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 Úvod 1

Dlouhodobý majetek je pro kaţdý podnikatelský subjekt velmi významnou sloţkou 

podnikání, a to ať uţ se jedná o účetní jednotku účtující v systému podvojného účetnictví  

a nebo podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Míra významnosti dlouhodobého majetku je 

rozdílná od povahy podnikání. Dlouhodobý majetek se nepřímo podílí na podnikatelské 

činnosti, protoţe nevstupuje do výrobního procesu nebo poskytované sluţby, ale je pouze 

prostředek k provozování podnikatelské činnosti při dosahování ekonomického prospěchu. 

Z toho vyplývá, ţe dlouhodobý majetek nemění svou podobu, nepřispívá hned celou výši 

ocenění k ekonomickému prospěchu najednou, ale zvyšuje výsledek hospodaření, resp. 

zvyšuje náklady prostřednictvím daňových odpisů. 

Základními právními předpisy pro nakládání s dlouhodobým majetkem jsou zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška  

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a České účetní 

standardy pro podnikatele. Tyto tři právní předpisy tvoří základní pilíře z účetního pohledu na 

dlouhodobý majetek. 

Z daňového pohledu je dlouhodobý majetek vymezen zákonem č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů (dále jen ZDP), ve znění pozdějších předpisů. Jak z výše uvedených 

právních předpisů vyplývá, v České republice se na majetek nahlíţí ze dvou různých náhledů, 

a to z účetního a daňového. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat dlouhodobý majetek ve Vsetínské  

nemocnici, a. s. vybranými deterministickými metodami a to zejména analýzou trendů  

a analýzou struktury. Dalším cílem bakalářské práce je také navrhnout zlepšení nakládání 

s vybraným druhem dlouhodobého majetku v oblasti účetního odpisování.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, kdy první část pojednává o definování 

jednotlivých skupin dlouhodobého majetku, podmínkách jeho pořízení, zařazení, výši ocenění 

a vyřazení. V závěru kapitoly budou shrnuty hlavní rozdíly v pojetí dlouhodobého majetku 

z účetního a daňového hlediska.  

Druhá část bakalářské práce se zabývá problematikou odpisování majetku. Definování 

účetních a daňových metod odpisování a aplikací zjištěných metod na vybraný druh majetku, 
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kterým se stal videoprocesor PENTAX HI LINE EPK-i, jeţ slouţí jako zdravotnická  

a laboratorní technika na endoskopické a gastroskopické vyšetření.   

V třetí části bakalářské práce budou aplikovány deterministické metody analýzy 

dlouhodobého majetku za období 2009 a 2010. Mezi pouţité metody bude zařazena analýza 

trendů (horizontální analýza) a analýza struktury (vertikální analýza).  

. 
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 Charakteristika dlouhodobého majetku 2

 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska 2.1

Dlouhodobý majetek (dále jen DM) je v systému účetnictví vykazován v rozvaze na 

straně aktiv. Základní právním předpisem pro nakládání s DM je zákon o účetnictví. Přestoţe 

je tato norma povaţována za primární, nepředepisuje ţádnou minimální výši ocenění DM  

a ponechává účetní jednotce moţnost volby určení významnosti pro zařazení a evidování DM, 

případně pro jeho zařazení přímo do spotřeby. Zde je uplatňován princip věrného a poctivého 

obrazu účetní jednotky
1
. Stavby se automaticky stávají DM bez ohledu na výši ocenění a dobu 

pouţitelnosti. Pro pozemky platí stejná podmínka, a to v případě, ţe neplní pro účetní 

jednotku funkci zásob  - zboţí (např. v realitních kancelářích). 

 

Dlouhodobý majetek se dělí na: 

 

- dlouhodobý hmotný majetek, 

- dlouhodobý nehmotný majetek, 

- dlouhodobý finanční majetek. 

 

V následující části textu budou blíţe charakterizovány. 

