
 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Stanislavu 

Kubicovi za odborné vedení, cenné rady, připomínky a za vstřícný přístup při odborných 

konzultacích, kterými přispěl k této práci. 



 

 

Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit daňové odpisy jako nástroj optimalizace. Přičemž bude 

provedena komparace jednotlivých druhů daňových odpisů a jejich vliv na daňový základ 

podniku. Výsledkem bude navržení způsobu daňového odepisování jednotlivých druhů 

majetků. Předpokladem je, že podnik chce v daném roce využít maximálně zákonné možnosti 

pro uplatnění daňových odpisů u svého majetku. 

 

Klíčová slova: daňové odpisy, účetní odpisy, hmotný majetek, nehmotný majetek, 

optimalizace 

 

 

 

Abstrakt  

 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the tax write-offs as a tool of optimization. 

While there will be made the comparison of different types of tax write-offs and their impact 

on the income tax basis. The result will be designing the method of tax depreciation of 

particular kinds of assets.The assumption is that in the given year the company wants to use 

the statutory maximum of opportunities for the application of tax write-offs of its assets.  

 

Keywords: tax write-offs, accounting write-offs, tangible assets, intangible assets, 

optimization 
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1 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení optimalizace základu daně pomocí daňových 

odpisů. Aby mohl jakýkoliv podnik použít tuto metodu, optimalizace musí vlastnit majetek. 

Z hlediska použitelnosti majetku se tento dělí na dlouhodobý a krátkodobý majetek. 

Krátkodobý majetek představuje v podniku oběžná aktiva, jako jsou zásoby na skladě, 

výrobky, zboží. Tento majetek nemá pro daňové účely výpočtu odpisů pro podnik žádný vliv. 

Pro stanovení daňových odpisů, které mají vliv na základ daně společnosti, je důležitý 

dlouhodobý majetek. Následující stránky jsou zaměřeny na dlouhodobý majetek organizace. 

Nejprve se provede obecná charakteristika majetku tak, jak je na něj pohlíženo z pohledu 

účetních a daňových zákonů.  

 

Důležitým aspektem pro správný výpočet a stanovení odpisů je vstupní cena, tato je 

v bakalářské práci popsána zejména z hlediska zákona o daních z příjmů, kdy je zde 

rozepsáno, jakým způsobem je vstupní cena stanovována. I přesto, že na určení daňových 

odpisů nemá neodepisovaný majetek vliv, věnuji pro úplnost jeho popisu podkapitolu části 

charakteristiky majetku.  

 

Na odpisy je v naší právní soustavě pohlíženo ze dvou hledisek, jedná se o hledisko účetní a 

daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, kdežto daňové odpisy jsou řešeny 

v zákoně o daních z příjmů. Následující kapitola bude zaměřena na rozbor účetních odpisů a 

možnosti zvolení jednotlivých metod odepisování. Zde jsou také vloženy příklady 

jednotlivých metod účetních odpisů. Dále v kapitole daňové odpisy bude proveden rozbor 

jednotlivých druhů odpisů tak, jak je stanoví zákon o daních z příjmů. 

 

Pátá část bakalářské práce se zabývá praktickým rozborem účetních a daňových odpisů 

společnosti ERPEKO a.s. Vzhledem k velkému množství majetku vlastněného organizací 

bude proveden výběr tří majetků, na kterých bude aplikována možnost optimalizace daně. 

Společnost vlastní majetek, který je z hlediska daňových odpisů zařazen ve 2., 5. a 6. 

odpisové skupině.  

 

Pro výpočet se použije majetek zařazený ve druhé a páté odpisové skupině. Zajímavé je, že 

dle předložených soupisů majetků společnost skutečně nevlastní majetek v odpisových 

skupinách č. 3. a 4. V praktické části se provede výpočet daňových a účetních odpisů pro 
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jednotlivé vybrané majetky pro celou dobu odepisování (tabulky jsou obsaženy v příloze 1, 2, 

3 bakalářské práce). Dále v praktické části bude provedeno porovnání účetních a jednotlivých 

druhů daňových odpisů pro rok 2015 v návaznosti na stanovené účetní metody společnosti. 

Při porovnání daňových a účetních odpisů se zhodnotí míra optimalizace daně při použití 

rovnoměrných daňových odpisů a uplatnění zrychlených daňových odpisů. V závěru bude 

navržen způsob uplatňování daňových odpisů u organizace. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE SPOLEČNOSTI  ERPEKO a.s.  

Společnost ERPEKO a.s. vznikla 14. Listopadu 1997, jejím hlavním předmětem je pekařství, 

nákup a prodej zboží a zprostředkovatelská činnost. Základní kapitál společnosti je ve výši 

1 000 000 Kč a je plně splacen. Společnost je centrálně řízená z ústředí. Ústředí je dále 

členěno na ekonomický úsek, skladové hospodářství a fakturaci. Ve své činnosti se 

organizace zaměřuje výhradně na český trh a nemá žádné pobočky v zahraničí.  

 

V účetní závěrce za rok 2013 vykázala společnost ve svém dlouhodobém majetku hodnotu 

49 621 000 Kč a oprávky ve výši 11 354 000 Kč. Daňové odpisy jsou u společnosti 

uplatňovány rovnoměrně. Společnost ve vztahu k vyjádření rozdílu mezi daňovým pohledem 

na majetek a účetním pohledem na majetek účtuje o odložené dani (odloženém daňovém 

závazku). V roce 2013 vykázala společnost odložený daňový závazek ve výši 158 000 Kč. 

 

Při stanovení účetních odpisů odepisuje drobný dlouhodobý hmotný majetek v rozmezí mezi 

10 000 Kč a 40 000 Kč odepisuje společnost 24 měsíců. U staveb má stanoveny dvě doby 

odepisování. U běžných staveb se jedná o dobu odepisování 30 let, administrativní budovy 

jsou odepisovány 50 let. Stroje, přístroje a zařízení odepisuje společnost 5 let. U automobilů 

(dopravních prostředků) stanovila dobu odepisování také na 5 let [10]. 

 

Z hlediska rozložení majetku společnosti, tato vlastní zejména budovy dále stroje na výrobu 

pečiva a osobní automobily. Jedná se v tomto případě o majetek zařazený podle zákona o 

daních z příjmů v odpisových skupinách 6, 5 a 2. Společnost vykazuje minimální pohledávky 

po lhůtě splatnosti a také minimální závazky po lhůtě splatnosti. V roce 2013 vykázala 

společnost výnosy ve výši 36 650 000 Kč. Soupis majetku je uveden v příloze 4 bakalářské 

práce.  
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3 CHARAKTERISTIKA MAJETKU 

Obchodní společnosti jsou zakládány za účelem podnikatelského záměru a správy vlastního 

majetku. Majetek společnosti představuje základní kámen pro správu společnosti. Rozdělení a 

způsob zachycení majetku v účetnictví obchodní korporace je řešeno v účetních předpisech. 

Podnikatele se řídí zejména vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Majetek je členěn na hmotný a nehmotný. 

 

Hmotný a nehmotný majetek pro účely zákona o daních z příjmů a pro účely odpisování jako 

způsobu promítání hodnoty majetku do výsledku činnosti podnikatelských subjektů je 

definován v zákoně o daních z příjmů. To znamená, že není-li některý druh majetku v tomto 

zákonu uveden, není hmotným a nehmotným majetkem z hlediska daně z příjmů a není 

možné jej daňově odepisovat [3]. 

 

Dlouhodobý majetek členíme: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek – tento majetek se odepisuje, pokud má vstupní cenu 

vyšší než 40 000 Kč 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek – tento majetek se odepisuje, pokud má vstupní 

cenu vyšší než 60 000 Kč 

c) Finanční majetek – u tohoto majetku není výše ceny stanovena, tento majetek se 

neodepisuje 

3.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou u organizace pozemky, stavby, pěstitelské celky 

trvalých porostů a jiný dlouhodobý hmotný majetek. Stavby jsou stavbami bez ohledu na výši 

ocenění a dobu použitelnosti. Jedná se zejména o budovy, důlní díla a důlní stavby pod 

povrchem, vodní díla a další stavební díla, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické 

rekultivace, byty a nebytové prostory. “Dlouhodobý majetek hmotný se odkazuje na aktiva, 

která jsou získané pro použití v obchodní činnosti, nikoli za účelem dalšího prodeje v průběhu 

obchodu“[8]. Dalším majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Soubory movitých věcí mají samostatné technicko-ekonomické určení. Dlouhodobým 

hmotným majetkem můžou být také dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok. Jiným dlouhodobým hmotným majetkem jsou např. ložiska nerostných 
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surovin nebo nově od roku 2014 také věcná břemena k pozemku a stavbě (pokud nejsou 

součástí ocenění pozemku a stavby). „Dlouhodobý majetek, který již není vhodný, může být 

vyřazen nebo prodán“[9]. Z hlediska daňových odpisů se hmotný majetek odepisuje, pokud 

má vstupní cenu vyšší než 40 000 Kč. 

