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Abstrakt  

Tématem této bakalářské práce je odpisování dlouhodobého majetku v průmyslovém 

podniku. V teoretické části je popsáno členění dlouhodobého majetku, jeho pořízení, 

oceňování a vyřazení. Dále jsou vysvětleny účetní a daňové odpisy a rozdíl mezi nimi. 

V praktické části je analýza účetních a daňových odpisů na majetku ve vybrané společnosti.  
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Abstract 

The theme of this thesis is the depreciation of fixed assets in an industrial company. In the 

theoretical part describes the brakedown of fixed assets acquisition valuation and disposal. 

The following explains the accounting and tax depreciation and the difference between them. 

In the practical part is the analysis of accounting and tax depreciation on the assets of selected 

companies.  

Keywords 

Fixed assets; accounting depreciation; tax depreciation. 



 

 

Obsah 
 

1. Úvod .............................................................................................................................. 1 

2. Dlouhodobý majetek .................................................................................................... 2 

2.1. Vymezení dlouhodobého majetku ............................................................................ 2 

2.2. Druhy dlouhodobého majetku .................................................................................. 3 

2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek ........................................................................ 3 

2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek ............................................................................ 5 

2.2.3 Dlouhodobý finanční majetek ................................................................................ 7 

2.3. Pořízení dlouhodobého majetku ............................................................................... 8 

2.4. Oceňování dlouhodobého majetku ......................................................................... 10 

2.4.1. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ........................... 10 

2.4.2. Oceňování dlouhodobého finančního majetku ................................................. 12 

2.5. Vyřazení dlouhodobého majetku ............................................................................ 12 

3. Odpisování dlouhodobého majetku ........................................................................... 13 

3.1. Účetní odpisy ......................................................................................................... 13 

3.1.1. Účetní jednotky oprávněné majetek odpisovat ................................................ 13 

3.1.2. Neodpisovaný dlouhodobý majetek ................................................................ 14 

3.1.3. Odpisové metody ............................................................................................ 14 

3.2. Daňové odpisy ....................................................................................................... 16 

3.2.1. Účetní jednotky oprávněné majetek odpisovat ................................................ 16 

3.2.2. Neodpisovaný dlouhodobý majetek ................................................................ 17 

3.2.3. Odpisové metody ............................................................................................ 17 

3.3. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy ............................................................... 21 

4. Analýza odpisování .................................................................................................... 23 

4.1. Dlouhodobý majetek ve společnosti ....................................................................... 23 

4.2. Odpisy pro VW Passat CC 2.0 TDi ........................................................................ 23 



4.3. Odpisy pro Vibrační desku MIKASA..................................................................... 26 

4.4. Odpisy pro hákový kontejner ................................................................................. 29 

5. Závěr ........................................................................................................................... 34 

Seznam použité literatury .................................................................................................. 35 

Příloha ................................................................................................................................ 37 

 

 

 

  



1 

 

1.  Úvod 

Dlouhodobý majetek je nezbytnou součástí téměř každé účetní jednotky. Díky němu může 

účetní jednotka uskutečňovat svou podnikatelskou činnost a hospodařit. Dlouhodobý majetek 

je vnímán jako aktivum, může mít buď hmotnou podobu, nebo nehmotnou. Mezi hmotný 

dlouhodobý majetek můžeme zařadit například stavby, budovy, stroje nebo pozemky. Za 

nehmotný majetek můžeme považovat například software, licence a patenty anebo také 

autorská práva.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat dlouhodobý majetek a jeho odpisování dle českých 

právních předpisů. Dlouhodobý majetek a jeho odpisování bude vymezen jak v části 

teoretické tak praktické.  

V druhé kapitole je vymezen dlouhodobý majetek a jeho rozdělení. Dlouhodobý majetek 

v účetní jednotce se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Jako nedílnou součásti zde patří 

pořízení, oceňování a vyřazení majetku. V této kapitole se dozvíme celkové ponětí 

dlouhodobého majetku.  

Třetí kapitola se zabývá odpisováním dlouhodobého majetku. Je zaměřena na účetní a daňové 

odpisování. Zde jsou rozdělené účetní odpisy na metodu výkonovou, časovou a daňové 

odpisy na odpisy zrychlené a rovnoměrné. Tato kapitola také zahrnuje rozdíl mezi účetními a 

daňovými odpisy.  

Čtvrtá kapitola bakalářské práce je zaměřena na praktickou část a to na analýzu odpisů 

v konkrétním podniku. Hodnoty pro výpočty odpisů jsou použité již z hotové bakalářské 

práce, kterou jsme získali na internetovém portálu. Tato část je spojená i s vlastní tvorbou, 

včetně výpočtu, grafů a zhodnocení. 

V závěru budou shrnuty a zhodnoceny hlavní poznatky z práce.  
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2.  Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek, je majetek, který je v podniku déle než jeden rok. Nemění svou 

podstatu, majetek se nespotřebovává, ale opotřebovává. Spotřeba majetku se vyjadřuje 

odpisy. 

2.1. Vymezení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je významnou součásti aktiv (celkového majetku) společnosti. Typické 

pro dlouhodobý majetek je, že jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok. Jedná se o 

dlouhodobá aktiva, které předávají svou hodnotu postupně do hodnoty vyráběné produkce. 

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale postupně během své životnosti a 

poskytuje tedy ekonomický prospěch dlouhodobě. V rozvaze se dělí dlouhodobý majetek do 

tří základních skupin [1]:  

1. dlouhodobý nehmotný majetek, 

2. dlouhodobý hmotný majetek, 

3. dlouhodobý finanční majetek. 

O dlouhodobém majetku účtuje účetní jednotka, která používá účtovou osnovu pro 

podnikatelé. Dlouhodobý majetek je účtován v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. Zde je 

účtováno o majetku, k němuž má účetní jednotka vlastnické právo, nebo právo hospodaření. 

U nehmotného majetku je právo užívání nabyté od jiné osoby.  

V účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek jsou dále také obsažený účty pro účtování o [4]: 

 pořizování dlouhodobého majetku, 

 poskytnutých zálohách na dlouhodobý majetek, 

 oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, 

 opravných položkách k dlouhodobému majetku. 

Dlouhodobý majetek se zobrazuje ve finančních (závěrkových) výkazech v rozvaze na straně 

aktiv. Kromě toho se zapisují na stranu aktiv také položky snižující pořizovací hodnotu 

dlouhodobého majetku a to tzv. oprávky a opravné položky. Oprávky a opravné položky 

snižují hodnotu dlouhodobého majetku v průběhu jeho životnosti.  Oprávky jsou kumulované 

odpisy z jednotlivých let životnosti dlouhodobého odpisovaného majetku. Odpisy však nejsou 

rozvahovou položkou, ale položkou výsledovky [1]. Představují náklady každého 

jednotlivého účetního období a snižují tak hospodářský výsledek. 
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2.2.  Druhy dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek 

a dlouhodobý finanční majetek. 

