
 

 

 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

Abstrakt  

Cílem této práce je zaměření se na problematiku technického zhodnocení, oprav a rezerv na 

tyto opravy. V hlavní části práce jsou konkretizovaná témata jako je majetek podniku, odpisy 

majetku a operace během živostnosti majetku podniku. Na konkrétních příkladech jsou 

analyzovány účetní a daňové souvislosti vzniku technického zhodnocení, realizace opravy, 

tvorba a čerpání rezervy na opravy majetku. Dále pak hodnocen vliv technického zhodnocení 

na hospodářský výsledek podniku. 
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Abstract  

The main goal of this thesis is to focus on technical improvements, repairs and reserves for 

these repairs. The main part specifies topics such as business assets, their depreciation of 

assets and operations during the economic life of company assets. Using specific examples 

there are analysed accounting and tax implications of the emergence of technical 

improvements, repairs realization, creation and use of the reserve for assets repairs. As well as 

evaluating of the effect of technological improvements on company economic result. 
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1 Úvod  

Jakákoliv účetní jednotka (podnik) vzniká za určitým záměrem. Buď vyrábět výrobky, 

prodávat zboží nebo poskytovat služby. K jakékoliv z této činností podnik potřebuje jednu  

z nejdůležitějších složek aktiv výrobního podniku, a tou je dlouhodobý majetek, který 

v podniku setrvává minimálně jeden rok. Na základě tohoto majetku je podnik schopen 

provozovat svoji podnikatelskou činnost. Především výrobní podniky nejsou schopny se bez 

budov, strojního vybavení a dalších aktiv obejít. Pro podnik představuje budoucí náklady  

i výnosy, a proto je důležité, aby podnik uměl s majetkem dobře hospodařit. Dlouhodobý 

majetek podniku lze rozdělit do tří skupina na hmotný, nehmotný a finanční. Každý podnik  

ke své činnosti využívá alespoň částečně majetek z každé z těchto skupin.  

Cílem práce je charakterizovat pojem majetek podniku. Analyzovat pojmy jako je technické 

zhodnocení, opravy a rezervy na opravy majetku. Na konkrétních příkladech analyzovat 

účetní a daňové souvislosti vzniku technického zhodnocení, realizace opravy a tvorbu  

i čerpání rezervy na opravu majetku. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena  

na samotné vymezení pojmů, které se vážou k dlouhodobému majetku. Jako je pořízení, 

ocenění, vyřazení a samotný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V další kapitole je 

popsáno odpisování dlouhodobého majetku. Dále pak navazuje kapitola zaměřená na operace 

během životnosti dlouhodobého majetku podniku. Poslední kapitolou je praktická aplikace 

operací na dlouhodobém majetku podnik. Závěr této kapitoly je zaměřen na daňovou 

problematiku technického zhodnocení, oprav a rezerv na opravy. 
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2 Dlouhodobý majetek podniku 

Dlouhodobý majetek je jedna z nejvýznamnějších složek aktiv každé účetní jednotky. 

Dlouhodobým majetkem je zpravidla takový majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a má fyzickou podobu. Majetek je pořízen za účelem užívání v běžné provozní 

činnosti [2]. Jsou to dlouhodobá aktiva, která předávají svou hodnotu do hodnoty vytvářené 

produkce postupně. Tento majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává se postupně 

během doby své živostnosti a poskytuje tak ekonomický prospěch dlouhodobě. Smyslem  

a účelem existence dlouhodobého majetku ve firmě je buď jeho užívání, nebo jeho 

zhodnocování.  

Dlouhodobý majetek je zařazen do tzv. fixních aktiv, které musí být drženy v podniku více 

než 12 měsíců po sobě jdoucích, nebo déle než jeden běžný produkční cyklus. Dlouhodobý 

majetek se účtuje v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek se v rozvaze vykazuje na straně aktiv. Na straně aktiv se také vyskytují 

tzv. oprávky, které snižují pořizovací hodnotu odpisovaného dlouhodobého majetku 

v průběhu životnosti tohoto majetku, rozdíl těchto dvou položek je zůstatková cena. Oprávky 

jsou součet všech odpisů za jednotlivé roky životnosti dlouhodobého odpisovaného majetku. 

Odpisy jsou však položkou výkazu zisku a ztrát (výsledovky). Představují náklady 

jednotlivého účetního období a snižují hospodářský výsledek. 

 

Dlouhodobý majetek se skládá ze tří základních skupin: 

1. dlouhodobý nehmotný majetek, 

2. dlouhodobý hmotný majetek, 

3. dlouhodobý finanční majetek. 

2.1 Vnitřní účetní směrnice 

Pro vedení evidence dlouhodobého majetku a účtování o něm je nezbytné mít sestaveny 

vnitřní účetní směrnice, které by měly zahrnovat pravidla a metody týkající se především 

těchto okruhů: 

- vymezení samotného dlouhodobého majetku, 

- odpisové plány pro účetní a daňové odpisy, 
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- tvorba a rušení opravných položek a rezerv, 

- provádění inventarizace majetku. 

Dále by měla účetní jednotka stanovit také [3]: 

- způsob oceňování, 

- postupy účtování, 

- doby odpisování, 

- metody odpisování. 

Informace o všech dílčích položkách dlouhodobého majetku jsou uvedeny v inventárních 

(majetkových) kartách v papírové nebo v technické formě. V inventárních kartách se uvádějí 

tyto informace [3]: 

- datum a způsob pořízení, uvedení do užívání a datum zaúčtování na příslušný 

majetkový účet, 

- název, popis a číselné označení majetku, 

- ocenění, 

- postup účetního a daňového odpisování, jejich roční sazby, odpisové plány, 

- datum a způsob vyražení majetku, 

- u souboru věcí se uvádějí části souboru věcně a v hodnotovém vyjádření, pokud  

se jedna část vyřadí nebo naopak přiřadí, musí se uvést datum, 

- pokud se převádí nemovitá věc, která podléhá vkladu do katastru nemovitostí, musí  

se uvést uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu, 

- majetek, na který nemá účetní jednotka vlastnické právo, nebo je zatížený věcným 

břemenem nebo zástavním právem nebo bylo na jeho pořízení použita dotace, uvede 

se zástavní věřitel, účastník věcného břemene, vlastník majetku, výše dotace a další 

skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. 

