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1 Úvod 

V souvislosti s vývojem světové ekonomiky a probíhající mezinárodní integrací roste 

snaha o harmonizaci účetnictví. Hlavním důvodem harmonizace je skutečnost, že rozdíly v 

národních účetních legislativách, neumožňují srovnání a hodnocení společností v různých 

státech. Cílem harmonizace je zvýšit srovnatelnost, spolehlivost a srozumitelnost 

ekonomických informací, které účetnictví poskytuje externím a interním uživatelům. Jednou z 

možností harmonizace účetnictví je zavedení mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS, 

tak aby byly účetní metody u všech účetních jednotek shodné a investoři tak mohli 

porovnávat finanční výkazy a zlepšovat svá ekonomická rozhodnutí a zvyšovat investice. 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou povinně platné pro všechny účetní jednotky, 

které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů 

Evropské unie. 

 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat a srovnat jednotlivé aspekty 

dlouhodobého majetku jak z pohledu české účetní legislativy, tak z pohledu mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví a aplikovat je na dlouhodobý majetek vybrané společnosti ZP 

Otice, a.s. Na rozdíl od českých účetních předpisů, mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví žádné účetní postupy nenařizují, jsou založeny pouze na zásadách, neexistuje tedy 

jediný správný postup pro jeho aplikaci.  

 

Vykazování účetní závěrky dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví by 

firmě ZP Otice, a.s. poskytlo lepší srovnatelnost finančních informací na mezinárodní úrovni. 

Díky srovnatelnosti účetních výkazů a harmonizaci účetnictví by firma mohla konkurovat 

nejen na tuzemském trhu, ale i na světovém trhu. Přechod na IFRS by pomohlo vstoupit 

společnosti na světové kapitálové trhy, snížit náklady a stát se účastníkem mezinárodního 

trhu. Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví poskytnou účetní 

jednotce, ale i externím uživatelům, srozumitelné, kvalitní a transparentní informace a lepší 

zobrazení skutečné finanční situace podniku a mohou tím přilákat nové investory po celém 

světě. 
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První kapitola se zabývá dlouhodobým majetkem z hlediska české účetní legislativy. 

Zaměřuje se především na vymezení jednotlivých druhů dlouhodobého majetku, způsoby 

pořízení, oceňování, odpisování a vyřazení, ale také v nynější době velmi rozšířené pořízení 

hmotného majetku formou finančního leasingu.  

 

Druhá kapitola se zabývá dlouhodobým majetkem z hlediska mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví a zaměřuje se hlavně na standardy IAS 16 – Pozemky, budovy a 

zařízení, IAS 17 – Leasingy, IAS 40 – Investice do nemovitostí a IAS 41 – Zemědělství. Tyto 

standardy jsou porovnávány s českou účetní legislativou. 

 

Ve třetí kapitole srovnávám české účetní standardy s mezinárodními standardy 

účetního výkaznictví ve firmě ZP Otice, a.s. Tato společnost se zabývá zemědělskou a 

živočišnou výrobou a obchodováním s vlastními výrobky. Podnik patří mezi největší výrobce 

kysaného zelí. ZP Otice, a.s. účtuje pouze podle českých účetních předpisů a mým cílem je 

navrhnout problematiku mezinárodních standardů účetního výkaznictví v případě, že by se 

firma rozhodla vykazovat údaje dle IAS/IFRS. 

 

Při zpracování diplomové práce byly použity metody popisu, analýzy, komparace a 

syntézy. Metody popisu, komparace a analýzy byly použity zejména v teoretické části. 

V praktické části diplomové práce byly použity zejména metody komparace a syntézy, kdy 

jednotlivé teoretické poznatky zjištěné v teoretické části byly sjednoceny a aplikovány na 

vybranou společnost a srovnány.   
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2 Dlouhodobý majetek dle české legislativy 

Dlouhodobý majetek představuje významnou položku aktiv podniku. Obecně jsou 

vymezena jako součást podniku, které účetní jednotce mají přinášet ekonomický prospěch, 

jsou ocenitelné v peněžních jednotkách a jsou výsledkem minulých transakcí. Dlouhodobý 

majetek patří mezi tzv. fixní aktiva, která jsou držena v podniku dlouhodobě. Smyslem a 

účelem existence dlouhodobého majetku v podniku je tedy buď jeho užívání (za účelem 

dosažení ekonomického prospěchu), nebo jeho zhodnocování. 

Česká legislativa rozlišuje dlouhodobý majetek z hlediska daňového a účetního. Mezi 

základní předpisy upravující problematiku dlouhodobého majetku patří: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, který stanovuje pravidla pro 

vedení účetnictví, 

 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), které stanovují základní postupy účtování na účtech. 

Podrobněji rozepisují zákon o účetnictví a vyhlášku a také uvádějí základní 

odpovědi na způsoby, metody a postupy účtování. S dlouhodobým majetkem 

souvisí i ČÚS č. 001 (účty a zásady účtování na účtech), ČÚS č. 004 (rezervy) a 

ČÚS č. 005 (opravné položky), 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 

 

Základním charakteristickým rysem dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší 

než 1 rok a v případě nehmotného a hmotného majetku odepisovaného – jeho postupné 

opotřebování, které je vyjádřeno odpisy. Mezi dlouhodobý majetek se zařazuje také technické 

zhodnocení a zálohy poskytnuté v procesu jeho pořizování. 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se rozlišuje: 

- dlouhodobý hmotný majetek,  

- dlouhodobý nehmotný majetek, 

- dlouhodobý finanční majetek. 
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2.1 Druhy dlouhodobého majetku 

Obr. 2.1 Typy dlouhodobého majetku 

 

 

 

 

 

- samostatné movité věci    -   zřizovací výdaje,                    -   podíly v ovládaných 

a soubory movitých věcí,    -   nehmotné výsledky                    a řízených osobách, 

- pozemky,             -   výzkumu a vývoje,        -   podíly v ÚJ pod 

- stavby,       -   software,              podstatným vlivem, 

- pěstitelské celky trvalých    -   ocenitelná práva,         -   ostatní dlouhodobé 

porostů,      -   goodwill,              CP a podíly, 

- dospělá zvířata a jejich              -   ostatní dlouhodobý        -   zápůjčky a úvěry, 

skupiny,                                          nehmotný majetek, -   jiný dlouhodobý 

- jiný majetek,                                                                                     finanční majetek.                                    

- aj. 

Zdroj: vlastní úprava 

 

2.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Charakteristickými rysy dlouhodobého majetku jsou hmotná podstata majetku, doba 

použitelnosti delší než 1 rok a také musí majetek dosahovat určité výše ocenění, kterou si 

účetní jednotka určí sama. Zákon o účetnictví nestanovuje výši ocenění pro zařazení do 

dlouhodobého hmotného majetku, ale v zákoně o daních z příjmů je tato výše stanovena na 

40 000 Kč. Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří: 

 

a) samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

Jejich vstupní cena musí být vyšší než 40 000 Kč nebo vyšší než výše ocenění určená 

účetní jednotkou pro zařazení mezi dlouhodobý majetek a provozně-technická funkce musí 

být delší než 1 rok. Aby samostatné movité věci byly zařazeny mezi hmotný majetek, musí 

splňovat obě zákonem stanovené podmínky současně. Pokud není jedna podmínka splněna, 

jedná se o drobný hmotný majetek nebo spotřební materiál, který se zahrnuje přímo do 

Hmotný 

majetek 

Nehmotný 

majetek 

Finanční 

majetek 

Dlouhodobý 

majetek 
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nákladů v plné výši. Výši hodnotové hranice pro zařazení do dlouhodobého hmotného 

majetku si účetní jednotka určí sama. Za samostatné movité věci se považují také výrobní 

zařízení, zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, 

které netvoří s budovou nebo se stavbou jeden funkční celek. Jde zejména o stroje, přístroje, 

zařízení a konstrukce, jako jsou stroje a zařízení v zemědělské výrobě, strojní zařízení 

chladíren a mrazíren, zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování aj. [6] 

 

b) pozemky, 

Mezi pozemky patří veškeré pozemky bez ohledu na výši jejich ocenění, ale nepatří 

zde pozemky, o kterých musí účetní jednotka účtovat jako o zboží. Je-li součástí pořízeného 

pozemku také lesní porost nebo porost stromů a keřů a nejedná se o pěstitelský celek trvalých 

porostů, je pozemek oceněn včetně těchto porostů. 

 

c) stavby, 

Do této kategorie patří stavby bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Zařazují se zde 

i dočasné stavby a stavby charakteru zařízení staveniště. Stavby jsou veškerá stavební díla, 

bez ohledu na použité technologie, stavební výrobky, materiály a konstrukce. Nepatří zde a 

ani jinam do hmotného majetku provozní důlní díla, drobné stavby na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa, sloužící k provozu lesních školek nebo myslivosti (např. krmelce, 

posedy, sklady krmiva, nářadí a hnojiva atd.) a oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby, 

které je drobnou stavbou. 

 

d) pěstitelské celky trvalých porostů, 

Do hmotného majetku se zařazují pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti 

delší než 3 roky, bez ohledu na výši vstupní ceny. Patří zde ovocné stromy vysázené na 

souvislém pozemku v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha, ovocné keře vysázené na souvislém 

pozemku v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha a chmelnice a vinice. [5] 

 

e) dospělá zvířata a jejich skupin, 

Jedná se o dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a od výše ocenění, které si stanoví účetní jednotka sama, a to při splnění 

povinností které stanovuje zákon, zejména respektování principu věrného a poctivého 

zobrazení majetku a principu významnosti. O dospělých zvířatech a jejich skupinách, které 

nejsou zahrnuty v dlouhodobém majetku, se účtuje jako o zásobách. 
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f) jiný dlouhodobý hmotný majetek, 

Mezi jiný dlouhodobý majetek patří technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových 

lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní nebo zůstatkovou cenu, technické 

rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak a 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. 

 

2.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dle účetního hlediska se dlouhodobý nehmotný majetek vyznačuje svou nehmotnou 

podstatou, dobou použitelnosti delší než jeden rok a musí dosahovat určité výše ocenění, 

kterou si stanoví účetní jednotka sama. Výše ocenění pro zařazení mezi dlouhodobý 

nehmotný majetek dle ZDP je 60 000 Kč. Rozlišují se tyto druhy nehmotného majetku: 

 

a) zřizovací výdaje, 

Jde o výdaje spojené se založením nové korporace nebo zahájením samostatné 

činnosti fyzické osoby (např. soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na 

pracovní cesty, mzdy, poradenské a právní služby nebo nájemné) do okamžiku vzniku 

korporace nebo samostatné činnosti FO. Za zřizovací výdaje se nepovažují výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci.  

 

b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

Jedná se o výsledky, které byly vytvořeny vlastní činností a slouží k obchodování nebo 

byly nabyty od jiných osob. Pokud společnost vymyslí nějaký nový technologický postup, 

který podnik využívá pouze pro vlastní potřebu, potom se nejedná o dlouhodobý nehmotný 

majetek, ale pouze o náklady. Výzkum je původní a plánované zkoumání prováděné účetní 

jednotkou s cílem získat nové vědecké nebo technické znalosti, které jsou tvořeny vlastní 

činností. Vývojem se rozumí aplikace výsledků výzkumu, návrhy konstrukcí, prototypů aj.  

 

c) software, 

Jde o takový software (programové vybavení počítače), který byl vytvořen vlastní 

činností a slouží k obchodování s ním nebo byl nabyt od jiných osob.  
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d) ocenitelná práva, 

Ocenitelná práva jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva například dle zákona o vynálezech, o ochranných 

známkách nebo ochranně průmyslových vzorů, která byla nabyta od jiných osob, anebo 

vytvořena vlastní činností za účelem obchodování s nimi. Jde například o patenty, licence a 

ochranné známky.  

 

e) goodwill, 

Goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu, který byl 

nabyt koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn společnosti (s 

výjimkou změny právní formy), a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku 

snížených o převzaté dluhy. Goodwill se zahrnuje do základu daně, tak jako oceňovací rozdíl 

při koupi obchodního závodu.  

 

f) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 

Mezi jiný dlouhodobý nehmotný majetek se zahrnují nehmotné aktiva, které nelze 

zařadit do ostatních druhů nehmotného majetku, ale splňují podmínky definici nehmotného 

majetku. Jde například o emisní povolenky a preferenční limity. Emisní povolenky jsou 

definovány jako majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do 

ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2. Preferenční limity a emisní 

povolenky se zahrnují do dlouhodobého nehmotného majetku bez ohledu na výši jejich 

ocenění. Dle zákona o daních z příjmů se tyto položky nepovažují za nehmotný majetek, a 

proto jsou vyloučeny z daňového odpisování. [9] 

 

2.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek se vyznačuje svou finanční podstatou a předpokládanou 

dobou držení delší než jeden rok. Mezi dlouhodobý finanční majetek se řadí:  

 

a) podíly v ovládaných a řízených osobách, 

Jde o podíly na základním kapitálu jiné účetní jednotky s tím, že pojem „ovládaná 

osoba“ se rozumí osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo 

rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (ovládaná osoba). Ovládající 

osobou je pak většinový společník, nebo disponuje-li většinou hlasovacích práv na základě 
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dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky nebo může prosadit jmenování nebo 

volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo 

většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu PO, jejímž je společníkem. Osoba, která 

disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou. [5] 

 

b) podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

Tyto podíly jsou standardně určeny vlastnictvím více než 20 % podílů v obchodních 

společnostech nebo v družstvech. 

 

c) ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 

Mezi ostatní dlouhodobé cenné papíry patří dluhové cenné papíry, u kterých má účetní 

jednotka záměr držet je do splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž není 

znám záměr účetní jednotky v okamžiku pořízení. Dluhový cenný papír je cenný papír 

uvěrové povahy (např. dluhopis s pevnou úrokovou sazbou), dluhopis, kdy je úrokový výnos 

stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotu a jeho nižším emisním kursem, anebo směnka. 

 

d) zápůjčky a úvěry – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv, 

Jedná se zejména o poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným 

osobám a účetním jednotkám, které jsou pod podstatným vlivem. Dále jde o poskytnuté 

dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a ÚJ pod podstatným 

vlivem a také poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám a ÚJ 

uplatňujícím podstatný vliv. 