2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek nemá žádnou materiálovou (fyzickou) hodnotu podniku. 

Jedná se tedy o celkový majetek s nehmotnou povahou, avšak je pro podnik velice cenným 

dlouhodobým majetkem. DNM má svou dobu použitelnosti delší než 1 rok. Pořizovací cena 

DNM je 60 000 Kč bez DPH. 

Mezi DNM patří: 

 zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 ocenitelná práva, 

 software, 

 goodwill (u něhož kritéria doby použití a ocenění neplatí), 

 preferenční limity, 

 povolenky na emise (bez ohledu na výši ocenění), 

 technické zhodnocení DNM.  

U těchto položek si účetní jednotka v rámci svého interního rozhodnutí, nejlépe formou 

vnitropodnikové směrnice, stanoví hodnotový limit. Od tohoto hodnotového limitu bude 

pořízení nehmotných majetků (zejména software) účtovat do účtové skupiny 01 – 

Dlouhodobý nehmotný majetek. Při nižší ceně pořízení se účtuje majetek rovnou do nákladů 

na vrub účtu účtové skupiny 51 – Služby. Účetní předpisy neurčují žádný pevný předpis pro 

stanovení této limitní hranice. Zákon o daních z příjmů definuje dlouhodobý nehmotný 

majetek, jeho způsob odpisování a stanovuje obecně finanční limit 60 tis. Kč. Proto je možno 

doporučit účetním jednotkám, aby při určení hodnotového limitu v účetnictví respektovaly 

tento daňový limit. Za DNM se bez ohledu na výši ocenění označuje goodwill. Za 

dlouhodobý nehmotný majetek se také považuje technické zhodnocení nehmotného majetku 

od částky stanovené v § 32a zákona o daních z příjmů. Částka technického zhodnocení musí 

převyšovat 40 tis. Kč. 
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Rozdělení DNM: 

 Zřizovací výdaje – souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky 

(okamžik sepsání společenské smlouvy) do okamžiku jejího vzniku (zápis do 

obchodního rejstříku). Jedná se zejména o soudní a správní poplatky, výdaje na 

pracovní cesty, nájemné, odměny za zprostředkování a poradenské služby. 

Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob 

na reprezentaci, nebo výdaje související s přeměnou společnosti a družstva. Zřizovací 

výdaje se odpisují nejvýše po dobu pěti let. 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software – takové výsledky a software, 

které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od 

jiných osob. 

 Ocenitelná práva – zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů. Jsou dále 

vázána na průmyslové a obdobné vlastnictví (tj. např. patenty, průmyslové vzory a 

licence). 

 Software – nabytý od jiných osob (k vlastnímu užití), nebo vytvořený vlastní činností 

za účelem obchodování s ním. 

 Goodwill – kladný, nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve 

smyslu obchodního zákoníku nabytého zejména koupí, vkladem, nebo oceněním 

majetku a závazků v rámci přeměn společností. Pokud je hodnota získaných aktiv po 

odpočtu získaných pasiv nižší než sjednaná kupní cena, vzniká kladný goodwill, tj. 

kupující zaplatil více za hodnotu goodwillu, tak lze považovat „dobré jméno podniku“. 

Pokud je hodnota získaných aktiv po dopočtu získaných pasiv vyšší, než sjednaná 

kupní cena, vzniká záporný goodwill, tj. kupující zaplatil méně, než činí aktiv po 

odpočtu pasiv. Goodwill se účetně odpisuje rovnoměrně do 60 měsíců od nabytí 

podniku, nebo jeho části, nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. Záporný 

goodwill se účetně odpisuje rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku, nebo jeho části 

do výnosů. V případě přeměny společnosti se tento goodwill odpisuje do výnosů od 

rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování 

goodwillu, nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců. Tuto skutečnost účetní 

jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Goodwill je DNM vždy bez ohledu na 

výši jeho ocenění. 
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 Preferenční limity – zejména individuální referenční množství mléka, individuální 

produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši jejich 

ocenění. U prvního držitele preferenčních limitů jsou oceněny a zařazeny mezi 

dlouhodobý nehmotný majetek pouze v případě, pokud náklady na získání informace 

o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýší její významnost. 

 Povolenky na emise – kterými jsou povolenky na emise skleníkových plynů, 

představující majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit 

do ovzduší ekvivalent tuny CO2. Povolenky na emise způsobené letectvím, jednotky 

snížení emisí, ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného 

množství. Povolenky jsou dlouhodobým nehmotným majetkem vždy bez ohledu na 

výši jejich ocenění [1], [5]. 

 Technické zhodnocení – technickým zhodnocením se rozumí modernizace či 

rekonstrukce, nástavby, přístavby a stavební úpravy majetku. Toto vymezení také platí 

i pro movité věci. Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

z věcného hlediska platí obdobné ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého 

hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku [6]. Rekonstrukce 

je zásah do majetku, který má za následek změnu účelu použití, nebo technických 

parametrů. Modernizace je rozšíření vybavenosti, nebo použitelnosti majetku. Je nutné 

jak z účetního, tak z daňového důvodu odlišovat opravy a udržování technického 

zhodnocení. Technické zhodnocení je vázáno na limit finančních prostředků. 

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení, nebo poškození. Udržováním se 

zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují se drobné 

závady. 

2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pro dlouhodobý hmotný majetek taktéž platí, že doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok. Za 

dlouhodobý hmotný majetek se považují statky, které jsou fyzické zhmotnělé. Pro zařazení 

majetku do dlouhodobého hmotného majetku je rozhodující i výše jeho ocenění. Pořizovací 

cena DHM je 40 000 Kč bez DPH.  

Mezi DHM patří:  

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, 

 pozemky, 
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 stavby, 

 předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek, 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají až jejich uvedením do stavu způsobilého k 

obvyklému užívání. Musí být také ve shodě s účetním pojetím, které je vnímáno jako 

dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními 

předpisy.  Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek není spotřebováván najednou, ale je 

postupně opotřebován a ztrácí na své hodnotě. Úměrou k tomuto opotřebení je hodnota 

přenášena ve formě odpisu do nákladů podniku. Odpisy v podniku jsou ve většině případů 

fixními náklady. Proto je nezbytné, aby podnik neměl žádné zbytečné budovy, stroje a 

zařízení [11]. 