 

Každá účetní jednotka by měla mít vhodně sestavený účtový rozvrh. Účetní jednotka by měla 

při jeho tvorbě zachovat strukturu rozvahy z hlediska určení syntetických účtů, ale současně 

by měla určit takové analytické účty, které by poskytovaly bezproblémové zachycení 

relevantních informací. 
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2.2 Pořízení a oceňování dlouhodobého majetku 

Pořízení dlouhodobého majetku je možné: 

- koupí, 

- bezúplatnou formou (darováním, zděněním), 

- vytvořením vlastní činností, 

- vkladem od jiné osoby, 

- nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, 

- přeřazením z osobního užívání do podnikání. 

 

Oceňování dlouhodobého majetku při pořízení, tj. přiřazení peněžní hodnoty jednotlivým 

účetním položkám: 

- pořizovací cenou – cena, za kterou je majetek pořízen a náklady související s jeho 

pořízením, jedná se o nejčastější způsob pořízení, 

- vlastními náklady – to jsou přímé náklady obětované na výrobu a jiné pořizovací 

činnosti (materiál, mzdy, zakoupené služby), dále nepřímé náklady, které se k této 

výrobě a jiné pořizovací činnosti vztahují, 

- reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy  

se o něm účtuje, tímto způsobem se oceňuje např. majetek nabytý darováním. 

 

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jeho části nebo technického 

zhodnocení je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady spojené s pořízením do doby 

uvedení majetku do doby uvedení majetku do užívání, např. [6]: 

- náklady spojené s přípravou a zabezpečením pořizovaného majetku, správní poplatky, 

- odvody za dočasné či trvalé odnětí lesní a zemědělské půdy, 

- náklady vynaložené na průzkumné, geodetické, geologické, projektové práce a jiné 

příslušné terénní úpravy,  

- licence, patenty a jiná práva použitá při pořizování majetku, ne však již pro budoucí 

provoz, 

- náklady vydané na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové 

výstavby, 



 

5 

 

- náhrady za vzniklé omezení vlastnických práv, kompenzace majetkové újmy 

vlastníkovi nebo nájemci, 

-  clo, montáž, doprava, 

- úroky z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, 

- úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní 

jednotce, která má vlastnické právo k danému majetku, 

- zkoušky před uvedením majetku do stavu schopného k užívání, 

- náklady na zajišťovací, konzervační a udržovací práce. 

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejsou: 

- opravy a údržba, 

- kursové rozdíly, 

- náklady na biologickou rekultivaci, 

- náklady na zaškolení pracovníků, 

- náklady nájemce nebo pachtýře na převedení propachtovaného nebo najatého majetku 

do předcházejícího stavu, 

- náklady nájemce spojené uvedením najatého majetku do předcházejícího stavu, 

- nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

- smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

- náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami, 

- náklady spojené s přípravou a zabezpečením majetku vzniklé po převedení 

pořizovaného majetku do užívání. 

 

Před zahájením odpisování majetku je nutno v souladu s účetními předpisy jej uvést do stavu 

způsobilého k užívání. Až tímto okamžikem se stává pro účetní jednotku majetkem. 

K majetku nelze přistupovat jako k dokončenému nebo plnohodnotnému do tohoto okamžiku. 

Zařazení majetku po uvedení do stavu způsobilého k užívání se z účetního hlediska projeví 

jako přeúčtování z účtu pořízení majetku na příslušné majetkové účty. 

V tabulce 1 lze nalézt základní souvztažnosti pořizování a zařazování dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. Taktéž s tím spojené náklady u všech variant pořízení 

tohoto majetku podniku. 
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  Tab. 1 Účtování pořízení DM [6] 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Pořízení DM koupí, popř. nabytí práv (nehmotný 

majetek) 
    

"cena pořízení"     

− za hotové, bezhotovostně 041, 042 211, 321 

náklady související s pořízením majetku vstupující do 

ocenění majetku 
    

− externí – přeprava, montáž, clo, poplatky 041, 042 211, 321 

− ve vlastní režii 041, 042 621 

Pořízení DM koupí - se zálohou     

− poskytnutí zálohy 05x 211, 221 

− celková hodnota majetku 041, 042 321 

− zúčtování zálohy 321 05x 

Pořízení DM vytvořeného vlastní činností     

− veškeré náklady spojené s výrobou 5xx 11x, 33x, 

− vnitropodnikové plnění (vlastní náklady nebo 

reprodukční pořizovací cena) 
041, 042 623, 624 

− externí náklady související s pořízením majetku 041, 042 211, 321, 325 

Pořízení DM formou přijetí daru     

− reprodukční pořizovací cena 041, 042 413 

Pořízení DM vkladem (převedení majetku z osobního 

užívání podnikatele) 
021, 022 491 

Pořízení majetku neodpisovaného - nákupem 031, 032 211, 221, 321 

Zařazení DNM po jeho uvedení do stavu způsobilého k 

užívání (po splnění podmínek pro užívání) 
01x 041 

Zařazení dokončeného DHM po jeho uvedení do stavu 

způsobilého k užívání (po splnění podmínek pro 

užívání) 
02x, 03x 042 
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2.3 Vyřazení dlouhodobého majetku 

Vyřazení dlouhodobého majetku je stav, kdy majetek přestává v účetnictví figurovat. 

Vyřazení dlouhodobého majetku může mít mnoho důvodů, např.: 

- prodej, 

- likvidace, 

- darováním (bezúplatný převod), 

- převedení jako podíl do jiné obchodní společnosti či družstva, 

- následkem manka nebo škody, 

- převodem z podnikání do osobního užívání, 

- převod na základě právních předpisů. 

Znázornění základních souvztažností v účetnictví při vyřazování dlouhodobého majetku lze 

nalézt v tabulce 2. 