 

e) jiný dlouhodobý finanční majetek, 

Zahrnuje se zde finanční dlouhodobý majetek, který nelze zařadit do jiných kategorií, 

ale zároveň splňuje definici pro zařazení do dlouhodobého finančního majetku, jedná se 

zejména o poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, které nejsou zahrnuty v zápůjčkách a 

úvěrech – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv. [13] 
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2.2 Pořízení dlouhodobého majetku 

V účetní praxi se používají různé formy pořízení dlouhodobého majetku. Mezi které 

patří zejména: 

a) pořízení nákupem – jde o nejčastější formu pořízení dlouhodobého majetku. Vzniká 

závazek na úhradu kupní ceny příslušnému dodavateli, který je uhrazen v hotovosti 

nebo bankovním převodem, 

b) pořízení vlastní činností – jde o vytvoření dlouhodobého majetku (např. budovy, 

stroje apod.) vlastními prostředky (spotřebou materiálu, výrobků, mzdových nákladů 

aj.), nebo nabytím práv – jedná se o práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a týká 

se pouze dlouhodobého nehmotného majetku, 

c) pořízení darem – jde o pořízení majetku, při kterém je mezi podnikatelem a 

příslušným dárcem uzavřena darovací smlouva, 

d) vkladem, 

e) převod podle právních předpisů – tato forma je u podnikatelů zcela výjimečná. [5] 

 

2.2.1 Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu 

V současné době je leasing velmi používanou formou nabytí dlouhodobého majetku. 

Jak tvrdí Landa (2014,s. 94) „Leasing představuje alternativní způsob pořízení 

majetku a jeho podstatou je úplatné užívání cizí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, 

které jsou ve vlastnictví leasingové společnosti nebo jiného pronajímatele, a to po sjednanou 

dobu. Leasing je tedy pronájem dlouhodobého majetku a představuje vnější zdroj financování 

investičních potřeb podnikatelského subjektu.“ 

Operace s leasingem lze rozčlenit podle několika kritérií, například podle změny 

vlastnictví předmětu leasingu, teritoria, typu leasingového nájemce, předmětu leasingu nebo 

podle typu leasingového pronajímatele. Nejpodstatnější členění je podle změn vlastnických 

vztahů na začátku a na konci leasingové smlouvy, kde se rozlišuje leasing: 

 operativní – je to relativně krátkodobý smluvní vztah, kdy ke konci smluvního 

vztahu zůstává předmět leasingu ve vlastnictví pronajímatele, 

 finanční – je střednědobý až dlouhodobý vztah, na jehož konci dochází 

k uzavření kupní smlouvy a předmět leasingu tedy přechází z pronajímatele na 

nájemce. Tento leasing se může dále členit na finanční leasing s nárokem na 

koupi a finanční leasing s počáteční navýšenou splátkou s nárokem na koupi,  
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 zpětný (leaseback) – leasingová společnost kupuje předmět leasingu od 

původního majitele na základě kupní smlouvy a následně tento předmět 

pronajímá leasingová společnost původnímu majiteli. Po ukončení leasingu 

přechází vlastnické právo k předmětu leasingu zpět na původního majitele. 

 

S leasingem jsou spojeny výhody i nevýhody. Hlavní výhodou leasingového vztahu je, že 

podnikatelský subjekt nemusí disponovat peněžními prostředky na nákup majetku v plné výši 

a vydat tyto prostředky najednou. Může tedy využívat pronajímaný majetek pro podnikání, 

který by jinak byl pro něj nedostupný z provozních či finančních důvodů. Další výhodou jsou 

časové úspory, které jsou podstatně kratší při uzavření leasingové smlouvy než u vyřízení a 

uzavření úvěrové smlouvy s bankou. Hlavní nevýhodou leasingového vztahu je odměna za 

finanční činnost, kterou zaplatí nájemce pronajímateli. Jde o určité navýšení nad pořizovací 

hodnotu předmětu leasingu. Další nevýhodou může být ztráta reprodukční ceny předmětu 

leasingu, kdy po dobu trvání leasingu odpisuje majetek pronajímatel a při přechodu na 

nájemce má majetek již nulovou či symbolickou zůstatkovou cenu. Majetek je po ukončení 

leasingu odepsán a nelze ho již nadále odpisovat. [5] 

Novela č. 346/2010 Sb., která mění zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a další zákony, zpřesnila dobu finančního leasingu v případě pořízení 

hmotného majetku formou finančního leasingu. U smluv, které byly pořízeny od 1. 1. 2011, se 

uznává úplata jako výdaj nebo náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze za 

podmínky, že doba finančního leasingu hmotného movitého majetku činí alespoň dobu 

odpisování uvedenou v tab. 2.2.1. U hmotného movitého majetku, který je zařazený v 2. nebo 

3. odpisové skupině lze dobu finančního leasingu zkrátit až o 6 měsíců.  

V případě daňové uznatelnosti u finančního leasingu nemovitého majetku musí být 

délka doby finančního leasingu nejméně 30 let. Doba finančního leasingu se počítá ode dne, 

kdy byla přenechána věc nájemci ve stavu způsobilém k užívání. [6] 
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Tab. 2.2.1 Doba odpisování a minimální doba finančního leasingu u hmotného movitého 

majetku dle odpisových skupin 

Hmotný movitý majetek 

zařazený v odpisové 

skupině 

Doba  

odpisování 

Minimální doba  

finančního leasingu 

1.      3 roky  36 měsíců 

2.  5 let  54 měsíců 

3. 10 let 114 měsíců 

4. 20 let 240 měsíců 

5. 30 let 360 měsíců 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Výpočet měsíční nebo denní splátky úplaty za finanční leasing 

Aby byly správně uplatněny náklady při pořízení dlouhodobého majetku pomocí 

finančního leasingu, musí se určit měsíční nebo denní částka splátky. Tuto splátku lze poté 

postupně uplatňovat. Splátky mají různou hodnotu a občas i nepravidelný průběh, úvodní 

splátky bývají vyšší (nastává problém, že je nelze zahrnout celé do nákladů) a další splátky 

bývají nižší, než je možné uplatnit.  

V první řadě je nutné znát celkovou hodnotu, která bude zaplacena za finanční leasing. 

Pro celkový výpočet daňově uznatelných nákladů je třeba zjistit: 

 celkovou hodnotu, která bude za finanční leasing zaplacena – jde o součet 

všech plateb včetně kupní ceny, marží, pojištění, jednotlivých splátek a záloh 

na budoucí koupi nebo akontaci. Do daňových nákladů nelze zahrnout 

uhrazenou akontaci nebo zálohu na budoucí koupi majetku, 

 kupní cenu, kterou zaplatí nájemce po skončení pronájmu za předmět 

pronájmu, 

 daň z přidané hodnoty, protože lze uplatnit odpočet této daně, 

 hodnotu nedaňových záloh – akontace či záloha na budoucí koupi. [6] 

 

                            CDUN = CH − KC − DPH − NZ         (vzorec 2.2.1.1) 

 

kde: CDUN    = celkový daňově uznatelný náklad finančního leasingu, 

        CH  = celková hodnota leasingové smlouvy včetně kupní ceny, 
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 KC        = kupní cena bez DPH, 

         DPH  = výše daně z přidané hodnoty, která se uplatní jako odpočet, 

         NZ  = nedaňové zálohy. 

 

Z celkového daňového uznatelného nákladu (CDUN) se stanoví měsíční nebo denní 

částka zatěžující náklady. Způsob výpočtu této částky je uveden ve vzorci 2.6.1.2. 

 

                                               MDČ =
CDUN

PMD
            (vzorec 2.2.1.2) 

 

kde: MDČ = měsíční nebo denní částka vyplývající z leasingové smlouvy, 

   CDUN = celkový daňově uznatelný náklad finančního leasingu, 

  PMD  = počet měsíců nebo dní trvání leasingové smlouvy ode dne předání  

   předmětu. 

 

Náklady na leasingovou smlouvu, které lze uplatnit ve zdaňovacím období vychází z 

vzorečku č. 2.6.1.3. 

 

                                                      NLS = MDČ ∙ PMDU           (vzorec 2.2.1.3) 

 

kde: NLS = náklady leasingové smlouvy, 

  MDČ  = měsíční nebo denní částka vyplývající z leasingové smlouvy, 

        PMDU = počet měsíců nebo dní, po které byl předmět leasingu využíván. 

 

2.3 Oceňování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se oceňuje podle pravidel a postupů 

popsaných v § 25 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a 

v Českém účetním standardu č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Účetní 

jednotky oceňují majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo ke konci 

rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. 

V případě pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým 

určením, které slouží jednotnému účelu, se ocení soubor jako celek. Majetek, který je 

vyjádřený v cizí měně musí účetní jednotka přepočítat na českou měnu kursem devizového 

trhu vyhlášeným ČNB. 
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Účetní jednotka si musí zvolit způsob ocenění majetku a tento způsob musí uvést 

v příloze k účetní závěrce. Dle zákona o účetnictví rozlišujeme tři způsoby ocenění. Jde o 

ocenění pořizovací cenou, vlastními náklady a reprodukční pořizovací cenou.  

 

Obr. 2.3 Typy oceňování dlouhodobého majetku 

Zdroj: vlastní úprava 

 

2.3.1 Pořizovací cena 

Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý majetek pořízený nákupem a tvoří ji cena 

pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Cena pořízení je dohodnutá cena nebo zaplacená cena 

dodavateli majetku, tedy cena, za kterou byl majetek nakoupen. Vedlejší náklady jsou 

náklady, které souvisejí s pořízením tohoto aktiva, a tedy zvyšují pořizovací cenu majetku. 

Součástí ocenění nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku a technického zhodnocení 

jsou zejména náklady: 

a) na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, jde zejména o odměny za 

poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté 

záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové 

přípravné práce, 

b) na licence, patenty a jiná práva využitá při pořizovaní majetku, 

c) na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení 

a rozpočtů, zařízení staveniště, dopravné, clo, odstranění porostů a příslušné terénní 

úpravy, montáž a umělecká díla, které jsou součástí stavby, 

d) na úroky z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, 

e) na odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výroby a 

poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, 

Oceňování DM 

 

Pořizovací 

cena 

 

Vlastní 

náklady 

Reprodukční 

pořizovací cena 
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f) na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí z důsledku nové výstavby. 

Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří 

součást nákladů na novou výstavbu, 

g) na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku 

a nekonzervační práce v případě dalšího pokračování,  

h) na úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní 

jednotky, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, nebo hospodaří 

s majetkem státu nebo územního správního celku, 

i) na zkoušky před uvedením do stavu způsobilého k užívání majetku. Za zkoušku se 

nepovažuje záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby 

jsou součástí nákladů na uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání, aj. 

 

Souhrn pořizovací ceny a vedlejších nákladů je rozhodující pro to, zda je splněn limit 

pro zařazení do dlouhodobého majetku. Do pořizovací ceny se zahrnuje i příslušenství dodané 

spolu s majetkem. Součástí vstupní ceny je pak i technické zhodnocení provedené na majetku 

po zaevidování v prvním roce odpisování. 

Pořídí-li podnik úplatně movitý majetek (např. už použitý) za cenu nižší než 40 000 

Kč, ale jeho původní hodnota byla vyšší, nepřihlíží se k původní hodnotě, ale je rozhodující 

skutečně zaplacená cena. Pokud je tedy nižší, dlouhodobý majetek nevzniká a lze jej zahrnout 

přímo do nákladů. [6] 

 

2.3.2 Vlastní náklady 

Dlouhodobý majetek pořízený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Zákon o 

účetnictví definuje vlastní náklady jako přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou 

činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě (výrobní režie) nebo jiné činnosti 

(správní režie). U tohoto druhu majetku nepřipadají v úvahu operace s DPH. Do vlastních 

nákladů se nesmí zahrnout zisk a u fyzických osob ani hodnota vlastní práce.  

U subjektů, které jsou povinny vést účetnictví nebo se pro to rozhodnou, se vlastní 

náklady zjišťují z účetnictví. U fyzických osob, které nejsou účetní jednotkou a vedou 

daňovou evidenci nebo uplatňují paušál, nebo mají příjmy z nájmu, se vlastní náklady zjišťují 

z dokladů nebo z operativní evidence. [6] 
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2.3.3 Reprodukční pořizovací cena 

V případě bezúplatného nabytí majetku se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Tato 

cena se použije i v případech, kdy vlastní náklady na vytvoření majetku vlastní činností nelze 

zjistit. Zákon definuje tuto cenu jako cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje. 

Reprodukční pořizovací cena se určí dle zákona o oceňování majetku, avšak obecně 

platí, že nejlépe je nechat si tuto cenu zjistit soudním znalcem, který ji stanoví objektivněji.  

U nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena určí jako cena stavby dle 

vyhlášky o ocenění staveb, pozemků a trvalých porostů bez přihlédnutí k tomu, že se jedná o 

kulturní památku, historickému stáří a k ceně uměleckých nebo uměleckořemeslných děl, 

které jsou součástí stavby. 

Při nabytí majetku jiným způsobem je třeba si dát pozor, zda nabyvatel nemá 

povinnost pokračovat v odpisování započatém původním odpisovatelem. Pro daňové 

odpisování je třeba převzít vstupní cenu od původního odpisovatele  a reprodukční pořizovací 

cena se poté neurčuje. Pokud původní odpisovatel nezačal s odpisováním, je u nabyvatele 

vstupní cenou hmotného a nehmotného majetku vstupní cena, z které by původní odpisovatel 

počítal odpisy. [6] 

 

2.3.4 Problémy při stanovení vstupní ceny 

Při stanovení vstupní ceny mohou nastat následující problémy: 

a) technické zhodnocení v prvním roce odpisování – součástí vstupní ceny se stává 

hodnota technického zhodnocení provedeného na dlouhodobém majetku daňového 

subjektu, na dlouhodobém majetku, u kterého se uplatňují mimořádné odpisy a na 

dlouhodobém majetku vyloučeného z odpisování, po jeho zavedení do užívání, 

nejpozději v prvním roce odpisování, 

b) vstupní cena a daně – u neplátců DPH se pro účely odpisování zahrnuje do 

vstupní ceny daň z přidané hodnoty. U plátců DPH je součástí vstupní ceny daň 

z přidané hodnoty v případě, že nelze provést odpočet DPH na vstupu (u osobních 

automobilů pořízených do 31. 3. 2009) nebo nárok nebyl uplatněn. Netýká se 

krácení nároku na odpočet v důsledku realizace osvobozených plnění. Daň z nabytí 

nemovitých věcí, silniční daň, daň z příjmů fyzických nebo právnických osob a 

obdobné daně zaplacené v zahraničí nevstupují do hodnoty vstupní ceny, 



18 

 

c) změny vstupní ceny – v průběhu odpisování nelze vstupní cenu měnit, ale existují 

výjimky, kde je naopak nutné provést změnu vstupní ceny v průběhu odpisování. 

