rok. 

Z hlediska IAS/IFRS se osobní automobil Volkswagen Golf zařadí do aktiv, protože 

jde prokazatelně o zdroj ovládaný podnik, který je důsledkem minulých transakcí a zároveň se 

od něj očekává, že přinese podniku užitek. Splňuje také podmínku spolehlivého ocenění, která 

je v případě pořízení nového automobilu na základě kupní smlouvy nezpochybnitelná. 

                                                 

12
 Mění-li se doba životnosti dlouhodobého majetku, mění se i doba jeho odpisování.  
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Předpokládá se, že tento automobil bude užíván déle než jedno účetní období. Z těchto 

důvodů může být automobil zařazen do IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. 

Účetní jednotka stanovila dobu používání osobního automobilu na 5 let (60 měsíců).  

4.1.1 Rovnoměrné účetní odpisy 

Metoda rovnoměrných účetních odpisů patří mezi nejjednodušší metody. U 

odpisovaného majetku se předpokládá, že bude po celou dobu své životnosti opotřebováván 

stejně. Odpisy se vyjádří podle následujících vztahů: 

           
            

               
 (4-1) 

                  
                                  

                                
 (4-2) 

 

Rovnoměrné odpisy podle české legislativy (v Kč) 

Rok 
Počet měsíců 

odpisování 
Výše odpisu Oprávky 

Zůstatková 

cena 

2014 9 
       

  
            89 535 507 365  

2015 12 
       

  
              208 915 387 985 

2016 12 
       

  
              328 295 268 605 

2017 12 
       

  
              447 675 149 225 

2018 12 
       

  
              567 055 29 845 

2019 3 
       

  
            596 900 0 

Tabulka 4-1: Odpisový plán - rovnoměrné odpisy podle české legislativy (vlastní tvorba) 
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Rovnoměrné odpisy podle IAS/IFRS (v Kč) 

Rok 
Počet měsíců 

odpisování 
Výše odpisu Oprávky 

Zůstatková 

cena 

2014 9 
                

  
            85 035 511 865 

2015 12 
                

  
              198 415 398 485 

2016 12 
                

  
              311 795 285 105 

2017 12 
                

  
              425 175 171 725 

2018 12 
                

  
              538 555 58 345 

2019 3 
                

  
            566 900 30 000 

Tabulka 4-2: Odpisový plán – rovnoměrné odpisy podle IAS/IFRS (vlastní tvorba) 

 

 

Graf 4-1: Porovnání výše rovnoměrných odpisů (vlastní tvorba) 
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Graf 4-2: Vývoj zůstatkové ceny u rovnoměrných odpisů (vlastní tvorba) 

 

Z výše uvedeného je patrné, že rovnoměrné odpisy počítané podle pravidel české 

legislativy a pravidel IAS/IFRS jsou de facto totožné. Jediný rozdíl tvoří zbytková hodnota, 

která není zohledněna ve výpočtu dle české legislativy. 

4.1.2 Zrychlené účetní odpisy, metoda DDB, metoda SYD 

U výpočtu odpisů zrychlenou metodou je největší odpis vykázán v prvním roce. 

S každým dalším rokem se výše odpisů snižuje.  

Zrychlené účetní odpisy podle české legislativy se počítají pomocí vztahu: 

         
                                                         

                                       
 (4-3) 

 

U zrychlených účetních odpisů podle IAS/IFRS se používají dvě metody: metoda 

DDB – metoda zmenšujícího se základu a metoda SYD – metoda sumace čísel. Jejich výpočet 

znázorňují rovnice: 

                   
 

                                          
 (4-4) 

                                          (4-5) 

            
                              

                    
                                        (4-6) 
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Zrychlené účetní odpisy podle české legislativy (v Kč) 

Rok Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 
                 

       
         198 967 397 933 

2 
                 

       
         358 141 238 759 

3 
                 

       
         477 521 119 379 

4 
                 

       
        557 108 39 792 

5 
                 

       
        596 900 0 

Tabulka 4-3: Odpisový plán – zrychlené odpisy podle české legislativy (vlastní tvorba) 

 

Alokace odpisů do účetních období 

Roční odpis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 198 967 149 226 49 741     

2 159 174  119 381 39 793    

3 119 380   89 535 29 845   

4 79 587    59 691 19 896  

5 39 792     29 844 9 948 

 596 900 149 226 169 122 129 328 89 536 49 740 9 948 
Tabulka 4-4: Alokace odpisů do účetních období (vlastní tvorba) 