 

  Tab. 2 Účtování vyřazení DM  

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Vyřazení DM z důvodu prodeje:     

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 541 07x, 08x 

Vyřazení DM z důvodu darování:     

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 543 07x, 08x 

Vyřazení DM z důvodu manka či škody:     

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 549 07x, 08x 

Vyřazení DM z důvodu likvidace - opotřebení:     

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 551 07x, 08x 
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Přeřazení DM z podnikání do osobního užívání     

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 491 07x, 08x 

Vyřazení DM z důvodu vkladu do jiné 

obchodní společnosti 
    

− v počáteční ceně 07x, 08x 01x, 02x 

− v zůstatkové ceně 367 07x, 08x 

Vyřazení DM neodepisovaného z důvodu 

prodeje: 
    

 − v počáteční ceně 541 03x 

 

2.4 Dlouhodobý nehmotný majetek 

U tohoto majetku se očekává, že bude systematicky amortizován během co nejlépe odhadnuté 

doby jeho používání. Nemá fyzickou podobu. Výše ocenění majetku je určena účetní 

jednotkou (s výjimkou goodwillu) se zachováním principu významnosti, výstižného  

a poctivého zobrazení majetku. Jedná se o dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší 

než 1 rok a překročení výše stanovené hodnoty ocenění 60 000 Kč, určenou daňovými zákony 

(s výjimkou goodwillu, povolenek na emise a preferenční listy) [11]. 

DNM je majetkovou položkou, která se v rozvaze zobrazuje na straně aktiv, a to v rámci 

fixních aktiv. Tento majetek se účtuje v účtové skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek.  

Pro případy vytváření opravné položky je určena účtová skupina 09 – Opravné položky 

k DNM. Výsledek hospodaření ovlivňují náklady z účtové skupiny 55 – Odpisy a 54 – Jiné 

provozní náklady. 

Druhy DNM jsou: 

 Zřizovací výdaje – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky (okamžik sepsání 

společenské smlouvy) do okamžiku jejího vzniku (zápis do obchodního rejstříku), 

soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a 

poradenské služby, pachtovné a nájemné [4]. Tyto výdaji nejsou výdaje na pořízení 

majetku a zásob, reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou obchodní korporace 

nebo družstva. Zřizovací výdaje se odpisují maximálně po dobu 5 let. 
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 Software – programové vybavení, nabyté od jiných osob nebo software vytvořený 

vlastní činností, který není nedílnou součástí hardwaru počítače a je určen k prodeji. 

 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – výzkum což je prvotní a zamýšlené 

zkoumání, které provádí podnik s úmyslem získat nové vědecké nebo technické 

znalosti a vývoj, tedy uplatnění výsledků výzkumu (návrhy konstrukcí, prototypů 

apod.). 

 

 Ocenitelná práva – výsledky duševní činnosti a práva podle specifických právních 

předpisů limitované na průmyslové a jiné vlastnictví (patenty, licence, 

ochranné známky apod.). 

 

 Goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho částí  

a úhrnem jeho individuálně přeceněných částí majetku sníženým o převzaté závazky. 

Pokud je hodnota dosažených aktiv po odpočtu dosažených pasiv nižší než sjednaná 

kupní cena, tím vznikne kladný goodwill. Pokud hodnota dosažených aktiv je  

po odpočtu dosažených pasiv vyšší než sjednaná kupní cena, vzniká záporný goodwill. 

Goodwill se odpisuje do nákladů rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí 

obchodního závodu, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill 

odpisuje do nákladu od rozhodného dne přeměny. 

 

 Povolenky na emise – jsou to povolenky emise skleníkových plynů představující 

majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší 

ekvivalent tuny CO2, povolenky na emise způsobené letectvím, jednotky snížení emisí 

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

povolenky jsou DNM vždy bez ohledu na výši jejich ocenění. 

 

 Preferenční limity – jedná se zejména o individuální referenční množství mléka, 

individuální produkční kvóty, individuální limit prémiových práv. 

2.5 Dlouhodobý hmotný majetek 

DHM má fyzickou podobu. Byl pořízen za účelem užívání v běžné provozní činnosti. Jeho 

doba použitelnosti je delší než 1 rok a překročení výše stanovené hodnoty ocenění 40 000 Kč, 
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určenou daňovými zákony. Očekává se, že bude účetní jednotkou užíván několik 

účetních období [5]. Na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určeného 

k prodeji, ale postupně se opotřebovává.   

DHM je majetkovou složkou zobrazovanou na straně aktiv v rozvaze (fixní aktiva). Tento 

majetek se účtuje na rozvahových účtech aktivních v účtové skupině 02 – Dlouhodobý hmotný 

majetek odpisovaný a 03 – Dlouhodobý majetek neodpisovaný. V případě vytvoření opravné 

položky pro tento majetek je určena účtová skupina 09 – Opravné položky k DHM, který 

obsahuje pasivní rozvahové účty. V procesu pořizování se DHM účtuje na účty skupiny  

04 – Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek. Výsledek hospodaření ovlivňují náklady z účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, 

komplexní náklady příštích období, opravné položky k provozní činnosti a 54 – Jiné provozní 

náklady. 

Druhy DHM jsou: 

 Pozemky – a to bez ohledu na výši jejich ocenění, pokud neslouží jako zboží  

účetní jednotky (např. realitní kanceláří), patří do majetku neodpisovaného. 

 

 Stavby – patří do této skupiny bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, stavby 

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

podle zvláštních právních předpisů, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

technické rekultivace, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.[11] 

 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – samostatné hmotné movité  

věci a souhrn hmotných movitých věcí s odděleným technicko-ekonomickým  

vymezením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a výše ocenění stanovené účetní 

jednotkou při dodržování principu významnosti, výstižného a svědomitého zobrazení 

majetku dále pak předměty z drahých kovů bez ohledu na výši jejich ocenění. 

