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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce je věnovat se rozboru účetních a daňových odpisů 

podle platných předpisů. V první části práce vás seznámím s dlouhodobým majetkem, 

jeho rozdělením, charakteristikou, opotřebením a oceněním a dále se věnuji 

z teoretického hlediska daňovým a účetním odpisům. Druhá část je praktická, zde se 

věnuji analýze účetních a daňových odpisů pomocí fiktivních příkladů. V této části taky 

provádím rozboru účetních a daňových odpisů pomocí grafů. V těchto grafech ukazuji 

rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy u metod rovnoměrného a zrychleného 

odpisování. 

Klíčová slova: Dlouhodobý majetek, dlouhodobý hmotný majetek, účetní odpisy, 

daňové odpisy, metody odpisování, technické zhodnocení, zrychlené odpisy, 

rovnoměrné odpisy. 

 

Summary 

The aim of this thesis is to analyze accounting and tax depreciation according to 

valid regulations. In the first part of this thesis I will introduce you to the issues of fixed 

assets, it´s division, characteristics, wear and tear and appreciation. Furthermore I 

analyze accounting and tax depreciation from theoretical point of view. The second part 

of this thesis is practical; it is devoted to the analysis of accounting and tax depreciation 

by using fictitious examples. In this section I also analyze accounting and tax 

depreciation by means of graphs which show the differences between accounting and 

tax depreciation methods for even and accelerated depreciation. 

Key words: Fixed assets, tangible fixed assets, accounting depreciations, tax 

depreciations, depreciation methods, technical evaluation, accelerated depreciations, 

linear depreciations. 
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1 ÚVOD 

Cílem práce je provést analýzu účetních a daňových odpisů, zaměřit se na 

jednotlivé metody odpisování a zjistit jejich vliv na výsledek hospodaření. 

Dlouhodobý majetek má pro firmu zásadní význam a je důležité, aby firma 

s ním uměla hospodařit, protože ovlivňuje základ daně.  

V první části se zabývám charakteristikou dlouhodobého majetku, jeho 

opotřebením a oceněním. V první části se také věnuji účetním a daňovým odpisům a 

jejich metodám odpisování. Zabývám se zde účetním odpisováním, které má tři 

základní metody (metoda časová, výkonová, metoda komponentního odpisování). 

Z časového hlediska můžeme rozdělovat odpisy na rovnoměrné, zrychlené a zpomalené. 

Účetní odpisy vyjadřují jakým způsobem je majetek opotřeben. Dále vás seznamuji s 

daňovými odpisy a jeho metodami. Také daňové odpisování má dvě základní metody, 

které v teoretické části, tak jako u účetních metod, charakterizuji. 

Druhá část práce se zabývá rozborem účetních a daňových odpisů. Rozbor 

aplikuji na fiktivních příkladech.  Nejdříve se věnuji účetním odpisům, ale pouze 

z hlediska časového, tedy metodě rovnoměrné, zrychlené a zpomalené. Výpočet 

rovnoměrných a zrychlených účetních odpisů provádím na fiktivním příkladě, kde jsme 

si pořídili nákladní automobil. Výpočet zpomalených odpisů, kde odepisuji stroj, 

uvádím pouze pro ukázku, tedy nebudu je ve vyhodnocení porovnávat.  Následně se 

věnuji daňovým odpisům, kde počítám také metody rovnoměrné a zrychlené. V rozboru 

se také věnuji technickému zhodnocení jak u účetních odpisů, tak i daňových. 

V poslední části provádím porovnání hodnot získaných z praktické části pomocí 

grafů a tabulek. Porovnávám částky rovnoměrných a zrychlených účetních odpisů 

s částkami rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů. Nejdříve porovnávám 

v grafu odpisy bez technického zhodnocení, poté v dalším grafu porovnávám částky 

s technickým zhodnocením. Jelikož příklady počítám u účetní jednotky s. r. o., je tedy 

zapotřebí vypočíst rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, které mají vliv na daň 

z příjmu. 
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2 Teoretická východiska 

V této části práce charakterizuji dlouhodobý majetek, ocenění, opotřebení a jeho 

odpisování. Dlouhodobý majetek charakterizujeme jak z hlediska daňového, tak 

z hlediska účetního. Dále se v této části věnuji účetním a daňovým odpisům a jejich 

metodám odpisování.  

2.1  Dlouhodobý majetek 

Jednou ze základních složek majetku, kterou využívají podnikatelé ke své 

podnikatelské činnosti, je majetek dlouhodobý. U dlouhodobého majetku je nutno vzít 

na vědomí skutečnost, že účetní a také daňová spotřeba dlouhodobého majetku bývá 

rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. V případě dlouhodobého majetku 

tedy obvykle není možno zahrnout celou pořizovací (resp. vstupní) cenu do účetních a 

potažmo daňových nákladů (výdajů) v jediném účetním a zdaňovacím období, nýbrž 

tato vstupní cena je do nákladů (výdajů) přenášena postupně ve více obdobích. 

Prakticky se tak děje prostřednictvím tzv. odpisů dlouhodobého majetku. [1] 

Dlouhodobý majetek je majetek, který firma používá delší dobu než 1 rok. Firma 

tento majetek nenakupuje za účelem dalšího prodeje.  

Tento majetek dělíme do tří základních skupin:  

1 dlouhodobý hmotný - je majetek, který nám slouží dlouhou dobu a postupně se 

opotřebovává. V praxi tento majetek členíme na movitý majetek, který lze přemisťovat, 

např. stroje, dopravní prostředky, a nemovitý majetek, který přemísťovat nemůžeme, 

např. pozemky, budovy. [2] 

2 dlouhodobý nehmotný majetek – je majetek, který nemá hmotnou podstatu, 

řadíme zde např. patenty, licence, software, koncese, autorská práva. 