 

Účetní odpisy podle metody DDB (v Kč) 

Rok Procento DDB Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1   
 

 
                         238 760 358 140 

2   
 

 
                         382 016 214 884 

3   
 

 
                        467 970 128 930 

4   
 

 
                        519 542 77 358 

5   
 

 
     77 358 596 900 0 

Tabulka 4-5: Odpisový plán – metoda DDB (vlastní tvorba) 

 

Alokace odpisů do účetních období 

Roční odpis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 238 760 179 070 59 690     

2 143 256  107 442 35 814    

3 85 954   64 466 21 488   

4 51 572    38 679 12 893  

5 77 358     58 019 19 339 

 596 900 179 070 167 132 100 280 60 167 70 912 19 339 
Tabulka 4-6: Alokace odpisů do účetních období (vlastní tvorba)  
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Účetní odpisy podle metody SYD (v Kč) 

Rok Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 
 

  
                          188 967 407 933 

2 
 

  
                          340 141 256 759 

3 
 

  
                          453 521 143 379 

4 
 

  
                         529 108 67 792 

5 37 792 566 900 30 000 

Tabulka 4-7: Odpisový plán – metoda SYD (vlastní tvorba) 

 

Alokace odpisů do účetních období 

Roční odpis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 188 967 141 736 47 231     

2 151 174  113 381 37 793    

3 113 380   85 035 28 345   

4 75 587    56 691 18 896  

5 37 792     28 344 9 448 

 596 900 141 736 160 612 122 828 85 036 47 240 9 448 
Tabulka 4-8: Alokace odpisů do účetních období 

 

 

Graf 4-3: Porovnání výše zrychlených odpisů (vlastní tvorba) 
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Graf 4-4: Vývoj zůstatkové ceny u zrychlených odpisů (vlastní tvorba) 

 

Výše uvedené výpočty jednoznačně potvrdily základní charakteristiku zrychlených 

účetních odpisů, a to, že největší roční odpis je vykázán v prvním roce, nejmenší naopak 

v roce posledním. 

Jelikož byl majetek pořízen v průběhu účetní období, musí se odpis za první rok 

rozdělit a do účetního období poputuje pouze část odpisu. Majetek byl pořízen v březnu a 

účetně se odpisovat začíná až od dubna. Do konce účetního období je to 9 měsíců, tzn., že 

odpis se rozpočítá na 9 + 3 měsíce. Odpis za 9 měsíců se vykáže v r. 2014 a zbytek – odpis za 

3 měsíce v r. 2015. Úplně stejně se musí rozpočítat i ostatní odpisy.  

Na první pohled se může zdát, že majetek je odepisován celkem 6 let, ale při bližším 

zkoumání tomu tak není. Do šestého roku se pouze promítne zbývající část posledního odpisu 

ve výši 3 měsíců tak, aby byl majetek odepisován skutečně 60 měsíců. 

Odpis posledního, pátého roku, se musí upravit tak, aby se rovnal zůstatkové ceně 

čtvrtého roku. Tento případný rozdíl je způsoben zaokrouhlováním předešlých odpisů na celá 

čísla. 

4.1.3 Zpomalené účetní odpisy 

Zpomalené, neboli progresivní účetní odpisy se vyskytují pouze v české úpravě 

odpisování. Dá se říct, že je to opak zrychlených odpisů – nejnižší odpisy jsou vykázány na 

začátku, nejvyšší na konci. Vypočítají se podle vztahu: 
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Zpomalené účetní odpisy (v Kč) 

Rok Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 
           

       
        39 794 557 106 

2 
           

       
        119 381 477 519 

3 
           

       
         238 761 358 139 

4 
           

       
         397 935 198 965 

5 198 965 596 900 0 

Tabulka 4-9: Odpisový plán – zpomalená metoda (vlastní tvorba) 

 

Alokace odpisů do účetních období 

Roční odpis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 39 794 29 846 9 948     

2 79 587  59 691 19 896    

3 119 380   89 535 29 845   

4 159 174    119 381 39 793  

5 198 965     149 224 49 741 

  29 846 69 639 109 431 149 226 189 017 49 741 
Tabulka 4-10: Alokace odpisů do účetních období 

 

Stejně jako u zrychlených odpisů se potvrdilo základní pravidlo, že nejmenší odpis je 

vykázán v prvním roce, největší odpis v roce posledním.  

I zpomalené odpisy se musí rozdělit a do daného účetního období zařadit pouze 

odpovídající část. 