 Dlouhodobý hmotný majetek 2.1.1

Jak jiţ bylo zmiňováno výše je zcela na účetní jednotce, jakou si určí hranici pro 

ocenění DM, přičemţ tuto hranici si uvede ve své vnitropodnikové směrnici. Majetek, který 

splňuje stanovené podmínky vnitropodnikovou směrnicí se zařadí, jako dlouhodobý hmotný 

majetek (dále jen DHM) do uţívání a můţe se účetně odpisovat. Majetek, který tyto 

podmínky nesplní se zaúčtuje přímo do nákladů jako spotřeba materiálu.  

 

 

 

                                                 

1
 [6,§7 odst.1] 
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Mezi DHM patří následující sloţky 

 

 Pozemky – v rozvaze se vykazují pod poloţkou „B.II.1. Pozemky“. Pozemky se 

stávají DHM vţdy, bez ohledu na výši ocenění, protoţe doba pouţitelnosti je vţdy 

delší neţ 1 rok. Pouze v případě, kdy jsou pozemky určeny k obchodování, se 

nestávají DHM, ale zásobou (resp. zboţím). 

 

 Stavby – v rozvaze se vykazují  pod poloţkou „B.II.2. Stavby“. Stavby se taktéţ, jako 

v případě pozemků řadí do DHM účetní jednotky bez ohledu na výši ocenění a doby 

pouţitelnosti. Do této rozvahové poloţky lze zařadit i dočasné stavby, staveniště  

a budovy. „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebnětechnické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná 

stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Budova je 

myšlena nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí„[2; str. 19]. Dále lze do této poloţky 

zahrnout 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, a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, také byty a nebytové 

prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu 
2
.  

 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – v rozvaze se vykazují pod 

poloţkou „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“. Do této poloţky 

se zahrnují předměty, které jsou určeny k pouţívání delšímu neţ 1 rok. Výše ocenění 

uvedená ve vnitropodnikové směrnici závisí na účetní jednotce, přičemţ při nesplnění 

podmínek pro zařazení do této poloţky je daný majetek povaţován za drobný majetek 

a účtován přímo do nákladů jako spotřeba materiálu, (tzn., ţe se nezařazuje se do 

DHM). Do této poloţky se dále řadí veškeré předměty z drahých kovů, a to nezávisle 

na výši ocenění. 

 

                                                 

2
 [10; §7, odst. 2] 
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Vyhláška umoţňuje v rozvahových poloţkách „B. II. 2. Stavby“  

a „B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí“ zahrnout  

i technické zhodnocení (dále jen TZ) provedené jinou účetní jednotkou, která má právo 

účtovat a odpisovat TZ, a to od výše 40 000 Kč. 

 

 Pěstitelské celky trvalých porostů – v rozvaze se vykazují pod poloţkou 

 „B.II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů“. Podmínkou pro moţnost zařazení 

ovocných stromů nebo ovocných keřů do této skupiny je, ţe minimální výměra 

pozemku, na němţ se tyto celky nacházejí, musí činit alespoň 0,25 hektaru a hustota 

osázení činí nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar pozemku. Bez omezení je 

moţno do této skupiny zařadit trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. 

 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny – v rozvaze se vykazují pod poloţkou  

„B. II. 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“. „Do této položky patří dospělá zvířata  

a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok  

a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených 

zákonem o účetnictví, zejména respektováním principu významnosti a věrného  

a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných ve výše zmíněné položce se pak účtuje 

jako o zásobách.“ [2; str. 21] 

 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek – v rozvaze se vykazuje pod poloţkou  

„B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“, kam se zařazuje takový DHM, který 

nesplňuje kritéria výše uvedených druhů DHM s dobou pouţitelnosti delší neţ  

1 rok, a to ve výši ocenění uvedené účetní jednotkou. Výše ocenění se nevztahuje na 

loţiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo vloţené jako vklad po 

1. lednu 1997
3
, přičemţ loţisko nerostu je součástí pozemku. Velikost loţiska 

nevyhrazeného nerostu je třeba doloţit příslušným geologickým průzkumem. Dále se 

výše ocenění nevztahuje na umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, 

předměty kulturní hodnoty, movité kulturní památky a podobné movité věci či jejich 

soubory stanovené zvláštními právními předpisy. 