 

 Pěstitelské celky trvalých porostů – trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných 

konstrukcí, ovocné stromy a keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad  

0,25 ha v hustotě alespoň 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 ha. 
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 Dospělá zvířata a jejich skupiny – u kterého převyšuje jejich doba použitelnosti  

1 rok a jejich ocenění přesáhlo výši určenou účetní jednotkou  

při dodržování principu významnosti výstižného a svědomitého zobrazení majetku. 

 

 Umělecká díla, která nejsou součástí stavby – sbírky, movité kulturní památky, 

předměty kulturního významu (patří do majetku neodpisovaného). 

 

 Ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části - bez ohledu na výši ocenění 

(popř. jeho část koupené jako součást pozemku). 

 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

podniku nebo jeho části a úhrnem ocenění jeho dílčích skupin majetku v účetnictví 

prodávajícího, vkládajícího, … sníženým o převzaté závazky. 
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3 Odpisování dlouhodobého majetku 

Náklady na pořízení dlouhodobého majetku nemohou být do provozních nákladů zahrnuty 

najednou. Zahrnují se postupně v jednotlivých letech životnosti majetku. Právě prostřednictví 

odpisů se postupně zahrnuje pořizovací cena dlouhodobého majetku do nákladů účetní 

jednotky. Odpisy by měli vyjadřovat snížení hodnoty vlivem fyzického opotřebení, 

zastaráním v důsledku změn technologii nebo poptávky po produktech vyráběných pomocí 

daného majetku (morální opotřebení), snížení ekonomické životnosti majetku používáním, 

plynutím času [3]. Odpis je trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku firmy. Odpisy  

se počítají z ceny, ve které je majetek v účetnictví oceněn, a to do její výše. 

Odpisy se provádí u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Výjimkou  

u dlouhodobého majetku jsou pozemky, umělecká díla a sbírky. Dále se neodpisuje 

dlouhodobý finanční majetek. 

Odpisy se účtují v účtové skupině 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na příslušný nákladový účet – 551 – 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (viz Tab. 3). Do účetnictví firmy 

vstupují pouze účetní odpisy, které ovlivňují (účetní) výsledek hospodaření firmy. Daňové 

odpisy slouží pouze pro potřebu zjištění daňového základu, dále se o nich už neúčtuje.  

Součet odpisů (účetních resp. daňových) daného majetku vytvářeny v jednotlivých letech 

tvoří oprávky k tomuto majetku. Díky těmto oprávkám k dlouhodobému nehmotnému  

a hmotnému majetku se stanovuje zůstatková cena majetku. Tato zůstatková cena je tedy 

rozdíl mezi vstupní cenou majetku (ocenění v účetnictví při pořízení) a oprávkami 

(kumulovanými odpisy) k danému majetku [9]. 

 

      Tab. 3 Účtování odpisů 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 551 07x 

Odpis dlouhodobého hmotného majetku 551 08x 
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3.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy by měli co nejpřesněji vyjadřovat opotřebení majetku a tím vést k reálnému 

vykázání majetku a rozložit jeho pořizovací cenu do nákladů během jeho doby živostnosti. 

Účetní jednotka sama stanoví jejich výši. Podkladem pro jejich výpočet je odpisový plán, 

který si musí účetní jednotka sestavit ve svých interních směrnicích. Doba odpisování není 

určena, ale musí být delší než 1 rok, což je minimální doba pro dobu použitelnosti 

dlouhodobého majetku. 

 

Základní techniky odpisování jsou: 

- časové (lineární, zrychlené), 

- výkonové (podle počtu výkonových hodit nebo objemu produkce). 

 

Vzorec pro lineární odpis 

n

VC
Odpis   (1) 

 

VC… vstupní cena majetku 

n… doba živostnosti majetku (počet let odpisování) 

3.2 Daňové odpisy  

Daňové odpisy se stanovují mimoúčetně, pouze pro účely zjištění daňového základu  

a neznázorňuje vždy věrně skutečné opotřebení majetku. Je to maximální částka odpisů, která 

je přípustná pro účely stanovení daňového základu [4]. 

Daňové odpisy jsou striktně vymezeny zákonem o daních z příjmu. Jednotlivý majetek  

je rozdělen do 6 odpisových skupin. Doba odpisování je určená podle tabulky 4. 
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  Tab. 4 Doba odpisování [8] 

Odpisová skupina Doba odpisování (v letech) 

1 3 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

6 50 

Základní techniky odpisování jsou: 

- rovnoměrné – základ daně poplatníka je zatížen odpisovými náklady majetku ve stále 

stejné výši prakticky celou dobu odpisování, výjimkou je zdaňovací období, ve kterém 

je odpisován poprvé, k výpočtu se používají roční odpisové sazby (viz Tab. 5), 

- zrychlené – uplatnění odpisů po dobu odpisování dochází nerovnoměrně, v průběhu 

prvních let odpisování je promítnuta do nákladu větší část hodnoty majetku, dále se 

hodnota odpisů v průběhu let snižuje, koeficienty přiřazené pro jednotlivé odpisové 

skupiny používané při jejich výpočtu jsou uvedeny v tabulce 6. 

Vzorec pro rovnoměrné odpisování: 

100

ROSVC
Odpis


  (2) 

VC…pořizovací cena majetku 

ROS… roční odpisová sazba v % 

 

Vzorec pro rovnoměrné odpisování se zvýšenou vstupní cenou: 

100

ROSZZVC
Odpis


  (3) 

 

ZVC… zvýšená vstupní cena (VC+TZ) 

ROSZ… roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu v % 
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Tab. 5 Roční odpisové sazby (v %) [8] 

Odpisová skupina 1. rok Další roky Zvýšení vstupní cena 

 1 20 40 33,3 

 2 11 22,25 20 

 3 5,5 10,5 10 

 4 2,15 5,15 5 

 5 1,4 3,4 3,4 

 6 1,02 2,02 2 

 

Vzorec pro zrychlené odpisování v 1. roce: 

k

VC
Odpis   (4) 

VC… vstupní cena majetku 

k… koeficient 

 

Vzorec pro zrychlené odpisování v dalších letech: 

n- k

ZC2
Odpis


  (5) 