4.1.4 Shrnutí 

I v případě účetních odpisů porovnává účetní jednotka výhodnost jednotlivých metod, 

neboť účetní odpisy se promítají do nákladů a tím ovlivňují hospodářský výsledek. Jestliže 

účetní jednotka ve svých výhledech očekává, že v daném účetním období (účetní odpisování 

majetku začíná při uvedení do užívání) bude ztrátová, zisková nebo její hospodářský výsledek 

bude i nadále stejný, může se při koupi nového majetku rozhodnout, jakou metodou bude 

odpisovat a jak tím ovlivní hospodářský výsledek. Pro správné rozhodování o metodě výpočtu 

účetních odpisů musí účetní jednotka znát i výhled na další období. 
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4.2 Výkonové účetní odpisy 

Účetní jednotka, plátce DPH, se rozhodla pro koupi výrobního stroje, u kterého je 

odborníkem stanoven předpokládaný počet výlisků 100 000 ks. Pořizovací cena stroje činila 

1 210 000 Kč vč. DPH (21% DPH 210 000 Kč). Stroj byl zařazen do užívání 1. července 2014 

a zbytková hodnota byla stanovena ve výši 50 000 Kč. 

V prvním roce stroj vyrobil 15 000 ks, v druhém 30 500 ks, ve třetím 26 500 ks, ve 

čtvrtém 21 000 ks a v pátém roce pouze 10 000 ks. 

Výkonové odpisy lze podle české právní úpravy vyjádřit vztahem: 

                        
            

                                       
 (4-8) 

                                                      (4-9) 

 

Podle IAS/IFRS jsou výkonové odpisy počítány podobným vztahem, s tím rozdílem, 

že pořizovací cena je upravena o zbytkovou hodnotu: 

 

        
                                  

                                         
                    (4-10) 

 

Výkonové odpisy podle české legislativy (v Kč) 

Rok 
Počet 

vyrobených ks 

Odpisový 

koeficient 
Odpis Oprávky 

Zůstatková 

cena 

1 15 000 
         

       
                      150 000 850 000 

2 30 500 
         

       
                      455 000 545 000 

3 26 500 
         

       
                      720 000 280 000 

4 21 000 
         

       
                      930 000 70 000 

5 7 000 
         

       
                    1 000 000 0 

Tabulka 4-11: Odpisový plán – výkonové odpisy (vlastní tvorba) 
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Účetní odpisy podle metody SYD (v Kč) 

Rok 
Počet 

vyrobených ks 
Odpis Oprávky 

Zůstatková 

cena 

1 15 000 
                

       
                142 500 857 500 

2 30 500 
                

       
                432 250 567 750 

3 26 500 
                

       
                684 000 316 000 

4 21 000 
                

       
                883 500 116 500 

5 7 000 
                

       
              950 000 50 000 

Tabulka 4-12: Odpisový plán – výkonové odpisy (vlastní tvorba) 

 

4.3 Daňové odpisy 

Nevyčísluje-li účetní jednotka účetní odpisy a řídí se zásadou, že daňové odpisy se 

rovnají účetním, porušuje tím ustanovení ZoÚ, a to, že účetní odpisy mají vyjadřovat co 

nejvěrněji fyzické i morální opotřebení majetku. Protože ale mnoho účetních jednotek se 

tímto principem řídí, jsou zde uvedeny pro srovnání i daňové odpisy. 

Výše charakterizovaný osobní automobil se podle Přílohy č. 1 ZDP zařadí do 2. 

odpisové skupiny a bude se odpisovat 5 let. 

4.3.1.1 Rovnoměrné daňové odpisy 

Výše rovnoměrných daňových odpisů je v každém roce odpisování stejná, s výjimkou 

prvního roku, kdy je odpis „poloviční“. Pro správné určení velikosti odpisu se používají 

maximální roční odpisové sazby, které jsou uvedeny v ZDP. Pro 2. odpisovou skupinu jsou to 

sazby 11 pro první rok a 22,25 pro další roky. Odpisy se vypočítá podle vztahů: 

                     
                                                 

   
 (4-11) 

                     
                                                    

   
 (4-12) 
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Rovnoměrné daňové odpisy (v Kč) 

Rok Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 
          

   
        65 659 531 241 

2 
             

   
         198 470 398 430 

3 
             

   
         331 281 265 619 

4 
             

   
         464 092 132 808 

5 132 808 596 900 0 

Tabulka 4-13: Odpisový plán – rovnoměrné daňové odpisy (vlastní tvorba) 

 

4.3.1.2 Zrychlené daňové odpisy 

Základní charakteristika zrychlených daňových odpisů je totožná se zrychlenými 

účetními odpisy, a to, že v prvních letech používání je odepsána největší část hodnoty 

majetku. S blížícím se koncem jeho životnosti je výše odpisů minimální. Při výpočtu se 

používají přiřazené koeficienty ve výši 5 pro první rok a 6 pro další roky odpisování. 