                                                 

3
 [10; §7, odst. 6. písm. a] 
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 Nedokončený dlouhodobý majetek – v rozvaze se vykazuje pod poloţkou  

„B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý majetek“. Zde se eviduje DHM, který je uvedený 

do stavu způsobilého k uţívání
4
. 

 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – v rozvaze se vykazuje pod 

poloţkou „B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek“. Zachycují se 

zde jak krátkodobé, tak i dlouhodobé zálohy na pořízení DHM.  

 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – je zachycen v rozvaze jako poslední 

poloţka ve skupině DHM, a to jako poloţka „B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku“. Zachycuje se zde rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho částí nabytého 

vkladem, koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti 

s výjimkou na změny právní formy, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých sloţek 

majetku v účetnictví účetní jednotky vkládající, prodávající zanikající nebo 

rozdělované odštěpením sníţené o převzaté závazky. Rozdíl ocenění můţe být buď 

kladný (aktivní), nebo záporný (pasivní). Kladný rozdíl se odepisuje rovnoměrně 

s přesností na měsíce po dobu 180 měsíců do nákladů a záporný rozdíl se odepisuje 

taktéţ po dobu 180 měsíců s přesností na měsíce, ale do výnosů. V případě, ţe se 

nepodaří odepsat oceňovací rozdíl v plné výši, odepíše se zbylá část jednorázově při 

vyřazení poslední sloţky dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého 

hmotného majetku. V případě, ţe se změní kupní cena podniku a tím i oceňovací 

rozdíl podniku, upraví se pouze hodnota oceňovacího rozdílu, přičemţ doba 

odpisování zůstane nezměněna. 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 2.1.2

Pro dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) platí obdobné podmínky, jak pro 

DHM. Podmínkou pro zařazení DNM je doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok a zároveň výše 

ocenění převyšující hranici určenou účetní jednotkou ve své vnitropodnikové směrnici. Doba 

pouţitelnosti je doba, po kterou je DNM vyuţitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný 

pro budoucí činnost podniku. Opět je na účetní jednotce jakou si určí hranici významnosti pro 

                                                 

4
 Stavem způsobilým k uţívání se rozumí dokončení věci za podmínek, ţe splňují technické funkce a jsou 

provozuschopné. 
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zařazení DNM do své evidence. Musí být dodrţen princip věrného a poctivého zobrazení 

hospodaření účetní jednotky. DNM, který nesplní tuto hranici ocenění se účtuje hned do 

spotřeby. DNM není vţdy: znalecký posudek, průzkum trhu, plán rozvoje, návrhy 

propagačních a reklamních akcí. Pokud se účetní jednotka rozhodne, ţe DNM není: technický 

audit, energetický audit, lesní a hospodářské plány a plány povodí podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

DNM je z účetního pohledu definován ve vyhlášce takto: 

 

 TZ provedené na dlouhodobém nehmotném majetku převyšující částku  

40 000 Kč.
5
 Podmínka je ta, ţe účetní jednotka je nabyvatel uţívajícího práva 

k majetku, na němţ je prováděno TZ a má právo odpisovat a účtovat o TZ.  

Ale neúčtuje o tomto majetku jako o DNM. Dále zde patří TZ provedené na drobném 

dlouhodobém nehmotném majetku mající dobu pouţitelnosti delší neţ 1 rok. 

V případě, ţe majetek nesplnil podmínky pro zařazení do skupiny DNM, a byl ihned 

v okamţiku pořízení účtován do nákladů. 

 

 Zřizovací výdaje – v rozvaze se vykazují pod poloţkou „B. I. 1. Zřizovací výdaje“. 

Zřizovací výdaje vznikají při procesu zakládání účetní jednotky aţ do okamţiku jejího 

faktického vzniku. Řadíme zde zejména výdaje na soudní poplatky, správní poplatky 

či jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, nájemné, odměny za zprostředkování 

a poradenské sluţby, mzdy atd.. Zřizovacími výdaji nejsou výdaje na pořízení DHM  

a DNM, zásob, výdaje vynaloţené na reprezentaci a výdaje vynaloţené na přeměnu 

společnosti nebo druţstva.  