ZC…zůstatková cena majetku 

k… koeficient 

n… počet let, po které byl majetek již odpisován 

 

Vzorec pro zrychlené odpisování se zvýšenou vstupní cenu: 

kz

ZVC
Odpis   (6) 

ZVC… zvýšená vstupní cena majetku (PC + TZ) 

kz… koeficient pro zvýšenou vstupní cenu 
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Vzorec pro zvýšenou vstupní cenu v dalších letech: 

nz-kz 

ZZC2
Odpis


  (7) 

ZZC…zvýšená zůstatková cena (zvýšená ZC+TZ) 

kz… koeficient pro zvýšenou vstupní cenu 

nz… počet let, po které byl majetek již odpisován ze ZZC 

 

Tab. 6 Koeficienty pro zrychlené odpisování [8] 

Odpisová skupina 1. rok Další roky Zvýšená vstupní cena 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 
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4 Operace během životnosti dlouhodobého majetku podniku 

Technické zhodnocení, opravy a rezervy tvořené na opravy provádí každý podnik během 

živostnosti dlouhodobého majetku. Všechny tyto zásahy do majetku jsou daňově uznatelným 

nákladem, který posléze ovlivní hospodářský výsledek podniku, avšak každý rozdílně. 

4.1 Technické zhodnocení nehmotného majetku 

Technické zhodnocení u nehmotného majetku jsou výdaji na ukončené rozšíření vybavenosti 

nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají dopad na změnu účelu 

nehmotného majetku. Částku, která je po překročení pro účetní jednotku technickým 

zhodnocením si určí sama v interní směrnici [10]. 

K zůstatkové ceně se přičte hodnota technického zhodnocení a vydělí se počtem zbývajících 

měsíců, po které se má příslušný majetek dále odpisovat. U audiovizuálních děl je podmínka, 

že po technickém zhodnocení musí být odpisován minimálně ještě 9 měsíců, software  

a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců, ostatní DNM po dobu  

36 měsíců. Technické zhodnocení na odepsaném majetku se odpisuje samostatně po dobu již 

výše uvedenou. Příklad technického zhodnocení nehmotného majetku např. u softwaru jsou 

výdaje na vývoj nové verze softwarového produktu, projevujícím se rozšířením jeho 

použitelnosti nebo vybavenosti. V jednom zdaňovacím období může vzniknout více 

technických zhodnocení jednoho nehmotného majetku. Pokud technické zhodnocení 

nepřesáhne limit stanovený účetní jednotkou, lze jej účtovat jako ostatní služby (viz Tab. 7). 

Technickým zhodnocením nehmotného majetku nejsou výdaje na změnu technických 

parametrů. 

         Tab. 7 Účtování technického zhodnocení 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Pořízení softwaru - koupí 041 321 

Náklady související s pořízením majetku 

vstupující do jeho ocenění 
041 321 

Technické zhodnocení nad limit  041 321 

Zařazení softwaru a technického zhodnocení do 

užívání 
013 041 

Technické zhodnocení pod limit 518 321 
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4.2 Technické zhodnocení hmotného majetku 

Za technické zhodnocení se považují zásahy do majetku již uvedeného do užívání, které mají 

dopad na změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti či 

použitelnosti majetku. Technické zhodnocení lze provést na majetku ve vlastnictví, drobném 

majetku, ale i na majetku najatém. 

Technické zhodnocení se může v podniku projevovat ve dvou formách, a to jako: 

- Výdaj, který zvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu zhodnocovaného majetku. Odpisy 

majetku po tomto technickém zhodnocení jsou pak obvykle vyšší a zahrnují i toto TZ. 

- Výdaj, který byl vynaložen na pořízení samostatného hmotného majetku, zejména 

v případě technického zhodnocení najatého majetku, nemovité kulturní památky  

či pozemku. Poté následují odpisy nově vzniklého samostatného majetku – TZ. 

Do technického zhodnocení patří výdaje na dokončené: 

- nástavby, 

- přístavby, 

- stavební úpravy, 

- rekonstrukce, 

- modernizace. 

Za předpokladu, že tyto výdaje převýší ve zdaňovacím období na jednom majetku v součtu 

částku stanovenou účetní jednotkou. Nástavby, přístavby a stavební úpravy vždy představují 

změnu již dříve dokončené stavby. Nástavba původní stav zvyšuje, přístavba půdorysně 

rozšiřuje (za podmínky provozního propojení) a stavební úprava je změnou stavby bez vlivu 

na její vnější rozměry (s výjimkou zateplení pláště stavby) [12]. 

Rekonstrukce je fyzický zásah do majetku, který má dopad na změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů. Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo využitelnosti majetku. 

Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu odpisovaného majetku a zároveň i jeho 

zůstatkovou cenu. Účtování o technickém zhodnocení je uvedeno v tabulce 8. 

Pokud technické zhodnocení nedosáhne stanovený limit lze jej účtovat jako: 

- pořízení dlouhodobého majetku, 

- ostatní provozní náklady. 
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Technické zhodnocení dlouhodobého majetku se odpisuje, pokud překročí částku  

jí stanovenou a pokud se tak sama účetní jednotka rozhodne. 

Jestli je k účtování a odpisování technického zhodnocení oprávněna jiná účetní jednotka než 

vlastník majetku, odepíše se v průběhu používání technického zhodnocení. Technické 

zhodnocení již odepsaného hmotného majetku se odpisuje tak, že se zvýší původní vstupní 

cena o cenu technického zhodnocení a majetek se bude dále odpisovat ze zvýšené vstupní 

nebo zůstatkové ceny (odepíše se pouze hodnota technického zhodnocení). Pokud se provede 

technické zhodnocení v roce pořízení majetku po uvedení věci do stavu způsobilého  

k užívání, považuje se TZ v tomto případě za součást vstupní ceny [12]. 

Technické zhodnocení odpisované nájemcem při ukončení nájmu: 

- nájemce zaúčtuje ZC technického zhodnocení do nákladů nebo jako úhradu závazku 

z pronájmu, 

- pronajímatel zvýší o ZC technické zhodnocení pořizovací cenu pronajatého majetku  

a se souvztažným zápisem na stranu dal na účet účtové skupiny 64-Ostatní provozní 

výnosy. 