3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nehmotným majetkem u obchodní korporace jsou zejména zřizovací výdaje (souhrn výdajů 

vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku), nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje (vytvořené vlastní činností nebo nabyté obchodní činností), software, 

ocenitelná práva (předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí 

činnosti a práva podle zvláštních předpisů) a goodwill (kladný nebo záporný rozdíl mezi 

oceněním podniku nabytého koupí) s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dále jsou 

nehmotným majetkem povolenky na emise a preferenční limity. Nehmotným majetkem je 

také technické zhodnocení nehmotného majetku na hranicí stanovené zákonem o daních 

z příjmů. Z hlediska daňových odpisů se nehmotný majetek odepisuje, pokud má vstupní cenu 

vyšší než 60 000 Kč. 

3.3 Vstupní cena 

Jedním z klíčových prvků pro správné uplatnění odpisů je stanovení vstupní ceny, ze které se 

následně odpisy provádějí. „Pro účely správného výpočtu daňové povinnosti je důležité 

správné určení vstupní ceny majetku. Vstupní cenu především určuje § 29 zákona o daních 

z příjmů pro různé formy pořízení hmotného a nehmotného majetku“ [5]. 

 

Dle zákona o daních z příjmů se vstupní cenou majetku rozumí: 

a) pořizovací cena  

b) vlastní náklady  

c) při bezúplatném nabytí cena určená zvláštními předpisy o oceňování majetku 

d) reprodukční pořizovací cena 

 

Ocenění pořizovací cenou 

Pořizovací cena u dlouhodobého majetku je cena, za kterou byl pořízený majetek nakoupen. 

Do pořizovací ceny se také počítají výdaje spojené s jeho pořízením a to například clo, 
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dopravné apod. Součástí také bývá cena za přípravné práce ve výstavbě, daně z pořízení 

majetku a další výdaje jestliže je zákon o daních z příjmů nepovažuje za výdaje použité na 

dosažení zajištění a udržení příjmů nebo také technické zhodnocení, které je provedeno po 

zapsání hmotného majetku do majetku účetní jednotky. 

 

Samostatnou kapitolou je započítávání DPH do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

U podnikatelského subjektu, který není plátcem DPH nebo plátcem je, ale neuplatňuje nárok 

na odpočet DPH, platí, že DPH je součástí pořizovací ceny. Pokud je obchodní korporace 

plátcem DPH a uplatňuje při nákupu nárok na odpočet daně, není tato daň součástí pořizovací 

ceny dlouhodobého majetku [1]. 

 

Ocenění vlastními náklady 

Dlouhodobý majetek zhotovený vlastní činnosti podnikatelského subjektu se oceňuje tzv. 

vlastními náklady. Do vlastních nákladů se započítávají všechny přímé a dle určitého 

charakteru podnikání i některé nepřímé náklady, které podnikatelský subjekt vynaložil na 

zhotovení daného dlouhodobého majetku. U majetku oceňovaného vlastními náklady je 

důležité mít při jeho evidenci stále na paměti způsob, jakým byly výdaje stanoveny, jelikož 

nyní vstupují do oceňování dlouhodobého majetku.  

 

Ocenění majetku při bezúplatném nabytí 

Na základě oceňovací vyhlášky se oceňuje majetek, který podnikatelský subjekt počítá do 

svého obchodního majetku a tento majetek nabyl jako dar nebo byl součástí dědictví a od jeho 

nabytí neuplynula doba delší než 5 let. Cena tohoto majetku se může zvýšit o náklady na jeho 

opravu nebo o jeho technické zhodnocení. Ocenění reprodukční pořizovací cenou použije 

podnikatelský subjekt v případě nabytí takovéhoto majetku, u něhož uplynula od jeho nabytí 

delší doba než 5 let.  

 

Ocenění reprodukční pořizovací cenou 

Pokud nejde použít ani jeden z výše uvedených způsobů odepisování majetku, použije 

podnikatelský subjekt ocenění tzv. reprodukční cenou, a to na základě zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. V okamžiku zařazení do obchodního 

majetku je tento oceněn reprodukční pořizovací cenou, a tato cena se uvede do příslušné 

evidenční karty majetku. V případě, že poplatník tento majetek dále pronajímá dle § 9 zákona 
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o daních z příjmů, musí tento majetek ocenit v den zahájení pronájmu. V takovémto případě 

nezapisuje do peněžního deníku žádný pohyb příjmů a výdajů peněžních prostředků, neboť 

k němu nedochází [1]. 

3.4 Technické zhodnocení 

Nejvíce komplikací v běžném podnikatelském prostředí nastává s technickým zhodnocením 

hmotného a nehmotného majetku. V mnoha případech je zřetelná snaha poplatníků o záměnu 

technického zhodnocení za údržbu nebo opravu daného majetku. Přitom oprava majetku 

znamená uvedení majetku do původního stavu, který umožňuje jeho předešlý způsob užívání. 

Údržbou majetku naproti tomu rozumíme pojem, který zahrnuje soustavnou činnost, na jejímž 

základě se zpomaluje fyzické opotřebení majetku a také se předchází možným poruchám. 

Můžeme tedy konstatovat, že technickým zhodnocením není žádná činnost, která jen uvádí 

majetek do původního stavu. 

 

Technické zhodnocení je dle zákona stanoveno úhrnnou částkou u jednotlivého majetku ve 

zdaňovacím období převyšující 40 000 Kč, která se počítá jako výdaj na dokončené nástavby, 

přístavby, modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy. Dle § 24 zákona se může poplatník 

také rozhodnout, že takovéto technické zhodnocení uplatní do výdajů prostřednictvím odpisů. 

3.5 Majetek vyloučený z odpisování 

Zákon o daních z příjmů definuje hmotný a nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů a 

umožňuje jej zahrnovat do daňových nákladů (výdajů) formou odpisů nebo jednorázově podle 

druhu majetku poplatníka. To znamená, že majetek neuvedený v zákoně o daních z příjmů 

jako daňově odepisovatelný, např. pozemky, finanční majetek atd. se neodpisuje proto, že jej 

zákon jako hmotný či nehmotný majetek nedefinuje a tudíž nezná [5]. 

 

Stejně jako je v zákoně o daních z příjmů definován majetek, který je možné odepisovat, 

definuje tento zákon také majetek, který je z odepisování vyloučen. Jedná se například 

o bezúplatně převedený majetek v případě jeho pořízení formou finančního pronájmu 

s následným odkupem, pěstitelské celky trvalých porostů v případě, že ještě nenesou plody, 

hydromeliorace, umělecká díla a další předměty, které mají kulturní a památkovou hodnotu 

(knihovní fondy apod.), inventarizační rozdíly majetku, které nebyly účtovány do výnosů při 
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jejich zjištění, majetek získaný jako jistina pro zajištění závazku a to v případě, že tento 

majetek stále odepisuje původní vlastník, majetek nabytý bezúplatně, přičemž jeho nabytí 

bylo osvobozeno od daně z příjmů, pronajatý hmotný majetek a majetek, který je pořizován 

na základě finančního leasingu. 
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4 ODPISY MAJETKU 

Stejně jako je majetek obchodní korporace jejím základním kamenem, je způsob stanovení 

odpisů v rámci účetní jednotky velmi důležitý. Odpisy obecně vyjadřují opotřebení majetku. 

Přičemž může jít o opotřebení používáním, morální opotřebení nebo opotřebení věkem. 