Rozdělení DHM: 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – jsou předměty z drahých kovů 

bez ohledu na výši ocenění. SMV a SoMV se samostatným technickým - 

ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění dané 

účetní jednotkou. Částka 40 000 Kč stanovená zákonem o daních z příjmů není pro 

vymezení účetní kategorie DHM závaznou. Určení limitu pro vznik dané majetkové 

kategorie je ponecháno plně v kompetenci účetní jednotky. 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny – do této skupiny patří např. stáda či hejna. Za 

DHM jsou považovány, je-li doba jejich použitelnosti delší 1 rok a jejich ocenění 

přesáhlo výši určenou účetní jednotkou. O dospělých zvířatech a jejich skupinách 

s dobou použitelností 1 roku, jejichž ocenění nedosáhlo hodnotovou hranici 

stanovenou účetní jednotkou, je účtováno jako o zásobách. 

 Pozemky – bez ohledu na výši jejich ocenění. 

 Stavby – bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti. Patří zde stavby 

včetně budov, důlní díla, důlní stavby pod povrchem, vodní díl a další stavební díla, 

otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, byty a nebytové prostory vymezené jako 

jednotky podle zvláštního právního předpisu. 

 Předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek – např. sbírky, movité 

kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, ložisko nevyhrazeného nerostu nebo 

jejich části bez ohledu na výši ocenění. 
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 Pěstitelské celky trvalých porostů – jsou omezené výměrou (nad 0,25 ha), počtem 

porostů (nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 ha). Trvalý porost chmelnic a vinic 

bez nosných konstrukcí. 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – objevuje se v účetnictví jen tehdy, kdy se 

provádějí operace s podnikem. Oceňovací rozdíl představuje kladný (aktivní), nebo 

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

vkladem, nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn. A také souhrnem 

ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví, účetní jednotky prodávající, 

vkládající, zanikající, nebo rozdělované odštěpením a sníženým o převzaté závazky 

[9]. 

DHM se také ještě dále dělí na odpisovaný DHM, který účtuje v účtové skupině 02-

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a neodepisovaný DHM, který účtujeme v účtové 

skupině 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Mezi neodepisovaný DHM patří 

pozemky, umělecká díla a sbírky, které nejsou nedílnou součástí stavby. 

2.2.3 Dlouhodobý finanční majetek  

Tato skupina dlouhodobého majetku zahrnuje aktiva, která podnik vlastní, nebo nakupuje a 

případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat, což znamená po dobu delší než 1 rok. 

Investuje takovým způsobem, který mu přinese očekáváný výnos charakteru dividend, úroků, 

zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv apod. Tato aktiva nejsou určena 

k užívání při běžné provozní činnosti podniku, proto se dlouhodobý finanční majetek 

neodepisuje tak jako např. software nebo budovy. 

Mezi DFM patří: 

 majetkové podíly v jiném podniku, které zakládají podstatná, rozhodující, nebo 

menšinová práva podílet se na řízení daného podniku (např. akcie), 

 jiné cenné papíry majetkové povahy, které jsou drženy po dobu delší než jeden rok a 

z nichž plynou nároky na určité výnosy (např. podílové listy investičních společností), 

 dlužné cenné papíry (tj. cenné papíry úvěrového charakteru – např. nakoupené 

dluhopisy), s dobou splatnosti přesahující jeden rok, které přinášejí výnosy v podobě 

zejména úroků, 

 půjčky poskytnuté jiným subjektům s dobou splatnosti delší než jeden rok, které 

mohou (ale také nemusí) přinášet výnosy v podobě úroků, 
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 dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku, což 

pronajímajícímu podnikateli přináší výnosu v podobě nájemného, 

 dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků (nesoucí výnosový úrok) 

apod. 

2.3. Pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se pořizuje: 

 koupí, 

 vytvořením vlastní činností,  

 bezplatným nabytím, 

 vkladem jiné osoby, 

 přeřazením z osobního užívání. 

Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na vrub účtů účetní skupiny 04-Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Není ale 

podmínkou, že se musí každý nově pořizovaný dlouhodobý majetek účtovat přes účtovou 

skupinu 04. Pokud nevznikají vedlejší náklady, můžeme účtovat přímé navýšení 

dlouhodobého majetku rovnou na vrub účtové skupiny 01, 02 a 03. Musíme si dávat pozor na 

to, že nelze akceptovat pouze prvotní doklad např. fakturu. Tento doklad nám sice dokládá, že 

dodavatel věc prodal, ale nedokazuje, že je věc způsobilá k užívání. To může doložit jedině 

zařazovací protokol, který je podepsaný osobou, která stvrzuje způsobilost k provozu.  

Pořízení majetku koupí 

Pořízení majetku koupí je nejčastější způsob pořízení dlouhodobého majetku. Při tomto 

procesu vzniká závazek na úhradu kupní ceny příslušnému dodavateli, který je později 

uhrazen. Účtování pořízení DM koupí je uvedeno v tabulce 1. 

Tab. 1 Účtování pořízení DM koupí 

Číslo Doklad Účetní případ MD D 

1. DF Dodavatelská faktura na pořízení DM 042/041 321 

2. VÚD Převzetí DM do užívání 02. (01.) 042/041 

3. BÚ Zaplacení dodavatelské faktury z BÚ 321 221 
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Pořízení majetku vytvořením vlastní činností 

Příkladem této formy je pořízení dlouhodobého majetku vlastními prostředky, tzn. spotřebou 

výrobků, materiálů, mzdových nákladů, externích služeb atd. Účtování pořízení DM vlastní 

činností je uvedeno v tabulce 2. 

Tab. 2 Účtování pořízení DM vlastní činností 

Číslo Doklad Účetní případ MD D 

 

1. 

 

VÚD 

VÚD 

VÚD 

Vzniklé náklady na vyrobení DHM a DNM 

a) Spotřebovaný materiál 

b) Mzdy zaměstnanců 

c) Ostatní přímé náklady 

 

501 

521 

518 

 

112 

331 

321 

2. VÚD Vyrobený stroj (DHM) / Ocenitelná práva (DNM) 042/041 624/623 

3. VÚD Zařazení DHM a DNM do užívání 02.(01.) 042/041 

 

Pořízení majetku bezplatným nabytím (darem) 

Pořízení darem je způsob, při kterém je uzavřená darovací smlouva mezi podnikatelem a 

příslušným dárcem. Účtování pořízení DM bezplatným nabytím (darem) je uvedeno v tabulce 

3. 