 

  Tab. 8 Účtování technického zhodnocení 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Pořízení automobilu - koupí 042 321 

Náklady související s pořízením majetku 

vstupující do jeho ocenění 
042 321 

Technické zhodnocení nad limit  042 321 

Zařazení automobilu a technického zhodnocení 

do užívání 
022 042 

Technické zhodnocení pod limit 548 321 

 

4.3 Rezervy na opravy majetku 

Rezervy jsou určeny obecně k pokrytí budoucích výdajů nebo závazků, u nichž je znám jejich 

účel. Je pravděpodobné, že nastanou, ale není zpravidla jistá částka nebo datum, kdy 

vzniknou. Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku je nástrojem, díky kterému může 
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účetní jednotka příslušné náklady spojené s plánovanou opravou rozložit v čase na více 

účetních, zdaňovacích období. Umožňuje kumulovat zdroje na náklady vynaložené  

až v budoucnu. V oblasti dlouhodobého majetku se tvoří zpravidla zákonné rezervy, které 

jsou daňově uznatelným nákladem, upravené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách. Tyto 

rezervy lez tvořit pouze na opravy dlouhodobého majetku, proto je nutné rozlišovat opravy  

a udržování. Kromě zákonných rezerv účetní jednotka může tvořit také účetní rezervy na 

opravy dlouhodobého majetku, které nejsou daňově uznatelným nákladem.  

Tvorba rezerv na opravu se účtuje na vrub nákladů a ovlivňuje přímo výsledek hospodaření 

účetní jednotky. Využívá se účtů 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

a 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů (viz Tab. 9). 

         Tab. 9 Tvorba a čerpání zákonných rezerv [3] 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Tvorba zákonné rezervy na opravdu DM 552 451 

Oprava DM 511 321 

Čerpání zákonné rezervy na opravdu DM 451 552 

 

 Rezervy jsou daňově uznatelným nákladem, pokud splní dané podmínky [8]: 

- u kterého majetku je možno ji tvořit, 

- jak dlouho lze ji tvořit, 

- kým může být tvořena, 

- maximální doba tvorby rezervy, 

- stanovení výše rezervy, 

- způsob rušení rezervy, 

- kdy rezervy vytvářet nelze. 

 

Rezervy na opravy hmotného majetku nelze tvořit v případě kdy je majetek [7]: 

- určen k likvidaci, 

- u kterého by šlo o opravu v důsledku škody, nahodilé nebo jiné předvídatelné události, 

- u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok, 
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- jehož vlastnické právo má poplatník, vůči jeho majetku trvají následky prohlášení 

konkursu. 

Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodnění ověřuje účetní jednotka přinejmenším u každé 

inventarizaci. Rezervy nikdy nemohou být přečerpané [1]. 

4.4 Opravy dlouhodobého majetku 

Opravy a udržování jsou obvyklým protipólem technického zhodnocení. Do oprav  

na dlouhodobém majetku se zahrnuje nahodilé náklady na uvedení dlouhodobého majetku  

do jeho původního nebo provozuschopného stavu v jakém majetek už někdy byl, lhostejno 

kdy a u jakého vlastníka [13]. Při opravě může být použito i jiných než originálních materiálů, 

dílů a součástí či technologií. Opravy odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení což 

je postupné spotřebovávání majetku ve výrobní nebo jiném procesu nebo poškození, které je 

jednorázové poškození majetku ve výrobním či jiném procesu. Náklady na opravy majetku 

vznikají až po uvedení majetku do užívání, nezvyšují tedy hodnotu tohoto majetku a jsou 

považovány účetní jednotkou za náklady. U opravy nejde o významnější kvalitativní  

či kvantitativní změnu stávajícího majetku – tím se odlišuje oprava od technického 

zhodnocení. Opravy jsou jen prosté reprodukce dřívějších užitných hodnot. Opravy  

a udržování se účtují v účtové třídě 51 – Služby, využívá se účet 511 – Opravy a udržování 

(viz Tab. 10).  

Udržování je soustavná činnost, díky které se zpomaluje fyzické opotřebení majetku, 

předchází se tím tak poruchám a odstraňují se drobnější závady. Většinou je nepodstatné, zda 

je daný výdaj na opravu nebo udržování, oboje jsou to výdaje, které nejsou technickým 

zhodnocením. Oba výdaje jsou daňově uznatelným nákladem. 

         Tab. 10 Opravy majetku 

Operace Strana účtu MD Strana účtu D 

Pořízení budovy - koupí 042 321 

Náklady související s pořízením majetku 

vstupující do jeho ocenění 
042 321 

Zařazení budovy do užívání 021 042 

Faktura za opravu vodovodního potrubí 511 321 

Faktura za opravu střechy 511 321 
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5. Praktická aplikace TZ, oprav a rezervy na opravy majetku 

Tato kapitola se zabývá praktickou aplikací technického zhodnocení, opravy a rezervy  

na opravu dlouhodobého majetku podniku, jejich celkové ovlivnění hospodářského výsledku, 

daňových souvislostí a dopadů při těchto operacích. 

5.1 Technické zhodnocení majetku 

Ocelárna koupila k 1. 1. nový kyslíkový konvertor pro výrobu oceli. Jeho vstupní cena činila 

80 000 000 Kč. Konvertor je zařazen do 3. účtové skupiny. Bude se tedy odpisovat 10 let. 

Podnik určil zrychlenou metodu odpisování. Koeficienty pro výpočet odpisů jsou využity 

z tabulky č. 6, podle které je sestaven odpisový plán majetku (viz Tab. 11). K výpočtům byly 

použity vzorce (4) a (5). 