V následujících kapitolách jsou rozebrány jednak účetní odpisy a dále daňové odpisy. Rozdíl 

mezi nimi je předmětem samostatné podkapitoly 

4.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se řídí účetními předpisy, 

zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcími předpisy. Účetní jednotky 

řídící se tímto zákonem jsou specifikovány v § 1 ods. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Na základě z ustanovení § 25 odst. 3 zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost 

odepisovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, tedy zachytit do účetnictví snížení 

hodnoty majetku. Povinnost odepisovat majetek mají také firmy, které vedou zjednodušené 

účetnictví, tato povinnost jim vyplývá z § 13a odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví. Povinnost 

zachytit v účetnictví odpisy platí bez ohledu na to, jestli účetní jednotka jejími proúčtováními 

dosáhne ztráty. Účelem účetních odpisů je tedy vyjádření skutečné hodnoty majetku a jeho 

opotřebení. Správné nastavení účetních odpisů v organizaci je důležité pro plánování 

budoucích investičních výdajů organizace.  

 

Ve smyslu § 28 odst. 6 zákona o účetnictví na základě odpisového plánu se účtují účetní 

odpisy. Odpisový plán je určen především k tomu, aby v něm byla určena metoda odpisování, 

jakým bude daný majetek odpisován na jejimž základě bude také zvolena doba odpisování. 

Velmi důležité ovšem bude, aby stanovená doba odpisování byla co možná nejblíže skutečné 

době, po kterou bude uvedený majetek používán a v daném slova smyslu postupně 

opotřebováván. Přesná doba odpisování dlouhodobého majetku není z hlediska účetních 

odpisů stanovena. V souladu s § 7 odst. 2 zákona o účetnictví si dobu odpisování 

dlouhodobého majetku určuje účetní jednotka na základě toho jak dlouho bude tento majetek 

používat pro svou činnost, což je důležité proto, aby podnik zajistil prostřednictvím účetnictví 

přesný obraz skutečné majetkové situace podniku. Vzhledem k významnosti, přesnému a 

hodnověrnému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky může účetní 
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jednotka zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu při odpisování majetku a to na 

základě § 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Zbytková hodnota přitom představuje 

předpokládanou hodnotu majetku, za kterou by tento majetek byla účetní jednotka schopna 

prodat k okamžiku skončení odepisování. Stanovenou zůstatkouvou hodnotu majetku již 

účetní jednotka neodepisuje. Tuto částku musí být účetní jednotka schopna zdůvodnit. 

Existují však výjímky, kterou jsou goodwill, zřízovací výdaje a oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku, kde je zapotřebí dodržovat zákonné předpisy při stanovení doby účetního 

odpisování.  

 

Z hlediska metod odpisování v zásadě přicházejí v úvahu tři základní metody: 

a) Metoda časová 

b) Metoda výkonová 

c) Metoda komponentního odpisování 

 

4.1.1 Metoda časová 

Metoda časového odpisování dlouhodobého majetku se především vyznačuje tím, že se 

majetek odpisuje v závislosti na délce jeho používání. Důležitým aspektem z pohledu 

uplatňování účetních odpisů časovou metodou je určení správného okamžiku, od kterého je 

možné začít odpisovat dlouhodobý majetek. Začátek tohoto časového úseku je okamžik, ve 

kterém se budoucí odpisovaný majetek stává účetně dlouhodobým hmotným nebo 

nehmotným majetkem účetní jednotky. Tento časový úsek se může počítat s přesností na 

jednotlivé dny nebo na kalendářní měsíce, což je často využívaný případ. „Z pohledu účetního 

odpisování lze považovat za přiměřené účetní odpisování, které je zahájeno od začátku 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém se majetek podniku stává účetně dlouhodobým 

hmotným nebo nehmotným majetkem, což upravuje § 6 odst. 8 a § 7 odst. 11 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb.“ [8]. Zaokrouhlování odpisů se provádí na celé koruny nahoru. 

 

Časová metoda využívá tři základní varianty účetních odpisů: 

a) Rovnoměrné účetní odpisy 

b) Zrychlené účetní odpisy (degresivní) 

c) Zpomalené účetní odpisy (progresivní) 
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Rovnoměrné účetní odpisy 

Rovnoměrný způsob účetních odpisů se využívá především u majetku, u kterého dochází po 

celou dobu jeho používání k rovnoměrnému opotřebení. Může se jednat například o osobní 

automobil, kde lze předpokládat jeho každodenní využití s přibližně stejným ročním nájezdem 

kilometrů a tím pádem je do nákladů přenesena stejná část vstupní ceny. K výpočtu 

rovnoměrného ročního odpisu můžeme použít vzorec: 

 

   
  

 
 (1) 

 

kde: 

VC = vstupní cena majetku, ze kterého bude odpisováno, 

t = doba odpisování. 

 

V běžné praxi může také nastat situace, kdy bude majetek pořízen v průběhu účetního období 

a v tomto případě bude zapotřebí vypočítat příslušnou část odpisů, které se týkají daného 

účetního období. 

 

Příklad 1 

Pokud tedy obchodní společnost pořídí v daném účetním období výrobní linku, jejíž vstupní 

cena je 600 000 Kč, musí nejprve stanovit u rovnoměrného opotřebení dobu použitelnosti 

v podniku. Vzhledem k neustále se měnícím technologickým postupům a také předpokládané 

vytíženosti výrobní linky (dvousměnný provoz podniku), je předpokládaná doba použitelnosti 

3 roky od pořízení. Výrobní linka byla pořízena v červenci, organizace zahajuje odepisování 

majetku v měsíci následujícím po měsíci zařazení. Přehled odpisů v jednotlivých letech je 

uveden v následujcí tabulce 1. 

 

Tab. 1 Rovnoměrné účetní odpisy – odpisový plán 

rok odepisování výpočet odpis v roce zůstatková cena 

 zařazení do užívání  600 000,00 Kč 

1.                83 335,00 Kč 516 665,00 Kč 

2.               200 004,00 Kč 316 661,00 Kč 

3.               200 004,00 Kč 116 657,00 Kč 

4.              116 669,00 Kč -         Kč 
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V prvním a posledním roce odepisování je nutné zohlednit dobu zařazení do užívání. Proto je 

v prvním roce počítáno pouze s pěti měsíci a v posledním roce je doodepisováno 7 měsíců. 

Vzhledem k tomu,že měsíční odpis byl zaokrouhlen na koruny nahoru, byl ve čtvrtém roce 

odepisování vypočten při zadaném vzorci vyšší odpis, než byla zůstatková cena na začátku 

roku. Doodepsána však byla pouze zůstatková hodnota. 

 

 

Zrychlené účetní odpisy (degresivní) 

Metoda zrychlených účetních odpisů se využívá u majetku jehož hodnota se ztrácí zejména 

v prvních letech odpisování. Může se jednat například o výpočetní techniku u níž se dá říct, že 

stárne především morálně. Zrychlená metoda účetních odpisů se vyznačuje tím, že vždy 

v následujícím roce odpisování je odepsána nižší část hodnoty majetku než tomu bylo v roce 

předešlém. Nejnižší roční odpis je uplatněn v posledním roce odpisování a naopak nejvyšší 

roční odpis je uplatněn v roce prvním. 

 

 

Zrychlený roční odpis lze vypočítat pomocí vzorce: 

 

   
            

      
 (2) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

t = doba odpisování, 

i = rok odpisování. 

 

 

Příklad 2 

Výrobní podnik nakoupil server pro řízení výše uvedené výrobní linky, jehož pořizovací 

hodnota je 200 000 Kč. Doba zařazení do užívání je shodná s dobou zařazení výrobní linky, 

tedy měsíc červenec. Pro výpočet účetních odpisů byla použita zrychlená metoda odepisování. 

Výpočet uveden v tabulce 2. Doba použitelnosti byla stanovena na 5 let tedy. 
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Tab. 2 Zrychlené účetní odpisy – odpisový plán 

rok odepisování Výpočet odpis v roce zůstatková cena 

 zařazení do užívání  200 000,00 Kč 

1.                           66 667,00 Kč 133 333,00 Kč 

2.                           53 333,00 Kč 80 000,00 Kč 

3.                           40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

4.                           26 667,00 Kč 13 333,00 Kč 

5.                           13 333,00 Kč -      Kč 

 

Dle mého názoru se však tento zrychlený odpis v praxi příliš nepoužívá. U majetku, který 

podléhá vysokému morálnímu opotřebení je většinou stanovena rychlejší doba odepsání při 

použití rovnoměrného odpisu.  