Změnu vstupní ceny provedeme v případě rozšíření souboru movitých věcí, 

vyřazení části souboru movitých věci, úhrady vedlejších pořizovacích nákladů 

v následujících zdaňovacích obdobích nebo při prodeji části majetku. Odpis ze 

změněné vstupní (zůstatkové) ceny se stanoví při použití sazby (koeficientu) ze 

sloupce „v dalších letech odpisování“. Změna vstupní ceny se provede v případě 

nové registrace k DPH nebo při zrušení registrace k DPH, 

d) zahrnutí části úroků do vstupní ceny – daňový subjekt, který pořizuje majetek 

z úvěru nebo půjčky, zahrne do vstupní ceny i část úroků z úvěru nebo půjčky, 

které byly splaceny do doby uvedení majetku do užívání. Tyto úroky nelze 

zahrnout přímo do nákladů. Úroky, které jsou splaceny, až po uvedení majetku do 

užívání se naopak účtují přímo do daňově uznatelných nákladů, 

e) pořízení majetku s dotací – vstupní cena nově pořízeného majetku nebo 

technického zhodnocení se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, 

z rozpočtu krajů, měst, obcí, státních fondů, o podporu poskytnutou regionální 

radou, o dotace poskytnuté přidělením grantu, o příspěvky a podpory z veřejných 

rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu aj. Dotace snižují vstupní cenu i u 

majetku pořízeného ve vlastní režii i v případě přijatého bezúplatného příjmu ve 

formě účelového daru na pořízení majetku, 

f) náklady nezahrnuté do vstupní ceny – do vstupní ceny se nezahrnují smluvní 

pokuty a úroky z prodlení, výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a 

zařízení, výdaje na biologickou rekultivaci, výdaje na vybavení pořizovaného 

dlouhodobého majetku zásobami, kurzové rozdíly, opravy a údržba, nájemné za 

stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba aj., 

g) majetek ve spoluvlastnictví – má-li jeden konkrétní hmotný či nehmotný majetek 

více spoluvlastníků, stanoví se vstupní cena pro každého spoluvlastníka dle jeho 

podílu. Odpisování se pak provádí dle tohoto podílu. Pro zařazení do odpisovaného 

majetku nezáleží na hodnotě spoluvlastnického podílu, ale na hodnotě předmětu. 

V případě že je majetek ve společném jmění manželů, tento postup se neuplatní 

(uplatní ho pouze jeden z manželů a odpisy se vykážou podle míry využití majetku 

u konkrétního partnera), 
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h) vyvolaná investice – součástí vstupní ceny budov, domů a staveb mohou být i 

výdaje vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby (tedy 

výdaje na vyvolanou investici). [6] 

 

2.4 Odpisování dlouhodobého majetku 

Existence odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je vyvolána dvěma 

základními faktory. Prvním z faktorů je, že hmotný a nehmotný majetek se užíváním morálně 

i fyzicky opotřebovává a toto opotřebení je nutné z účetního i ekonomického hlediska určitým 

způsobem vyjádřit a zahrnout ho do nákladů podniku. Druhý faktor vyplývá ze skutečnosti, že 

při pořízení dlouhodobého majetku nelze cenu zahrnout do podnikových nákladů, proto musí 

existovat účetní nástroj na to, aby byla pořizovací cena majetku zahrnuta do podnikových 

nákladů. 

Pro realizaci obou uvedených faktorů slouží odpisování, tedy postupné zahrnování 

odpisů z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku evidovaného v majetku podniku do 

jeho nákladů. 

Existují ale výjimky, které jsou vyloučeny z odpisování, výčet těchto výjimek je 

uveden v § 28 odst. 1 zákona o účetnictví a v § 56 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se 

zejména o: 

a) pozemky, 

b) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, předměty kulturní hodnoty, 

movité kulturní památky, 

c) finanční majetek,  

d) zásoby, 

e) pohledávky, 

f) nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a technické 

zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, aj. [16] 

 

Mezi dva základní typy odpisů se zahrnují účetní a daňové odpisy. Tyto typy se od sebe liší 

zejména tím, že účetní odpisy představují skutečné opotřebení majetku, kdežto daňové odpisy 

se řídí zákonem o daních z příjmů. 
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2.4.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy mají představovat skutečné opotřebení majetku. Daňový subjekt, 

s ohledem na opotřebení majetku odpovídajícímu běžným podmínkám užívání, si stanoví 

odpisový plán sám. Sazby účetních odpisů lze stanovit z hlediska času, vztahu k výkonům 

nebo doby upotřebitelnosti. V účetní praxi se používají nejčastěji tyto metody: 

- metoda časová – vychází z doby použitelnosti majetku. K výpočtu lze využít vzorec 

2.4.1.1 pro výpočet měsíčního odpisu nebo vzorec 2.4.1.2 pro výpočet ročního odpisu. 

 

                             MO =
PC

Počet let doby životnosti
÷ 12           (vzorec 2.4.1.1) 

 

kde: MO  = měsíční odpis, 

   PC = pořizovací cena. 

 

                                         RO =
PC

počet let doby životnosti
                                         (vzorec 2.4.1.2) 

 

kde: RO = roční odpis, 

  PC = pořizovací cena. 

       

- metoda výkonová – vychází z předem stanovené výše výkonů, které podnik 

předpokládá získat prostřednictvím daného majetku. Při uplatnění výkonové metody účetní 

jednotka vypočítává odpisový koeficient. Pro výpočet se použije například vzorec: 

 

                             MO = 
PH

sazba na 1 hodinu
                                                 (vzorec 2.4.1.3) 

 

kde: MO = měsíční odpis, 

  PH = počet hodin. 

 

2.4.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Dlouhodobý majetek odpisuje odpisovatel a může ho odpisovat pouze jeden poplatník. 

Odpisovatel je poplatník, který má k dlouhodobému majetku vlastnické právo. Odpisovatel 
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může být také státní příspěvková organizace, státní podnik, podílový fond nebo svěřenecký 

fond.  

U nehmotného majetku se pro účely zákona o daních z příjmů odpisují zřizovací 

výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek 

pokud byl nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, 

darováním nebo zděděním anebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním 

nebo k jeho opakovanému poskytování. Musí být také splněny podmínky pro zařazení do 

nehmotného majetku, tedy vstupní cena musí být vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti 

delší než jeden rok. Nehmotný majetek může kromě odpisovatele odpisovat také poplatník, 

který nabyl právo užívání za úplatu. [17] 

Nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení, audiovizuální dílo se 

odpisuje po dobu 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, 

zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. [17] 

Dle daňového odpisování se odepisuje dlouhodobý majetek zařazený do užívání do 

výše pořizovací ceny. Podnikatel si sám zvolí odpisový plán, který musí dodržovat po celou 

dobu odpisování majetku. Odpisy ale nemusí podnikatel uplatnit – je to pouze jeho právo, 

nikoliv povinnost. Daňové odpisy jsou vyjádřeny jako roční, neboť se nezohledňuje část roku. 

Existují dvě metody daňového odpisování: 

- metoda rovnoměrného odpisování – odpisy se dostávají během let do nákladů 

rovnoměrně. Vychází se ze vstupní ceny majetku, pokud bylo na majetku provedeno 

technické zhodnocení, vstupní cena se o něj navýší a výpočet bude proveden ze zvýšené 

vstupní ceny. V § 30 zákona o daních z příjmů je uvedena tabulka s přehledem odpisových 

skupin, ke kterým je přiřazena i minimální doba odpisování. U prvních třech odpisových 

skupin má účetní jednotka právo zvýšit odpis v prvním roce odpisování o 10 %, 15% nebo 20 

%. Odpisy hmotného majetku se vypočtou ve výši jedné setiny součinu vstupní ceny a 

odpovídající roční odpisové sazby, která je uvedená v § 31 Zákona o daních z příjmu. 

 

                                                       RO =
VC ∙ OS

100
          (vzorec 2.4.2.1) 

 

kde: RO     = roční odpis, 

  VC    = vstupní cena, 

  OS = odpisová sazba, 
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 - metoda zrychleného odpisování – má degresivní průběh a umožňuje poplatníkovi 

v prvních letech odpisování odepsat vyšší hodnotu, než tomu je u metody rovnoměrné. 

Poplatník, který je prvním odpisovatelem, si v prvním roce odpisování může odpis zvýšit o: 

20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, 

15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod, 

10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3, 

s výjimkou hmotného majetku, u kterého bylo použito zvýšení odpisu o 20 % nebo 15 %. 

První odpis se provede jako podíl vstupní ceny a odpovídajícího koeficientu, který je uveden 

v § 32 Zákona o daních z příjmů. Určí se jako: 

 

                                           1. 𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑉𝐶

𝑘
         (vzorec 2.4.2.2) 

 

kde: VC     = vstupní cena, 

   k  = koeficient. 

 

                                   𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 𝑣 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ =
2 ∙ 𝑍𝐶

𝑘−𝑃𝐿
          (vzorec 2.4.2.3) 

 

kde: ZC   = zůstatková cena (vstupní cena – součet ročních odpisů), 

     k  = koeficient v dalších letech odpisování, 

  PL = počet let dosavadního odpisování.  

 

2.4.3 Komponentní odpisování 

Tuto metodu odpisování lze poprvé použít od 1. ledna 2010 a to pro majetek nově 

pořízený, tak pro majetek již používaný. Odpisovat pomocí této metody lze stavby včetně 

budov, bytů a nebytových prostor nebo samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 

se samostatně technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od 

výše ocenění, které si určí účetní jednotka. 

Podstatou metody je, že jeden hmotný majetek je rozdělen na části – komponenty, 

které mají odlišnou dobu životnosti. Jde tedy o vydělení samostatné části majetku, které mají 

jinou dobu životnosti než majetek samotný. Komponenty se odpisují v průběhu používání 

samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku. 
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Komponentní odpisování je dobrovolnou záležitostí, ale pokud společnost dodržuje 

povinnost vykazovat věrný a poctivý obraz účetnictví, měla by účetní jednotka v souladu 

s tímto pravidlem odpisovat hmotný majetek touto metodou. 

Výhodou pro účetní jednotky u komponentního odpisování je, že se nemusí v rámci 

jednoho majetku omezovat pouze na jeden způsob odpisování, ale může zvolit pro každou 

komponentu i pro zbylé části majetku správnou metodu.  

Není-li komponenta k okamžiku vyřazení zcela odepsaná, provede se odpis ZC 

komponenta do nákladů. 

Pro daňové účely není tato metoda povolena, daňový subjekt musí výsledek 

hospodaření upravit o veškeré vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování. 

Z výsledku hospodaření se vyloučí účetní odpisy komponent i zbylé části majetku nebo ZC 

komponent i zbylé části majetku při vyřazení.  

 

2.5 Rezervy 

Rezervy jsou specifikovány v ČSÚ č. 004 – Rezervy, v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb. v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb. Pokud společnost očekává 

v budoucnu velký jednorázový náklad, který nepříznivě ovlivní hospodářský výsledek, je 

možné na tento náklad předem vytvořit rezervu. Rezervy tedy slouží ke krytí budoucích 

závazků či výdajů příslušné účetní jednotky, u nichž je známý alespoň účel. Tvorba rezervy je 

zaúčtována na vrub nákladů, její použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost se zaúčtuje ve 

prospěch nákladů. Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Rezervy 

nesmí vykázat kladní zůstatek a musí být čerpány jen na účely, pro které byly původně 

vytvořeny. 

Rezervy je možno třídit na obecné, které jsou určené na krytí ztrát a rizik z podnikání 

nebo na obchodní riziko, a rezervy účelové (na daň z příjmů, na restrukturalizaci, na důchody, 

na opravy hmotného majetku). Podle daňového zákona se rezervy třídí na zákonné rezervy a 

ostatní rezervy, o kterých účetní jednotka rozhoduje sama. 

Rezervu na opravy hmotného majetku lze tvořit u hmotného majetku, jehož doba 

odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je 5 a více let. Účetní jednotka musí mít 

k tomuto majetku vlastnické právo nebo být nájemcem, ale v písemně smlouvě je zavázaný 

k opravám najatého hmotného majetku. Výše rezervy se stanoví podle jednotlivého hmotného 

majetku určeného k opravě a podle charakteru opravy. Výše je rovna podílu rozpočtu nákladů 

na opravu a počtu zdaňovacích období, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do 
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odhadovaného termínu zahájení opravy. Tato rezervy nesmí být tvořena pouze na jedno účetní 

období. Účtovat o tvorbě, čerpání a rozpuštění rezervy musí účtovat každá účetní jednotka, 

výjimkou jsou pouze ty jednotky, které účtují podle IFRS nebo využívají metodu 

komponentního odpisování. [9] 

 

2.6 Technické zhodnocení majetku 

Je-li dlouhodobý hmotný majetek držen vlastníkem delší dobu, může nastat situace, kdy se 

majetek bude muset upravit a následně se zlepšit jeho vybavenost. V tomto případě, nazýváme 

zhodnocení majetku technickým zhodnocením. Technickým zhodnocením se rozumí dle zákona 

o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a 

modernizace majetku, pokud se vstupní cena majetku zvýšila o částku přesahující 40 000 Kč. 

Tato částka pak vstupuje do nákladů formou odpisu. Pokud byla hodnota technického 

zhodnocení do 40 000 Kč, je možné částku zachytit ihned do nákladů. Rekonstrukcí se rozumí 

zásahy do majetku, které mají za následek změnu účelu nebo technických parametrů majetku. 

Modernizací se rozumí rozšíření použitelnosti nebo vybavenosti majetku.  

Nově je technické zhodnocení definováno ve vyhlášce pro podnikatele v § 47. Rozdíl 

mezi vyhláškou a zákonem o daních z příjmů je v limitu pro určení, zda se jedná o technické 

zhodnocení. Limit v účetnictví může odpovídat hranici pro zařazení jednotlivých věcí do 

dlouhodobého odpisovaného majetku.  

Technické zhodnocení zvyšuje hodnotu majetku podniku, a tudíž se zaúčtuje stejně 

jako pořízení dlouhodobého majetku, a tím dojde ke zvýšení pořizovací ceny. Za technické 

zhodnocení je považováno i několikanásobné technické zhodnocení, ke kterému mohlo dojít v 

jednom zdaňovacím období. Výsledkem technického majetku je prodloužení doby životnosti 

majetku. 

V případě, že účetní jednotka provede technické zhodnocení na nehmotném majetku, 

pokračuje v odpisování nehmotného majetku tak, že k zůstatkové ceně přičte hodnotu 

technického zhodnocení a podělí počtem zbývajících měsíců. Dojde-li k technickému 

zhodnocení u audiovizuálního díla, musí se odpisovat minimálně ještě 9 měsíců, software a 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ještě minimálně 18 měsíců a ostatní nehmotný majetek 

po dobu 36 měsíců. [9] 
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2.7 Vyřazení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména: 

1) likvidací, 

2) v důsledku škody nebo manka, 

3) prodejem, 

4) darováním, 

5) přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví. [8] 

 

Vyřazení majetku likvidací 

K fyzické likvidaci dochází z důsledku úplného opotřebení, technické zastaralosti 

nebo z jiných příčin. O likvidaci se účtuje podle likvidačního protokolu neboli protokolu o 

vyřazení. Při likvidaci vznikají další náklady, eventuálně i výnosy. Nákladem může být 

například demontáž nebo odvoz a za výnos se považuje tržba za vyřazený dlouhodobý 

majetek. V tabulce 2.5.1 je znázorněn způsob účtování. [8] 

 

Tab. 2.5.1 Vyřazení majetku likvidací 

Operace MD D 

Doúčtování ZC do nákladů 551 08x 

Vyřazení ve vstupní ceně 08x 02x 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Vyřazení majetku v důsledku škody nebo manka 

Dojde-li k vyřazení majetku následkem zaviněných ztrát a škod musí se náhrada 

zaúčtovat do výnosů. Do výnosů se zaúčtuje náhrada od odpovědné osoby a náhrada od 

pojišťovny. Účet 582 – škody je používán jen při mimořádných situacích, jako jsou například 

povodně, požáry nebo škody způsobené válečnými akcemi. V tabulce 2.5.2 je znázorněn 

postup účtování. 