Zrychlené daňové odpisy se vyjádří pomocí rovnic: 

     
            

                        
 (4-13) 

      
                   

                                                                         
 (4-14) 

 

Zrychlené daňové odpisy (v Kč) 

Rok Výpočet odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 
       

 
         119 380 477 520 

2 
         

   
         310 388 286 512 

3 
         

   
         453 644 143 256 

4 
         

   
        549 148 47 752 

5 
        

   
        596 900 0 

Tabulka 4-14: Odpisový plán – zrychlené daňové odpisy (vlastní tvorba) 
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4.4 Objasnění metody komponentního odpisování 

Výrobní podnik postavil montážní halu za 15 mil. Kč a předpokládá u ní dobu 

použitelnosti 20 let. Pro zjednodušení byla uvedena do užívání 1. ledna 2014. Nejvíce 

namáhanou součástí této stavby je jeřábová dráha vč. pojezdových kolejnic a sběračů. 

Pořizovací cena jeřábové dráhy je cca 1,5 mil. Kč a reálná doba použitelnosti je stanovena jen 

na 5 let. Jako náhradní díly pro případné výměny sjeté části jeřábové dráhy byly pořízeny 

kolejnice za 400 000 Kč. 

Při standardní metodě rovnoměrných účetních odpisů tohoto dlouhodobého majetku 

(stavba – montážní hala) by byl roční odpis:  

 

                             

 

Každých pět let by byl tento rovnoměrný průběh účetních nákladů jednorázově 

narušen poměrně značným účetním nákladem ve výši 1,5 mil. Kč za výměnu jeřábové dráhy. 

Respektuje-li firma účetní principy, bude mezi těmito výměnami tvořit rezervu na náklady 

spojené s výměnou, resp. opravou. Tímto by vyvažovala jednorázový náklad v roce výměny. 

Jestliže účetní jednotka vyčlení jeřábovou dráhu jako tzv. komponentu se 

samostatným režimem účetního odpisování, bude následný účetní postup věrněji odpovídat 

hospodářské skutečnosti: 

 roční odpis jeřábové dráhy = komponenty: 

                               

 

 roční odpis zbývající části montážní haly: 

                                 

 

Po prvních pěti letech dojde k výměně jeřábové dráhy. V té době budou oprávky 

majetku následující: 

 jeřábové dráhy (odpovídají její pořizovací ceně): 

                              

 

 zbývající části montážní haly: 
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 celkové oprávky stavby tak činí: 

                                     

 

Původní a již zcela opotřebovaná jeřábová dráha se vyřadí. Jelikož má nulovou 

zůstatkovou cenu, nebude tato výměna znamenat žádný dodatečný náklad. Pořizovací cena 

nové jeřábové dráhy, vč. náhradního dílu kolejnic a nákladů souvisejících s demontáží, 

montáží, atd., bude 1,7 mil. Kč. 

O pořizovací cenu vyřazené jeřábové dráhy (1,5 mil. Kč) se sníží celková pořizovací 

cena montážní haly (15 mil. Kč – 1,5 mil. Kč) na 13,5 mil. Kč a současně se zvýší o 

pořizovací cenu nové jeřábové dráhy (13,5 mil. Kč + 1,7 mil. Kč) na 15,2 mil. Kč. Případná 

nenulová zůstatková cena komponenty, která by měla být již jen poměrně malá částka, by se 

při výměně jednorázově odepsala do nákladů. 