 

 

Zpomalené účetní odpisy (progresivní) 

Metoda zpomalených účetních odpisů je využívaná u majetku u nějž se předpokládá, že bude 

ztrácet svou hodnotu především na konci své životnosti a k minimálnímu opotřebení bude 

docházet v prvních letech jeho používání. Může se jednat například o budovy. Metoda 

zpomalených účetních odpisů se vyznačuje tím, že v každém následujícím roce odpisování 

dlouhodobého majetku je odepsána vyšší hodnota než v předešlém roce. 

 

Výpočet zpomalených účetních odpisů můžeme vypočítat pomocí vzorce: 

 

   
      

      
 (3) 

 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

t = doba odpisování, 

i = rok odpisování. 
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Příklad 3 

Podnik vlastní montovanou garáž, u které předpokládá dobu odepisování 10 let. Vzhledem ke 

způsobu konstrukce byl pro výpočet odpisů stanoven zpomalený způsob odepisování. Doba 

odpisu byla stanovena na 10 let. Vstupní cena garáže je 500 000 Kč. Odpisový plán pro 

uvedenou garáž je uveden v tabulce 3. 

 

 

Tab. 3 Zpomalené účetní odpisy – odpisový plán 

rok odepisování výpočet odpis v roce zůstatková cena 

 zařazení do užívání  500 000,00 Kč 

1.                       9 091,00 Kč 490 909,00 Kč 

2.                       18 182,00 Kč 472 727,00 Kč 

3.                       27 273,00 Kč 445 454,00 Kč 

4.                       36 364,00 Kč 409 090,00 Kč 

5.                       45 455,00 Kč 363 635,00 Kč 

6.                       54 545,00 Kč 309 090,00 Kč 

7.                       63 636,00 Kč 245 454,00 Kč 

8.                       72 727,00 Kč 172 727,00 Kč 

9.                       81 818,00 Kč 90 909,00 Kč 

10.                        90 909,00 Kč -        Kč 

 

 

4.1.2 Metoda výkonová 

Metoda výkonového odpisování se využívá zejména u majetku, u kterého je míra opotřebení 

v poměru se skutečnou mírou fyzického využívání tohoto majetku. Tato metoda se uplatňuje 

především u strojů používaných ve výrobě. V tomto případě se v podstatě jedná o výpočet 

daného koeficientu, na jehož základě je následně v závislosti na frekvenci využití majetku 

odpisovaného. 
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Pro výpočet metody výkonové můžeme použít tento vzorec: 

 

 

                     
  

     
 (4) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

PKVDV = počet kusů výrobků deklarovaných výrobcem 

 

Odpisy v jednotlivých letech jsou pak vypočteny podle následujícího vzorce: 

 

odpisy v jednotlivých letech = odpisový koeficient * skutečný počet výrobků v daném roce 

 

Příklad 4 

Pokud by tedy při nákupu výše uvedené výrobní linky zvolila účetní jednotka výkonový 

způsob odpisování a výrobcem by bylo deklarováno, že na této výrobní lince se vyrobí 

50 000 Ks výrobků, by odpisový plán v jednotlivých letech byl upravován v závislosti na 

množství vyrobených výrobků. Při vstupní ceně 600 000 Kč by odpisový koeficient byl 12.  

 

Tab. 4 Metoda výkonového odpisování – odpisový plán 

rok množství koeficient výpočet odpis v roce zůstatková cena 

  12 zařazení do užívání  600 000,00 Kč 

1. 5 000 12          60 000,00 Kč 540 000,00 Kč 

2. 15 000 12           180 000,00 Kč 360 000,00 Kč 

3. 15 000 12           180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

4. 15 000 12           180 000,00 Kč - Kč 

celk. 50 000     

 

Výkonový způsob odpisování je zejména používán u skládek, kde je deklarované množství 

odpadu, které je možné na uvedenou skládku uložit. V jednotlivých letech se skládka odpisuje 

při výše uvedeném výpočtu podle počtu tun odpadu uloženého v daném roce, viz tabulka 4. 
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4.1.3 Metoda komponentního odpisování 

Jednou z novějších metod odpisování majetku je metoda komponentního odpisování, kterou 

mohou účetní jednotky používat od 1. 1. 2010. Tato metoda lze použít na nově pořízený 

majetek a také pro majetek, který již účetní jednotka používá. U této metody je podmínkou, že 

účetní jednotka musí přesně vymezit druh majetku, u kterého metodu použije, celkovou dobu 

používání a také způsob stanovení komponenty, a to i s jejím oceněním. Při odpisování 

komponentní metodou se musí určit přesná část majetku nebo určitý soubor majetku, pro 

kterou je výše ocenění významné, a to v celkovém poměru k výši ocenění celého majetku 

nebo souboru majetku. Doba použitelnosti komponenty je při aplikaci této metody výrazně 

odlišná, v mnoha případech je výrazně kratší od celkové doby použitelnosti majetku nebo 

souboru majetku. Typickými příklady komponenty jsou například střecha, výtah, systém 

vytápění, vzduchotechniky nebo kanalizace u jednotlivých staveb. 

 

Smyslem této komponentní metody je, že se používaný majetek odpisuje (komponenta) 

samostatně a to i od ostatních komponent a od souboru majetku, nebo zbylých částí majetku. 

V případě, že je potřeba komponentu v průběhu používání vyměnit, tak se ocenění majetku 

upravuje snížením o výši ocenění komponenty určené k vyřazení a po její výměně se ocenění 

opět zvýší o nově zařazenou komponentu. V tomto případě tedy nejde o opravu, ale jedná se 

o novou investici. 

 

 

 

Příklad 5 

Pokud by tedy u pořizované výrobní linky v celkové hodnotě 600 000 Kč byla jedna její 

součást s výrazně kratší životností (např. lis). Pak by tato součást výrobní linky byla 

odpisována samostatně. Pokud by hodnota lisu byla ve výši 100 000 Kč, tak by 500 000 Kč 

bylo odpisováno zvlášť (s životností 5 let) a lis, u kterého je životnost stanovena na 2,5 roku 

by byl odpisován samostatně, pouze v případě úplného opotřebení by byl pořízen nový lis. 

Odpisový plán by vypadal následovně: 
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Tab. 5 Metoda komponentního odpisování – odpisový plán 

rok odepisování výpočet odpis v roce zůstatková cena 

 zařazení do užívání linka  500 000,00 Kč 

 zařazení do užívání lis  100 000,00 Kč 

1. rok linka                69 445,00 Kč 430 555,00 Kč 

1. rok lis                16 670,00 Kč 83 330,00 Kč 

2. rok linka           166 668,00 Kč 263 887,00 Kč 

2. rok lis          40 008,00 Kč 43 322,00 Kč 

3. rok linka           166 668,00 Kč 97 219,00 Kč 

3. rok lis          40 008,00 Kč 3 314,00 Kč 

4. rok linka          97 223,00 Kč - Kč 

4. rok lis         3 334,00 Kč - Kč 

 

Výrobní lis by byl odepsán dříve, než celá výrobní linka. Pokud by tedy společnost pořídila 

nový lis v hodnotě 150 000 Kč, pak by účetně z hodnoty výrobní linky vyřadila původně 

pořízený lis za 100 000 Kč a zařadila by nový lis za 150 000 Kč. Výrobní linku (bez zvlášť 

odpisované komponenty) by dále odpisovala v souladu s odpisovým plánem (rovnoměrně 

nebo výkonově) a nový lis by byl účetně odpisován po dobu následujících 2,5 let. Během 

doby odepisování nové komponenty lisu by byla plně podepsána výrobní linka. Při stanovení 

komponentního způsobu odepisování je důležité brát na zřetel životnosti všech komponent a 

to z důvodu plánování investičních výdajů ve společnosti i správného načasování výměny 

komponent. 

 

4.2 Daňové odpisy 

Uplatňovat daňové opisy není povinností, ale podnikatelské subjekty si tuto možnost mohou 

zvolit a postupovat dle zákonu o daních z příjmů. Odepisování hmotného majetku není 

poplatníkova povinnost, ale je to jeho právo. Daňové subjekty tímto způsobem získávají 

prostředky na jejich další reprodukci.  Ze zákona je dáno, že rozhodnutí přerušit daňové 

odpisy, je výhradně ponecháno na daňovém subjektu. Poplatník může odpisy uplatnit, může 

také odpisování přerušit, ale pokud tak učiní, je zapotřebí při jejich opětovném zahájení 

pokračovat stejným způsobem jako by k přerušení odepisování nedošlo. Zároveň musí být 
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splněná podmínka, že v době přerušení odepisování neuplatnil poplatník výdaje pomocí 

paušální částky, což upravuje § 7 nebo § 9 ZDP. V případě, že poplatník uplatní výdaje 

paušální částkou, tak již nemůže za dané zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši a 

také nemůže o danou dobu prodloužit odepisování pro daňové účely. Poplatník v tomto 

případě vede odpisy evidenčně. 