Tab. 2.5.2 Vyřazení majetku v důsledku škody a manka 

Operace MD D 

Doúčtování ZC do nákladů 549 (582) 08x 

Vyřazení ve vstupní ceně 08x 02x 

Předpis náhrady škody pracovníkovi 335 648 

Zdroj: vlastní úprava 



26 

 

Vyřazení majetku prodejem 

Zůstatková cena se při vyřazení prodejem odpisuje jednorázově na vrub účtu 541 – 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a výnos 

z prodeje tohoto dlouhodobého majetku se zaúčtuje ve prospěch účtu 641 – Tržby z prodeje 

dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku. V tabulce 2.5.3 je uveden 

postup účtování. [8] 

 

Tab. 2.5.3 Vyřazení majetku prodejem 

Operace MD D 

Doúčtování ZC do nákladů 541 08x 

Vyřazení ve vstupní ceně 08x 02x 

Faktura vystavená za prodej majetku 311 641 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Vyřazení majetku darováním 

Odúčtování zůstatkové ceny se účtuje na vrub účtu 543 – Dary. S tímto způsobem 

vyřazení majetku souvisí daň z přidané hodnoty, která se musí odvést ze zůstatkové ceny. 

V tabulce 2.5.4. je popsán způsob účtování. 

 

Tab. 2.5.4. Vyřazení majetku darováním 

Operace MD D 

Doúčtování ZC do nákladů 543 08x 

Vyřazení ve vstupní ceně 08x 02x 

Předpis DPH ze zůstatkové ceny 543 343 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Vyřazení majetku přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví  

Tab. 2.5.5 Vyřazení přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví 

Operace MD D 

Doúčtování ZC do nákladů 491 08x 

Vyřazení ve vstupní ceně 08x 02x 

Zdroj: vlastní úprava 
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3 Dlouhodobý majetek dle IAS/IFRS 

S rostoucím propojováním mezinárodních trhů a globalizací ekonomiky se začaly 

objevovat snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví. Často vznikaly rozdíly v národních 

účetních legislativách a způsobovaly problémy při srovnávání a hodnocení společností 

z různých národních prostředí.  

Harmonizací účetnictví se rozumí srovnatelnost informací zjišťovaných a 

vykazovaných v účetnictví, sjednocení účtování, oceňování a vykazování stejných transakcí. 

Hlavním důvodem harmonizace je zajištění srovnatelnosti vykazovaných informací pro 

potřeby jejich uživatelů, protože tyto výkazy jsou mnohdy jediným zdrojem informací 

o podniku, jeho výkonnosti a o změnách ve finanční situaci. Harmonizace je zjednodušeně 

proces celkového sbližování finančního účetnictví a výkaznictví. 

V současné době existují 3 způsoby harmonizace účetnictví, a to harmonizace v rámci 

Evropské unie, v rámci USA a snahy o celosvětovou harmonizaci prostřednictvím IAS/IFRS. 

V České republice vykazují podle IFRS ty společnosti, které mají cenné papíry kótované na 

burze nebo se připravují na vydání kótovaných cenných papírů, sestavují-li konsolidovanou 

účetní závěrku nebo z burzy již odešly se záměrem se na ni později vrátit. Účetní závěrku 

podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví mohou společnosti sestavovat 

dobrovolně a to například pro potřeby investora nebo chtějí-li účetní jednotky lepší zobrazení 

skutečného finančního stavu.  

Mezinárodní standardy vydané do konce roku 2002 byly označovány pod zkratkou 

IAS (Mezinárodní účetní standardy) a pořadovým číslem. Od roku 2003 se využívá název 

IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví). Jednotlivé standardy zůstávají 

v platnosti a jsou označovány názvem IAS až do jejich novelizace nebo zrušení. Nové i 

aktualizované standardy již nesou název IFRS. Výčet platných IAS je zobrazen v příloze 1 a 

soubor platných IFRS v příloze 2. 

Problematikou dlouhodobého majetku se v rámci Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví zabývá celá řada standardů. Jedná se zejména o standardy zobrazené 

v následujícím schématu: 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDkaznictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Obr. 3.1 Schéma standardů upravující dlouhodobý majetek 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 Zdroj: vlastní úprava 

 

Tato kapitola se dále bude věnovat podrobněji těmto standardům: 

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, 

 IAS 17 – Leasingy, 

 IAS 40 – Investice do nemovitostí, 

 IAS 41 – Zemědělství. 

 

3.1 IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení 

Podle definice standardu jsou pozemky, budovy a zařízení hmotná aktiva, které podnik 

drží k využití při výrobě výrobků nebo poskytování služeb, z administrativních důvodů nebo 

z důvodu pronájmu jiným subjektům. U těchto položek se očekává, že budou využívány delší 

dobu, než je jedno účetní období. 

Podmínkou zaúčtování do aktiv je pravděpodobnost, že účetní jednotka bude mít 

z dané položky ekonomický prospěch a bude možno spolehlivě ocenit pořizovací náklady 

dané položky. 

Tento standard se nevztahuje: 

 na dlouhodobý hmotný majetek, který je určen k prodeji. Tento majetek řeší 

IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti, 

 na dlouhodobý majetek, který má charakter investic do nemovitostí. Jde 

například o budovy určené k pronájmu nebo pozemky držené za účelem 

zhodnocení kapitálu. Tento majetek řeší IAS 40 Investice do nemovitostí,  

 na biologická aktiva, která řeší IAS 41 Zemědělství, 
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 na majetek, který je výsledkem průzkumu nerostných zdrojů (např. ropné vrty). 

Tuto problematiku upravuje IFRS 6 Průzkum a hodnocení ložisek nerostných 

zdrojů, 

 na vlastní zásoby nerostných zdrojů. 

 

Tento standard se také zabývá náhradními díly, které jsou ve většině případů podle IFRS 

chápany jako zásoby a v okamžiku spotřeby se zaúčtují do nákladů. Zatímco významné 

náhradní díly jsou klasifikovány jako pozemky, budovy a zařízení, pokud společnost očekává, 

že budou využívány déle než jedno účetní období. Pokud mají jednotlivé části majetku různou 

dobu životnosti, posuzuje se každá část odděleně. Příkladem může být letadlo a jeho motory, 

či sedačky nebo kuchyně v letadle. V tomto případě se pro určení odpisů uplatňuje tzv. 

komponentní přístup, kdy jednotlivé části se odepisují zvlášť dle své doby životnosti. Tento 

komponentní přístup nahrazuje rezervu na opravu majetku. [3] 

 

3.1.1 Oceňování při pořízení (výchozí ocenění) 

Pozemky, budovy a zařízení se při prvotním uznání oceňují pořizovacími náklady. 

Pořizovací náklady zahrnují: 

 kupní cenu včetně cla a nevratných daní po odečtení množstevních slev a 

rabatů,  

 odhad nákladů, které jsou spojené s demontáží a odstraněním majetku a 

obnovou místa do původního stavu, 

 veškeré přímo přiřaditelné náklady nutné k uvedení aktiva do místa a stavu, ve 

kterých je schopno fungovat.  

Mezi přímo přiřaditelné náklady patří například náklady na přípravu místa, na 

přepravu a manipulaci, na instalaci a montáž, náklady na profesní odborníky a také mzdové 

náklady, které přímo vyplývají z výstavby nebo pořízení pozemků, budov a zařízení. 

Pořizovací náklady nezahrnují zejména tyto náklady: 

 na otevření nového zařízení, 

 na záběh výroby a jiné předvýrobní náklady, 

 na představení nového výrobku,  

 administrativní a jiné všeobecné režijní náklady,  

 na přestěhování a reorganizaci provozu, 

 na provozní ztráty v podobě ztrát v období, než se výrobek uvede na trh, 
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 spojené s podnikáním v nové lokalitě aj. 

 

3.1.2 Následné ocenění (v průběhu držení) 

Při následném ocenění si společnost musí vybrat jeden z modelů (model pořizovací 

ceny nebo model přecenění) a aplikovat ho na celou třídu pozemků, budov a zařízení.  

 Model pořizovací ceny (Cost Model) – pořizovací náklady položek pozemků, 

budov a zařízení se snižují o kumulované odpisy (oprávky) a ztráty ze snížení 

hodnoty. Toto snížení pořizovací ceny se účtuje výsledkově, naopak přecenění 

směrem nahoru se neúčtuje. 

 Model přecenění (Revaluation Model) – aktiva jsou vykázána v reálné 

hodnotě, která se snižuje o následné oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. 

V tomto modelu je možné přecenění majetku nejen směrem dolů, ale i směrem 

nahoru. Přecenění směrem nahoru se vykáže jako součást vlastního kapitálu 

(konkrétně do položky fond z přecenění), zatímco přecenění směrem nahoru se 

vykáže jako náklad ve výsledovce s výjimkou, kdy majetek už byl v minulosti 

přeceněn směrem nahoru. 

U pozemků a budov je reálnou hodnotou tržní cena, kterou stanoví soudní 

znalec. Pokud nelze u movitých věcí stanovit tržní cenu, jsou ohodnoceny ve 

výši svých odepsaných reprodukčních nákladů. 

V případě že je položka pozemků, budov a zařízení přeceněna, musí se přecenit 

celá třída pozemků, budov a zařízení, do které aktivum patří.  

 

Při přecenění položek pozemků, budov a zařízení je nutné upravit všechny oprávky 

k datu přecenění. Je možno využít dvou způsobů, a to: 

 přepočet oprávek stejných poměrem – výpočet koeficientu jako poměr 

reálné a účetní hodnoty aktiva. Původní oprávky se tímto koeficientem 

vynásobí a dojde tedy k úpravě, kdy účetní hodnota po přecenění je rovna 

reálné hodnotě, 

 eliminace oprávek – dochází k vyloučení oprávek tak, aby byla účetní 

hodnota rovna reálné hodnotě. Je-li reálná hodnota vyšší než původní 

pořizovací náklady, je nutné navýšit hrubou hodnotu aktiva. 
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3.1.3 Odpisování 

Je-li pořizovací cena každé části aktiva významná ve vztahu k celkové pořizovací ceně 

položky, musí být odpisována odděleně (komponentní odpisování), což znamená, že 

počáteční pořizovací cena položky musí subjekt rozdělit mezi významné části aktiva. 

Odpisování začíná v okamžiku, kdy je aktivum připraveno k používání a končí 

v okamžiku, který nastane dříve – prodej aktiva nebo vyřazení z používání. 

Pozemky se neodpisují z důvodu špatného určení jejich doby životnosti. Změny 

v odpisové metodě nebo změny v odhadech doby životnosti se vykazují podle IAS 8 – Účetní 

pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Tyto změny neupravují účetní výkazy zpětně, 

ale promítnou se v období běžném, popřípadě v následujícím období. 

Výše odpisů dlouhodobých hmotných aktiv závisí: 

 na vstupní ceně (PC) a stanovené výši zbytkové hodnoty (zbytková hodnota je 

odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku 

vyřazení majetku, snížená o náklady s vyřazením souvisejících), 

 na době životnosti majetku, která je závislá na čase nebo na očekávaném 

objemu výkonu, 

 na použité metodě odpisování (lineární, výkonová nebo metoda zrychlených 

odpisů). 

 

Lineární metoda 

Tato metoda patří mezi nejčastěji používanou metodu. Při lineárním odpisování je 

odepsatelná částka rozložena rovnoměrně po celou dobu použitelnosti aktiva. Odpis se 

vypočítá dle vztahu uvedený ve vzorci 3.1.3.1: 

 

                                           RO =
PN−ZH

OP
                                                  (vzorec 3.1.3.1) 

 

kde: RO     = roční odpis, 

  PN      = pořizovací náklady, 

  ZH     = zbytková  hodnota,  

  OP     = odhad použitelnosti. 
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Výkonová metoda 

Výkonová metoda se nejčastěji uplatňuje u strojů a zařízení, jejichž použitelnost závisí 

na intenzitě používání, nikoliv na čase. Nezávislou proměnnou je celkový výkon. Odpisy 

podle této metody se určí dle vztahu: 

 

                                              OS = PC −
HV

OMP
         (vzorec 3.1.3.2) 

 

                                              VO = OS ∙  MP           (vzorec 3.1.3.3) 

 

kde: OS     = odpisová sazba, 

  PC     = pořizovací cena, 

  HV    = hodnota při vyřazení, 

  OMP = odhadované množství produkce, které podnik získá z daného aktiva po dobu 

jeho použitelnosti, 

  VO     = výkonový odpis, 

  MP     = množství produkce vyrobené za období. 

 

Metoda zrychlených odpisů 

Metoda je charakteristická tím, že s postupem času se odpisy snižují. Odpisované 

aktivum je odpisováno rychleji než při užití lineární metody. Existují dvě metody zrychlených 

odpisů: 

 metoda DDB (double declining balance metod) neboli metoda zmenšujícího se 

základu – je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající odepsatelné 

částce (základně). Postup výpočtu se musí rozdělit na dvě fáze. Vzorec 3.1.3.4 

popisuje odpis v prvním roce odpisování a vzorec 3.1.3.5 vyjadřuje postup pro 

výpočet odpisů v následujících letech, [12] 

 

                                              1. odpis =  
2 ∙ VC

DO
         (vzorec 3.1.3.4) 

              2. odpis =
2 ∙ ZC

DO
          (vzorec 3.1.3.5) 

 

kde: VC     = vstupní cena majetku, 

   DO    = doba odpisování, 

  ZC     = zůstatková cena. 



33 

 

 metoda SYD (sum of the years digits) neboli metoda sumace čísel – je 

založena na klesající odpisované sazbě a konstantní odepsatelné částce. Odpisy 

se vypočítají tak, že odepisovatelnou částku vynásobíme poměrem let, které 

zbývají do konce použitelnosti aktiva a součtem počtu jednotlivých let 

použitelnosti aktiva, která zbývají do konce použitelnosti aktiva od počátku 

daného roku. [12] Pro tuto metodu lze využít následující vzorec 3.1.3.6: 

 

                                    odpis =  
ZŽ

SRŽ
∙ ZH         (vzorec 3.1.3.6) 

 

kde: ZŽ     = zbývající životnost, 

  SRŽ   = suma roků životnosti, 

  ZH     = zůstatková hodnota (ta se vypočítá jako PC – dosavadní 

oprávky).  