Tab. 3 Účtování pořízení DM bezplatným nabytím (darem)  

Číslo Doklad Účetní případ MD D 

1. VÚD Darovaný DHM a DNM v reprodukční ceně 042/041 413 

2. VÚD DHM a DNM zařazen do užívání 02.(01.) 042/041 

 

Pořízení majetku vkladem od jiné osoby 

Vkladem lze pořídit kterýkoliv z typů dlouhodobého majetku. Účtování pořízení DM vkladem 

od jiné osoby je uvedeno v tabulce 4. 
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Tab. 4 Účtování pořízení DM vkladem od jiné osoby 

Číslo Doklad Účetní případ MD D 

1. VÚD 
Vklad společníka do společnosti ve věcné formě DHM a  

DNM 
02.(01.) 411 

 

Pořízení majetku vkladem individuálního podnikatele 

Toto pořízení dlouhodobého majetku je u podnikatelů zcela výjimečné. Účtování pořízení 

DM vkladem individuálního podnikatele je uvedeno v tabulce 5 [8]. 

Tab. 5 Účtování pořízení vkladem individuálního podnikatele 

Číslo Doklad Účetní případ MD D 

1. VÚD 
Vklad individuálního podnikatele (převod z  

osobního užívání do podniku) 

 

02.(01.) 

 

491 

 

2.4. Oceňování dlouhodobého majetku  

Při nabytí dlouhodobého majetku se majetek oceňuje několika způsoby. Dlouhodobý hmotný 

a nehmotný majetek mají způsob oceňovaní stejný, avšak u finančního dlouhodobého majetku 

je způsob oceňování jiný. 

2.4.1. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

V závislosti na formě pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se můžeme 

setkat s třemi druhy jeho ocenění:  

 pořizovací cena, 

 vlastní náklady, 

 reprodukční pořizovací cena. 

Ocenění pořizovací cenou 

Ocenění pořizovací cenou se používá při pořízení dlouhodobého majetku v případě jeho 

nákupu. Pořizovací cena je dána zákonem o účetnictví a je definována jako cena, za kterou 

byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Mezi vedlejší pořizovací náklady 

při pořízení hmotných investic patří: 
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a) náklady na přípravu a zabezpečení investic (včetně úroku, odvodu za dočasné odnětí 

zemědělské půdy v zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat 

za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic) do doby uvedení pořizované 

investice do užívání, 

b) náklady na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla 

tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské výrobě pro 

zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, 

technické zhodnocení, dopravné, montáž a clo, 

c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě 

zastavení pořizované investice. 

Naopak součástí pořizovací ceny hmotných investic nejsou (jsou součástí provozních 

nákladů) [4]: 

a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované 

na účtu 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související 

s investiční výstavbou, 

b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, 

c) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované 

investice do užívání, 

d) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, 

e) výdaje na biologickou rekultivaci, 

f) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedené pořizované 

investice do užívání, 

g) výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, 

h) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, zákon č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů neuznává jako daňové uznatelné, a dále daň z převodu nemovitostí, 

i) kurzové rozdíly. 

Ocenění vlastními náklady 

Ocenění vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený 

vlastní činností. Vlastní náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně 

související s vytvořením tohoto dlouhodobého majetku vlastní činností (vlastní režie), popř. 

nepřímé náklady správního charakteru. Pokud je vytvoření majetku dlouhodobé povahy, (tj. 

převyšuje období jednoho roku). 
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Ocenění reprodukční pořizovací cenou 

Používá se při pořízení dlouhodobého majetku bezúplatně (např. darováním), nebo 

v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto 

náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku. Reprodukční pořizovací cena 

je definována jako cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:  

 DNM a DHM nabytý darováním, 

 DNM vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než 

vlastní náklady, 

 DHM bezúplatně pořízený z finančního leasingu, 

 DNM a DHM nově zjištěný a v účetnictví nezachycený, 

 vklad dlouhodobého nehmotného, nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy je 

vklad oceněn podle zakladatelské nebo společenské listiny. 

2.4.2. Oceňování dlouhodobého finančního majetku 

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou podle § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

(kromě ceny, za kterou byl majetek pořízen), též přímé náklady s pořízením související, 

například poplatky makléřům, poradcům či burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména 

úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, a náklady spojené s držbou cenného 

papíru a podílu [3]. 

2.5. Vyřazení dlouhodobého majetku 

K vyřazení dlouhodobého majetku dochází v případě prodeje, darování, fyzické likvidace, 

bezúplatného převodu, manka nebo jiného způsobu pozbytí. Způsob účetního zachycení a 

řešení daňových dopadů tohoto vyřazení závisí do značné míry právě na způsobu vyřazení. 

Z účetního hlediska se vyřazení dlouhodobého majetku vždy projeví jako úbytek na 

příslušném evidenčním i oprávkovém účtu [2]. 
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3. Odpisování dlouhodobého majetku 

Odpisování je postupné přenášení hodnoty majetku do nákladů. Dochází k ovlivnění základu 

daně na několik let. Odpisy jsou daňové (dle zákona o daních z příjmů) a odpisy účetní (dle 

zákona o účetnictví). 

3.1. Účetní odpisy 

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

které se přímo vztahují na účetní jednotky definované v § 1. odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Povinnost účetních jednotek odpisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

vyplývá z ustanovení § 25. odst. 3 zákona o účetnictví, podle něhož je nutno, aby účetní 

jednotka ke konci rozvahového dne brala v úvahu všechna snížení hodnoty majetku, a to bez 

ohledu na to, zda výsledkem hospodaření účetního období bude zisk, nebo ztráta. Účelem 

účetních odpisů je vyjádření trvalého snížení hodnoty majetku. Toto vyjádření musí odpovídat 

skutečné míře opotřebovanosti. Dlouhodobý majetek účetně odpisuje především vlastník 

majetku (pronajímatel), a to na základě odpisového plánu. Odpisový plán musí plnit 

požadavky, které stanovuje § 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Nájemce účetně odpisuje 

především technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku na svůj účet a také 

majetek, o němž je oprávněn účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o nájmu podniku, 

nebo jeho části. Dlouhodobý majetek lze odpisovat jen do výše jeho ocenění v účetnictví [7]. 

3.1.1. Účetní jednotky oprávněné majetek odpisovat 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jsou oprávněny odpisovat ty účetní jednotky, které 

[5]: 

 mají k majetku vlastnické nebo jiné právo k jeho užívání, 

 hospodaří s majetkem státu, 

 hospodaří s majetkem územních samosprávných celků, 

 používají majetek v případech smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků 

převodem práva, 

 používají majetek v případech, kdy vlastnické právo k movitým věcem je nabýváno 

na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci, 

 jsou uživateli majetku a provedou na tomto majetku technické zhodnocení na svůj 

účet, zhodnocení se odepíše v průběhu jeho používání [12]. 
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3.1.2. Neodpisovaný dlouhodobý majetek 

Z hlediska účetního odpisování dlouhodobého majetku je nutno především správně určit, 

který majetek účetně odpisovat lze a který nikoliv. Přímo z § 28 zákona o účetnictví vyplývá, 

že se účetně neodpisují pozemky. Další složky majetku, které nelze odepisovat vymezuje § 56 

odst. 10 vyhlášky [7]. Podle tohoto ustanovení se neodpisují: 

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

předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními 

předpisy, 

 nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a technické zhodnocení, pokud 

není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, 

 najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, 

 preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na 

emise. 