 

Z hlediska zákona o daních z příjmů se odepisováním rozumí postupné zahrnování nákladů na 

opisy do nákladů na zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Na rozdíl od účetních odpisů jde 

tedy o daňově uznatelné náklady. „Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do 

stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění 

technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. 

Obdobně to platí pro technické zhodnocení" [8]. 

 

Pro právnické a fyzické osoby je systém odepisování totožný a odpisy se uplatňují za dané 

zdaňovací období. Odpisování můžeme rozlišit na dvě základní odpisové metody: zrychlenou 

a rovnoměrnou. Daňové odpisy jsou určitou daňovou kategorií využívající daňové prvky: 

předmět, základ, subjekt, objekt, odepisované sazby a způsoby odepisování. V zákoně 

o daních z příjmu je v § 24 odst. 2 písmena a) obsaženo, že je možno daňové odpisy uplatnit 

jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. Můžeme tak tedy hovořit 

o tzv. nepeněžních výdajích, jelikož je daňový poplatník ve skutečnosti nevynakládá. 

U daňových odpisů platí stejné pravidlo jako u odpisů účetních a to že lze majetek odepsat jen 

do výše vstupní ceny, popřípadě využít zvýšené vstupní ceny. 

 

Daňově odepisovatelný majetek dle zákona o daních z příjmů do 6 odpisových skupin, kterým 

jsou přiděleny minimální doby odepisování. Doby odepisování jednotlivých skupin jsou 

uvedeny níže v tabulce 6. Obecným pravidlem je, že v odpisových skupinách 1 - 3 je zahrnut 

hmotný movitý majetek a ve skupinách 4 – 6 je hmotný nemovitý majetek. Pro účely výpočtu 

daňových odpisů se využívají dva způsoby odepisování, rovnoměrné daňové odpisy, které 

upravuje § 31 ZDP a zrychlené daňové odpisy, jenž upravuje § 32 ZDP. 
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Tab. 6 Doba odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny [8]   

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let  

 

 

4.2.1 Rovnoměrné daňové odpisy 

V případě, že si poplatník zvolí metodu rovnoměrného daňového odpisování, roční odpisy 

vypočítá ve výši jedné setiny součinu vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Ze 

zvýšené vstupní ceny při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy „ve výši jedné setiny 

součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou 

vstupní cenu“ [4]. „Rovnoměrné daňové odpisy se počítají ze vstupní ceny pomocí ročních 

odpisových sazeb stanovených v tabulkách v § 31 ZDP“ [8].  

 

 

Tab. 7 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek [4]   

Odpisová skupina 

Roční odpisová sazba (ROS)  

 V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
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Výše uvedená tabulka 7 se využívala jen do konce roku 2004, v níž byly uvedeny roční 

odpisové sazby pro rovnoměrné výpočty daňových odpisů. Následnou novelizací vznikly 

u odpisových skupin 1 – 3 další tři tabulky, které se však vztahují jen na hmotný majetek. 

 

 

Tab. 8 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisů v prvním roce odpisování o 20% [4] 

Odpisová skupina  

Roční odpisová sazba (ROS) 

 V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

 

Poplatník, jenž je prvním vlastníkem stroje, který se převážně používá pro zemědělskou a 

lesní výrobu, tento stroj je ve Standardní klasifikaci produkce pod kódem 29. 3., může použít 

zvýšenou 20 % odpisovou sazbu v prvním roce, ve kterém stroj začne využívat, viz tabulka 8. 

Pro účely zákona o dani z příjmu se za poplatníka s převážně lesní a zemědělskou výrobou 

považuje ten, jehož příjmy vyplývající z této činnosti byly v předchozím zdaňovacím období 

vyšší než 50 % z jeho celkových příjmů. 

 

Tab. 9 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisů v prvním roce odpisování o 15% [4] 

Odpisová skupina  

Roční odpisová sazba (ROS) 

 V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

 

„Roční odpisovou sazbu se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování o 15% viz tabulka 9, 

může použít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod 

označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 využívaného ve stavbách 

zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem do 

podtřídy 125113, pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin 
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zahrnutých v oddílu 29 Standardní klasifikace produkce, pomocí něhož jsou zpracované 

druhotné suroviny“ [4]. 

 

Tab. 10 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisů v prvním roce odpisování o 10% [4] 

Odpisová skupina  

Roční odpisová sazba (ROS) 

 V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

 

Poplatník, jenž používá v prvním roce majetek zatříděný podle tohoto zákona v odpisových 

skupinách 1 až 3, může použít roční odpisovou sazbu se zvýšením odpisů o 10%. „Roční 

odpisovou sazbu se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování o 10% může použít poplatník, 

který je prvním vlastníkem majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 

1 až 3“, uvedené v tabulce 10 [4]. 

 

Poplatník může při výpočtu odpisů použít následující vzorce: 

 

                   
      

   
 (5) 

 

Pro zvýšenou vstupní cenu: 

 

                   
           

   
 (6) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

ZVC = zvýšená vstupní cena, 

ROS = roční odpisová sazba v příslušných letech odpisování, 

ROSPZVC = roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

Pokud by se účetní jednotka po odečtu odpisů v plné výši dostala do celkové daňové ztráty a 

jinak je její základ daně před odečtem odpisů kladný, může použít tzv. nižší sazby, jelikož by 
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pro firmu bylo uplatnění celkových odpisových sazeb v podstatě zbytečné a nevýhodné. 

Pokud v průběhu užívání odpisovaného majetku dojde při některých úpravách k technickému 

zhodnocení, bude použita sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

4.2.2 Zrychlené daňové odpisy 

Poplatník si také může zvolit zrychlené daňové odpisy, kdy může v prvních letech odpisovat 

celkové vyšší částky než při použití odpisů rovnoměrných. K tomuto výpočtu dle § 32 odst. 1 

ZDP nebudou využity roční odpisové sazby, ale budou uplatněny koeficienty pro zrychlené 

odpisování, které jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tab. 11 Koeficienty pro zrychlené odpisování [4] 

Odpisová skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

 V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Pokud je poplatník prvním vlastníkem platí pro zrychlené odpisování stejné pravidlo jako 

u rovnoměrných daňových odpisů a poplatník může použít v prvním roce odpisování 

zrychlený odpis o 10 %, 15 % a 20 %. 

 

 

Pro výpočet zrychleného daňového odpisu v prvním roce můžeme použít vzorec: 

 

                                                 
  

  
 (7) 
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v následujících letech vzorec: 

 

                                                        
    

     
 (8) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

K1 = koeficient pro zrychlené odpisování pro první rok odpisování, 

ZC = zůstatková cena, 

K2 = koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování, 

n = počet let, po které již byl majetek odpisován. 

 

4.2.3 Mimořádné daňové odpisy 

Na základě snahy o snížení dopadu finanční krize byl v průběhu roku 2009 několikrát 

novelizován  ZDP. Jedna z novelizací ZDP nabyla účinnosti 20. 7. 2009 a byla provedena 

zákonem č. 216/2009 Sb., potažmo vložením nového § 30a.  Tento § 30a upravoval 

mimořádné odpisy, které mohly být uplatňovány u vybraných druhů odepisovatelného 

majetku, což se týkalo majetku zatříděného v prvních dvou skupinách a ustanovení 

zkracovalo dobu odpisování nově pořízeného majetku a to v období od 1. 1. 2009 do 

30. 6. 2010.  U této možnosti odepisování bylo podmínkou, aby poplatník byl prvním 

vlastníkem odepisovaného majetku a k pořízení majetku muselo dojít v období od 1. 1. 2009 

do 30. 6. 2010. Účelem výše popsané možnosti odpisování bylo v porovnání s rovnoměrným 

nebo zrychleným daňovým odpisováním to, že tento majetek se mohl odepsat za mnohem 

kratší dobu. 