Dále bude účetní jednotka pokračovat v odpisování podle obdobného scénáře: 

 roční odpis vyměněné jeřábové dráhy: 

                               

 

 roční odpis zbývající části montážní haly (beze změny): 

                                 

 

Názornější porovnání obou metod (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): 
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Odpisová metoda Účetní období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Standardní 

(dlouhodobý 

majetek jako celek) 

odpis montážní 

haly 
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

výměna dráhy 

(oprava) 
- - - - 1 700 - - - - 1 900 

Náklady celkem 

750 750 750 750  2 450 750 750 750 750 2 650 

11 100 

Komponentní 

odpis jeřábové 

dráhy 
300 300 300 300 300 340 340 340 340 340 

odpis zbytku stavby 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Náklady celkem 

975 975 975 975 975 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 

9 950 

Standardní + 

Rezerva na opravu 

dráhy 

odpis montážní 

haly 
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

rezerva na opravu 350 350 350 350 - 1 400 400 400 400 400 - 1 600 

výměna dráhy 

(oprava) 
- - - - 1 700 - - - - 1 900 

Náklady celkem 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 050 1 150 1 150 1 150 1 150 1 050 

11 100 

Tabulka 4-15: Porovnání standardních rovnoměrných účetních odpisů s odpisy komponentními (vlastní tvorba) 

 



4. Praktická aplikace a doporučení 

Stránka | 61  

Náklady všech tří metod se samozřejmě za celou dobu použitelnosti výrobní haly 

(20 let) srovnají. 

4.5 Porovnání účetních a daňových odpisů 

Jak již bylo uvedeno, mnohé české účetní jednotky se nezaobírají výpočtem účetních 

odpisů a ztotožňují daňové odpisy s účetními, i když tento postup neodpovídá podmínkám a 

stavu opotřebení jednotlivých složek majetku, a to z více důvodů: 

 daňové odpisy jsou roční částkou – nezohledňují dobu pořízení majetku a jsou 

stále stejné bez ohledu na skutečnost, zda byl majetek pořízen v lednu, dubnu 

či prosinci, 

 zvlášť metoda zrychlených odpisů zásadně nevystihuje průběh skutečného 

opotřebení majetku, 

 doba životnosti stanovená ZDP nemůže vystihnout předpokládanou dobu 

životnosti v jednotlivých účetních jednotkách a v jednotlivých případech, 

 v případě změny doby životnosti pro účely daňového odpisování jsou měněny i 

účetní odpisy, přestože se reálná doba životnosti změnou ZDP vůbec 

nezměnila. 

Z tohoto postupu samozřejmě plynou návazně i nesporné výhody: 

 snížení administrativní náročnosti spojené s evidencí a aktuálním ocenění 

majetku, 

 není potřeba provádět korekce výsledku hospodaření kvůli různosti odpisů 

v daňovém přiznání, 

 při vyřazení majetku se stále pracuje s jedinou evidenční hodnotou – i zde 

odpadají daňové korekce. 

Třebaže obecné účetní postupy v řadě ohledů nebrání přejímat postupy daňové, je 

třeba mít na paměti pět okolností, ve kterých se účetní a daňové cesty rozcházejí: 

 ocenění investice v některých specifických případech – při nesplnění podmínek 

daňové účinnosti nájemného, při vkladech do základního kapitálu i v řadě 

situací, kdy majetek vkládá do svého podnikání fyzická osoba, 

 v některých případech není daňové odpisování na rozdíl od účetního umožněno 

– tzv. „ekonomický“ vlastník není vlastníkem právním, samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí se vstupní cenou do 40 000 Kč, bezúplatně převedený 
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majetek u finančního leasingu nebo majetek nabytý darem osvobozený od daně 

darovací, 

 metodika odpisování – daňové odpisy nečiní rozdíl, zda byl majetek pořízen 1. 

ledna nebo až 31. prosince,  

 pokračování v odpisování – daně z příjmů nectí změnu vlastníka či nové 

zaevidování majetku a nařizují pokračovat v již dříve započatém daňovém 

odpisování beze změny ocenění i účetní metodiky, 

 některé speciální metody účetního odpisování nelze ani při nejlepší vůli 

ztotožnit s daňovými odpisy – metoda komponentního odpisování. 

Účetní odpisy jsou daňově neúčinným nákladem, naopak daňové odpisy jsou daňově 

účinným nákladem. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je řešen v daňovém přiznání 

k dani z příjmů právnických osob takto: 

 účetní odpisy > daňové odpisy = základ daně se zvyšuje (řádek 50), 

 účetní odpisy < daňové odpisy = základ daně se snižuje (řádek 150). 

Z níže uvedených grafů vyplývá, že průběh účetního a daňového odpisování se 

opravdu liší, že daňové odpisy neodpovídají skutečnému opotřebení majetku. 