Tab. 11 Odpisový plán majetku (v Kč) 

Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC 

2010 80 000 000 / 10  8 000 000  8 000 000 72 000 000 

2011 72 000 000 ∙ 2 / (11 − 1) 14 400 000 22 400 000 57 600 000 

2012 57 600 000 ∙ 2 / (11 − 2) 18 200 000 35 200 000 44 800 000 

2013 44 800 000 ∙ 2 / (11 − 3) 11 200 000 46 400 000 33 600 000 

2014 33 600 000 ∙ 2 / (11 − 4)  9 600 000 56 000 000 24 000 000 

2015 24 000 000 ∙ 2 / (11 − 5)  8 000 000 64 000 000 16 000 000 

2016 16 000 000 ∙ 2 / (11 − 6)  6 400 000 70 400 000  9 600 000 

2017 9 600 000 ∙ 2 / (11 − 7)  4 800 000 75 200 000  4 800 000 

2018 4 800 000 ∙ 2 / (11 − 8)  3 200 000 78 400 000  1 600 000 

2019 1 600 000 ∙ 2 / (11 − 9)  1 600 000 80 000 000 0 

 

Ve 4. roce odpisování konvertoru firma provedla technické zhodnocení, a to výměnu 

výkonnějšího pohonu, kyslíkové trysky a otočného skluzu pro dopravu přísad v celkové 
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částce 16 000 000 Kč. Změna v odpisovém plánu je zřejmá v tabulce 12. K výpočtům byly 

použity vzorce (4), (5) a (7). 

Tab. 12 Odpisový plán majetku s TZ (v Kč) 

Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC 

2010 80 000 000 / 10  8 000 000  8 000 000 72 000 000 

2011 72 000 000 ∙ 2 / (11 − 1) 14 400 000 22 400 000 57 600 000 

2012 57 600 000 ∙ 2 / (11 − 2) 12 800 000 35 200 000 44 800 000 

2013 [2 ∙ (44 800 000 + 16 000 000)] / 10 12 160 000 47 360 000 48 640 000 

2014 2 ∙ 48 640 000 / (10 − 1) 10 808 888,89 58 168 888,89 37 831 111,11 

2015 2 ∙ 37 831 111,11 / (10 − 2)  9 457 777,78 67 626 666,67 28 373 333,33 

2016 2 ∙ 28 373 333,33 / (10 − 3)  8 106 666,67 75 733 333,34 20 266 666,66 

2017 2 ∙ 20 266 666,66 / (10 − 4)  6 755 555,55 82 488 888,89 13 511 111,11 

2018 2 ∙ 13 511 111,11 / (10 − 5)  5 404 444,44 87 893 333,33  8 106 666,67 

2019 2 ∙ 8 106 666,67 / (10 − 6)  4 053 333,34 91 946 666,67  4 053 333,34 

2020 2 ∙ 4 053 333,34 / (10 − 7)  2 702 222,23 94 648 888,9   1 351 111,1  

2021 2 ∙ 1 351 111,1 / (10 − 8)  1 351 111,1  96 000 000 0 

 

Doba odpisování se po technickém zhodnocení prodloužila o 2 roky. V roce dokončení 

technického zhodnocení se daňové odpisy zvýšily o 960 000 Kč ve srovnání s odpisováním 

původního majetku bez technického zhodnocení. Oproti odpisovému plánu bez technického 

zhodnocení se zvýšily daňové odpisy v každém roce (viz Tab. 13). Díky tomuto zvýšení 

daňových odpisů po provedení technického zhodnocení, tedy daňově uznatelných nákladů, 

poplatník každý rok sníží svůj základ pro výpočet daně z příjmů. Největší rozdíl mezi 

daňovými odpisy s a bez technického zhodnocení proběhne v 10. roce odpisování tedy v roce 

2019. Pomocí tohoto zvýšeným daňovým odpisům účetní jednotka časově rozloží výdaje na 

nově vzniklou užitnou hodnotu majetku. Každý rok uplatní oproti zdanitelným příjmům 

pouze část výdajů na tuto novou užitnou hodnotu. Pokud by technické zhodnocení 

nepřevýšilo částku, která je určena účetní jednotkou ve směrnicích, byla by tato částka ihned 
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převedena do nákladů. Tudíž by významně ovlivnila hospodářský výsledek podniku, v roce 

kdy bylo provedeno. V tomto případě je ale technické zhodnocení transformováno do nákladů 

postupně během let pomocí zvýšených odpisů na dlouhodobém majetku výrobního podniku.  

    Tab. 13 Porovnání výše odpisů před a po TZ (v Kč) 

Rok Odpis bez TZ Odpis s TZ Rozdíl 

2013 11 200 000 12 160 000   960 000 

2014  9 600 000 10 808 888,89 1 208 888,89 

2015  8 000 000  9 457 777,78 1 457 777,78 

2016  6 400 000  8 106 666,67 1 706 666,67 

2017  4 800 000  6 755 555,55 1 955 555,55 

2018  3 200 000  5 404 444,44 2 204 444,44 

2019  1 600 000  4 053 333,34 2 453 333,34 

2020 0  2 702 222,23 2 702 222,23 

2021 0  1 351 111,1  1 351 111,1 

Celkem 44 800 000 60 800 000 16 000 000 

 

5.2 Oprava a tvoření rezervy na opravu 

Oprava je plánovaná na konvertoru za 5 let. Proto bude rezerva tvořena během 1. – 4. roku, 

každý rok vždy 25 % z předpokládané ceny opravy. Bude obsahovat výměnu pevných  

i odsuvných ochranných stěn kolem konvertoru. Minimální doba tvorby rezervy pro majetek 

v odpisové skupině 3 je 6 zdaňovacích období. Oprava majetku nevstupuje do vstupní ceny 

majetku, nezvyšuje tedy jeho ocenění. Tyto rezervy jsou daňově uznatelným nákladem a musí 

se účtovat na účet přímo tomu určení. Částka se musí na tento účet uložit do termínu pro 

podání daňového přiznání. Účetní jednotka tvoří rezervu na opravu především proto, aby měla 

poté prostředky na provedení této opravy. 