 

U hmotného majetku zatříděného v 1. odpisové skupině bylo zkráceno odepisování 

z původních tří let na 12 měsíců, odepisování majetku probíhalo rovnoměrně bez přesušení do 

plné výše vstupní ceny. Hmotný majetek zatříděný v 2. odpisové skupině se odepisoval 

z původních pěti let jen 24 měsíců. V prvním roce odepisování byla odepisována roční sazba 

ve výši 60% a druhý rok 40% vstupní ceny. Účelem tohoto odpisování bylo nabudit 

poplatníky k rychlému nákupu hmotného majetku, k čemuž je motivovala možnost měsíčních 
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odpisů, které mohly být uplatněny následujícím měsícem po dni, kdy byl daný hmotný 

majetek zařazen do užívání.  

 

Dále je umožněno samostatně odepisovat technické zhodnocení majetku, které potom 

nezvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Ukončené technické zhodnocení se zařadí do 

stejné odpisové skupiny jako hmotný majetek, který byl technicky zhodnocen a odepisuje se 

běžným způsobem dle příslušných § 26 až 30 a § 31 až 33 ZDP [2]. 

4.3 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 

V předchozích kapitolách byly rozebrány jednotlivé způsoby a možnosti volby u účetních 

odpisů a druhy daňových odpisů. Rozdíl mezi těmito dvěma je zejména v tom, kterými 

zákonnými normami se řídí. Zatímco účetní odpisy mají svůj základ v zákoně o účetnictví 

č. 563/1992 Sb., v platném znění, tak daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, v platném znění. 

 

Účetní odpisy potom představují zejména zachycení reálného opotřebení majetku obchodní 

korporace a je převážně na účetní jednotce, jaké metody odepisování si stanoví. Účetní odpisy 

slouží tedy také pro správné plánování investic v obchodní korporaci v závislosti na míře 

opotřebení jednotlivých druhů majetků. Podle stanoveného odpisového plánu se také plánují 

opravy majetku. Účetní odpisy jsou zachycovány do účetnictví organizace podvojnými 

účetními zápisy a projevují se na vyjádření netto aktiv hodnoty organizace a v hospodářském 

výsledku organizace. Hodnotu účetně odepisovaného majetku stejně jako dobu odepisování si 

určuje účetní jednotka sama. To znamená, že účetně odepisovaný majetek může mít hodnotu 

nižší, než je stanovena u daňových opisů.  

 

Daňové odpisy, jak již bylo řečeno, se řídí zákonem o daních z příjmů, kdy v rámci 

zpracování daňového přiznání je společnostem umožněno uplatnit si daňové odpisy 

z vlastněného majetku. Vzhledem k tomu, že daňové odpisy slouží pro snížení základu daně, 

je nutné při jejich výpočtu postupovat přesně podle zákonných ustanovení. Doba odepisování 

je u daňových odpisů přesně daná. Odepisovaný majetek je roztřízen do šesti odpisových 

skupin, které jsou uvedeny v příloze k zákonu o daních z příjmů.  Pro stanovení daňových 

odpisů je také důležité, zda podnik vlastnil uplatňovaný majetek k rozvahovému dni i zda 

majetek vlastnil na počátku účetního období.  
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Daňové odpisy se nezachycují do účetnictví organizace (účetními zápisy). Při výpočtu 

daňových odpisů se následně pouze sleduje rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Účetní 

odpisy jsou přitom daňově neúčinné, zatímco daňové odpisy již podle názvu může účetní 

jednotka uplatnit při výpočtu daně z příjmů. 

 

Daňové odpisy jsou významné zejména pro účetní jednotku a slouží k optimalizaci daňového 

základu. V rámci zákona o daních z příjmů je proto důležité zvolit u jednotlivého druhu 

majetku správnou metodu odepisování. Na rozdíl od účetních odpisů je možné daňové odpisy 

přerušit. Toto se používá zejména v situacích, kdy například organizace vykazuje z minulých 

účetních období daňové ztráty, které by při uplatnění daňových odpisů nemohla uplatnit. 

Potom je pro společnost v dané situaci výhodnější přerušit daňové odpisy a uplatnit daňovou 

ztrátu. 
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5 OPTIMALIZACE ZÁKLADU DANĚ 

Pro porovnání daňových a účetních odpisů byl použit vzorek tří druhů majetku, kdy dva jsou 

v odpisové skupině 2 a jeden majetek v odpisové skupině 5. Zdrojem majetku je evidence 

majetku společnosti ERPEKO a.s. Vybraný majetek je uveden v tabulce 12. 

 

Tab. 12 Jednotlivé druhy majetku 

Název majetku Datum pořízení Pořizovací cena 

Budova Příbor č. p. 10 28. 07. 2010 7 528 922,00 

Linka na jemné pečivo EASY LINE 23. 08. 2013 492 352,00 

Stopkynárna Irtech 16. 8. 2013 474 607,00 

 

 

5.1 Praktická analýza daňových a účetních odpisů společnosti 

ERPEKO a.s. 

Tab. 13 Přiřazení odpisových skupin u vybraného majetku 

Název majetku Vstupní cena CZ-CPA 
Odpisová 

skupina 

Budova Příbor č. p. 10 7 528 922,00 230131 5 

Linka na jemné pečivo EASY LINE 492 352,00 28.9 2 

Stopkynárná Irtech 474 607,00 28.9 2 

 

Byl proveden výpočet účetních odpisů u vybraných majetků pro celou dobu odepisování 

majetku ve společnosti. Tabulka s odpisovými plány je v příloze 5 k bakalářské práci. Pro 

srovnání daňových a účetních odpisů v praktické části práce se použily vypočtené odpisy od 

roku zařazení majetku do užívání do roku 2015. 
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5.1.1 Porovnání daňových a účetních odpisů u budovy Příbor v letech 

Budova Příbor byla do užívání zařazena v roce 2010. V tabulce 14 je provedeno porovnání 

možných způsobů odepisování. 

 

Tab. 14 Budova Příbor č.p. 10 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÚOR 104 568,00 250 964,00 250 964,00 250 964,00 250 964,00 250 964,00 

DOR 105 405,00 255 983,00 255 983,00 255 983,00 255 983,00 255 983,00 

DOZr 250 964,00 485 197,00 468 466,00 451 735,00 435 004,00 418 273,00 

 

 

Na obrázku 1 je znázorněn rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými rovnoměrnými odpisy. 

 

 

Obr. 1 Rozdíl mezi ÚOR a DOR – Budova Příbor 
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Rozdíl mezi účetními rovnoměrnými a daňovými zrychlenými odpisy u budovy Příbor je 

uveden v obrázku 2. 

 

 

Obr. 2 Rozdíl mezi ÚOR a DOZrR – Budova Příbor 

 

Z výše uvedených rozborů vyplývá, že rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými odpisy 

rovnoměrnými je minimální. V případě, kdy je u budovy použit zrychlený daňový odpis, je 

rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy výrazně vyšší. 

 

V tabulce 15 je provedeno porovnání rozdílu účetních odpisů a daňových odpisů. 

 

Tab. 15 Porovnání rozdílu účetních a daňových odpisů – Budova Příbor 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÚO vs. DOR 837,00 5 019,00 5 019,00 5 019,00 5 019,00 5 019,00 

ÚO vs. 

DOZr 
146 396,00 234 233,00 217 502,00 200 771,00 184 040,00 167 309,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 

 

Vzhledem k tomu, že společnost má pro účetní odpisy nastavenu dobu odepisování shodnou 

s dobou odepisování dle daňových zákonů, je rozdíl mezi účetními a rovnoměrnými 

daňovými odpisy v letech totožný. Rozdíl v prvním roce je dán tím, že účetní odpisy jsou 

počítány na měsíce, kdežto daňové odpisy jsou počítány v letech. 
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Rozdíl mezi účetními rovnoměrnými odpisy vs. daňovými rovnoměrnými odpisy a účetními 

rovnoměrnými odpisy vs. daňovými zrychlenými rovnoměrnými odpisy u budovy Příbor je 

uveden na obrázku 3. 

 

 

Obr. 3 Rozdíl ÚOR vs. DOR a ÚOR vs. DOZrR – Budova Příbor 

 

Z tohoto obrázku vyplývá, že největší optimalizace daně v případě použití zrychlených odpisů 

je dosaženo v druhém roce odepisování. V následujících letech u zrychleného odpisu daňově 

uznatelné odpisy klesají. U takto dlouhodobě odepisovaného majetku jsou zrychlené odpisy 

vyšší než odpisy rovnoměrné účetní v první polovině odepisování. V druhé polovině 

odepisování jsou již zrychlené daňové odpisy nižší, než účetní. Jak vyplývá z tabulky vložené 

v příloze 1 k bakalářské práci, je rozdíl mezi účetními odpisy a daňovými odpisy v posledním 

roce odepisování ve výši 234 233 Kč. Přičemž účetní odpisy jsou v tomto případě vyšší, než 

daňové. Zrychlený odpis u dlouhodobě odepisovaného majetku (budov) bych tedy 

z dlouhodobého hlediska spíše nedoporučovala. V druhé polovině odepisované doby je pro 

společnost nevýhodný. 

