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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. 