3.1.3. Odpisové metody 

Pro dlouhodobý majetek máme z účetního hlediska odpisování možnost postupovat podle 

těchto dvou základních metod:  

 metoda časová, 

 metoda výkonová. 

 

Metoda časová 

Při uplatňování časové metody účetního odpisování dochází k účetnímu odpisování 

především v závislosti na délce jeho používání. Z hlediska časových metod je možno využít 

tři základní varianty odpisování: 

 rovnoměrné účetní odpisy, 

 zrychlené účetní odpisy, 

 zpomalené účetní odpisy. 

 

Rovnoměrné účetní odpisy – uplatňování těchto odpisů lze doporučit u majetku, k jehož 

opotřebování dochází rovnoměrně po celou dobu používání. Při uplatňování rovnoměrných 
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účetních odpisů je v každém roce odpisování odepsána a do účetních nákladů přenesena stejná 

výše vstupní ceny daného majetku. K výpočtu ročního odpisu lze využít vzorec (1): 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑉𝐶

𝑡
                               (1) 

VC – vstupní cena majetku, z níž bude odpisováno, 

t – doba odpisování. 

 

Zrychlené (degresivní) účetní odpisy – využití těchto odpisů lze doporučit především u 

takového majetku, který ztrácí hodnotu (morálně zastarává) především v prvních letech 

odpisování. Při uplatnění zrychlených odpisů je vždy v následujícím roce odpisování 

odepsána nižší část hodnoty majetku než v roce předchozím. Největší odpis je tedy v prvním 

roce odpisování, nejnižší naopak v roce posledním. Pro výpočet zrychlených účetních odpisu 

lze použít vzorec (2): 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑃𝐿𝑑𝐾∗𝑉𝐶

𝐾𝐷𝑂
                                 (2) 

VC – vstupní cena,  

PLdK – počet let do konce odpisování, 

KDO – kumulativní doba odpisování. 

Zpomalené (progresivní) účetní odpisy – zpomalené účetní odpisy je vhodné počítat, kdy 

bude zřejmé, že majetek bude ztrácet hodnotu především na konci své životnosti a v prvních 

letech používání bude jeho opotřebování minimální. Při těchto odpisech platí, že z hodnoty 

dlouhodobého majetku je v každém následujícím roce odpisování odepsána vyšší částka než 

v roce předchozím [9]. Pro výpočet těchto odpisů lze použít vzorec (3): 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑃𝐿𝑜𝑍∗𝑉𝐶

𝐾𝐷𝑂
                          (3) 

VC – vstupní cena, 

PloZ – počet let od začátku odpisování, 

KDO – kumulativní doba odpisování. 
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Metoda výkonová  

Tuto metodu odpisování je vhodné používat především u takového majetku, u něj je míra 

opotřebování zcela jednoznačně závislá na míře skutečného využití majetku. Při uplatnění této 

metody jde o výpočet odpisového koeficientu, který vypočítáme za pomocí vzorce (4):  

𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑉𝐶

𝑃𝐾𝑉𝐷𝑉
                           (4) 

VC – vstupní cena, 

PKVDV – počet kusů výrobků deklarovaných výrobcem. 

Odpisy v jednotlivých letech jsou pak vypočteny takto [7]:  

Odpisy = odpisový koeficient * skutečný počet výrobků v daném roce. 

U účetních odpisů, vždy zaokrouhlujeme částku odpisů vždy na celé koruny nahoru. 

3.2. Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou striktně vymezeny v zákoně o daních z příjmů a pro podnik představuje 

nástroj ke snížení daňového základu. Uplatňování daňových odpisů je dobrovolné a závisí 

pouze na rozhodnutí podnikatelských subjektů. Pojem daňové odpisování hmotného majetku 

blíže definuje § 26 odst. 5 zákon o daních z příjmů: Odpisování pro účel ZDP se rozumí 

zahrnování odpisů z hmotného majetku, evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k 

zajištění zdanitelného příjmů do výdajů k zajištění tohoto příjmů. Odpisování lze zahájit po 

uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí například 

splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro 

užívání [7]. 

3.2.1. Účetní jednotky oprávněné majetek odpisovat 

Odpisy majetku může uplatnit pouze ten poplatník daně z příjmů, který [5]: 

 je vlastníkem majetku a má vlastnické právo, nebo je nástupnickou společností, nebo 

družstvem společností či družstev zanikajících při přeměnách, 

 nabyl právo za úplatu užívat nehmotný majetek, 

 je organizační složkou státu, 

 je státní organizací, 
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 je nájemcem majetku, ale odpisovat však může pouze jen jeho technické zhodnocení a 

jiný majetek podle § 26. odst. 3 písm. c) ZDP, 

 je původním vlastníkem majetku, 

 je nájemcem podniku či jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku a má 

k odpisování písemný souhlas pronajímatele. 

3.2.2. Neodpisovaný dlouhodobý majetek 

Ne každý majetek, je způsobilý k uplatnění daňových odpisů. Ustanovením § 27 ZDP jsou 

vymezeny jednotlivé majetkové složky, kterými nelze základ daně zatížit ani formou odpisů. 

Podle tohoto ustanovení se neodpisují tyto položky [5]: 

 majetek převedený bezúplatně podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou 

koupí najaté věci, pokud výdaje související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, které nedosáhly 

plodonosného stáří, 

 hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, 

 umělecký díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí stavby a budovy, 

předměty muzejní a galerijní hodnoty, 

 movité kulturní památky a soubory movitých kulturních památek, 

 inventarizační přebytky hmotného majetku, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve 

prospěch výnosů, 

 hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací, avšak bylo 

v době nabytí od daně darovací osvobozeno, 

 hmotný majetek povinně převzatý bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, 

 najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o 

finančním pronájmu s následnou koupí. 

3.2.3. Odpisové metody 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá poplatníkovi 

zatřídit dlouhodobý majetek v prvním roce odpisování do příslušné odpisové skupiny. Pro 

hmotný majetek je celkem 6 odpisových skupin, kterým je v § 30 odst. 1 ZDP přiřazena 

minimální doba odpisování, kterou nám ukazuje tabulka 6. 
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Tab. 6 Doba odpisování podle ZDP [7] 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Pro výpočet daňových odpisů dlouhodobého majetku lze využít dvě základní metody: 

 rovnoměrné daňové odpisy, 

 zrychlené daňové odpisy. 