3 dlouhodobý finanční majetek – je majetek např. v podobě cenných papírů (akcií, 

dluhopisů). 
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Hmotný majetek z daňového hlediska 

Podle § 26 odst. 2 zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů se hmotným 

majetkem rozumí: 

a) samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč s dobou 

použitelnosti déle než 1 rok 

b) budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek 

c) stavby 

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodností delší než 3 roky 

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

f) jiný majetek vymezený v § 26 odst. 3 zákona č.586/1992 Sb. o daních 

z příjmů  

jiným majetkem se rozumí: 

technické zhodnocení a výdaje otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud 

nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku s výjimkou 

uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f, 

- technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 

- výdaje hrazené uživatelem, které podle zvláštních předpisů nebo podle 

daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je 

předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve 

smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč. [5] 

 

Dlouhodobý majetek z účetního hlediska 

 Z účetního hlediska majetek rozdělujeme do dvou skupin, první skupinou je 

majetek dlouhodobý a druhou skupinou je majetek krátkodobý. Podle § 19 odst. 7 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je dlouhodobý majetek takový, který má dobu 

použitelnosti delší než 1 rok. Zbylý majetek je brán jako krátkodobý, tedy má dobu 

použitelnosti kratší než 1 rok. 
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Z účetního hlediska považujeme za dlouhodobý majetek pozemky, stavby, 

otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, technické rekultivace, byty, nebytové prostory, 

předměty z drahých kovů, samostatné movité věci a soubory movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok, 

pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý 

majetek, jiným dlouhodobým majetkem jsou ložiska nevyhrazeného nerostu, umělecká 

díla. [7] 

2.1.1 Opotřebení dlouhodobého majetku 

Jedním z hlavních znaků dlouhodobého majetku je jeho opotřebovávání. 

Dlouhodobý majetek se opotřebovává, a proto podniky postupně přenášejí jeho hodnotu 

do nákladů.  

Opotřebení může být morální nebo fyzické. Morálním opotřebením se rozumí 

např. zastaralost stroje, v důsledku technologického zastarávání. Fyzické opotřebení je 

takové, kdy dochází k určitému poškození z důvodu používání, např. ke korozi 

součástek. 

Opotřebení dlouhodobého majetku, jak hmotného či nehmotného se vyjadřují 

pomocí odpisů. 

2.1.2 Oceňování dlouhodobého majetku 

Oceňování je důležité pro správné určení hodnoty majetku.  Tato hodnota je 

nezbytná pro výpočet účetních a daňových odpisů. Po ocenění majetek zavádíme do 

účetnictví a odepisujeme jej. 

Majetek oceňujeme vstupní cenou, která se liší podle způsobu pořízení majetku. 

V § 24 odst. 2 zákona o účetnictví stanoví, že účetní jednotky oceňují majetek ke 

dvěma základním okamžikům 

1) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsobem podle § 25 zákona o 

účetnictví, 
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2) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní 

závěrka sestavuje, způsoby podle § 27, rovněž i toto ocenění je povinna 

zaznamenat v účetních knihách 

Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení vstupní cenou: 

a)  pořizovací cena – skutečná cena majetku včetně nákladů spojených 

s pořízením tohoto majetku, tento typ vstupní ceny se používá, pokud se 

majetek pořizuje dodavetelsky, tzn. nákupem, 

b) reprodukční pořizovací cena – stanovuje se tehdy, jestliže nemáme doklad 

o ceně majetku, hodnotu poté stanovuje odhadce, tento typ vstupní ceny se 

používá, pokud se majetek pořizuje darem, převodem z osobního užívání do 

podnikání apod., 

c) vlastními náklady – sečtou se všechny náklady, které souvisely s výrobou 

majetku, tento typ vstupní ceny se používá, pokud se majetek pořizuje ve 

vlastní režii. [7] 

2.2  Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Odpis je peněžité vyjádření opotřebení majetku. Účetní odpisy se řídí předpisy, 

které jsou definovány v zákoně o účetnictví. Daňové odpisy jsou definovány v zákoně o 

dani z příjmu. 

Z pohledu firmy mají odpisy dvojí funkci, je to funkce nákladová a funkce 

zdrojová. Nákladovou se rozumí přenášení hodnoty dlouhodobého majetku do nákladů, 

zdrojová funkce je taková, která je zdrojem financí, např. nákup nových automobilů, 

strojů apod. [3] 

2.2.1 Účetní odpisy 

Při účetním odpisování je zapotřebí podle zákona o účetnictví vytvořit tzv. 

odpisový plán. V odpisovém plánu stanovujeme metodu odpisování a dobu odpisování. 

Účetnictví má odrážet věrný obraz skutečnosti, a proto by měly účetní odpisy 

vyjadřovat reálnou skutečnost, tedy doba odpisování by měla odpovídat skutečné době 

používání majetku.  
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Účetní odpisy musí vést účetní jednotka povinně podle účetních předpisů.[1] 

Účetní odpisy mají tři základní metody odpisování:  

 

1 metoda časová – metoda, u které je zapotřebí stanovit dobu používání 

dlouhodobého hmotného majetku, 

2 metoda výkonová – metoda, u které se odpisuje v závislosti na výkonech, 

3 metoda komponentního odpisování – metoda, která povoluje zařadit 

majetek, který by se jinak považoval za jeden celek, na samostatné položky 

dlouhodobého hmotného majetku. Lze použít u staveb, bytů, nebytových 

prostorů a samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí. 