 

V případě rovnoměrného daňového odepisování jsou rozdíly mezi účetními odpisy a 

daňovými odpisy v letech minimální. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v posledním 

roce odepisování je stále ve výši 5 019 Kč. Z dlouhodobého hlediska jsou tedy u budov 

rovnoměrné odpisy výhodnější. Také v případě, kdy by se společnost rozhodla budovu prodat, 

mohla by si v případě použití rovnoměrného odepisování uplatnit vyšší daňovou zůstatkovou 

cenu. 
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5.1.2 Porovnání daňových a účetních odpisů u linky EASY LINE a 

Stopkynárna Irtech 

 

Linka EASY LINE i Stopkynárna Irtech byly pořízeny v roce 2013. Oba majetky jsou 

zařazeny v odpisové skupině 2. 

 

V tabulce 16 je provedeno porovnání daňových a účetních odpisů u majetku Linka EASY 

LINE. Vzhledem k tomu, že tento majetek je zatřízen do odpisové skupiny 2, bylo možné 

použít zvýšení daňového odpisu v prvním roce odepisování o 10 % ze vstupní ceny. 

 

Tab. 16 Porovnání daňových a účetních odpisů – Linka EASY LINE 

 
2013 2014 2015 

Účetní odpisy rovnoměrné 32 824,00 98 470,00 98 470 

Daňové odpisy rovnoměrné 54 159,00 109 549,00 109 549,00 

Daňové odpisy rovnoměrné zvýšené 103 394,00 97 240,00 97 240,00 

Daňové  odpisy zrychlené 98 470,00 157 523,00 118 165,00 

Daňové odpisy zrychlené zvýšené 103 394,00 157 523,00 118 165,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 

 

Na obrázku 4 je zobrazen rozdíl účetních rovnoměrných odpisů, daňových odpisů 

rovnoměrných a zvýšených daňových rovnoměrných odpisů. 

. 

 
 

Obr. 4 Rozdíl ÚOR, DOR a DOZvR – Linka EASY LINE 
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Na obrázku 5 je porovnání rovnoměrných účetních odpisů se zrychlenými daňovými odpisy a 

zvýšenými zrychlenými daňovými odpisy. 

 

 

Obr. 5 Rozdíl ÚOR a DOZrR a DOZvZr – Linka EASY LINE 

 

 

Bylo provedeno porovnání rozdílů mezi účetními rovnoměrnými odpisy a jednotlivými 

daňovými odpisy. Toto porovnání je obsaženo v tabulce 17. 

 

Tab. 17 Porovnání rozdílů mezi účetními a jednotlivými daňovými odpisy 

 
2013 2014 2015 

Účetní vs. rovnoměrné daňové odpisy 21 335,00 11 079,00 11 079,00 

Účetní vs. daňové rovnoměrné zvýšené 

odpisy 
70 570,00 -1 230,00 -1 230,00 

Účetní vs. daňové zrychlené odpisy 65 646,00 59 053,00 19 695,00 

Účetní vs. daňové zrychlené zvýšené odpisy 70 570,00 59 053,00 19 695,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 
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Porovnání účetních odpisů rovnoměrných a daňových odpisů rovnoměrných a 

zrychlených je znázorněno na obrázku 6. 

 

 

Obr. 6 porovnání rozdílu ÚOR a DO – Linka EASY LINE 

 

Dále bylo provedeno porovnání účetních a daňových odpisů u majetku Stopkynárna Irtech. 

Tento majetek byl do užívání zařazen v roce 2013. V tabulce 18 je znázorněno porovnání 

účetních odpisů s jednotlivými druhy daňových odpisů. 

 

Tab. 18 Porovnání účetních odpisů s jednotlivými druhy daňových odpisů 

 
2013 2014 2015 

Účetní odpisy rovnoměrné 31 641,00 94 921,00 94 921,00 

Daňové odpisy rovnoměrné  52 207,00 105 600,00 105 600,00 

Daňové odpisy rovnoměrné zvýšené 99 668,00 93 735,00 93 735,00 

Daňové odpisy zrychlené  94 922,00 151 875,00 113 907,00 

Daňové odpisy zrychlené zvýšené  99 668,00 151 875,00 113 097,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 
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Grafické srovnání jednotlivých druhů odpisů je znázorněno na obr. 7. 

 

 
 

Obr. 7 Rozdíl ÚOR, DOR a DOZvR – Stopkynárna Irtech 

 

 

Graficky znázorněné rozdíly mezi účetními rovnoměrnými odpisy a daňovými zrychlenými 

odpisy a daňovými zrychlenými zvýšenými odpisy, viz obr. 8. 

 

 

Obr. 8 Rozdíly mezi ÚOR a DOZrR a DOZrZvR – Stopkynárna Irtech 
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Rozdíl mezi účetními odpisy a jednotlivými druhy daňových odpisů je uveden v tabulce 19. 

 

Tab. 19 Rozdíl účetních odpisů s jednotlivými druhy daňových odpisů 

 
2013 2014 2015 

Účetní vs. daňové rovnoměrné odpisy 20 566,00 10 679,00 10 679,00 

Účetní vs. daňové rovnoměrné zvýšené 

odpisy 
68 027,00 -1 186,00 -1 186,00 

Účetní vs. daňové zrychlené odpisy 63 281,00 56 954,00 18 986,00 

Účetní vs. daňové zrychlené zvýšené odpisy 68 027,00 56 954,00 18 176,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 

 

 

Graficky znázorněné rozdíly mezi účetními rovnoměrnými odpisy a daňovými zrychlenými 

odpisy a daňovými zrychlenými zvýšenými odpisy, viz obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Rozdíly mezi ÚOR a DOZrR a DOZrZvR – Stopkynárna Irtech 

 

Jak je vidět na obrázku 6 grafické znázornění průběhů odpisu i na znázornění rozdílu mezi 

daňovými a účetními odpisy, jsou tyto u obou majetků téměř totožné. U majetku zařazeného 

v odpisové skupině 2 by bylo pro organizaci nejvýhodnější použít zrychlený daňový odpis 

s využitím zvýšení odpisu v prvním roce odepisování. Rozdíl mezi účetními odpisy a 

daňovými odpisy zrychlenými a zvýšenými o 10 %, je sice v  posledním  roce  daňového 
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 odepisování  ve výši 64 036 Kč u linky EASY LINE a 61 699 Kč u Stopkynárny Irtech, 

společnost má však také účetní odpisy nastaveny na 5 let odepisování. V posledním roce 

odepisování lze tedy předpokládat, že organizace bude již pořizovat nový majetek tak, aby 

nahradil opotřebovaný odepsaný majetek. Pokud by v prvním roce odepisování použila opět 

zrychlený daňový odpis zvýšený o 10 % vstupní ceny, vyrovnal by tento uplatněný odpis 

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v posledním roce odepisování. 

 

Z výše uvedeného obrázku 6, jako nejméně výhodný způsob odepisování, vychází 

rovnoměrný odpis zvýšený v prvním roce o 10 %. Společnost sice v prvním roce uplatní vyšší 

daňový odpis, v následujících 4 letech odepisování však již vycházejí daňové odpisy nižší, 

než odpisy účetní. 

 

5.1.3 Porovnání rozdílu mezi účetními odpisy a jednotlivými druhy odpisů 

u všech vybraných majetků 

Pro výpočet daňové optimalizace, které by plynula pro společnost při použití jednotlivých 

způsobů odepisování, bylo provedeno porovnání součtu rozdílů mezi účetními a daňovými 

odpisy. V tabulce 20 jsou uvedeny roky 2010 - 2015, rozdíly mezi účetními a daňovými 

odpisy u linky EASY LINE a stopkynárny Irtech, jsou v této tabulce zohledněny až od roku 

jejich zařazení, tedy od roku 2013. U budovy naopak není možné použít zvýšení v prvním 

roce odepisování, proto s tímto není v tabulce počítáno. 