 

 

Graf 4-5: Účetní vs. daňové rovnoměrné odpisy (vlastní tvorba) 
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Graf 4-6: Účetní vs. daňové zrychlené odpisy (vlastní tvorba) 

 

4.6 Doporučení 

Z výše uvedených dat v tabulkách vyplývají pro účetní jednotku různé možnosti, jakou 

metodu výpočtu účetních odpisů použít. Vše záleží na tom, jak má zpracované přehledy 

nákladů a výnosů. Jestliže předpokládá, že bude ztrátová, využije metodu časovou zpomalené 

účetní odpisování majetku, neboť je pro ni naprosto zbytečné ještě více navyšovat náklady a 

tím zvyšovat ztrátu. Pokud je naopak zisková, potřebuje snížit hospodářský výsledek, a proto 

využije metodu časovou (popř. výkonovou dle potřeby) zrychlené účetní odpisování majetku, 

aby navýšila maximálně náklady. 

V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Výhodou zrychleného 

odepisování je vykázání nižšího zisku a tím i nižšího základu pro zdanění. Jde v podstatě o 

určitou formu bezúročného úvěru od státu. Zrychlené účetní odpisy snižují vykazovaný účetní 

zisk a tím snižují tlak na jeho vyplácení, např. majitelům, apod. Zrychlené odepisování 

přispívá rovněž k rychlejší obnově a modernizaci majetku podniku. Nevýhodou je riziko 

inflačních tendencí při vysoké míře investování, tlak na předčasné vyřazení strojů a také 

problémy při záběhu výroby vlivem vyšších nákladů a tím i vyšší ceny produkce. S tím 

souvisí i možnost vzniku problémů s odbytem výrobků. Zrychlenou metodu odpisování by 

měly využívat především podniky, které mají poměrně stabilní postavení na trhu. Umožněním 

zrychleného odepisování podporuje stát technický rozvoj a ovlivňuje tak výrazně investiční 

rozhodování podniku, snaží se tak podnítit investování. 

0 

100 

200 

300 

1 2 3 4 5 v
ý

še
 o

d
p

is
u

 (
v

 t
is

. 
K

č)
 

rok 

Účetní vs. daňové zrychlené odpisy 

účetní daňový 



5. Závěr 

Stránka | 64  

5 ZÁVĚR 

Důležitým předpokladem efektivního a bezproblémového fungování podnikatelských 

subjektů je nepochybně orientace v oblasti účetnictví a daní. Naneštěstí se jedná o oblasti, ve 

kterých dochází k víceméně neustálým legislativním změnám. Účetní jednotky tak musí 

vynaložit tím více úsilí, aby všechny tyto změny zaregistrovaly, pochopily jejich význam a 

důsledky, a zároveň se adaptovaly na nové vytvořené podmínky. 

Účetní odpisy a jejich výše jsou přirozeně ovlivněny už oceněním majetku, ze kterého 

se tyto odpisy počítají. ZoÚ umožňuje účetním jednotkám stanovení cenových limitů pro 

některé kategorie dlouhodobého majetku, jinak je však oceňování z účetního pohledu celkem 

striktní záležitostí. Rovněž je možno účetní odpisy ovlivnit volbou způsobu či metody jejich 

výpočtu v odpisových plánech. Účetní jednotky by ale měly pamatovat na hlavní účel odpisů, 

tzn., že by měly co nejvíce „kopírovat“ reálné opotřebení majetku.  

Odpisování dlouhodobého majetku je důležitým nástrojem dodržení zásady opatrnosti 

v účetnictví, kde zobrazuje postupný pokles hodnoty majetku a také je neméně důležitým 

nástrojem daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů. Většina fyzických i právních osob 

k odpisům majetku přistupuje většinou právě z daňového pohledu – zajímá je, o kolik 

maximálně je možné snížit základ daně, příp., zda je možné odpisy přerušit v případě hrozící 

ztráty. Role účetních odpisů je často opomíjena a podřazována právě odpisům daňovým. Jsou 

to ale právě účetní odpisy, které určují, zda účetnictví a účetní závěrka bude nebo nebude 

podávat věrný a poctivý obraz finanční situace jednotky. 