 

 Nehmotné výsledky výzkumu
6
 a vývoje

7
 – v rozvaze se vykazují pod poloţkou  

„B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“. Patří zde úspěšné a ověřené 

                                                 

5
 [7; § 32a, odst. 6] 

6
 Výzkum je specifická tvůrčí práce, která rozšiřuje poznání člověka či společnosti, kultury a nebo systematická 

práce pouţívající metody, které vedou k rozšíření, vyvrácení a nebo potvrzení dosavadních poznatků.[1] 

7
 Vývojem se rozumí taková činnost, která vyuţívá poznatků výzkumu ke zlepšení materiálu, výrobků, nebo ke 

zlepšení nebo zavedení nových technologií, systémů či sluţeb.[1] 
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nehmotné výsledky výzkumu a vývoje vytvořené vlastní činností za účelem 

obchodování, a nebo nehmotné výsledky výzkumu a vývoje nabyté od jiných osob.  

 

 Software – v rozvaze se zachycuje pod poloţkou „B. I. 3. Software“, Do této poloţky 

náleţí veškeré programové vybavení účetní jednotky, které bylo vytvořeno vlastní 

činností účetní jednotky za účelem obchodování  a nebo bylo samostatně nabyto od 

jiných osob. Řadí se zde software, který je nutný pro řízení technologií, a nebo je 

nepostradatelný pro zařízení, jeţ by bez něj byly nefunkční. 

 

 Ocenitelná práva – v rozvaze se zachycují pod poloţkou „B. I. 4. Ocenitelná práva“.  

Do této poloţky náleţí zejména průmyslové patenty a jiné průmyslové nebo obdobné 

vlastnictví a výsledky duševní tvůrčí činnosti (například průmyslové vzory, vynálezy 

atd.) Podmínkou je, ţe ocenitelná práva byla vytvořena vlastní činností za účelem 

obchodování s nimi a nebo byla pořízena od jiných osob. 

 

 Goodwill – v rozvaze se zachycuje pod poloţkou „B. I. 5. Goodwill“. Goodwill 

 je z pohledu vyhlášky vymezen od roku 2003. Jedná se o kladný nebo záporný rozdíl 

mezi oceněním podniku nebo jeho části podle nabytého koupí, vkladem nebo 

oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, s výjimkou změny právní 

formy a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným  

o provedené závazky.  

 

 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek – v rozvaze se zachycuje pod poloţkou  

„B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“. Obsahuje veškerý DNM nespadající do 

výše zmíněných skupin DNM. Dále zde řadíme povolenky na emise a preferenční 

limity bez ohledu na výši ocenění. Jedná se zejména o povolenky na emise 

skleníkových plynů, jednotky sníţení emisí a ověřeného sníţení emisí z projektových 

činností a jednotky přiděleného mnoţství.
8
 Dále preferenční limity uvalené  

na individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóty 

a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši jejich ocenění.  

 

                                                 

8
 [8; §2 odst. 1] 
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 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – v rozvaze je zachycován pod 

poloţkou „B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“. V této poloţce se 

uvádí DNM, který není ve stavu způsobilém k uţívání tzn., ţe DNM nesplňuje 

nezbytné funkce a povinnosti stanovené příslušným právním předpisem pro jeho 

uţívání. 

 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek – v rozvaze je zachycován 

pod poloţkou „B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek“. Tato 

poloţka obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení DNM. 

 Dlouhodobý finanční majetek 2.1.3

Dlouhodobý finanční majetek (dále jen DFM) netvoří, ve většině účetních jednotek 

v absolutním vyjádření významné poloţky. Výjimku tvoří účetní jednotky, které jsou zřízeny 

za účelem spekulování s cennými papíry a obchodování s finančním majetkem. U těchto 

účetních jednotek tvoří DFM významnou poloţku aktiv. Za DFM se povaţují zejména 

dlouhodobé cenné papíry, které má účetní jednotka ve vlastnictví, déle neţ jeden rok,  

a to především z důvodu očekávaného výnosu. Dále pak majetkové cenné papíry a poskytnuté 

půjčky s dobou splatností delší neţ 1 rok. 