Účetní jednotka si může vybrat, jakou metodu bude používat, platí však, že během odpisování 

nesmí daný způsob měnit. Stejně jako u účetních odpisů, tak i u daňových odpisů platí, že 

majetek lze odepsat nejvýše do výše vstupní ceny (případně zvýšené vstupní ceny). Platí také, 

že odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru [13]. 

Rovnoměrné daňové odpisy 

Rovnoměrné daňové odpisy se počítají ze vstupní ceny za pomocí ročních odpisových sazeb, 

které jsou stanovené v tabulkách podle § 31 zákonu o daních z příjmů. Maximální roční 

odpisové sazby jsou vypsány v tabulce 7. 

Tab. 7 Maximální odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování [7] 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 
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Od počátku zdaňovacího období roku 2005 však lze v § 31 ZDP nalézt celkem 4 tabulky 

s rozdílnou výši ročních odpisových sazeb u odpisových skupin 1-3, tedy u hmotného 

majetku, ale nehmotného majetku nikoliv. Zvýšení odpisů v prvním roce odpisování muže být 

buď o 20%, 15%, nebo 10%. Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce 

odpisování o 20% můžeme vidět v tabulce 8.  

Tab. 8 Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20% [7] 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

Tyto sazby může použít poplatník se zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním 

vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikaci produkce 

kódem 29.3 (stroje a nástroje pro pěstování chmele). Sazby s 15 % zvýšením odpisů v prvním 

roce odpisování může využít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a 

úpravu vod označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1. Tyto sazby 

můžeme vidět v tabulce 9. 

Tab. 9 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15% [7] 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

 

Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% můžeme vidět 

v tabulce 10. 
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Tab. 10 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% [7] 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

 

Výpočet rovnoměrných odpisů 

Základní vzorec pro výpočet rovnoměrných odpisu může být zapsán jako vzorec: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑉𝐶∗𝑅𝑂𝑆

100
                        (5) 

VC – vstupní cena,  

ROS – roční odpisová sazba v příslušném roce odpisování. 

Vzorec pro výpočet rovnoměrných daňových odpisů pro zvýšenou vstupní cenu může být 

zapsán jako vzorec: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
𝑍𝑉𝐶∗𝑅𝑂𝑆𝑃𝑍𝑉𝐶

100
                                                                                          (6) 

ZVC – zvýšená vstupní cena, 

ROSPZVC – roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 

Zrychlené daňové odpisy 

U zrychleného daňového odpisu lze v prvních letech odpisování odepsat vyšší částky než už 

rovnoměrných odpisů. Při výpočtu zrychlených odpisů se nepoužívají roční sazby, ale 

koeficienty, které vymezuje § 32 odst. 1 ZDP. Tyto koeficienty jsou zaznamenány v tabulce 

11. 
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Tab. 11 Koeficienty pro zrychlené odpisování [7] 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování (K1) 

V dalších letech 

odpisování (K2) 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu (K3) 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Výpočet zrychlených daňových odpisů 

První rok u zrychlených daňových odpisů se počítá jiným způsobem než v dalších letech. 

Zrychlený daňový odpis v prvním roce odpisování lze matematicky vyjádřit za pomocí vzorce 

takto [7]:  

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
𝑉𝐶

𝐾1
                                                                                                          (7) 

VC – vstupní cena, 

K1 – koeficient pro zrychlené odpisování pro první rok odpisování. 

Zrychlený daňový odpis v dalších letech odpisování lze matematický vyjádřit za pomocí 

vzorce takto: 

𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 =
2∗𝑍𝐶

𝐾2−𝑛
                                                                                                      (8)  

ZC – zůstatková cena, 

K2 – koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky odpisování, 

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

3.3. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy 

Účetní odpisy jsou striktně dány zákonem o účetnictví, podle něhož musí jednotka ke konci 

rozvahového dne brát v úvahu všechny snížení hodnoty majetku, a to bez ohledu zda výsledek 
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hospodaření daného účetního období bude zisk, nebo ztráta. Účelem účetních odpisů je 

vyjádření trvalé snížení hodnoty majetku. Toto vyjádření musí odpovídat skutečné míře 

opotřebovanosti. Daňové odpisy jsou také vymezeny v zákoně o daních z příjmů, ale 

uplatňování daňových odpisů je dobrovolné a závisí pouze na rozhodnutí podnikatelských 

subjektů. Daňové odpisy jsou nástrojem pro snížení daňového základu [10]. 
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4. Analýza odpisování 

Cílem této části je analyzovat využití daňových a účetních odpisů v konkrétní společnosti, 

z které je vybrán soupis majetku [14]. Tato společnost se sídlem v Olomouci provádí 

rekonstrukci a modernizaci občanských staveb, bytů a fasád, průmyslových a inženýrských 

staveb. 

4.1. Dlouhodobý majetek ve společnosti  

Z inventární knihy bylo vybráno 3 druhy dlouhodobého majetku: VW Passat CC 2.0 TDi, 

Vibrační deska MIKASA a kontejner hákový. Inventární knihu DM ke dni 31. 12. 2013 

nalezneme v příloze. 

4.2. Odpisy pro VW Passat CC 2.0 TDi  

Účetní jednotka vlastní několik druhů automobilů, pro tyto odpisy byl vybrán automobil VW 

Passat CC 2.0 TDi, který byl pořízen v únoru 2010 a podle ZDP je zařazen do odpisové 

skupiny 1. Vstupní cena automobilu činí 738 083 Kč. U tohoto majetku je aplikován daňový 

zrychlený odpis. Pro výpočet daňových zrychlených odpisů použijeme vzorec 7 a 8. 

Znázornění jednotlivých odpisů, výpočtů a zůstatkových cen nalezneme v tabulce 13. 

Tab. 13 Zrychlené daňové odpisy pro VW Passat CC 2.0 TDi 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2010 
738 083

3
 246 028 246 028 492 055 

2011 
2 ∙ 492 055

4 − 1
 328 037 574 065 164 018 

2012 
2 ∙ 164 018

4 − 2
 164 018 738 083 0 

 

Na obrázku 1 můžeme vidět grafické znázornění zrychleného daňového odpisu.  
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Obr. 1. Grafické znázornění zrychleného daňového odpisu pro VW Passat 2.0 CC TDi 

Podle vlastního úsudku bylo zvoleno, že doba použitelnosti pro tento automobil bude 8 let. 

Účetní jednotka tento majetek odpisuje zrychleným účetním odpisem. Výpočet účetního 

zrychleného odpisu budeme počítat podle vzorce 2.  

V tabulce 13 nalezneme souhrn odpisů, jejich výpočty a zůstatkové ceny. 