 

Tab. 20 Porovnání součtu rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÚO vs.DOR 837,00 5 019,00 5 019,00 46 920,00 26 777,00 26 777,00 

ÚO vs. 

DOZvR 
   138 597,00 -2 416,00 -2 416,00 

ÚO vs. 

DOZrR 
146 396,00 234 233,00 217 502,00 329 698,00 300 047,00 205 990,00 

ÚO vs. 

DOZrZvR 
   138 597,00 116 007,00 37 871,00 

Poznámka: při výpočtu byly od daňových odpisů odečteny odpisy účetní 
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Porovnání rozdílu účetních rovnoměrných odpisů vs. daňových rovnoměrných odpisů a 

účetních rovnoměrných odpisů vs. daňových rovnoměrných zvýšených odpisů, viz obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Rozdíl ÚOR vs. DOR a ÚOR vs. DOZvR 

 

Porovnání rozdílu účetních rovnoměrných odpisů vs. daňové zrychlené rovnoměrné odpisy a 

účetní daňových rovnoměrných zrychlených zvýšených odpisů, viz obr. 11 

 

 

Obr. 11 Rozdíl ÚOR vs. DOZrR a ÚOR vs. DOZrZvR 
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optimalizace (snížení daně) by v tomto případě přestavovala u tohoto majetku 5 087 Kč, což 

představuje 19 % z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Pokud by společnost využila 

v roce 2015 maximálně možnost uplatnění daňových odpisů, vypadalo by uplatnění 

maximálního odpisu oproti používané metodě následovně, viz tabulka 21. 

 

Tab. 21 Rozdíl mezi účetními a max. možným daňovým odpisem 

 
Maximální daňový 

odpis 

Daňový rovnoměrný 

odpis 
Účetní odpis 

Budova 418 273,00 255 983,28 250 964,00 

Linka  EASY LINE 118 165,00 109 549,00 98 470,00 

Stopkynárna Irtech 113 097,00 105 600,00 94 921,00 

Celkem 649 535,00 471 132,28 444 355,00 

 

Rozdíl mezi účetními odpisy a maximálním možným daňovým odpisem je ve výši 205 180 

Kč. U budovy je pro uplatnění maximálního odpisu použit zrychlený odpis, u linky EASY 

LINE a stopkynárny Irtech je také uplatněn zrychlený odpis. Daňová optimalizace by v tomto 

případě činila 38 984 Kč, což představuje 19 % z rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy a 

také reálné snížení daně. 

 

V případě, kdyby organizace využívala lépe daňové možnosti uplatnění odpisů, byla by její 

z důvodu uplatnění vyšších daňových odpisů u tohoto majetku o 12 207 Kč nižší. Pokud by 

takto postupovala u celého svého majetku, optimalizace její daně by byla výrazně vyšší, než 

v případě využití pouhých rovnoměrných daňových odpisů. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl rozbor jednotlivých druhů majetků. Rozbor účetních a daňových 

odpisů. V teoretické části bakalářské práce byl proveden rozbor dlouhodobého majetku tak, 

jak je na něj pohlíženo z hlediska účetního a daňového. Zatímco u účetních odpisů si hodnotu 

odepisovaného majetku stanovuje účetní jednotka sama, u daňových odpisů je naopak 

hodnota, od které je majetek možné daňově odepisován, přesně daná. Dále byl v teoretické 

části proveden rozbor jednotlivých metod účetních odpisů (časová, výkonová, komponentní) a 

na příkladech ukázány rozdíly mezi jednotlivými přístupy k účetním odpisům. V praxi je však 

nejvíce používán rovnoměrný způsob odepisování majetku a také byl proveden rozbor 

daňových odpisů. Stejně jako u účetních odpisů je u daňových odpisů možné použít zrychlené 

nebo rovnoměrné daňové odpisy. U vybraných druhů majetku je u daňových odpisů možné 

v prvním roce odepisování zvýšit daňový odpis o stanovené procento vstupní ceny.  

 

Při porovnání účetních a daňových odpisů bylo zaměřeno zejména na to, které zákonné normy 

řeší jednotivé druhy odpisů. Jak již bylo uvedeno výše, u účetních odpisů je zejména na účetní 

jednotce, jaký způsob odepisování zvolí a jak dlouho bude jednotlivé druhy majetku 

odepisovat. U daňových odpisů je možné  zvolit mezi zrychlenou a rovnoměrnou formou 

odepisování, při jejich uplatnění však musí účetní jednotka postupovat přesně podle zákonem 

stanovených postupů.  

 

Zatímco účetní odpisy při rovnoměrném způsobu odepisování jsou stanovovány s přesností na 

měsíce a při jejich stanovení je tedy důležitý okamžik zařazení do užívání, u daňových odpisů 

je důležité, zda společnost majetek vlastnila ke konci (případně k začátku) účetního období.  

 

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na analýzu účetních a daňových odpisů 

vybraného majeteku u společnosti ERPEKO a.s. Společnost má pro účetní odpisy stanoven 

rovnoměrný odpis. Daňově také uplatňuje rovnoměrné daňové odpisy u všeho majetku. Při 

porovnání rovnoměrných daňových odpisů a zrychlených odpisů  vyšly z tohoto srovnání lépe 

odpisy zrychlené.  

 

Z rozboru a porovnání odpisů u jednotlivých majetků vyplynulo, že uplatňovaní zrychlených 

odpisů je pro společnost výhodné vždy v prvních letech odepisování. Je to dáno tím, že 

v prvních letech je možné uplatnit daňově více a odpisy mají tedy větší vliv na daňový základ 
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společnosti. V posledních letech odepisování jsou však daňové odpisy stále nižší a jejich vliv 

na optimalizaci daně se snižuje, v posledních letech odepisování jsou potom daňové odpisy 

u zrychleného odepisování nižší než rovnoměrné odpisy účetní. V případě, jako byl tento, kdy 

společnost uplatňuje rovnoměrné odpisy jak účetně, tak daňově, jsou účetní a daňové odpisy 

téměř totožné. 

 

Při stanovení způsobu uplatnění daňových odpisů bych společnosti u nově pořizovaného 

majetku, který je zařazen do odpisové skupiny č. 1. - 3., doporučila zvolit spíše zrychlený 

způsob odepisování s využitím  možnosti uplatnění zvýšení daňového odpisu v prvním roce 

odepisování. U tohoto druhu  to doporučuji proto, že společnost zde má zejména majetek, 

který má skutečně vysokou míru opotřebení a v případě, kdy v posledním roce odpisu jsou 

účetní odpisy již vyšší, než odpisy daňové, již zpravidla pořizuje nový majetek, jako náhradu 

za majetek původní, u kterého by v daném roce mohla uplatnit při zrychleném odepisování a 

zvýšení odpisu o stanovené procento "nový" daňový odpis, který by vyrovnal rozdíl mezi 

účetními odpisy a daňovými odpisy u starého (vyřazovaného) majetku. 

 

I přesto, že u majetku pod názvem "budova Příbor č.p. 10" je výrazný rozdíl mezi uplatněným 

rovnoměrným daňovým odpisem a zrychleným odpisem, nedoporučovala bych společnosti 

u staveb a adrministrativních budov používat zrychlené odpisy. Je to z důvodu toho, že stavby 

(budovy) mají poměrně vysokou vstupní cenu a také je u účetní jednotky předpoklad, že 

budou používány dlouhodobě. U staveb také většinou nedochází k vysoké fluktuaci v majetku 

společnosti. Pokud by tedy společnost u budov zvolila rovnoměrný způsob odepisování (tak 

jak to má nyní), jednalo by se z hlediska daňového o určitý stabilizátor možnosti uplatnění 

daňových odpisů. A v případě, kdy by se rozhodla společnost nějakou budovu prodat, mohla 

by také uplatnit vyšší daňovou zůstatkouvou cenu pro stanovení základu daně z prodeje. 

V praktické části bakalářské práce jsem však při stanovení maximální možné optimalizace 

daně u této budovy zrychlený odpis využila.  

 

Ve zpracované bakalářské páci byl proveden jednak rozbor účetních a daňových odpisů a dále 

jejich porovnání. V praktické části jsem se zaměřila na porovnání jednotlivých způsobů 

odepisování, vyčíslila jsem výši optimalizace daně u vybraného majetku a v závěru navrhla 

možnosti úpravy nastavení daňových odpisů, čímž jsem naplnila zadání a cíl práce. 
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