 

3.1.4 Vyřazení 

Účetní hodnota aktiv je odúčtována v okamžiku vyřazení aktiva nebo tehdy, kdy nelze 

již očekávat budoucí ekonomické užitky spojené s užíváním nebo prodejem aktiva. Zisk nebo 

ztráta vzniklá z odúčtování aktiv se vykáže v okamžiku jejich odúčtování. Výsledek 

vyplývající z vyřazení je vykázán jako výnos nebo náklad, označovaný jako gain nebo loss, 

nikoliv revenue nebo expense. [3] 

 

3.1.5 Zveřejnění  

Podnik musí zveřejnit pro všechny třídy pozemků, budov a zařízení tyto informace: 

 způsoby oceňování,  

 metody odpisování, doby použitelnosti a odpisové sazby, 

 brutto hodnotu a oprávky (spolu se ztrátou ze snížení hodnoty) na začátku a na 

konci období, 

 porovnání počátečních a konečných zůstatků a zveřejnit přírůstky a úbytky, 

odpisy, kursové rozdíly, zrušení ztrát ze snížení hodnoty promítajících se do 

výsledovky aj. 

Byla-li aktiva přeceněna, musí podnik zveřejnit: 

 datum přecenění, 

 zda nové přecenění provedl nezávislý znalec, 
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 použité metody přecenění, 

 do jaké míry byla reálná hodnota určena aktivním trhem, 

 účetní hodnota každé třídy pozemků, budov a zařízení, jako by byl použit 

model pořizovací ceny aj. [7] 

 

3.1.6 Rozdíly mezi IFRS a českou legislativou 

Účetní zachycení 

 ČÚL: pořizovací cena musí být vyšší než cena stanovená účetní jednotkou pro 

zařazení mezi dlouhodobý majetek a doba použitelnosti delší než 1 rok. Ekonomické 

užitky nejsou povinností pro uznání majetku. Určujícím kritériem je vlastnické právo 

nebo jiné právo (převažuje vlastnické právo nad ekonomickou podstatou), 

 IFRS: podmínkou zaúčtování do aktiv je pravděpodobnost, že z dané položky poplyne 

účetní jednotce ekonomický prospěch a dále spolehlivost stanovení pořizovací ceny. 

Určujícím kritériem je ekonomická podstata (schopnost společnosti kontrolovat ve 

smyslu ovládat). 

Pořizovací náklady 

 ČÚL: náklady spojené s odstraněním aktiva a s uvedením místa do původního stavu 

nejsou součástí pořizovací ceny aktiva. Na tyto náklady se může tvořit rezerva. 

Naopak zůstatková cena vyřazených staveb, jež byly vyřazeny v důsledku nové 

výstavby, je v české účetní legislativě zahrnuta do pořizovací ceny nové výstavby, 

 IFRS: součástí pořizovacích nákladů je odhadnutý náklad na demontáž, náklad na 

uvedení místa do původního stavu a náklady na přemístění aktiva, na který je 

vytvářena rezerva. Náklady spojené s odstraněním aktiva a s uvedením místa do 

původního stavu se odepisují. 

Úrokové náklady 

 ČÚL: účetní jednotka si zvolí, zda v průběhu pořízení dlouhodobého majetku zahrne 

úroky z úvěru do pořizovací ceny nebo je zahrne do nákladů, 

 IFRS: úrokové náklady se povinně zahrnují do pořizovací ceny aktiva. 

Následné ocenění 

 ČÚL: následné ocenění není povoleno, oceňuje se pořizovací cenou sníženou o 

oprávky a snížení hodnoty, 

 IFRS: lze přeceňovat pozemky, budovy a zařízení dle alternativního řešení na reálnou 

hodnotu sníženou o oprávky a kumulativní ztráty ze snížení hodnoty. 
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Komponentní odpisování 

 ČÚL: komponentní odpisování je povoleno od roku 2010 a účetní jednotka tuto 

metodu může použít, 

  IFRS: každá část položky pozemků, budov a zařízení, jejíž pořizovací cena je 

významná vzhledem k celkové hodnotě položky, má být odpisována odděleně. 

Generální prohlídky  

 ČÚL: na náklady na generální prohlídky se většinou tvoří rezerva anebo se přímo 

vykazují do nákladů, 

 IFRS: náklady na generální prohlídky jsou zachyceny jako samostatné aktivum a 

odpisují se do doby další generální prohlídky. 

Snížení hodnoty 

 ČÚL: snížení hodnoty není detailně propracováno. Přechodné snížení hodnoty 

majetku se účtuje pomocí opravných položek a trvalé snížení hodnoty majetku se 

účtuje prostřednictvím oprávek, 

 IFRS: aplikuje se IAS 36 – Znehodnocení aktiv. Tento standard nerozlišuje mezi 

trvalým a přechodným snížením. 

Odložené platby 

 ČÚL: k odloženým platbám se v rámci českých předpisů nepřistupuje žádným 

zvláštním způsobem, což je zapříčiněno neznalostí současné hodnoty v českých 

předpisech. Pořizovací cena majetku se nediskontuje,  

 IFRS: odložená platba se diskontuje, aby se zjistila její současná hodnota, která se 

vykáže v účetnictví. 

Dotace 

 ČÚL: dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtuje jako snížení pořizovací 

ceny majetku či vlastních nákladů, jestliže se jedná o aktivum vytvořené vlastní 

činností, 

 IFRS: dotace se vykazují ve výkazu finanční pozice buď jako snížení účetní hodnoty 

aktiva nebo jako výnosy příštích období. 

Zbytková hodnota 

 ČÚL: povoleno od roku 2009, ale není povinností účetní jednotky zbytkovou hodnotu 

zohlednit, 

 IFRS: používá se a účetní jednotka je povinna zohlednit zbytkovou hodnotu aktiva. 
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Náhradní díly 

 ČÚL: náhradní díly jsou většinou klasifikovány v položce zásoby. Zásoby se 

neodepisují, ale účtují se v době spotřeby do nákladů, 

 IFRS: významné náhradní díly jsou klasifikovány jako pozemky, budovy a zařízení a 

odepisují se. 

Odpisování 

 ČÚL: podle ČÚL může odpisovat dlouhodobý majetek jen ta osoba, která má 

k majetku vlastnické právo nebo jiné právo, 

 IFRS: majetek odpisuje ten, kdo má z něho ekonomický užitek. Určujícím kritériem 

není právní forma, ale ekonomická podstata. 

Rezervy na opravy dlouhodobého majetku 

 ČÚL: připouští se vytváření rezerv na opravy dlouhodobého majetku, 

 IFRS: nepřipouští se vytváření rezerv na opravy dlouhodobého majetku. 

Vyřazení majetku 

 ČÚL: při vyřazení dlouhodobého majetku je zůstatková cena tohoto majetku 

zachycena na příslušné účty v návaznosti na důvody pozbytí, 

 IFRS: při vyřazení je čistá částka výsledku operace zachycena jako zisk nebo ztráta 

běžného období. [7] 

 

3.2 IAS 17 – Leasingy 

V oblasti operativního leasingu je přístup IFRS a ČÚL zcela srovnatelný, naopak u 

finančního leasingu je přístup zcela odlišný. Leasing podle tohoto standardu je definován jako 

dohoda (na základě leasingové smlouvy) mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy pronajímatel 

převádí na nájemce právo využívat aktivum po dohodnutou dobu. 

Při posuzování leasingu není rozhodující forma smlouvy, ale obsah smlouvy. Správné 

určení typu leasingu je základním krokem ke správnému vykázání leasingu v účetnictví.  

IAS 17 rozlišuje dva typy leasingu – finanční a operativní leasing. Zjednodušeně 

řečeno, finanční leasing je leasing, kdy nájemce může předmět leasingu užívat téměř jako by 

měl k němu vlastnické právo. Na nájemce se převádí všechna rizika a odměny s používáním 

aktiva. Zatímco operativní leasing je leasing, který není finančním leasingem, je často 

považovaný za službu. Nepřevádějí se všechna rizika a ekonomické užitky z vlastnictví 

aktiva. [4] 
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Při uzavření leasingové smlouvy dochází k dvěma důležitým okamžikům – dne 

vzniku leasingové smlouvy a den zahájení leasingu. Den vzniku smlouvy je rozhodný den, 

kdy dojde k posouzení leasingové smlouvy a určení, zda se jedná o finanční či operativní 

leasing. K tomuto datu se určí fair value a tržní úroková míra, která se porovná s implicitní 

úrokovou mírou. K datu zahájení leasingu může nájemce používat najaté aktivum a jak 

nájemce, tak pronajímatel od tohoto data vykazují leasing ve svých rozvahách. Nájemce si 

musí zjistit nebo sám dopočítat fair value a úrokovou míru leasingu. 

 

Aby byla zjištěna implicitní úroková míra, musí se určit tyto hodnoty: 

 minimální leasingové platby – jde o součet všech plateb, které nájemce 

zaplatí pronajímateli během leasingu, 

 nezaručenou zbytkovou hodnotu – jedná se o část zbytkové hodnoty najatého 

aktiva, kterou nemá pronajímatel zaručenou, 

 fair value pronajatého aktiva, 

 počáteční přímé náklady spojené s uzavřením smlouvy, 

 doba trvání leasingu. [7] 

 

3.2.1 Finanční leasing u nájemce 

Nájemce vykazuje od vzniku sjednání leasingové smlouvy ve své rozvaze najatý 

majetek v reálné hodnotě, případně v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Pro 

výpočet současné hodnoty minimálních leasingových plateb se použije implicitní úroková 

sazba nebo přírůstková výpůjční úroková sazba. Minimální leasingové platby je třeba rozdělit 

na finanční náklad a snížení výše nesplaceného leasingového závazku.  

Nájemce na rozdíl od českých předpisů najatý majetek odpisuje a při odpisování musí 

vycházet ze stejných postupů, které jsou uplatňovány u vlastního majetku. Dobu odpisování 

by měl nájemce volit podle doby předpokládaného užití najatého majetku. [11] 

 

3.2.2 Finanční leasing u pronajímatele 

Pronajímatelé nevykazují předměty finančního leasingu v dlouhodobých aktivech, ale 

vykáží je pouze jako pohledávku a to v částce rovné čisté finanční investici do leasingu, tedy 

v částce, za kterou předmět pronájmu pronajímatelé pořídili. Splátky jsou vykázány jako 

snížení jistiny a nerealizovaného finančního výnosu z leasingu.  
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Výrobci nebo obchodníci (kteří jsou pronajímatelé) svůj zisk nebo ztrátu z prodeje 

aktiva zaúčtují podle postupů využívaných pro přímé prodeje. Finanční leasing vede ke 

vzniku dvou výnosů – výnos z prodeje a finanční výnos po dobu trvání leasingu. Výnosem 

z prodeje je reálná hodnota aktiva nebo je-li nižší, použije se současná hodnota minimálních 

leasingových plateb (pro výpočet se použije implicitní úroková sazba).  

Nákladem na prodej je pořizovací cena nebo účetní hodnota předmětu pronájmu po 

odečtení nezaručené zbytkové hodnoty. Rozdíl mezi výnosem z prodeje a nákladem z prodeje 

je zisk výrobce nebo obchodníka. [11] 

 

3.2.3 Zveřejnění 

U zveřejnění se musí rozlišovat, zda se jedná o nájemce nebo pronajímatele nebo zda 

jde o operativní nebo finanční leasing.  

Tab. 3.2.1 Zveřejnění finančního a operativního leasingu u pronajímatele a nájemce 

 Nájemce Pronajímatel 

Finanční 

leasing 

 účetní hodnotu pro každou třídu aktiv 

k RD, 

 budoucí minimální leasingové platby, 

jejich SH a vysvětlení rozdílu mezi 

těmito částkami, 

 rozdělení budoucích minimálních 

plateb na ty, které jsou splatné do 1 

roku, od 1 do 5 let a nad 5 let, 

 podmíněné nájemné uznané jako 

náklad, 

 popis významných leasingových 

smluv,  

 budoucí minimální leasingové 

platby, jejich SH a vysvětlení 

rozdílu mezi těmito částkami, 

 rozdělení budoucích minimálních 

plateb na ty, které jsou splatné do 1 

roku, od 1 do 5 let a nad 5 let, 

 nerealizovaný finanční výnos, 

 nezaručenou zbytkovou hodnotu, 

 OP k nedobytným pohledávkám 

z titulu finančního leasingu, 

 podmíněné nájemné uznané jako 

výnos, 

 popis významných leasingových 

smluv, 

Operativ

ní leasing 

 součet budoucích minimálních plateb 

z nevypověditelného operativního 

leasingu a to v období do 1 roku, od 1 

do 5 let a nad 5 let, 

 celkovou sumu očekávaných 

 veškerý výnos z podmíněného 

nájemného, 

 popis významných leasingových 

smluv, 

 součet budoucích minimálních 
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minimálních leasingových plateb z 

nevypověditelných sub-leasingů, 

 podnájem a nájemné zachycené v 

nákladech běžného období s 

oddělením minimálních leasingových 

plateb, celkových nákladů z 

podmíněného nájemného a nákladů 

z podnájmů, 

 popis významných leasingových 

smluv.  

plateb z nevypověditelného 

operativního leasingu a to v 

období do1 roku, od 1 do 5 let a 

nad 5 let.  

Zdroj: vlastní úprava 

 

3.2.4 Rozdíly mezi IFRS a českou legislativou 

Klasifikace leasingu 

 ČÚL: upřednostňuje se právní forma před obsahem. V zákoně o daních z příjmů je 

definována minimální doba trvání leasingu, aby leasing mohl být zařazen jako 

finanční leasing, 

 IFRS: upřednostňuje se obsah před právní formou. Tudíž může nastat, že podle IFRS 

bude leasing klasifikován jako finanční, ale podle našich norem půjde o operativní 

leasing a naopak. 

Operativní leasing 

 ČÚL: je téměř totožný s IFRS, 

 IFRS: platby u nájemce se vykazují do nákladů. 

Vykazování finančního leasingu 

 ČÚL: předmět vykazuje ve svých aktivech pronajímatel a také jej odepisuje, zatímco 

nájemce předmět finančního leasingu vykáže na podrozvahových účtech, nikoliv do 

aktiv a neodepisuje tento majetek. Tento způsob vykazování značně zkresluje 

vypovídací schopnost účetních výkazů. Informace o leasingu se zveřejní v příloze 

k účetním výkazům. V aktivech nájemce zaúčtuje pouze časové rozlišení leasingových 

splátek a do nákladů zaúčtuje splátku nájemného, 

 IFRS: odlišuje se zejména tím, že předmět leasingu odpisuje po celou dobu 

použitelnosti a vykazuje ve svých aktivech nájemce. Majetek, který je předmětem 
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finančního leasingu, se vykáže v reálné hodnotě najatého majetku nebo je-li nižší, 

použije se současná hodnota minimálních leasingových plateb na začátku leasingu. [7] 

Účtování finančního leasingu u nájemce 

 ČÚL: nejprve se časově rozliší částka vynaložená na akontaci a do nákladů se rozpustí 

odpovídající část připadající na dané účetní období. Ve výkazech nájemce dochází ke 

každoročnímu poklesu bilanční sumy. Na straně aktiv je to způsobeno úbytkem 

peněžních prostředků z důvodu úhrady leasingových splátek a rozpuštěním nákladů 

příštích období. V pasivech dojde ke snížení výsledku hospodaření, které je způsobené 

náklady na leasing,  

 IFRS: v aktivech nájemce dojde ke snižování hodnoty předmětu leasingu v důsledku 

odpisování a k úbytku peněžních prostředků z důvodu úhrady leasingových splátek. 