Tab. 13 Účetní zrychlené odpisy pro VW Passat CC 2.0 TDi 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2010 
8 ∙ 738 038

36
 164 019 164 019 574 064 

2011 
7 ∙ 738 038

36
 143 516 307 535 430 548 

2012 
6 ∙ 738 038

36
 123 014 430 549 307 534 

2013 
5 ∙ 738 038

36
 102 512 533 061 205 022 

2014 
4 ∙ 738 038

36
 82 009 615 070 123 013 
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2015 
3 ∙ 738 038

36
 61 507 676 577 61 506 

2016 
2 ∙ 738 038

36
 41 005 717 582 20 501 

2017 
738 038

36
 20 501 738 083 0 

 

Grafické znázornění účetních zrychlených odpisů nalezneme na obrázku 2.  

 

Obr. 2 Grafické znázornění účetních zrychlených odpisů pro VW Passat CC 2.0  

Pro lepší srovnání účetních a daňových odpisů pro VW Passat CC 2.0 bylo sestaveno grafické 

znázornění, které můžeme vidět na obrázku 3. 
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Obr. 3 Grafické znázornění účetních a daňových odpisů pro VW Passat CC 2.0 

Z obr. 3 lze usoudit, že nejvyšší hodnota daňové odpisu je v druhém roce odpisování tudíž 

v roce 2011. Z toho vyplývá, že zrychlený daňový odpis nevykazuje skutečné opotřebení 

majetku. Odpisy jsou vypočítány pouze na dobu 3 let. Podle úsudku jsme stanovili dobu 

použití na 8 let. Z hlediska účetních zrychlených odpisů vykazujeme nejvyšší částku v prvním 

roce odpisování a nejnižší částku v posledním roce odpisování. Z toho vyplývá, že toto 

odpisování majetku odpovídá skutečné míře opotřebení. Pro účetní jednotku by tedy bylo 

výhodnější uplatňovat zrychlené účetní odpisy. 

4.3. Odpisy pro Vibrační desku MIKASA 

Vibrační deska MIKASA byla pořízená v prosinci 2006 a byla zařazena do užívání. Podle 

ZDP byla vibrační deska zařazena do odpisové skupiny 1, takže majetek se odpisuje po dobu 

3 let. Vstupní cena vibrační desky je 262 000 Kč. Tento majetek budeme odepisovat daňovým 

zrychleným odpisem podle vzorce 7 a 8. 

Souhrn daňových zrychlených odpisů, jejich výpočty a zůstatkové ceny nalezneme v tabulce 

14. 
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Tab. 14 Souhrn daňových zrychlených odpisů pro vibrační desku MIKASA 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2006 
262 000

3
 87 334 87 334 174 666 

2007 
2 ∙ 174 666

4 − 1
 116 444 203 778 58 222 

2008 
2 ∙ 58 222

4 − 2
 58 222 262 000 0 

 

Grafické znázornění daňových zrychlených odpisů nalezneme na obrázku 4. 

 

Obr. 4 Grafické znázornění zrychlených odpisů pro vibrační desku MIKASA 

Tento majetek má dobu použitelnosti stanovenou na 5 let. Účetní jednotka tento majetek 

odpisuje účetním zrychleným odpisem podle vzorce 2. 

V tabulce 15 nalezneme souhrn zrychlených účetních odpisů včetně jejich výpočtů a 

zůstatkových cen. 
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Tab. 15 Účetní zrychlené odpisy pro vibrační desku MIKASA 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2006 
5 ∙ 262 000

15
 87 334 87 334 174 666 

2007 
4 ∙ 262 000

15
 69 867 157 201 104 799 

2008 
3 ∙ 262 000

15
 52 400 209 601 52 399 

2009 
2 ∙ 262 000

15
 34 934 244 535 17 465 

2010 
262 000

15
 17 465 262 000 0 

 

Grafické znázornění účetních zrychlených odpisů pro vibrační desku MIKASA můžeme vidět 

na obrázku 5.  

 

Obr. 5 Grafické znázornění účetních zrychlených odpisů pro vibrační desku MIKASA 
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Pro lepší srovnání zrychlených účetních a daňových zrychlených odpisů byl sestaven graf, 

který můžeme vidět na obrázku 6. 

 

Obr. 5 Grafické znázornění účetních zrychlených odpisů pro vibrační desku MIKASA 

Na první pohled můžeme z grafu vyčíst, že v prvním roce odpisování jsou si daňové a účetní 

odpisy rovny. U zrychlených daňových odpisů je zřetelné, že nejvyšší hodnotu odpisů 

dosáhne majetek v druhém roce odpisování, tudíž v roce 2007. Z toho vyplývá, že zrychlený 

daňový odpis nevykazuje přímou míru opotřebení majetku. Účetní zrychlený odpis nám 

ukazuje skutečnou míru opotřebení majetku, protože v prvním roce vykazuje nejvyšší 

hodnotu odpisování a v posledním roce nejnižší. Opět je výhodnější pro účetní jednotku 

využívat účetní zrychlené odpisy, protože nám ukazuje skutečnou míru opotřebení.  

4.4. Odpisy pro hákový kontejner 

Kontejner hákový byl pořízen v březnu 2007. Byl zařazen do odpisové skupiny 5, tudíž se 

bude odpisovat 5 let. Vstupní cena je 49 950 Kč. Účetní jednotka bude u tohoto majetku 

používat daňový rovnoměrný odpis, který vypočítáme podle vzorce 5.  

Shrnutí daňových rovnoměrných odpisů včetně výpočtů a zůstatkových cen nalezneme 

v tabulce 16. 
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Tab. 16 Shrnutí daňových rovnoměrných odpisů pro hákový kontejner 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2007 
49 950 ∙ 11

100
 5 495 5 495 44 455 

2008 
49 950 ∙ 22,25

100
 11 114 16 609 33 341 

2009 
49 950 ∙ 22,25

100
 11 114 27 723 22 227 

2010 
49 950 ∙ 22,25

100
 11 114 38 837 11 113 

2011 
49 950 ∙ 22,25

100
 11 113 49 951 0 

 

Na obrázku 7 lze vidět grafické znázornění daňových rovnoměrných odpisů. 