Z časového hlediska dále můžeme toto odepisování dělit:  

1 rovnoměrné účetní odpisy – tuto metodu můžeme aplikovat u majetku, u 

kterého dochází k opotřebovávání rovnoměrně, 

2 zrychlené účetní odpisy - obvykle se používá u takového majetku, který 

ztrácí hodnotu v prvních letech odpisování, 

3 zpomalené účetní odpisy – opak zrychlených odpisů, tedy tuto metodu 

používáme obvykle tam, kde víme, že majetek bude ztrácet hodnotu na konci 

své životnosti. [1] 

 

Vzorce pro výpočet jednotlivých metod jsou v praktické části této práce. 

2.2.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou vymezeny v zákoně o dani z příjmu. Na rozdíl od odpisů 

účetních nemusíme daňové odpisy povinně uplatňovat, tedy nejsou povinné.  

V příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy hmotného majetku 

rozděleny do 6 odpisových skupin. [3]  

Každá odpisová skupina má odlišnou dobu odpisování. Tabulku s odpisovými 

skupinami a dobou odpisování najdete v druhé části této práce. 
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Daňové odpisy mají dvě základní metody odpisování:  

 

1 rovnoměrné odpisování – metoda, u které počítáme odpisy pomocí sazeb, 

v prvním roce je odpis menší, následující léta jsou odpisy ve stejné výši, tyto sazby 

stanovuje zákon o daních z příjmů. 

2 zrychlené odpisování – metoda, ve které nevypočítáváme odpisy pomocí roční 

odpisové sazby jako u rovnoměrného odpisování. Používáme zde koeficienty pro 

zrychlené odpisování, které jsou dány zákonem o dani z příjmu.  

Tabulky se sazbami a koeficienty najdeme v druhé části této práce. 

2.2.3 Technické zhodnocení 

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní nebo zůstatkovou cenu dlouhodobého 

majetku ve zdaňovacím období, ve kterém je zařazeno do užívání. 

V zákoně o účetnictví technické zhodnocení není vymezeno. Vymezuje ho §33 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technické zhodnocení podle tohoto zákona 

je definováno jako výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, 

rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku za jedno 

zdaňovací období částku 40 000 Kč. [5] 

Tento zákon také vymezuje pojmy rekonstrukce a modernizace. Rekonstrukcí se 

rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. Modernizací se pak rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku. [5] 
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3 ROZBOR ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ODPISŮ 

V praktické části budu provádět rozbor účetních a daňových odpisů. Rozbor 

odpisů aplikuji na fiktivních příkladech. U účetních odpisů se budu věnovat metodě 

rovnoměrné, zrychlené a zpomalené. Výpočet daňových odpisů budu provádět na 

metodě rovnoměrné a zrychlené. 

3.1  Účetní odpisy  

Při výpočtu účetních odpisů se věnuji pouze metodě časové, tedy odpisům 

rovnoměrným, zrychleným a zpomaleným. Výpočty rovnoměrných a zrychlených 

odpisů provedu na fiktivním příkladě, ve kterém jsme si pořídili nákladní automobil. 

Zpomalené odpisy budu počítat pouze pro ukázku, a to na příkladě, ve kterém jsme si 

pořídili stroj. Budu také počítat technické zhodnocení nákladního automobilu, ale jen u 

metody rovnoměrné. 

3.1.1 Rovnoměrné účetní odpisy 

U rovnoměrných odpisů používáme tento vztah: 

 

    
t

VC
O   [Kč]                [1]

       

 

O – odpis 

VC – vstupní cena 

t – doba odpisování 

 

Naše společnost MP, s.r.o., která se zabývá lomovým dobýváním, si pořídila 

v roce 2011 nákladní automobil. Pořizovací cena nákladního automobilu byla 2 999 999 

Kč. Tento automobil byl zařazený do užívání 23. 4. 2011. Podle odpisového plánu tato 

společnost začne odpisovat od prvního dne následujícího měsíce po datu zařazení tohoto 

majetku do užívání. Automobil budeme používat 5 let. 
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Výpočet účetních rovnoměrných odpisů nákladního automobilu: 

Prvním rokem je 2011, v tomto roce můžeme odepsat 8 měsíců, protože 

odpisovat začínáme až 1. 5. 2011, tudíž výpočet bude vypadat takto: 

 

Rok 2011  Kč  402000999,87 401
12

8

5

999 999 2
O   

V letech 2012-2015 odpisujeme všech 12 měsíců. 

 

Rok 2012 Kč  000 60080 999, 599
5

999 999 2
O    

Rok 2013 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O    

Rok 2014 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O   

Rok 2015 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O   

Jelikož v roce 2011 jsme odpisovali 8 měsíců, můžeme v roce 2016 odepsat 

pouze 4 měsíce. Pro tento rok výpočet bude následující: 

 

Rok 2016 Kč  000 198999,93 197
12

4

5

999 999 2
O   

V tomto roce vyšel odpis 198 000 Kč, ale naše společnost může odpisovat pouze 

do výše VC a tak tedy za rok 2016 může odepsat 197 999 Kč 
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Tabulka 1 - rovnoměrné účetní odpisy nákl. automobilu v roce 2009-2014 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 402 000 Kč 2 597 999 Kč 

2012 600 000 Kč 1 997 999 Kč 

2013 600 000 Kč 1 397 999 Kč 

2014 600 000 Kč 797 999 Kč 

2015 600 000 Kč 197 999 Kč 

2016 197 999 Kč 0 Kč 

Celkem 2 999 999 Kč - 

 

Na tomto příkladě si ukážeme, jak bychom postupovali v případě modernizace. 