V pasivech dochází k postupnému snižování závazku z leasingu. Projeví se dále 

změna výsledku hospodaření vzniklá z titulu úrokových nákladů a odpisů, která se 

v každém roce kumuluje do výsledku hospodaření minulých let. Nájemce ve 

výsledovce vykáže náklady ve formě odpisů a postupně klesající nákladové úroky. 

Účtování finančního leasingu u pronajímatele 

 ČÚL: u pronajímatele dojde v prvním roce k úbytku peněžních prostředků z důvodu 

nákupu dlouhodobého majetku a ten vykazuje v rozvaze. Každý rok peněžní 

prostředky rostou o přijaté leasingové splátky a hodnota dlouhodobého majetku 

postupně klesá z důvodu odpisování majetku. V rámci pasiv dochází k rozpuštění 

akontace, tzn. že položka výnosů příštích období klesá a zároveň narůstá položka 

výsledek hospodaření minulých let, ve které narůstají výnosy z titulu leasingových 

splátek. Dále se v pasivech vykazuje výsledek hospodaření běžného období. Ve 

výsledovce pronajímatel vykáže náklady ve formě odpisů dlouhodobého majetku a na 

straně výnosů přijaté leasingové splátky navýšené o průběžné rozpuštění akontace do 

výnosů. V prvním roce se do výnosů zahrnuje také poplatek za uzavření leasingové 

smlouvy, 

 IFRS: protože se jedná o finanční leasing, pronajímatel vyřadí předmět leasingu ze 

své evidence a vykáže pohledávku z leasingu v částce odpovídající čisté investici do 

leasingu. Na straně aktiv se dopady leasingových transakcí projeví vykázáním čisté 

pohledávky z leasingu. Výše leasingové pohledávky v jednotlivých letech klesá 

s postupným splacením jistiny. Na běžném účtu se kumulují peněžní prostředky 

z přijatých leasingových splátek. V pasivech se projeví jen změna výsledku hospodaření 
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vzniklá v důsledku úrokových výnosů. Ve výsledovce pronajímatele se objeví jen úrokové 

výnosy, které jsou v průběhu leasingu klesající. 

 

3.3 IAS 40 – Investice do nemovitosti 

IAS 40 se věnuje budovám a pozemkům, které jsou vlastníkem nebo nájemcem drženy 

v rámci finančního leasingu za účelem získání výnosů z nájemného nebo za účelem 

kapitálového zhodnocení. Investicí do nemovitostí je: 

 pozemek, který je držený spíše pro kapitálové zhodnocení než držený pro 

prodej v krátké době, 

 pozemek, držený kvůli blíže neurčenému použití v budoucnosti,  

 budova vlastněná vykazující společností a pronajímána v rámci operativního 

leasingu (nebo držená v rámci finančního leasingu), 

 prázdná budova držená v rámci operativního pronájmu, 

 majetek, který je výstavbě nebo vývoji a v budoucnu se stane investicí do 

nemovitosti. 

 

Zároveň investicí do nemovitostí dle IAS 40 není: 

 nemovitost, která je držená z důvodu prodeje v rámci běžného chodu 

společnosti nebo nemovitost, která je pro takový prodej připravována a stavěna 

(tyto situace upravuje IAS 2 – Zásoby), 

 nemovitost stavěná nebo rekonstruována z pověření třetích stran (situaci řeší 

IAS 11 – Dlouhodobé zakázky), 

 nemovitost, která je v užívání vlastníka včetně nemovitostí které budou 

užívány v budoucnu (IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení), 

 majetek pronajímaný jiné společnosti v rámci finančního leasingu (IAS 17 – 

Leasingy). 

 

Podmínkou vykázání investice do nemovitostí jako aktivum je pravděpodobnost, že 

budoucí ekonomický prospěch související s touto investicí poplyne do podniku a zároveň lze 

spolehlivě zjistit pořizovací náklady související s investicí do nemovitosti. [7] 
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3.3.1 Prvotní ocenění 

Investice do nemovitostí se nejdříve ocení v pořizovací ceně, která zahrnuje i vedlejší 

náklady spojené s pořízením (například náklady na konzultanty, právní služby, daně 

z převodu nemovitostí a ostatní transakční náklady). Je-li majetek pořízen vlastní činností, 

oceňuje se přímými náklady a režií, která je přiřazena na zdůvodnitelném základě. V případě 

odložené platby je pořizovací cenou částka, která by byla zaplacena v hotovosti v okamžiku 

pořízení investice. Úrok spojený s odloženou platbou není součástí ocenění investice do 

nemovitostí, ale je nákladem. 

 

3.3.2 Ocenění následující po prvotním ocenění 

Účetní jednotka si sama zvolí, jaký model použije pro následné ocenění, zda model 

ocenění reálnou hodnotou neboli model fair value, anebo model ocenění pořizovací cenou 

neboli cost model. Vybraná metodou musí být aplikována na všechny investice do 

nemovitostí. 

 

Model ocenění reálnou hodnotou (fair value) 

Změny v reálné hodnotě se vykazují jako výnos nebo náklad ve výsledovce v období, 

ve kterém vznikly. Investice do nemovitostí se přeceňují vždy k datu rozvahy na fair value a 

tyto investice se neodepisují. Reálná hodnota by měla odrážet tržní podmínky existující 

k rozvahovému dni. 

V případě použití tohoto modelu, ho musí společnost používat po celou dobu existence 

investice do nemovitostí (tedy až do jejího vyřazení nebo do doby, kdy jej začne využívat 

vlastník nebo jej má společnost v úmyslu prodat).  

Nejlepším ukazatelem fair value je aktivní trh, pokud by ale pro stejná nebo podobná 

aktiva trh neexistoval, bere společnost informace z jiných zdrojů. Například současnou 

hodnotu očekávaných čistých peněžních toků diskontovanou tržní úrokovou mírou před 

zdaněním nebo ceny na aktivním trhu u majetku s odlišnou povahou, podmínek nebo umístění 

upravené o vlivy odlišností a další.  

Nejde-li fair value určit, oceňují se investice do nemovitostí na bázi základního řešení 

IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, tedy pořizovací cenou sníženou o oprávky a ztráty ze 

snížení hodnoty. 
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Model pořizovací ceny (Cost model) 

Podle tohoto modelu se oceňují všechny investice do nemovitostí a to pořizovací 

cenou sníženou o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. Neoceňují se pouze ty investice, které 

jsou drženy pro prodej. 

 

3.3.3 Převody 

Převod z účtu a na účet investičního majetku je možné provést pouze tehdy, pokud 

dojde ke změně užívání doložené: 

 zahájením užívání nemovitosti vlastníkem v případě převodu investice do 

nemovitosti na nemovitost užívanou vlastníkem (IAS 40     IAS 16) – reálná 

hodnota k datu převodu se považuje za pořizovací cenu, 

 zahájením prodeje nemovitosti v případě převodu investice do nemovitosti do 

zásob (IAS 40     IAS 2) – do zásob se nemovitost převede pouze tehdy, jestliže 

před prodejem byla zahájená rekonstrukce nebo přestavba dané nemovitosti. 

Reálná hodnota je považována za pořizovací cenu, byl-li použit model reálné 

hodnoty, 

 zahájením operativního leasingu poskytovaného jiné straně při převodu 

nemovitosti ze zásob do investice do nemovitosti (IAS 2   IAS 40) – pokud 

nebyla nemovitost v minulosti přeceněna, snížení hodnoty se vykáže jako 

náklad. Naopak zvýšení účetní hodnoty se vykáže jako výnos do výše, ve které 

byla v minulosti vykázána ztráta ze snížení hodnoty. Zbývající část zvýšení 

účetní hodnoty se vykáže jako přebytek z přecenění VK, 

 dokončením rekonstrukce nebo stavby, která byla vykázána dle IAS 16 a která 

se po dokončení stává investicí do nemovitosti (IAS 16     IAS 40) – rozdíl 

mezi reálnou hodnotou nemovitosti a její účetní hodnoty se vykáže ve 

výsledovce daného období. [7] 

 

3.3.4 Vyřazení 

Investice do nemovitostí se musí odúčtovat v případě vyřazení nebo je-li trvale vyňata 

z užívání a z jejího vyřazení se již neočekávají budoucí ekonomické užitky. Zisk nebo ztráta 

z vyřazení položky se vykážou ve výsledovce v období, ve kterém došlo k vyřazení. 

Odškodnění za poškozenou, ztracenou nebo předanou investici do nemovitosti se 

vykáže ve výsledovce v období, kdy se tato kompenzace stane pohledávkou. 
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3.3.5 Zveřejnění 

Účetní jednotka má povinnost zveřejnit, jaký model oceňování používá – zda model 

oceňování reálnou hodnotou nebo model oceňování pořizovacími náklady. U modelu 

oceňování reálnou hodnotou musí účetní jednotka uvést, zda a za jakých okolností jsou účasti 

na nemovitosti držené na základě operativního leasingu klasifikovány a vykázány jako 

investice do nemovitosti. Dále uvede, jaké jsou čisté zisky nebo ztráty ze změn reálné 

hodnoty, převody do a ze zásob a vlastníkem užívaných nemovitostí, popis investice do 

nemovitosti aj. 

Používá-li účetní jednotka model oceňování pořizovacími náklady, musí uvést 

například použitou metodu odpisování, dobu použitelnosti, brutto účetní hodnotu a oprávky 

(na začátku a konci období), popis nemovitosti aj. 

 

3.3.6 Rozdíly mezi IFRS a českou legislativou 

V české účetní legislativě není oblast investic do nemovitostí upravena, jsou vykázány 

jako běžný dlouhodobý hmotný majetek a platí pro něj i pravidla pro vykazování, oceňování 

a odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Tedy není možné přecenění na reálnou 

hodnotu a každá nemovitost s výjimkou pozemku se odpisuje po dobu používání. Účetní 

závěrka tím nepodává dostačující informace o změnách hodnoty této skupiny aktiv, což 

snižuje její vypovídací schopnost. [1] 

 

3.4 IAS 41 – Zemědělství 

IAS 41 se vztahuje na biologická aktiva, zemědělskou produkci v okamžiku sklizně a 

státní dotace související s biologickým aktivem. IAS 41 obsahuje také následující definice.  

Biologické aktivum (biological asset) je živé zvíře nebo rostlina, např. ovce.  

Zemědělská produkce (agricultural produce) je sklizený produkt z biologických 

aktiv, např. vlna.  

Sklizeň (harvest) je oddělení produktu od biologického aktiva nebo přerušení 

životních procesů biologického aktiva.  

Zemědělská činnost (agricultural activity) je účetní jednotkou řízená biologická 

přeměna biologických aktiv určených k prodeji na další biologická aktiva nebo na 

zemědělskou produkci.  
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Biologická přeměna (biological transformation) zahrnuje procesy růstu, degenerace, 

produkce a rozmnožování, které způsobuje kvantitativní a kvalitativní změny 

biologického aktiva.  

 

IAS 41 se nevztahuje na pozemky v souvislosti se zemědělskou činností (ta spadá pod 

IAS 16 nebo IAS 40) a ani na nehmotná aktiva související se zemědělskou produkcí 

(nehmotná aktiva upravuje IAS 38). Tento standard se vztahuje na zemědělskou činnost pouze 

v okamžiku sklizně, poté se aplikuje IAS 2 – Zásoby nebo jiný standard.  

Biologická aktiva nebo zemědělská produkce jsou uznány, pokud jsou splněny 

všechny následující kritéria - ovládaní aktiva účetní jednotkou je výsledkem minulých 

událostí, dále pravděpodobnost, že budoucí ekonomický prospěch spojený s aktivem poplyne 

účetní jednotce a také, že reálnou hodnotu nebo pořizovací náklady aktiva lze spolehlivě 

ocenit. [2] 

 

3.4.1 Oceňování biologických aktiva a zemědělské produkce 

Biologické aktivum je oceněno při počátečním zaúčtování a ke každému konci 

účetního období v reálné hodnotě snížené o odhadnuté prodejní náklady, kromě případu, 

kdy reálnou hodnotu nelze spolehlivě zjistit. Zemědělská produkce sklizená z biologických 

aktiv účetní jednotky je v okamžiku sklizně oceňována v reálné hodnotě snížené o 

odhadnuté prodejní náklady. Toto ocenění k datu sklizně se použije jako pořizovací náklad 

v případě, že se aplikuje IAS 2 nebo jiný standard. 

Pro usnadnění určení reálné hodnoty biologického aktiva nebo zemědělské produkce 

mohou být vytvořeny skupiny biologických aktiv nebo zemědělské produkce podle 

podstatných vlastností jako jsou například stáří nebo kvalita. Účetní jednotka poté vybere 

vlastnosti shodné s vlastnostmi, které jsou využívané trhem jako základ pro stanovení ceny.  

Vhodnou základnou pro určení reálné hodnoty daného aktiva je kótovaná cena na 

aktivním trhu s určitým biologickým aktivem nebo zemědělskou produkcí. Existují-li různé 

aktivní trhy, ke kterým má účetní jednotka přístup, použije se cena trhu, která je pro ni 

nejrelevantnější (tedy cena vyskytující se na trhu, který hodlá ÚJ využít). Pokud aktivní trh 

neexistuje, použije se pro určení reálné hodnoty jedna nebo více z těchto možností: 

 poslední dosažená tržní cena transakce za předpokladu, že od data transakce 

k bilančnímu dni v ekonomických poměrech nenastaly významné změny, 

 tržní cena podobných aktiv, která se upraví o rozdíly mezi těmito aktivy,  
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 sektorová měřítka (benchmark) – například měření hodnoty stromu pomocí 

množství sklizeného ovoce (počet přepravek nebo košů) nebo měření hodnoty 

zvířat prostřednictvím kilogramů masa. 

Není-li možné zjistit tržně určenou cenu nebo hodnotu odpovídající současným 

podmínkám, využije se pro určení reálné hodnoty současná hodnota očekávaných budoucích 

čistých peněžních toků z daného aktiva diskontovaná běžnou tržní úrokovou sazbou před 

zdaněním. [3] 

 

3.4.2 Státní dotace 

Nepodmíněná státní dotace, která souvisí s biologickým aktivem oceněným v reálné 

hodnotě snížení o prodejní náklady, se vykáže v zisku nebo ztrátě v okamžiku, kdy se dotace 

stane splatnou. Podmíněnou státní dotaci vykáže účetní jednotka v zisku nebo ztrátě pouze 

v okamžiku, kdy byly splněny podmínky spojené se státní dotací.  