Česká republika již převzala některé metody týkající se dlouhodobého majetku do 

svých účetních předpisů. Jedná se např. o metodu komponentního odpisování nebo zohlednění 

zbytkové hodnoty, ale jejich aplikace je dobrovolná. Bylo by vhodné, kdyby Česká republika 

do svých účetních předpisů zapracovala i další řešení obsažená v IAS/IFRS, aby se jednotlivé 

rozdíly mezi těmito účetními systémy postupně zmenšovaly, a to nejen v oblasti 

dlouhodobého majetku. 
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SEZNAM ZKRATEK  

ČR  Česká republika 

ČÚS  Český účetní standard 

EU  Evropská unie 

ha  hektar 

IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

Kč  koruna česká 

m  metr 

m
2
  metr čtvereční 

MF  Ministerstvo financí 

např.  například 

popř.  popřípadě 

resp.  respektive 

vč.  včetně 

ZC  zůstatková cena 

ZDP  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ZoÚ  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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PŘÍLOHA Č. 1: ROČNÍ ODPISOVÉ SAZBY PRO ROVNOMĚRNÉ 

DAŇOVÉ ODPISY 

 

Roční odpisová sazba pro hmotný majetek 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 20% 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 15% 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 10% 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 
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PŘÍLOHA Č. 2: KOEFICIENTY PRO ZRYCHLENÉ DAŇOVÉ 

ODPISY 

 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

odpisová skupina 
v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 
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PŘÍLOHA Č. 3: PŘEHLED NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH 

METOD ÚČETNÍCH ODPISŮ VČ. DROBNÝCH PŘÍKLADŮ 

(Zdroj: Účetní v praxi 2011/4, dostupné z www.danarionline.cz) 

 

ČASOVÉ ODPISY 

Jak napovídá označení, majetek bude odpisován objektivně úměrně toku času. 

 Lineární – nejjednodušší systém, kdy za každé účetní období odepíšeme rovnoměrně 

stejnou částku (% z původní hodnoty majetku), s výjimkou prvního a posledního 

účetního období, kdy na počátku úměrně zohledníme kratší dobu užívání; celkový 

úhrn odpisů samozřejmě nemůže přesáhnout ocenění majetku. 

o Podle doby použitelnosti – zpravidla půjde o více méně zdařilý kvalifikovaný 

odhad, s okrajovou výjimkou majetku, jehož použitelnost, resp. životnost je 

dána právními předpisy nebo rozhodnutím úřadu (např. u dočasných staveb), 

kdy se přímo nabízí stanovit odpisy přesně po takto danou dobu: 

 Výherní hrací automaty se povolují na dobu pět let (60 měsíců), což je 

v praxi obvykle i doba jejich morálního zastarání, takže je důvodné je 

účetně odpisovat 1/60 ocenění měsíčně.  

 Dočasná stavba povolena stavebním úřadem na tři roky, bude měsíčně 

odpisována z 1/36 apod.  

o Podle odpisové sazby – účetní jednotka rozdělí všechen odpisovaný majetek 

do několika odpisových skupin (např. odkazem na přílohu č. 1 ZDP) a každé 

této odpisové skupině přiřadí paušálně určitou odpisovou sazbu, příp. ještě 

závislou na pořizovací ceně apod.: 

 Např. dlouhodobý hmotný majetek z 1. odpisové skupiny bude 

odpisován všechen 25 měsíců, tj. 4 % měsíčně.  

 Nebo složitěji ještě dle ocenění bude např. dlouhodobý hmotný majetek 

z 1. odpisové skupiny v ocenění do 100 000 Kč bude odpisován 25 

měsíců, v ocenění nad 100 000 Kč již 33 měsíců (3 % měsíčně) apod.  

 Zrychlené – vyznačují se tím, že v prvních letech užívání bude do nákladů zahrnuta 

vyšší částka než později, i zde můžeme rozlišit několik dílčích variant. 

o Stupňovité odpisy – doba použitelnosti se rozdělí do několika úseků a pro 

každý úsek se stanoví jiná odpisová sazba, která bude postupně klesat: 

http://www.danarionline.cz/
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 Např. majetek s dobou použitelnosti odhadovanou na pět let, tato doba 

byla rozdělena na tři úseky 1-2-2 roky, přičemž v jednotlivých úsecích 

budou uplatněny roční odpisové sazby 40-20-10 %, odpisování 

takovéhoto majetku s pořizovací cenou 100 000 Kč pak bude: v prvním 

roce používání (bez ohledu na dobu uvedení do užívání) odepsáno 40 

000 Kč, ve druhém roce 20 000 Kč, ve třetím také 20 000 Kč, ve 

čtvrtém 10 000 Kč a v pátém zbývajících 10 000 Kč.  

o Stejný odpis ze zůstatkové ceny - v každém roce se odpisuje sice stejnou 

odpisovou sazbou ale z klesajícího základu, kterým je doposud neodepsaná 

zůstatková cena (ocenění snížené o oprávky): 

 Např. je stanovena roční odpisová sazba 50 % a hraniční zůstatková 

cena 20 000 Kč, pak majetek za 100 000 Kč bude odpisován: v 1. roce 

50 000 Kč, ve druhém 25 000 Kč (50 % ze základu = 100 000 - 50 

000), ve třetím 12 500 Kč (50 % ze základu = 100 000 - 50 000 - 25 

000), ve čtvrtém roce již poklesla zůstatková cena (12 500 Kč) pod 

hraničních 20 000 Kč, a proto bude v tomto roce majetek jednorázově 

zcela doodepsán.  