V roce 2013 jsme do tohoto nákladního automobilu investovali 100 000 Kč.  

Z důvodu modernizace turbodmychadla, převodovky a instalování klimatizace 

dojde k technickému zhodnocení. 

Výpočet rovnoměrných účetních odpisů s technickým zhodnocením nákladního 

automobilu: 

Rok 2011 Kč  000 402499,87 401
12

8

5

999 999 2
O   

Rok 2012 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O   

V roce 2013 došlo k technickému zhodnocení ve výši 100 000 Kč, tuto hodnotu 

přičteme k počáteční ceně automobilu. 

Rok 2013 Kč  000 620999,80 619
5

000 100999 999 2
O 


   

Rok 2014 Kč  000 620999,80 619
5

000 100999 999 2
O 


  

Rok 2015 Kč  000 620999,80 619
5

000 100999 999 2
O 
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v roce 2016 odepíšeme zbytek do výše vstupní ceny automobilu včetně 

technického zhodnocení. 

 

Rok 2016                     Kč  999 237000) 620(3000 600000 402999) 099 (3O   

Tabulka 2 - odpisování při technickém zhodnocení 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 402 000 Kč 2 597 999 Kč 

2012 600 000 Kč 1 997 999 Kč 

2013 620 000 Kč 1 477 999 Kč 

2014 620 000 Kč 857 999 Kč 

2015 620 000 Kč 237 999 Kč 

2016 237 999 Kč 0 Kč 

Celkem 3 099 999 Kč  

 

3.1.2 Zrychlené účetní odpisy 

Vzorec pro zrychlené účetní odpisy je následující: 

    
1)(tt

i)1(tVC2
O




  [Kč]                  [1] 

O – odpis 

VC – vstupní cena 

t – doba odpisování 

i – rok odpisování 

 

Na stejném příkladě si ukážeme, jak bude probíhat výpočet pro zrychlené 

odpisování.  

Naše společnost MP, s.r.o., která se zabývá lomovým dobýváním, si pořídila 

v roce 2011 nákladní automobil. Pořizovací cena nákladního automobilu byla 2 999 999 

Kč. Tento automobil byl zařazený do užívání 23. 4. 2011. Podle odpisového plánu tato 
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společnost začne odpisovat od prvního dne následujícího měsíce po datu zařazení tohoto 

majetku do užívání. Automobil budeme používat 5 let. 

 

Výpočet zrychlených účetních odpisů nákladního automobilu: 

 

V prvním roce odepíšeme 8 měsíců 

 

Rok 2011  Kč  667 666666,44 666
12

8

1)(55

1)1(5999 999 22
O 




  

 

V roce 2012 odepíšeme za první období ještě 4 měsíce a pak jako druhé období 

8 měsíců. 

 

Rok 2012  

Kč  667 866666,36 866333,16 533333,20 333

12

8

1)(55

2)1(5999 999 22

12

4

1)(55

1)1(5999 999 22
O














 

 

V roce 2013 zbylé 4 měsíce z druhého období a následně dalších 8 měsíců 

z třetího období a obdobně budeme pokračovat i u dalších let. 

Rok 2013    

 

Kč  667 666666,45 666999,87 399666,58 266

12

8

1)(55

3)1(5999 999 22

12

4

1)(55

2)1(5999 999 22
O














 

 

Rok 2014   

Kč  667 466666,51 466666,58 266999,93 199

12

8

1)(55

4)1(5999 999 22

12

4

1)(55

3)1(5999 999 22
O














 

 

Rok 2015 

Kč  667 266666,58 266333,29 133333,29 133

12

8

1)(55

5)1(5999 999 22

12

4

1)(55

4)1(5999 999 22
O














 

 

Rok 2014  Kč  667 66666,64 66
12

4

1)(55

5)1(5999 999 22
O 




  

 



Marek Puškár: Účetní a daňové odpisy 

2014  13 

 

V roce 2014 může odepsat jen do výše vstupní ceny, a to tedy 66 664 Kč 

 
Tabulka 3 - zrychlené účetní odpisy - nákladní automobil 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 666 667 Kč 2 333 332 Kč 

2012 866 667Kč 1 466 665 Kč 

2013 666 667 Kč 799 998 Kč 

2014 466 667 Kč 333 331 Kč 

2015 266 667 Kč 66 664 Kč 

2016 66 664 Kč 0 Kč 

Celkem 2 999 999 Kč  

 

3.1.3 Zpomalené účetní odpisy 

Vzorec pro zpomalené odpisování je následující: 

1)(tt

iVC2
O




  [Kč]                    [1] 

O – odpis 

VC – vstupní cena 

t – doba odpisování 

i – rok odpisování 

 

Ve stejné společnosti, kde jsme odepisovali nákladní automobil, jsme si pořídili 

stroj, který potřebujeme při lomovém dobývání. Tento stroj jsme se rozhodli odepisovat 

zrychleně po dobu 5 let. Tento stroj jsme zakoupili 18. prosince 2011. Odepisovat jsme 

začali od následujícího měsíce. Vstupní cena stroje byla 250 000 Kč. 
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Výpočet zpomalených účetních odpisů stroje: 

 

Rok 2012 Kč  667 16666,67 16
1)(55

1000 2502
O 




  

Rok 2013 Kč  334 33333,33 33
1)(55

2000 2502
O 




  

Rok 2014 Kč  000 50
1)(55

3000 2502
O 




  

Rok 2015 Kč  667 66666,67 66
1)(55

4000 2502
O 




   

Rok 2016 Kč  334 83333,33 83
1)(55

5000 2502
O 




  

V roce 2016 nám vyšel odpis 83 334 Kč, my však můžeme odepisovat jen do 

výše VC a tedy můžeme odepsat v částce 83 332 Kč. 