 

Podle vyhlášky je DFM je v rozvaze členěn následovně: 

 

 Podíly v ovládaných a řízených osobách – v rozvaze je zachycován pod poloţkou 

„B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách“ se zachycují podíly, které má 

účetní jednotka buď fakticky, nebo právně na řízení nebo provozování podniku jiné 

osoby a stává se tak ovládající osobou. Ovládající osobou se rozumí vlastník podílu na 

podniku nebo je osobou jednající ve shodě ve výši alespoň 40 % hlasovacích práv
9
.  

 

 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem – tyto podíly jsou zachyceny 

v rozvaze pod poloţkou „B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem“. Podstatný vliv na řízení nebo provozování podniku vzniká, kdyţ účetní 

                                                 

9
 [9; § 66 odst. 5]  
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jednotka disponuje alespoň 20 % hlasovacích práv, avšak nesmí vzniknout 

skutečnosti, jeţ by měly za následek vznik ovládající osoby
10

. 

 

 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly – jsou zachyceny v rozvaze pod 

poloţkou „B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“. Řadíme zde podíly 

v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem, které nesplňují podmínky, pro zařazení do výše uvedených rozvahových 

poloţek. Také zde řadíme dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka  v úmyslu 

drţet do doby jejich splatnosti. Tyto dluhové cenné papíry mohou mít podobu 

úvěrového cenného papíru, směnky, dluhopisu s pevným úrokem nebo dluhopis 

s výnosem, jeţ se stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou cenného papíru  

a niţším emisním kurzem. 

 

 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv – jsou zachyceny 

v rozvahové poloţce „B. III. 4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv“ a obsahuje poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry těmto subjektům a mezi nimi. 

 

 Jiný dlouhodobý finanční majetek – v rozvaze je zachycován pod poloţkou 

„B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“. Slouţí k zachycení především 

dlouhodobých poskytnutých půjček a úvěrů, které nesplňují podmínku pro zařazení  

do poloţky „B. III. 4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv“. 

 

 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek – v rozvaze je zachycován pod poloţkou 

„B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“. Tato poloţka slouţí k zachycení 

pořizovaného finančního majetku do doby, neţ se zařadí do evidence DFM se všemi 

náklady, které souvisejí s jeho pořízením. 

 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek – jsou zachyceny v rozvahové 

poloţce „B. III. 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek“, která obsahuje 

poskytnuté, krátkodobé i dlouhodobé, zálohy na pořízení DFM. 

                                                 

10
 [6; § 22 odst. 2]  
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 Majetek z daňového hlediska 2.2

Daňový náhled na majetek není z pohledu ZDP v převáţné míře totoţný s náhledem 

účetním.  Prvním rozdílem mezi těmito úhly pohledu je, ţe ZDP se nezmiňuje o DHM  

a DHM, ale pouze o hmotném majetku (dále jen HM) a nehmotném majetku (dále jen NM). 

Pojetí DM jako takového, však vyplývá z jednotlivých částí, které jsou vymezeny v ZDP. 

Dalším rozdílem oproti účetnímu pohledu je to, ţe ZDP přesně určuje výši ocenění pro 

zařazení do DM, ať uţ HM nebo NM. V následujících kapitolách, budou charakterizovány 

jednotlivé druhy HM a NM s výjimkou DFM. Neboť tento druh majetku není v rámci v ZDP 

upraven. 

 Hmotný majetek 2.2.1

Z daňového hlediska je HM vymezen v § 26 odst. 2 ZDP, a to následovně: 

 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věci – Nutnou podmínkou pro zařazení 

věcí do této kategorie je, ţe vstupní cena
11

 musí činit více neţ 40 000 Kč a provozně 

technická funkce musí být delší neţ 1 rok, přičemţ obě podmínky musí být splněny 

současně. Vstupní cenou se u poplatníků, jeţ jsou plátci daně z přidané hodnoty  

(dále jen DPH) rozumí cena po odpočtu DPH, je-li moţné odpočet uplatnit.  Naproti 

tomu  u poplatníků, kteří nejsou plátci DPH, je součástí vstupní ceny a tudíţ limit 

40 000 Kč je včetně DPH. Vedle samostatných movitých věcí se za movité věci 

povaţují také výrobní zařízení, předměty slouţící k provozování sluţeb a účelová 

zařízení a předměty, která s budovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i kdyţ 

jsou s nimi pevně spojeny. Za soubor movitých věcí se povaţuje část celku, která se 

skládá z několika předmětů, jeţ jsou vzájemně propojeny, nebo se vzájemně doplňují. 