Pokud účetní jednotka dobře odhadne výši nákladů, které si oprava vyžádá, podaří se  

jí zaúčtovat naposledy rok před provedením opravy poslední poměrnou část nákladů. Pokud 

tedy účetní jednotka provede opravu v 5. roce a ve výši, kterou předem odhadla, nebudou 

náklady v 5. roce touto opravou vůbec ovlivněny. Oprava ovlivnila náklady dříve před jejím 

uskutečněním. 
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Pokud by z nějakého důvodu v 5. roce nedošlo k opravě majetku (např. prodej), poté by 

náklady tvořené v 1. – 4. roce byly zvýšeny (a HV snižován) bez jakéhokoliv reálného 

důvodu. 

Náklady na opravu v 5. roce budou kompenzovány rozpuštěním vytvořené rezervy  

(viz Tab. 14). V roce provedení opravy budou mít tedy vliv pouze odpisy na výši výsledku 

hospodaření. 

Tab. 14 Náklady na opravu a tvorbu rezervy 

Celková výše opravy  9 000 000 Kč 

Odpisy 1. - 4. rok 46 400 000 Kč 

Tvorba rezervy 1. - 4. rok ¼ ∙ 9 000 000 = 2 250 000 Kč (ročně) 

Celkové náklady 1. - 4. rok 46 400 000 + 9 000 000 = 55 400 000 Kč 

Rozpuštění rezervy (snížení nákladů)  

5. rok 
4 ∙ 2 250 000 = 9 000 000 Kč 

Celkové náklady 5. roku (odpis - 

rozpuštěná rezerva + plánovaná oprava) 
9 600 000 – 9 000 000 + 9 000 000 = 9 600 000 Kč 

 

Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku podniku má negativní dopad  

na vypovídající schopnost účetní závěrky. Pokud by byla provedena oprava na majetku 

podniku bez vytvoření rezervy, znamenalo by to vysoké zvýšení nákladů pouze v jednom 

roce, což by významně ovlivnilo hospodářský výsledek. Pokud ale účetní jednotka vytváří 

rezervu na opravu několik účetních období předem, ovlivní tak hospodářský výsledek 

postupně a v daleko menší míře. V roce provedení opravy bude zároveň zrušena rezerva a tím 

pádem není hospodářský výsledek ovlivněn.  
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6. Závěr 

Dlouhodobý majetek je pro účetní jednotku velice důležitou součástí, bez které by nedokázala 

realizovat svou výrobní činnost. Z tohoto důvodu je podstatné, aby podnik se svým majetkem 

nakládal co nejopatrněji a jeho využití bylo efektivní.  

Záměrem této bakalářské práce bylo charakterizovat pojmy týkající se majetku podniku, 

technického zhodnocení, opravy a rezervy na opravy majetku. Dále pak bylo cílem na 

konkrétních příkladech analyzovat účetní a daňové souvislosti vzniku technického 

zhodnocení, realizace opravy a tvorbu i čerpání rezervy na opravu majetku. Účetní souvislosti 

byly pečlivě popsány a podrobně znázorněny v tabulkách příslušných podkapitol. U praktické 

aplikace technického zhodnocení byla zachycena problematika správného posouzení 

technického zhodnocení, které má významný vliv na základ daně z příjmu. Dále byla u 

praktické aplikace zachycena výrazná změna odpisového plánu po provedení technického 

zhodnocení. Výdaje na technické zhodnocení jsou právě až prostřednictvím odpisů 

přetransformovány do nákladů podniku během let následkem provedení technického 

zhodnocení. Naopak opravy na dlouhodobý majetek lze zahrnout přímo do daňových nákladů 

podniku v roce provedení opravy. Na opravy, které proběhnou v budoucnu má účetní jednotka 

možnost vytvořit rezervy. U těchto rezerv je důležité co nejpřesnější odhadnutí výše 

plánované opravy. Tvorba rezervy taktéž ovlivňuje hospodářský výsledek podniku, avšak při 

správném odhadnutí výše opravy již v roce provedení opravy hospodářský výsledek ovlivněn 

prakticky není. Ovlivňuje jej pouze rozdíl mezi odhadem výše opravy a skutečnými náklady 

na provedenou opravu. 

Záleží na samotné účetní jednotce, jak si chce ovlivnit hospodářský výsledek. Pokud by 

v daném roce měla platit vysokou daň, je pro ni lepší provést opravu nyní. Peníze může raději 

investovat do opravy, místo toho aby jej zaplatila ve formě daně. Pokud by se ale také stalo, 

že účetní jednotka ví, že bude mít vysoké výnosy a rozhodne se, že je nechce jednorázově 

snížit nákladem na opravu, má možnost tyto náklady rovnoměrně rozložit a vytvořit rezervu 

na opravu. 

 

 

 

 



 

27 

 

Seznam použité literatury: 

1. BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. Praha: Linde Praha, 2013. 

2. BRAGG, M. Steven. Fixed Asset Accounting: Third Edition. Centennial: Accounting 

Tools, 2014. 

3. BULLA, Miroslav et al. Účetnictví podnikatelů 2013. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. 

4. BULLA, Miroslav et al. Účetnictví podnikatelů 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

5. HORNGREN, T. Charles; HARRISON Jr., T. Walter.; OLIVER, M. Suzanne. Financial 

a Managerial Accounting. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2011. 

6. CHALUPA, Rostislav et al. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2013. Olomouc: ANAG, 

2013. 

7. CHALUPA, Rostislav et al. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015. Olomouc: Anag, 

2015. 

8. MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2015: úplná znění platná k 1. 1. 2015. Praha: Grada, 

2015.  

9. PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, 

příklady, výklad změn. Olomouc: Anag, 2012.  

10. PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, 

příklady, výklad změn. Olomouc: Anag, 2015. 

11. RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech: novelizovaný 

zákon o účetnictví: novelizované České účetní standardy. Praha: Oeconomica, 2008. 

12. SKÁLA, Milan. Technické zhodnocení a opravy. Ostrava: Sagit, 2008. 

13. Accounting for repair and maintenance costs for fixed assets [online]. 2012 [cit. 

17.4.2015]. Dostupné z http://simplestudies.com/accounting-for-repair-and-maintenance-

costs.html 

 