Tabulka 4 - zpomalené účetní odpisy stroje 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2012 16 667 Kč 233 333 Kč 

2013 33 334 Kč 199 999 Kč 

2014 50 000 Kč 149 999 Kč 

2015 66 667 Kč 83 332 Kč 

2016 83 332 Kč 0 Kč 

Celkem        250 000 Kč - 

 

3.2   Daňové odpisy 

Při výpočtu daňových odpisů se budu věnovat metodě rovnoměrné i zrychlené. 

Výpočty opět budu provádět na fiktivním příkladě, ve kterém jsme si pořídili nákladní 
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automobil. Také budu počítat technické zhodnocení u nákladního automobilu jak u 

metody rovnoměrné, tak u metody zrychlené. 

Důležité je, aby účetní jednotka zařadila majetek do správné odpisové skupiny. 

Tabulka č. 5 zobrazuje rozdělení majetku do jednotlivých odpisových skupin. 

V příkladě, kde provedu odpisy nákladního automobilu, budu pracovat s odpisovou 

skupinou č. 2. 

 
Tabulka 5 - třídění hmotného majetku do odpisových skupin 

Odpisová skupina Vybrané položky Doba odpisování 

1 Kancelářské stroje, počítače, chovné stáda…    3 roky 

2 Stroje, jeřáby, automobily, nábytek… 5 let 

3 Výtahy, lodě, lokomotivy, turbíny… 10 let 

4 Koupaliště, komíny, kolejové dráhy… 20 let 

5 Mosty, dálnice, silnice, čerpací vrty… 30 let 

6 Muzea, knihovny, školy, budovy…           50 let 

 

3.2.1. Rovnoměrné daňové odpisy 

Pro výpočet rovnoměrných odpisů používáme tyto vztahy: 

 

v 1. roce odpisování O = (VC / 100) * sazba pro 1. rok odpisování [Kč]                  

v dalších letech O = (VC / 100) * sazba pro další roky odpisování [Kč]            

technické zhodnocení  O = Zvýšená (VC / 100) * sazba pro zvýšenou VC [Kč]       [1] 

O – odpis 

VC – vstupní cena 

 

Výpočty provádíme pomocí sazeb, které jsou stanoveny zákonem o daních 

z příjmů. Údaje nutné pro výpočet rovnoměrných odpisů nákladního automobilu 

najdeme v tabulce č. 6 a v tabulce č. 9 v odpisové skupině č. 2. 

Roční sazby v tabulce č. 7 může použít poplatník s převážně zemědělskou a 

lesní výrobou, přičemž je prvním odpisovatelem majetku. Roční sazby uvedené 
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v tabulce č. 8 může použít vlastník, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění a 

úpravu vod. [5] 

Tabulka 6 - roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená VC 

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 

 
Tabulka 7 - roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce o 20 % 

Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená VC 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

 
Tabulka 8 - roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce o 15 % 

Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená VC 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

 

Tabulka 9 - roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce o 10 % 

Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Zvýšená VC 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

 

Naše společnost MP, s.r.o., pořídila v roce 2011 nákladní automobil. Pořizovací 

cena nákladního automobilu byla 2 999 999 Kč. Tento automobil byl zařazený 
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v průběhu roku 2011. Odpisujeme rovnoměrně, nákladní automobil je zařazený ve       

2. odpisové skupině. Odpisová skupina 2 odpisuje majetek po dobu 5 let. Nejsme 

prvním majitelem. 

Výpočet rovnoměrných daňových odpisů nákladního automobilu: 

Podle tabulky č. 6 budu pracovat s ročními odpisovými sazbami 11 a 22,25. 

V prvním roce se použije sazba 11 a v dalších letech 22,25. 

Rok 2011 Kč  000 330999,89 329
100

11999 999 2
O 


  

Rok 2012 Kč  500 667499,78 667
100

22,25999 999 2
O 


  

Rok 2013 Kč  500 667499,78 667
100

22,25999 999 2
O 


  

Rok 2014 Kč  500 667499,78 667
100

22,25999 999 2
O 


  

Rok 2015 Kč  499 667499,78 667
100

22,25999 999 2
O 


  

Jako u účetních odpisů v roce 2015 by nám měl vyjít odpis 667 500 Kč. 

Můžeme odpisovat pouze do výše VC, proto výše posledního odpisu je 667 499 Kč 

Tabulka 10 - rovnoměrné daňové odpisy nákladního automobilu 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 330 000 Kč 2 669 999 Kč 

2012 667 500 Kč 2 002 499 Kč 

2013 667 500 Kč 1 334 999 Kč 

2014 667 500 Kč 667 499 Kč 

2015 667 499 Kč 0 Kč 

Celkem 2 999 999 Kč - 
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Pokud bychom však byli prvním vlastníkem tohoto nákladního automobilu, 

mohli bychom použít sazby pro první rok 21 a další léta 19,75. Potom by výpočty byly 

takové: 

Rok 2011 Kč  000 630999,79 629
100

21999 999 2
O 


  

Rok 2012 Kč  500 592499,80 592
100

19,75999 999 2
O 


  

Rok 2013 Kč  500 592499,80 592
100

19,75999 999 2
O 


  

Rok 2014 Kč  500 592499,80 592
100

19,75999 999 2
O 


  

Rok 2015 Kč  499 592499,80 592
100

19,75999 999 2
O 


  

Tabulka 11 - rovnoměrné odpisování nákl. automobilu při sazbách 21 a 19,75 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 630 000 Kč 2 369 999 Kč 

2012 592 500 Kč 1 777 499 Kč 

2013 592 500 Kč 1 184 999 Kč 

2014 592 500 Kč 592 499 Kč 

2015 592 499 Kč 0 Kč 

Celkem 2 999 999 Kč - 

 

Tak jako u účetních odpisů vypočítám technické zhodnocení i u rovnoměrných a 

zrychlených odpisů, opět na stejném příkladě. 