Jednotlivé části souboru nemusí dosahovat hodnoty 40 000 Kč, ale pokud poplatník 

zařadí věc do souboru, a soubor dosáhne stanoveného limitu, automaticky se stává 

DHM, a lze je odpisovat, přičemţ odpisová skupina se určuje podle hlavního 

funkčního článku souboru.  

 

                                                 

11
 Za vstupní cenu se povaţuje pořizovací cena. Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení včetně nákladů 

s pořízením související (dále jen pořizovací cena). 
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 Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory. 

 

 Stavby, s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo 

k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m
2
  

a výšku 5 m, a oplocení slouţící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je 

drobnou stavbou.  

 

 Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodností delší neţ 3 roky. Tady jde  

o daňový pohled. 

 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny s hodnotou ocenění vyšší neţ 40 000 Kč.  

 

 Jiný majetek, kam se řadí: 

o TZ, výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,  

o technická rekultivace, 

o výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona o účetnictví nebo podle daňové 

evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, a které 

v úhrnu, se sjednanou kupní cenou, určenou smlouvou převýší hodnotu  

40 000 Kč. 

 Nehmotný majetek 2.2.2

NM je z daňového pohledu vymezen v § 32a odst. 1 ZDP. NM nemá ţádné markantní 

rozdíly co se týče členění vzhledem k účetnímu pohledu na DNM, ale nutné podmínky pro 

zařazení nehmotného majetku ZDP určuje výši vstupní ceny v hodnotě vyšší neţ 60 000 Kč. 

NM musí být nabyt úplatně, vkladem tichého společníka nebo člena druţstva, přeměnou, 

darováním, zděděním a nebo vytvořením vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo 

k opětovnému poskytování a zároveň musí být doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok chápaná 

stejně jako je vymezena u DNM z pohledu vyhlášky.  

ZDP nepovaţuje za NM goodwill, povolenky na emise skleníkových plynů nebo 

referenční limit. Referenčním limitem je chápáno individuální referenční mnoţství mléka, 

individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv. 
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Dle ZDP se za DNM povaţují následující sloţky: 

 

 „zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software, 

 ocenitelná práva, 

 ostatní majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním 

právním předpisem“.[7; §32a] 

 

 Oceňování dlouhodobého majetku 2.3

Ocenění DM tvoří důleţitou část hospodaření s DM a má dlouhodobé důsledky. 

Oceněním DM zjišťujeme, zda se majetek stává DM či nikoliv. Pakliţe přesáhne výše ocenění 

dané podmínky pro DM, můţe se účetně i daňově odpisovat. Špatně nastavená hranice 

ocenění můţe při daňových odpisech DM zkreslit základ daně, a tím i výslednou daňovou 

povinnost.  

A při účetních odpisech můţe zkreslit věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  

a finanční situaci účetní jednotky. Tak jako se liší charakteristika jednotlivých sloţek DM  

z účetního a daňového hlediska, se liší jejich členění. 

  Oceňování dlouhodobého majetku z účetního hlediska 2.3.1

Z účetního pohledu je oceňování DM řešeno v ZoÚ, konkrétně v § 24 – 27 

 a ve vyhlášce, která blíţe rozvádí ocenění DM v § 47. 

 

Z toho vyplývá, ţe účetní jednotky oceňují majetek spolu se závazky ke dvěma 

základním okamţikům, a to: 

 

 k okamžiku, kdy se uskutečnil účetní případ, a to způsobem podle § 25 ZoÚ, 

 

 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamţiku, k němuţ se sestavuje účetní 

závěrka, a to způsoby podle § 27 ZoÚ. 
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Ustanovení § 25 ZoÚ umoţňuje oceňovat DHM a DNM v okamţiku uskutečnění 

účetního případu následujícími cenami: 

 

 pořizovací cenou – touto cenou se oceňuje DHM a DNM pořízený za úplatu. 