 

Obr. 7 Grafické znázornění daňových rovnoměrných odpisů pro hákový kontejner 

Tento majetek má stanovenou dobu použitelnosti na 10 let. Účetní jednotka tento majetek 

bude odpisovat účetním rovnoměrným odpisem podle vzorce 1. 
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Tab. 17 Souhrn účetních rovnoměrných odpisů pro hákový kontejner 

Rok Výpočet 
Odpis 

(Kč) 

Oprávky 

(Kč) 

Zůstatková cena 

(Kč) 

2007 
49 950

100
 4 995 4 995 44 955 

2008 
49 950

100
 4 995 9 990 39 960 

2009 
49 950

100
 4 995 14 985 34 965 

2010 
49 950

100
 4 995 19 980 29 970 

2011 
49 950

100
 4 995 24 975 24 975 

2012 
49 950

100
 4 995 29 970 19 980 

2013 
49 950

100
 4 995 34 965 14 985 

2014 
49 950

100
 4 995 39 960 9 990 

2015 
49 950

100
 4 995 44 955 4 995 

2016 
49 950

100
 4 995 49 950 0 

 

Grafické znázornění účetních rovnoměrných odpisů je znázorněno na obrázku 8. 
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Obr. 8 Grafické znázornění účetních rovnoměrných odpisů pro hákový kontejner 

Pro lepší účetních a daňových rovnoměrných odpisů byl sestaven graf, který můžeme vidět na 

obrázku 9. 

 

Obr. 9 Grafické znázornění rovnoměrných daňových a účetních odpisů pro hákový kontejner 

Z grafu vyplývá, že účetní jednotka uplatní vyšší hodnotu během pěti let. Daňové odpisy 

ovlivní základ daně vyšší hodnotou než odpisy účetní. Z toho vyplývá, že účetní jednotce 

vznikne nižší daňová povinnost. V tomto případě účetní jednotka vhodně vybrala účetní 

rovnoměrné odpisy, jelikož opotřebení kontejneru není tak výrazné a zobrazuje skutečné 
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opotřebení. Pro účetní jednotku je lepší uplatňovat rovnoměrné účetní odpisy z důvodu menší 

výši částky po delší dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5. Závěr 

Dlouhodobý majetek je nedílnou součástí téměř každé účetní jednotky. Je to fixní majetek, 

jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek může mít hmotnou i 

nehmotnou podobu. Za dlouhodobý hmotný majetek považujeme například budovy, stavby, 

stroje, pozemky. Za dlouhodobý nehmotný majetek můžeme považovat software, patenty 

nebo licenční práva. Společnost také musí pohlížet na dlouhodobý majetek, jak z účetního, tak 

z daňového pohledu. Tyto pohledy nejsou však totožné. 

Bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena 

na dvě kapitoly. V první kapitole teoretické části jsme se dozvěděli rozdělení dlouhodobého 

majetku, jeho pořízení, ocenění a vyřazení. Druhá kapitola teoretické částí pojednává o 

rozdělení účetních a daňových odpisů. V této části jsme se také dozvěděli, který majetek se 

odpisuje a který ne. V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny odpisové metody a příslušné 

vzorce k výpočtu. Cílem teoretické částí bylo objasnit dlouhodobý majetek, účetní a daňové 

odpisy a rozdíl mezi nimi.  

Cílem bylo analyzovat účetní a daňové odpisy. Toto bylo provedeno na 3. druzích majetku, 

vypočetli jsme si dané odpisy, jak účetní, tak daňové a sestavili jsme si odpisový plán a 

příslušné odpisy zobrazili v grafech. Analýzou odpisů bylo zjištěno, že daňové odpisy 

v prvních letech převyšuji odpisy účetní, tzn., že pro stanovení základu daně musí účetní 

jednotka odečíst rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy od výsledků hospodaření. V dalších 

letech nastává situace opačná, což znamená, že účetní jednotka musí rozdíl daňových a 

účetních odpisů přičíst k výsledku hospodaření. Odpisy snižují daňový základ podnikatele a 

vzniká tak daňová úspora, která by měla sloužit k zajištění peněžních prostředků k nahrazení 

opotřebeného majetku. Pro účetní jednotku je výhodnější používat daňové odpisy, které 

umožnují společnosti snížit si základ daně.  
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Příloha 

Inventární kniha DM ke dni 31. 12. 2013 

Inventární 

číslo 

Název dlouhodobého 

majetku 

Vstupní 

cena (Kč) 

Datum 

pořízení 

Odpisová 

skupina 

022010 VW Passat CC 2.0TDi 738 083 01/2010 1 

042014 DAF nákladní vozidlo 3 500 03/2014 2 

062013 Kia ceed 1,4 CWT 1 000 07/2013 2 

082013 Kia ceed 1.6 1 000 08/2013 2 

092009 Dacia Logan 164 623 09/2009 2 

092010 Laserová tiskárna OKI 64 617 09/2010 1 

112008 IVECO eurocargo MLC100E 1 190 11/2008 2 

122006 Žací traktor Starjet 87 765 11/2006 2 

01/2001 Š Felicia combi OCO 70-79 139 900 10/2001 1 

01/2004 Tatra T 805, DAV 12 240 000 01/2004 2 

01/2005 Kontejner Iveco zateplený 85 000 06/2005 3 

02/2002 Š Felicia combi 1M4 1460 127 000 12/2002 1 

02/2004 Vibrační pěch BS 60-2 69 682 08/2004 1 

03/2003 Bourací kladivo TE 805 48 000 03/2003 1 

03/2007 Kontejner hákový 49 950 01/2007 2 

03/2008 NISSAN Z 350 1 000 03/2008 1 

04/2003 FORD ESCORT 115 000 07/2003 1 

04/2007 Touareg VW 
1 265 

000 
04/2007 2 
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04/2008 VW Touareg TDi manual 
1 201 

677 
04/2008 2 

05/2003 FORD ESCORT 1M6365 140 000 09/2003 1 

05/2005 STL plynovod a přípojka 100 693 05/2005 4 

06/2003 Škoda Fabia OCN 93-40 210 000 09/2003 1 

06/2013 Dacia Logan 3M48613 1 000 06/2013 2 

07/2003 Drtič RESTA DCJ 4000x200 161 500 10/2003 2 

07/2004 Desta vysokozdvižní vozík 84 776 07/2004 2 

07/2013 Dacia Logan MCV 1.4 1 000 07/2013 2 

08/2003 TATRA sklopka PR 94-95 40 986 11/2003 2 

08/2004 UNC ZT3 Dubnica 79 900 08/2004 2 

08/2006 Plynovodní přípojka 112 072 08/2006 4 

09/2003 UNC 061, lžíce zubatá, rovn 80 737 11/2003 2 

09/2004 Š Felicia combi OCN 76-05 102 000 09/2004 1 

10/2003 
DESTA vysokozdvižný 

vozík 
71 865 11/2003 2 

12/2006 Vibrační deska MIKASA 262 000 1/2006 1 

13/2006 Lešení RUX 536 927 12/2006 2 

11/2007/1 Plynovod Hlušovice 54 316 11/2007 4 

11/2007/2 Stan školící 42 008 10/2007 2 

12/2007/1 Plynovod Bystřice p. H. 290 901 12/2007 4 

 