U státní dotace vztahující se k biologickému aktivu oceňovanému v pořizovacích 

nákladech snížených o oprávky a akumulované ztráty ze snížení hodnoty, se aplikuje IAS 20 

– Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory. [3] 

 

3.4.3 Zveřejnění 

Účetní jednotka musí zveřejnit celkový zisk nebo ztrátu vzniklou v běžném období 

z výchozího ocenění biologických aktiv a zemědělské produkce a ze změn v reálné hodnotě 

snížené o odhadnuté prodejní náklady biologických aktiv. Zveřejní také metody a 

předpoklady pro určení reálné hodnoty. 

Dále musí uvést kvantifikovaný popis každé skupiny biologických aktiv, které dále 

rozliší na biologická aktiva určená ke konzumaci nebo plodící. Mezi biologická aktiva určená 

ke konzumaci se řadí například dobytek určený pro výrobu masa nebo pro prodej, ryby 

v sádkách, kukuřice, pšenice a jiné aktiva.  Plodící biologická aktiva jsou například dobytek, 

který produkuje mléko, vinná réva, ovocné stromy aj. Nebo biologická aktiva mohou být 

rozdělena na zralá a nezralá. Zralá aktiva jsou schopná sklizně nebo jsou schopná přinášet 

pravidelnou úrodu. 
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3.4.4 Rozdíly mezi IFRS a českou legislativou 

Účetní zachycení 

 ČÚL: Oblast biologických aktiv není v České republice definována žádným právním 

předpisem, vztahuje se na ně stejné předpisy jako na jiná aktiva. Dospělá zvířata 

(základní stáda) a dospělá zvířata k hospodářskému užívání se řadí mezi dlouhodobá 

aktiva. Ostatní mladá zvířata a další dospělá chovná zvířata nezařazená do 

dlouhodobých aktiv patří mezi krátkodobá aktiva (zásoby). Dle zákona o daních 

z příjmů se mezi dlouhodobý majetek odpisovaný řadí například skot chovný a 

plemenný, prasata chovná a plemenná, osli, muly a mezci chovní a plemenní a jiná 

dospělá zvířata. 

 IFRS: Oblast biologických aktiv upravuje IAS 41 – Zemědělství. 

Rozdělení aktiv 

 ČÚL: Tyto jiná aktiva jsou rozdělována na krátkodobá a dlouhodobá. 

 IFRS: Biologická aktiva se dělí na konzumovatelná a plodící a dále na aktiva zralá a 

nezralá. 

Ocenění 

 ČÚL: Není možno oceňovat reálnou hodnotou (fair value), ale oceňuje se pořizovací 

cenou, vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou. 

 IFRS: U oceňování biologických aktiv se vyžaduje ocenění v okamžiku rozpoznání 

a k rozvahovému dni reálnou hodnotou sníženou o odhadované náklady prodeje. 

Pokud není možné tuto hodnotu zjistit, využijí se jiné hodnoty, například cena 

podobného aktiva upravená o rozdíly mezi těmito aktivy. 

Odpisy 

 ČÚL: Odpisuje se stejně jako u ostatního odpisovaného dlouhodobého majetku. 

K rozvahovému dni se sníží hodnota aktiva o oprávky. 

 IFRS: Biologické aktiva se neodpisují. K rozvahovému dni se může aktivum 

přecenit nahoru i dolů dle aktuální reálné ceny. 
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4 Praktická aplikace IAS/IFRS 

V poslední kapitole je uvedena praktická aplikace srovnání dlouhodobého majetku 

podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních standardů ve firmě 

ZP Otice, a.s. Cílem této kapitoly je přetransformovat vykázaný dlouhodobý hmotný majetek 

dle českých účetních předpisů, které společnost využívá, do podoby, která by byla v souladu 

s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Jedná se převod traktoru John Deer, budovy 

s kancelářskými prostory, dojnic a nákladního automobilu pořízeného finančním leasingem. 

 Společnost ZP Otice, a.s. byla zapsána do obchodního a živnostenského rejstříku dne 

18. 12. 1995 a řadí se mezi nejvýznamnější zemědělské podniky v opavském regionu. Podnik 

je zaměřen na rostlinnou a živočišnou výrobu a k jeho hlavním produktům patří mléko, 

obiloviny, cukrová řepa, řepka, celer a kukuřice. Je největším výrobcem kysaného zelí 

v České republice a jedná se pouze o českou firmu bez zahraničního kapitálu. Kysané zelí má 

v Oticích dlouholetou tradici, výroba zde začala již v roce 1886 a vyrábí se doteď bez 

přerušení. Zelárna prošla v roce 2004 a 2009 rozsáhlou rekonstrukcí, jak stavebně tak ze 

strany technologické. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a především na výrobu 

mléka. Na farmě v Uhlířově je ustájeno 650 ks dojnic, jež dosahují průměrné užitkovosti 9000 

litrů mléka a celkovou produkcí ve výši 5 850 000 litrů za rok. Součástí farmy v Uhlířově je 

od konce roku 2012 také zemědělská bioplynová stanice, která zpracovává kejdu skotu, 

kukuřičnou siláž a cukrovarské řízky, a následné odpadní teplo je využito k vytápění objektů 

mléčné farmy Uhlířov.  

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se 

zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Firma 

zařazuje dlouhodobý hmotný majetek mezi DHM, pokud jeho ocenění je vyšší než 40 000 Kč 

a doba použitelnosti je vyšší než 1 rok. Pozemky a stavby zařazuje bez ohledu na výši ocenění 

a doby použitelnosti. Dlouhodobý drobný majetek je takový majetek, jehož ocenění je vyšší 

než 20 000 Kč a nižší než 40 000 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, 

jehož výše ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je vyšší než 1 rok. Za 

dlouhodobý drobný nehmotný majetek považuje firma majetek, jehož výše ocenění je vyšší 

než 20 000 Kč a nižší než 60 000 Kč.  

Nakoupený majetek společnost oceňuje pořizovacími cenami, ale do pořizovací ceny 

nezahrnuje úroky z úvěrů a pořizovací cenu dlouhodobého majetku snižuje o dotaci 
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poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Majetek vyrobený vlastní činností oceňuje vlastními 

náklady. Reprodukční pořizovací cenou oceňuje dlouhodobý majetek nabytý darováním, 

pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady u dlouhodobého nehmotného 

majetku, použije se pro ocenění tohoto majetku reprodukční pořizovací cena. Dále společnost 

oceňuje touto cenou majetek nově zjištěný v účetnictví, nebo pokud jde o vklad 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní postupy společnosti u dlouhodobého 

majetku a způsoby jejich ocenění jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1. Vnitřní účetní předpisy společnosti ZP Otice, a.s. 

Položka Způsob ocenění 

Nákup dlouhodobého majetku Pořizovací cenou 

Odpisování Účetní i daňové odpisy  

Dlouhodobý hmotný majetek Částka přesahující 40 000 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek Částka přesahující 60 000 Kč 

Dlouhodobý majetek vytvořen ve vlastní režii Vlastními náklady 

Technické zhodnocení Částka přesahující 40 000 Kč 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Největší část dlouhodobého majetku tvoří stavby, dále samostatné movité věci a 

soubory movitých věci a pozemky. Základní strukturu dlouhodobého majetku společnosti 

zobrazuje Tab. 4.2 

 

Tab. 4.2. Dlouhodobý majetek ve společnosti ZP Otice, a.s. za rok 2013 v tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 263 986 

Pozemky 30 448 

Stavby 139 526 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 76 470 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 7 844 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 625 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 73 

Dlouhodobý finanční majetek 29 106  

Podíly v ovládaných a řízených osobách 17 002 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 100 
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Jiný dlouhodobý finanční majetek 12 004 

Celková hodnota dlouhodobého majetku 293 092 

Zdroj: vlastní úprava 

 

4.1 Traktor John Deer 

ZP Otice, a.s. pořídila dne 1. ledna 2013 traktor John Deer, který byl dnem pořízení 

zahrnut do obchodního majetku a uveden do provozu. Fakturovaná částka traktoru včetně 

DPH byla 2 140 000 Kč, sazba DPH v roce 2013 byla 21 %, tudíž DPH bylo vyčísleno na 449 

400 Kč. 

Účetní jednotka pro nově pořízený hmotný majetek sestavila odpisový plán a podle 

§30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů traktor John Deer zařadila do 2. odpisové 

skupiny s minimální dobou odpisování 5 let. Protože je akciová společnost ZP Otice plátcem 

DPH a podle §72 daňového zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty lze uplatnit nárok na 

odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění budeme počítat s cenami bez DPH. 

 

Vykazování dle ČÚL 

Pořizovací cena traktoru je 1 690 600 Kč a odhadnutá doba použitelnosti je 5 let. 

Společnost si zvolila metodu časového odpisování. Roční odpis lze tedy vyčíslit podle vzorce 

2.4.1.2. U odpisování společnost nepočítá se zbytkovou hodnotou. V tabulce 4.1.1. jsou 

vyčísleny roční odpisy.  

 

Tab. 4.1.1. Roční odpisy traktoru dle ČÚL 

Zdroj: vlastní úprava 

 

  

Rok Roční odpis  Oprávky  Zůstatková cena 

2013 338 120 Kč    338 120 Kč 1 352 480 Kč 

2014 338 120 Kč    676 240 Kč 1 014 360 Kč 

2015 338 120 Kč 1 014 360 Kč    676 240 Kč 

2016 338 120 Kč 1 352 480 Kč    338 120 Kč 

2017 338 120 Kč 1 690 600 Kč                0 Kč 
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Vykazování dle IAS/IFRS 

Traktor John Deer by se v rámci IAS/IFRS zařadil do IAS 16 – Pozemky, budovy a 

zařízení. Společnost využívá majetek při své výrobě, je využíváno delší dobu než jedno účetní 

období a očekává se, že budoucí ekonomický prospěch poplyne do podniku. Nepředpokládá 

se, že majetek bude určen k budoucímu prodeji. 

V případě, že by společnost neměla v plánu traktor po době použitelnosti prodat, 

nepočítá se se zbytkovou hodnotou a výše odpisů je stejná a to ve výši 338 120 Kč. Pro tento 

příklad budeme počítat s odhadovanou zbytkovou hodnotou. 

Pořizovací cena traktoru je 1 690 600 Kč a doba použitelnosti 5 let, v případě 

mezinárodních standardů účetního výkaznictví se počítá se zbytkovou hodnotou, kterou 

budeme přepokládat v hodnotě 150 000 Kč. Lineární metoda odpisování byla zvolena z 

důvodu, že se předpokládá přibližně stejné opotřebovávání majetku v průběhu jeho životnosti 

a také pro lepší srovnání. Pokud by se dalo očekávat v prvních letech odpisování majetku 

větší opotřebení, zvolili bychom zrychlené odpisy majetku. Roční odpis traktoru se vypočítá 

podle vzorce 3.1.3.1. V tabulce 4.1.2 jsou vyčísleny roční odpisy traktoru. 

 

RO =
PN−ZH

OP
 = 

1690600−150000

5
 = 308 120 Kč 

 

Tab. 4.1.2 Roční odpis traktoru dle IAS/IFRS 

Rok Pořizovací cena – 

zbytková hodnota 

Roční odpis  Zůstatková cena 

2013 1 540 600 Kč 308 120 Kč 1 232 480 Kč 

2014 1 540 600 Kč 308 120 Kč    924 360 Kč 

2015 1 540 600 Kč 308 120 Kč    616 240 Kč 

2016 1 540 600 Kč 308 120 Kč    308 120 Kč 

2017 1 540 600 Kč 308 120 Kč               0 Kč 

Zdroj: vlastní úprava 
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Srovnání 

Do nákladů dle IFRS se zahrne výše odpisů v částce 308 120 Kč, společnost v rámci 

českých účetních předpisů zahrnula do nákladů odpis v částce 338 120 Kč. Rozdíl mezi 

částkami je vlivem užití zbytkové hodnoty, která se dle IFRS využívá, kdežto společnost ZP 

Otice, a.s. s ní nepočítá při výpočtu odpisů. 

V případě, že by se společnost rozhodla tento majetek během doby použitelnosti 

prodat z důvodu malého vytížení, postupovalo by se dle ČÚL a IFRS odlišně. Dle českých 

účetních předpisů bude společnost s traktorem počítat tak, jakoby k prodeji určený nebyl. 

Traktor se tedy bude odpisovat až do okamžiku prodeje, poté účetní jednotka vyřadí majetek 

z důvodu prodeje. Vyřadí ho v pořizovací ceně majetku, výnosy společnosti se navýší o 

prodejní cenu a výsledek hospodaření o rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou. Dle IFRS 

musí společnost v okamžiku, kdy se rozhodla k prodeji traktoru přesunout tento majetek 

z aktiv zařazených do IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení do IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva 

držená k prodeji a ukončené činnosti. Traktor by se musel ocenit pomocí reálné tržní hodnoty, 

a pokud by tato hodnota byla nižší než zůstatková cena, muselo by dojít ke snížení hodnoty 

aktiva. Po přechodu do majetku drženému k prodeji se dále majetek neodepisuje. 

 

4.2 Budova s kancelářskými prostory 

Společnost ZP Otice, a.s. koupila v červnu 2011 novou budovu, kterou se rozhodla 

dále pronajímat. Pořizovací cena nemovitosti činila 10 250 000 Kč a doba životnosti budovy 

byla stanovena na 50 let. Roční nájemné bylo stanoveno na 800 000 Kč. 

 

Vykazování dle ČÚL 

V české účetní legislativě nejsou investice do nemovitosti rozlišeny, proto se tato 

budova bere jako klasický dlouhodobý hmotný majetek. Nelze ho přeceňovat na reálnou 

hodnotu, z toho důvodu se bude každý rok majetek odpisovat. Podnik odpisuje dlouhodobý 

hmotný majetek účetními časovými odpisy, které lze vyčíslit podle vzorce 2.4.1.2, tudíž roční 

odpis činí 205 000 Kč. V Tab. 4.2.1 je ukázka účtování dle české účetní legislativy. 

 

Tab. 4.2.1 Vykazování budovy dle ČÚL 

Účetní operace Částka MD D 

Faktura přijatá za budovu 10 250 000 Kč 042 321 

Zařazení budovy do užívání 10 250 000 Kč 021 042 
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Úhrada faktury za budovu 10 250 000 Kč 321 221 

Roční odpis budovy za rok 2011      205 000 Kč 551 081 

Roční odpis budovy za rok 2012      205 000 Kč 551 081 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Vykazování dle IAS/IFRS 

Tato budova přinese podniku budoucí ekonomický prospěch a je spolehlivě 

ocenitelná, tudíž v rámci IAS/IFRS bude zařazena do IAS 40 – Investice do nemovitosti. 