Příklad: Naše společnost MP, s.r.o., pořídila v roce 2011 nákladní automobil. 

Pořizovací cena nákladního automobilu byla 2 999 999 Kč. Tento automobil byl 

zařazený v průběhu roku 2011. V roce 2013 jsme do tohoto nákladního automobilu 

investovali 100 000 Kč za účelem modernizace. Odpisujeme rovnoměrně, nákladní 
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automobil je zařazený ve 2. odpisové skupině. Odpisová skupina 2 odpisuje majetek po 

dobu 5 let. 

Rok 2011 a 2012 počítáme podle základní roční odpisové sazby a to 11 a 22,25 

Rok 2011 Kč  000 330999,89 329
100

11999 999 2
O 


  

Rok 2012  Kč  500 667499,78 667
100

22,25999 999 2
O 


  

V roce 2013 došlo k modernizaci, a proto používáme roční odpisovou sazbu pro 

zvýšenou vstupní cenu. Tato sazba činí 20. 

Rok 2013 Kč  000 620999,80 619
100

20999 099 3
O 


  

Rok 2014 Kč  000 620999,80 619
100

20999 099 3
O 


  

Rok 2015 Kč  000 620999,80 619
100

20999 099 3
O 


  

V roce 2016 může odepsat zbytek do výše zvýšené vstupní ceny. 

Rok 2016 Kč  499 242000) 620(3500 667000 330999 099 3O   

 

Tabulka 12 - rovnoměrné odpisování nákl. automobilu s technickým zhodnocením 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 330 000 Kč 2 669 999 Kč 

2012 667 500 Kč 2 002 499 Kč 

2013 620 000 Kč 1 482 499 Kč 

2014 620 000 Kč 862 499 Kč 

2015 620 000 Kč 242 499 Kč 

2016 242 499 Kč 0 Kč 

Celkem      3 099 999 Kč - 
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3.2.2 Zrychlené daňové odpisování 

Jak píši v teoretické části, zrychlené daňové odepisování se provádí pomocí 

koeficientů. Tyto koeficienty uvádím v následující tabulce. 

 
Tabulka 13 - koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 
První rok odpisování 

(K1) 

Další roky odpisování 

(K2) 

Zvýšená VC 

(K3) 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Vzorec pro zrychlený daňový odpis v prvním roce odpisování: 

O = VC / K1 [Kč]                    [1] 

Vzorec pro zrychlený daňový odpis v dalších letech odpisování: 

O = (2.ZC) / (K2-n) [Kč]                   [1] 

 

O – odpis 

VC – vstupní cena 

ZC – zůstatková cena 

K1 – koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce 

K2 – koeficient pro zrychlené odpisování v dalších letech 

n – počet let, ve kterých byl majetek odpisován 

 

Příklad: Naše společnost MP, s.r.o., pořídila v roce 2011 nákladní automobil. 

Pořizovací cena nákladního automobilu byla 2 999 999 Kč. Tento automobil byl 

zařazený v průběhu roku 2013. Odpisujeme zrychleně, nákladní automobil je zařazený 
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ve 2. odpisové skupině. Odpisová skupina 2 odpisuje majetek po dobu 5 let. Nejsme 

prvním majitelem. 

Rok 2011 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O   

Rok 2012 Kč  000 960999,60 959
16

999 399 22
O 




  

Rok 2013 Kč  000 720999,50 719
26

999 439 12
O 




  

Rok 2014 Kč  000 480999,30 479
36

999 7192
O 




  

Rok 2015 Kč  999 239
46

999 2392
O 




  

 

Tabulka 14 - zrychlené odpisování nákl. automobilu 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 600 000 Kč 2 399 999 Kč 

2012 960 000 Kč 1 439 999 Kč 

2013 720 000 Kč 719 999 Kč 

2014 480 000 Kč 239999 Kč 

2015 239 999 Kč 0 Kč 

Celkem 2 999 999 Kč - 

 

U rovnoměrných odpisů jsme si ukázali, jak by se počítaly odpisy, pokud 

bychom byli prvním vlastníkem, proto taky u zrychlených odpisů vypočítám odpisy pro 

prvního vlastníka.  

Rok 2011 ceny   vstupníze % 10  Kč  999,80 599
5

999 999 2
O 

 Kč  000 900999,70 899999,90 299999,80 599O   
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Pokud budeme prvním vlastníkem, můžeme v prvním roce zvýšit odpis o 10 % 

vstupní ceny nákladního automobilu o 299 999,9 Kč. Odpis za rok 2011 po 

zaokrouhlení by činil 900 000 Kč. 