 Nebo lze stanovit roční odpisovou sazbu 50 % a zároveň i dobu 

použitelnosti daného majetku na pevný počet let, např. pět let, pak 

bychom postupovali obdobně jako v předešlém příkladu, ovšem ve 

čtvrtém roce bychom odepsali jen 6 250 Kč (50 % ze zůstatkové ceny 

12 500 Kč) a až v posledním pátém roce doodepíšeme zbylých 6 250 

Kč.  

 

VÝKONOVÉ ODPISY 

V těchto případech průběžné účetní odpisování majetku vychází z určitých kvantitativních 

ukazatelů charakteristických pro daný majetek (jako jsou např. tunokilometry u nákladních 

automobilů nebo směny u výrobní linky), obdobně jako při odhadu doby použitelnosti zde 

narážíme na počáteční potíž s neurčitým odhadem celkového produktu, popř. pracovního 

času, který bude majetek schopen zastat. 

 Podle objemu výkonu - u některých výrobních zařízení lze dle parametrů udaných 

výrobcem poměrně přesně určit, kolik výrobků bude schopno vyrobit, pak se nabízí 

touto celkovou částkou podělit pořizovací cenu a získanou odpisovou jednotku poté 
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pravidelně násobit zjištěnou produkcí za účetní období nebo za kalendářní měsíc, čímž 

získáme odpovídající účetní odpis, nejznámější jsou alternativy: 

o Podle množství produkce - přichází do úvahy zvláště u dlouhodobého 

hmotného majetku výrobního charakteru, kde lze objektivně stanovit míru 

opotřebení, resp. životnost v závislosti na množství produkce: 

 Např. podle údajů výrobce lze s pomocí lisu za 1 mil. vyrobit cca 100 

000 tun výlisků, čímž získáme odpisovou jednotku 10 Kč na 1 tunu 

výlisků. Pokud bude v prvém roce vyrobeno přibližně 10 000 tun a v 

následujícím roce kvůli odstávce jen 1 000 tun výlisků, bude tomu 

odpovídat účetní výkonový odpis 100 000 Kč v prvním roce a 10 000 

Kč v roce následujícím.  

o Podle vykázaného využití - často je dosti sporné vázat míru odepsanosti 

přímo na jednotku produkce, naopak jako vhodnější se může jevit obecnější 

parametr, např. ujeté kilometry, spotřebované kilowatthodiny, obrat daného 

provozu, zpracované vstupy, počet výrobků apod.: 

 Např. nákladní vozidlo má vydržet cca 1 mil. km, jeho cena byla 400 

000 Kč, odtud získáme odpisovou jednotku 0,4 Kč/km, v měsících září 

až prosinec automobil najel 1 000, 5 000, 4 000 a 1 000 km, čemuž 

budou odpovídat měsíční účetní odpisy 400, 2 000, 1 600 a 400 Kč 

apod.  

 Podle odpracované doby - u některého majetku je namístě předpoklad, že jeho 

opotřebení lze nejlépe vyjádřit a popsat pracovním vytížením, neboli odpracovanou 

dobou, příp. jednodušeji pracovními směnami: 

o Např. drtič ovoce moštárna pořídila za 100 000 Kč, přičemž výrobce udává 

jeho průměrnou životnost na 50 000 hodin provozu, odtud vyplývá odpisová 

jednotka 2 Kč/hod, v moštárně byl za účetní období drtič v provozu 2 000 

hodin, účetní odpis tak bude činit 4 000 Kč.  

 

SPECIFICKÉ METODY ODPISOVÁNÍ 

V některých případech nevystačíme jen s časovými a výkonovými účetními odpisy, anebo se 

zkrátka účetní jednotka rozhodne pro originální metodiku stanovování účetních odpisů. 

Specifické metody lze očekávat zejména v případě sezónně využívaného majetku (typicky 

půjde o zemědělskou techniku), při odpisu zvířat, nebo třeba u majetku sloužícího smluvně 

zčásti i pro jiné firmy. 