Standard preferuje oceňování investice reálnou hodnotou, ale je možné oceňovat i pořizovací 

cenou sníženou o oprávky. Reálnou hodnotu musí účetní jednotka zveřejnit v příloze k účetní 

závěrce. V příkladu budeme počítat s reálnou hodnotou. Protože společnost ZP Otice, a.s. se 

neřídí dle IAS/IFRS a nemá budovu oceněnou nezávislým znalcem, budeme vycházet 

z odhadované hodnoty, kterou jsem si stanovila k 31.12.2011 na částku 11 000 000 Kč a k 31. 

12. 2012 na reálnou cenu 10 500 000 Kč. V Tab. 4.2.2 je uvedeno účtování budovy dle 

IAS/IFRS. 

 

Tab. 4.2.2. Vykazování budovy dle IAS/IFRS 

Účetní operace Částka MD D 

Faktura přijatá za budovu 10 250 000 Kč 042 321 

Zařazení budovy do užívání 10 250 000 Kč 021 042 

Úhrada faktury za budovu 10 250 000 Kč 321 221 

Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2011 – zvýšení 

ocenění budovy 

     750 000 Kč 021 6xx 

Přecenění na reálnou hodnotu k 31. 12. 2012 – snížení 

ocenění budovy 

    500 000 Kč 5xx 021 

Zdroj: vlastní úprava 

 

 Srovnání ČÚL a IAS/IFRS 

Obr. 4.2.1 a 4.2.2. ukazují rozdíly ve vykazování investice do nemovitostí podle 

českých účetních standardů a podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 
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Obr. 4.2.1. Rozvaha dle ČÚL a dle IAS/IFRS k 31.12.2011 

                       Rozvaha dle ČÚL k 31.12.2011       

Budova              10 250 000 Kč  HV  - 205 000 Kč                                      

Bankovní účet  - 10 250 000 Kč      

 

 

                       Rozvaha dle IAS/IFRS k 31.12.2011 

Budova               11 000 000 Kč  HV  750 000 Kč 

Bankovní účet – 10 250 000 Kč 

 

Zdroj: vlastní úprava 

 

Podle ČÚL se dlouhodobý hmotný majetek odpisuje, což v nákladech činilo 205 000 

Kč, a proto výsledek hospodaření dosahoval záporného výsledku 205 000 Kč.  

Protože v roce 2011 došlo k přecenění budovy na reálnou hodnotu 11 000 000 Kč dle 

IAS 40, pak hospodářský výsledek dosáhl kladného výsledku 750 000 Kč. 

 

Obr. 4.2.2 Rozvaha dle ČÚL a dle IAS/IFRS k 31.12.2012 

 

        Rozvaha dle ČÚL k 31.12.2012 

Budova                9 840 000 Kč   HV 2011   - 205 000 Kč 

Bankovní účet - 10 250 000 Kč   HV 2012    - 205 000 Kč 

                                       HV celkem - 410 000 Kč 

 

 

Rozvaha dle IAS/IFRS k 31.12.2012 

Budova              10 500 000 Kč   HV 2011    750 000 Kč 

Bankovní účet - 10 250 000 Kč   HV 2012  - 500 000 Kč 

                                                   HV celkem  250 000 Kč 

Zdroj: vlastní úprava 
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Srovnání 

Podle českých účetních předpisů se dlouhodobý hmotný majetek stále odpisuje, tím se 

snížil výsledek hospodaření znovu o hodnotu odpisu, tedy 205 000 Kč. Celkový hospodářský 

výsledek je záporné výše 410 000 Kč.  

Dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví došlo v roce 2012 ke snížení reálné 

hodnoty budovy na 10 500 000 Kč, tím došlo ke snížení hospodářského výsledku o 500 000 

Kč. Celkový hospodářský výsledek je vykázán v kladné hodnotě 250 000 Kč.  

Z výsledků srovnání jednotlivých předpisů vychází, že české účetní předpisy nevěnují 

pozornost investicím do nemovitostí, klasifikují je jako dlouhodobý hmotný majetek a platí 

pro ně pravidla jako pro dlouhodobý hmotný majetek v oblasti vykazování, oceňování a 

odpisování. Dále neumožňují přecenit investice do nemovitostí na reálnou hodnotu majetku a 

tím snižují vypovídací schopnost účetní závěrky.  

 

4.3 Dojnice 

Společnost ZP Otice, a.s. vlastní na farmě v Uhlířově 650 ks dojnic.  

 

 Vykazování dle ČÚL 

Podnik řadí dospělá zvířata mezi dlouhodobý hmotný majetek a tento majetek 

v průběhu chovu odpisuje. Pokud jsou dojnice pořízené od externího dodavatele, jsou 

oceněny cenou pořízení a náklady, které s pořízením souvisejí. Ty dojnice, které podnik sám 

vychoval, oceňuje společnost skutečnými vynaloženými náklady. Dojnice se v podniku 

využívají dlouhodobě. Pokud jsou v dobrém zdravotním stavu, jsou využitelné až 5 let, poté 

jsou prodány na jatka. Účetní odpisy dojnic se počítají dle předpokládané doby životnosti, pro 

účely výpočtu daňových odpisů je skot plemenný i chovný zařazený v 1. odpisové skupině. 

Hodnota dojnic v účetnictví společnosti v roce 2013 byla 7 844 000 Kč. Dle české účetní 

legislativy neexistuje specifická úprava pro ocenění, pouze pravidla pro klasifikaci zvířat do 

zásob nebo do dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Vykazování dle IAS/IFRS 

Dojnice se podle IAS 41 považují za biologické aktivum a standard nepovoluje 

biologické aktivum odpisovat. Snížení hodnoty těchto aktiv má zachytit ocenění na reálnou 

hodnotu. Toto biologické aktivum je oceněno při počátečním zaúčtování a ke každému konci 

účetního období v reálné hodnotě. Cena za kilogram živé váhy dojnice na aktivním trhu se 
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pohybuje kolem 38 Kč/kg. Reálnou hodnotu dojnic stanovíme dle této sazby vynásobené 

celkovým počtem kilogramů.  

Podnik vlastní 650 ks dojnic, 1 dojnice váží asi 600 kg, což představuje dohromady asi 

390 000 Kg. Pomocí ceny za 1 kilogram živé váhy zjistíme reálnou hodnotu, tj. 390 000 kg * 

38 Kč/kg = 14 820 000 Kč. Reálná hodnota všech dojnic je přibližně 14 820 000 Kč. Což 

představuje značný rozdíl oproti jejich účetní ceně uvedené v účetnictví společnosti. Jde o 

rozdíl 6 976 000 Kč. 

 

Srovnání 

Standard IAS 41 – Zemědělství uvádí, že reálná hodnota je pro ocenění budoucích 

ekonomických užitků z biologických aktiv spolehlivější a srovnatelnější než účetní hodnota 

používaná v českých účetních předpisech s přihlédnutím k tomu, že mnoho biologických aktiv 

je obchodováno na aktivních trzích se zjistitelnou tržní cenou. Ale tržní ceny jsou často 

nestabilní a často mají pouze sezonní charakter, kdy stačí pouze zpráva o očekávané úrodě a 

tím se ovlivní podstatným způsobem tržní cena biologického aktiva. 

 

4.4 Finanční leasing nákladního automobilu Liaz 

ZP Otice, a.s. uzavřela v lednu 2014 leasingovou smlouvu na leasing nákladního 

automobilu Liaz. Doba pronájmu byla stanovena na 60 měsíců a bude rozdělena do 61 

leasingových splátek (včetně mimořádné splátky) po 20 350 Kč včetně DPH. Splátky 

probíhají vždy k 15. dni v měsíci. První zvýšená (mimořádná) splátka činila 100 000 Kč 

včetně DPH. Po skončení pronájmu nákladního automobilu dojde k převodu vlastnických 

práv na nájemce. Odkupní cena automobilu byla stanovena ve smlouvě na 2 500 Kč. 

 

Vykazování dle ČÚL 

Účetní jednotka klasifikovala leasing jako finanční, protože po skončení leasingu 

přechází vlastnické právo předmětu leasingu na nájemce. Nájemce podle českých účetních 

předpisů vykazuje najatý nákladní automobil pouze v podrozvahové evidenci, tento majetek 

je během pronájmu nadále ve vlastnictví pronajímatele, v majetkové oblasti nedochází ke 

změně.  

První zvýšenou splátku 100 000 Kč musí nájemce časově rozlišit prostřednictvím 

nákladů příštího období. Pravidelné měsíční leasingové splátky v hodnotě 20 350 Kč jsou 

účtovány přímo do nákladů jako daňový náklad. Společnost využívá účet 518 – Ostatní služby 
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pro zaúčtování měsíčních leasingových splátek a pro evidenci závazků ze smluv využívá účet 

325 – Ostatní závazky.  

Při skončení leasingu si firma automobil odkoupí za 2 500 Kč a nedojde-li k žádným 

dalším souvisejícím nákladům spojeným s nákladním automobilem, tento majetek zaúčtuje 

firma do nákladů jako spotřeba materiálu, neboť majetek nesplňuje výši ocenění pro zařazení 

majetku mezi dlouhodobý hmotný majetek. Společnost si stanovila hranici pro zařazení do 

dlouhodobého hmotného majetku částku převyšující 40 000 Kč. 

 

Vykazování dle IAS/IFRS 

Podle IAS/IFRS se bude jednat také o finanční leasing, protože byla splněna 

podmínka, že na konci leasingu bude převedeno vlastnické právo nákladního automobilu na 

nájemce. Dále byla splněna podmínka, že společnost si může automobil odkoupit za cenu 

nižší než je reálná hodnota automobilu. 

Podle IAS 17 – Leasingy se nákladní automobil zahrne do majetku nájemce a ten se 

stává vlastníkem majetku, tudíž nákladní automobil odepisuje nájemce. Podnik zaúčtuje 

pořizovací cenu automobilu do aktiv a současně zaúčtuje závazek, který se poté musí snížit o 

první mimořádnou splátku 100 000 Kč. Poté se závazek postupně snižuje o další splátky. 

Účetní jednotka je povinna počítat s úroky, které jsou nákladem a tento náklad v průběhu 

finančního leasingu účtovat do výkazu zisku a ztrát.  

 

Srovnání 

Hlavním rozdílem mezi ČÚL a IAS/IFRS je, že podle českých účetních předpisů 

nájemce eviduje automobil v podrozvahové evidenci, nemůže proto uplatňovat odpisy. Ty 

vypočítává pronajímatel. U IFRS nájemce zaúčtuje automobil do svých aktiv a může jej 

odpisovat. Další rozdíl je u první zvýšené splátky, firma ji časově rozlišila prostřednictvím 

nákladů příštích období, u mezinárodních standardů účetního výkaznictví se tato splátka 

zaplatí ihned a tím dojde ke snížení leasingového závazku. Splátky finančního leasingu jsou 

dle IFRS rozděleny na dvě části. Samotnými splátkami se snižuje vytvořený závazek a úroky 

plynoucí z pronájmu jsou účtovány do finančních nákladů. Podle českých účetních předpisů 

nejsou leasingové platby takovýmto způsobem rozděleny a tím ovlivní pouze provozní 

výsledek hospodaření. To je ale zavádějící, protože část těchto nákladů by měla být vykázána 

jako zdroj financování. 
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5 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo srovnat a charakterizovat jednotlivé aspekty českých 

účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v oblasti dlouhodobého 

majetku a zjištěné informace poté aplikovat na dlouhodobý majetek firmy ZP Otice, a.s. 

 

První kapitola byla zaměřena na oblast dlouhodobého majetku v rámci české účetní 

legislativy. Tato oblast je v České republice upravena především zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českým účetním standardem č. 013 a zákonem č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pomocí těchto předpisů byly vymezeny jednotlivé druhy 

dlouhodobého majetku, způsoby pořízení, oceňování, odpisování a vyřazení. 

 

Druhá kapitola se zabývá problematikou dlouhodobého majetku z hlediska 

mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Kapitola je zaměřena zejména na standardy IAS 

16 - Pozemky, budovy a zařízení, IAS 17 – Leasingy, IAS 40 – Investice do nemovitostí a 

IAS 41 – Zemědělství. Tyto standardy obsahují definice a předpoklady, které musí 

dlouhodobá aktiva splňovat, aby mohla být vykazována v jednotlivých skupinách majetku. 

Dále standardy obsahují postupy a metody oceňování v průběhu pořízení aktiva, přeceňování 

v průběhu držení aktiva, odpisování a zveřejňování aktiv v účetní závěrce. Oblasti 

dlouhodobého majetku se věnuje i standard IFRS 5 – Dlouhodobý aktiva držená k prodeji a 

ukončované činnosti, kterému jsem se ve své práci vzhledem k předmětu podnikání firmy ZP 

Otice, a.s. již nevěnovala.  

 

V poslední části jsem využila zjištěných teoretických poznatků pro tvorbu praktických 

příkladů, na kterých jsem demonstrovala vliv odlišných přístupů obou právních norem. Byly 

srovnány čtyři druhy dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a IFRS, které 

společnost ZP Otice, a.s. vlastní. Společnost se problematikou mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví vůbec nezabývá, tudíž jde pouze o nastínění problematiky dlouhodobého 

majetku v případě, že by se společnost v budoucnu rozhodla vykazovat údaje dle IAS/IFRS. 

První příklad je zaměřen na výpočet odpisů traktoru John Deer. Jde o srovnání odpisů, které 

společnost opravdu vykazuje a odpisů dle IAS/IFRS s použitím zbytkové hodnoty. Další 

příklad je zaměřen na ocenění 650 ks dojnic, které společnost vlastní. Dále jsem srovnávala 

vykazování budovy s kancelářskými prostory, která je dále pronajímána a poslední příklad je 
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zaměřen na finanční leasing, který společnost využila pro pořízení nákladního automobilu 

Liaz.  

 

Podle mého názoru jsou IAS/IFRS velmi náročné s hlediska času i financí, ale pro 

účetní jednotku jsou výhodnější, neboť její finanční výkazy mají větší vypovídací schopnost a 

vykazují lepší ekonomické zachycení majetku. Některé oblasti majetku nejsou podle českých 

účetních předpisů vůbec upraveny a tím nevystihují přesnou majetkovou strukturu podniku.  

 

Jsem přesvědčena, že jsem splnila cíl diplomové práce, který jsem si na začátku jejího 

zpracování stanovila. Zjistila jsem významné rozdíly obou předpisů v oblasti dlouhodobého 

majetku. Společnosti ZP Otice, a.s. bych doporučila, aby se problematikou IAS/IFRS určitě 

věnovala, aby jejich výkazy účetní závěrky poskytovaly věrnější obraz vedeného účetnictví, 

zejména díky větší propracovanosti mezinárodních standardů účetního výkaznictví a její 

hospodaření mohlo být v rámci celého světa porovnáno. Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví by poskytovaly srozumitelnější, kvalitnější a transparentnější informace nejen o 

jejich dlouhodobém majetku, ale o celé finanční situaci podniku a společnost by mohla získat 

nové investory.  
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