Rok 2012 Kč  000 840999,60 839
16

999 099 22
O 




  

Rok 2013 Kč  000 630999,50 629
26

999 259 12
O 




  

Rok 2014 Kč  000 420999,33 419
36

999 6292
O 




  

Rok 2015 Kč  999 209
46

999 2092
O 




  

Tabulka 15 - zrychlené odpisování u prvního majitele 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 900 000 Kč 2 099 999 Kč 

2012 840 000 Kč 1 259 999 Kč 

2013 630 000 Kč 629 999 Kč 

2014 420 000 Kč 209 999 Kč 

2015 209 999 Kč 0 Kč 

Celkem       2 999 999 Kč - 

 

V následujícím příkladu opět budeme vycházet ze stejného příkladu, jiný bude 

pouze v tom, že dojde v roce 2013 k technickému zhodnocení. 

Příklad: Naše společnost MP, s.r.o., si pořídila v roce 2009 nákladní automobil. 

Pořizovací cena nákladního automobilu byla 2 999 999 Kč. Tento automobil byl 

zařazený v průběhu roku 2011. V roce 2013 jsme do tohoto nákladního automobilu 

investovali 100 000 Kč za účelem modernizace. Odpisujeme rovnoměrně, nákladní 

automobil je zařazený ve 2. odpisové skupině. Odpisová skupina 2 odpisuje majetek po 

dobu 5 let. 
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Rok 2011 Kč  000 600999,80 599
5

999 999 2
O   

Rok 2012 Kč  000 960999,60 959
16

999 399 22
O 




  

Rok 2013 Kč  000 616999,60 615
5

000) 100999 439 (12
O 


  

Rok 2014 Kč  000 462999,50 461
15

999 9232
O 




  

Rok 2015 Kč  000 308999,30 307
25

999 4612
O 




   

Rok 2016 Kč  999 153
35

999 1532
O 




  

Tabulka 16 - zrychlené odpisování nákl. automobilu s s techn. zhodnocením 

Rok Odpis Zůstatková cena 

2011 600 000 Kč 2 399 999 Kč 

2012 960 000 Kč 1 439 999 Kč 

2013 616 000 Kč 923 999 Kč 

2014 462 000 Kč 461 999Kč 

2015 308 000 Kč 153 999 Kč 

2016 153 999 Kč 0 Kč 

Celkem       3 099 999 Kč - 
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4 VYHODNOCENÍ 

 

Graf 1 - porovnání odpisů nákladního automobilu bez technického zhodnocení 

 

V grafu č. 1 porovnávám hodnoty odpisů nákladního automobilu. Porovnávám 

účetní odpisy rovnoměrné, zrychlené a odpisy daňové rovnoměrné a zrychlené. U 

daňových odpisů pracuji s hodnotami pro druhého majitele nákladního automobilu. 

V prvním roce odpisování nákladního automobilu je daňový odpis rovnoměrný, 

naopak největší je odpis účetní zrychlený. V druhém roce je největší odpis daňový 

zrychlený, po něm účetní zrychlený.  Následuje daňový odpis rovnoměrný a nejmenší je 

tedy odpis účetní rovnoměrný. Od druhého roku odpisování se rovnoměrné odpisy 

nemění až do pátého roku odpisování, kdy automobil u daňového rovnoměrného odpisu 

je zcela odepsán, ale účetní ještě odepisuje zbylé měsíce v šestém roku odepisování. 

Oproti rovnoměrným tedy zrychlené odpisy jak daňové tak účetní klesají od druhého 

roku odepisování. Daňové končí pátý rokem odepisování, účetní zrychlené končí 

šestým rokem, ve kterém se opět odepíší zbylé měsíce. 
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Graf 2 - porovnání odpisů nákladního automobilu s technickým zhodnocením 

 

V grafu č. 2 porovnávám odpisy nákladního automobilu s technickým 

zhodnocením. Do tohoto grafu jsem si vybral účetní odpisy rovnoměrné a daňové 

odpisy zrychlené a rovnoměrné. V prvním roce je nejmenší odepsaná částka u odpisu 

daňového rovnoměrného a největší částka u daňového zrychleného. Ve druhém roce 

odpisování je nejmenší částka u účetního rovnoměrného. V třetím roce je odpis u všech 

metod téměř stejný. Od třetího roku se účetní rovnoměrné a daňové rovnoměrné odpisy 

opět téměř rovnají. V posledním roce je nejmenší odepsána částka u daňového 

zrychleného odpisu. Při technickém zhodnocení se doba odpisování prodlužuje a tedy i 

daňové odpisy se odepisují do šestého roku. 

U účetní jednotky s.r.o. uvádíme v daňovém přiznání k dani z příjmů 

právnických osob výsledek hospodaření. Do tohoto přiznání zprvu zapisujeme výsledek 

hospodaření, který máme zaznamenaný v účetnictví, tedy i s účetními odpisy. Poté 

následují řádky, kde dochází k rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. 

Jestliže se účetní odpisy rovnají daňovým, základ daně se neupravuje, v případě, 

že dojde k situaci, kdy účetní odpisy jsou větší než daňové odpisy, rozdíl přičteme 
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k základu daně. V situaci kdy, účetní odpisy jsou menší než daňové, odečteme rozdíl od 

základu daně. 

V praktickém provedení by to vypadalo následovně. Naše účetní jednotka vedla 

po celou dobu odepisování účetní zrychlené odpisy a daňové zrychlené odpisy. 

V tabulce č. 17 uvádím výsledné hodnoty, kdy v roce 2011 byl účetní odpis větší než 

daňový a rozdíl činil 66 667 Kč, tedy rozdíl bychom přičítali k základu daně. V letech 

2012-2014 účetní odpisy byly menší, konkrétně v roce 2012 činil rozdíl 93 333 Kč, 

2013 činil 53 333 Kč, 2014 činil 13 333 Kč, došlo by tedy k odečítání od základu daně. 

V roce 2015 a 2016 byly větší účetní odpisy a tedy opět za toto období bychom rozdíl 

přičítali k základu daně, konkrétně v roce 2015 byl rozdíl 26 668 Kč a v roce 2016 činil 

66 664 Kč. 

Tabulka 17 - vliv na daň, rozdíly mezi účetními zrychlenými a daňovými zrychlenými odpisy 

Rok Rozdíl Základ daně 

2011 66 667 Kč + 

2012 93 333 Kč - 

2013 53 333 Kč - 

2014 13 333 Kč - 

2015 26 668 Kč + 

2016 66 664 Kč + 

 

V tabulce č. 18 uvádím výsledné hodnoty, když bychom vedli  účetní 

rovnoměrné a daňové rovnoměrné odpisy. V roce 2011 činil rozdíl 72 000 Kč, zde byly 

větší účetní odpisy a došlo tedy k přičítání k základu daně. V roce 2012-2014 byly větší 

daňové odpisy, a to o 67 500 Kč, došlo k odečítání od základu daně. Taktéž v roce 

2015, ale v částce 67 499 Kč. V roce 2016 byly účetní odpisy větší než daňové, a to 

v částce 197 999 Kč. 

Tabulka 18 - vliv na daň, rozdíl účetních rovnoměrných a daňových rovnoměrných odpisů 

Rok Rozdíl Základ daně 

2011 72 000 Kč + 

2012 67 500 Kč - 

2013 67 500 Kč - 

2014 67 500 Kč - 

2015 67 499 Kč - 

2016 197 999 Kč + 
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V praktické části jsem také počítal technické zhodnocení u nákladního 

automobilu. Pokud by tedy došlo k technickému zhodnocení a vedli bychom účetní 

rovnoměrné a daňové rovnoměrné odpisy, tak bychom došli k hodnotám uvedených 

v tabulce č. 19 

Tabulka 19 - vliv na daň, rozdíl mezi rovnoměrnými účetními a daňovými odpisy s techn. zhodnocením 

Rok Rozdíl Základ daně 

2011 72 000 Kč + 

2012 67 500 Kč - 

2013 0 Kč = 

2014 0 Kč = 

2015 0 Kč = 

2016 4 500 Kč - 

 

 V roce 2011 by rozdíl činil 72 000 Kč a došlo by k přičítání k základu daně, 

protože účetní odpisy byly větší než daňové odpisy. V roce 2012 by byly vyšší daňové 

odpisy o 67 500 Kč, došlo by k odečítání od základu daně. V letech 2013-2015 bychom 

základ daně neupravovali, protože odpisy účetní se rovnaly odpisům daňovým. 

V posledním roku by rozdíl činil 4 500 Kč ve prospěch daňových odpisů, došlo by 

k odečítání od základu daně. 
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5 ZÁVĚR 

V této práci jsem se věnoval problematice dlouhodobého majetku a jeho 

odpisování. Cílem mé práce bylo provést rozbor účetních a daňových odpisů a jejich 

jednotlivým metodám.  

V první části jsem se snažil co nejlépe charakterizovat dlouhodobý majetek a 

odpisy. Cílem tedy bylo seznámit s teoretickými poznatky ohledně dlouhodobého 

majetku, jeho ocenění, opotřebení a metodami odepisování. Dlouhodobý majetek jsem 

charakterizoval jak z hlediska daňového, tak z hlediska účetního, protože dlouhodobý 

majetek a odpisy vymezuje zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmů. Také jsem se 

snažil co nejlépe vysvětlit daňové a účetní odpisování a jejich metody. V práci jsem zabýval 

u účetních odpisů metodami rovnoměrnými, zrychlenými, zpomalenými a u daňových 

odpisů metodou rovnoměrnou i zrychlenou. 

V druhé části jsem provedl výpočty odpisů na fiktivních příkladech. Počítal jsem 

účetní zrychlené, rovnoměrné a zpomalené odpisy a daňové zrychlené a rovnoměrné 

odpisy. U účetních odpisů je zapotřebí stanovit odpisový plán, který stanovuje dobu 

odpisování, metodu odpisování. U daňových odpisů si tedy můžeme vybírat ze dvou 

metod, jak jsem se zmínil, je to metoda rovnoměrná a zrychlená. Při výpočtech 

rovnoměrného daňového odpisování používáme roční odpisové sazby, kdežto při 

výpočtech zrychleného daňového odpisování používáme tzv. koeficienty. Je pouze na 

účetní jednotce, pro jakou metodou se rozhodne. Pro rozbor a odpisování jsem si vybral 

jako dlouhodobý majetek nákladní automobil a stroj. U nákladního automobilu jsem 

počítal rovnoměrné a zrychlené odpisy jak účetní, tak daňové, také jsem u tohoto 

majetku počítal technické zhodnocení. U zpomalených účetních odpisů jsem na ukázku 

vypočítal odpisy stroje. Pro rozbor a porovnání těchto odpisů byl důležitý nákladní 

automobil a jeho částky odpisované za jednotlivá období.  

Poslední části, ve které se věnuji vyhodnocení, jsem aplikoval všechny 

poznatky, které jsem získal v praktické části. Hodnoty rovnoměrných, zrychlených, 

účetních a daňových odpisů jsem vložil do grafů a porovnal. Poté jsem spočítal rozdíly 

a porovnal, jaký vliv mají odpisy na daňový základ. 
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