V případě, ţe není známa cena v době, kdy se účtuje o kulturních památkách, sbírkách 

muzejní povahy, předmětech kulturní hodnoty a církevních stavbách je pořizovací 

cena ve výši 1 Kč. 

 

 vlastními náklady – tento způsob ocenění se pouţívá u DHM  

a DNM vytvořeného vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují, jak přímé 

náklady
12

 uskutečněné na výrobu nebo jinou činnost související s DM, tak nepřímé 

náklady
13

, které se vztahují k výrobě DM nebo jiné činnosti s ním související, 

vymezené v účetních metodách 

 reprodukční pořizovací cenou
14

 – tato cena se pouţívá převáţně k ocenění DM, 

který byl nabyt bezúplatně, nebo kdyţ nelze zjistit cenu vlastních nákladů při 

vytvoření vlastní činností.  

 

Přesnou definicí toho, co může být součástí pořizovací ceny DM nalezneme 

 v § 47 odst. 1 vyhlášky, který stanoví, ţe do vedlejších nákladů patří náklady na: 

 

 „přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské 

služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření 

akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, 

 úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, 

 odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky 

za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení  

a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, 

dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, 

                                                 

12
 Přímými náklady se rozumí, takové náklady, které jsou přímo zjistitelné na jednotku produkce. 

13
 Nepřímými náklady se rozumí, takové náklady, které se musí přepočítat na vyrobené mnoţství. 

14
 Reprodukční pořizovací cenou se rozumí, taková cena, kterou stanoví nezávisle stanovený znalec ve znaleckém 

posudku. 
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 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí 

provoz, 

 vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové 

ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů 

na novou výstavbu, 

 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo 

nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za 

předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, 

 úhradu podílu na 

o oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného 

provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním 

požadovaného příkonu, 

o účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených 

s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu, 

o účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením 

a se zajištěním dodávky tepelné energie, 

 úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní 

jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří  

s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, 

 zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při 

zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů 

součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. 

Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované 

výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání, 

 zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku  

a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku 

zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.“  

[10; § 47 odst. 1] 
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Přesnou definicí toho, co nemůže být součástí pořizovací ceny DM nalezneme 

v § 47 odst. 2 vyhlášky, který stanoví, ţe do vedlejších nákladů nepatří náklady na: 

 

 „opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných 

než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde  

k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje 

fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady, 

 náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu, 

 kursové rozdíly, 

 smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

 náklady na zaškolení pracovníků, 

 náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, 

 náklady na biologickou rekultivaci, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po 

uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.“ [10; § 47 odst. 2] 

 

Výše ocenění daného DHM nebo DNM se zvýší o TZ, pokud bylo provedené účetní 

jednotkou, jeţ je oprávněna k jeho účtování a odpisování. Do výše ocenění se zahrnují 

povolenky na emise a preferenční limity, které byly nabyty bezúplatně prvním 

provozovatelem nebo drţitelem. Do výše ocenění DHM nebo DNM nelze zahrnout 

poskytnutou dotaci na pořízení DHM, včetně poskytnuté dotace na úhradu úroků souvisejícím 

s úvěrem na pořízení DHM a DNM.  

 Oceňování majetku z daňového hlediska 2.3.2

Ocenění HM a NM z daňového pohledu vychází ze ZDP § 29, kde jsou vymezeny 

různé druhy vstupních cen majetku. 
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ZDP vymezuje za vstupní cenu majetku: 

 

 pořizovací cenu, 

 vlastní náklady,  

 hodnotou nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva
15

 týkající se HM, který 

je ve vlastnictví věřitele, 

 reprodukční pořizovací cenou, 

 ocenění dle zvláštního právního předpisu.
16

  

 

Stejně jako u účetního pohledu i zde se stává součástí vstupní ceny majetku, 

s výjimkou přepočtené zahraniční ceny, TZ provedené na DM, nejpozději však do prvního 

roku odpisování. TZ provedeno v prvním roce odpisování je zahrnuto přímo do vstupní ceny 

majetku. V dalších letech odpisování prováděné TZ zvyšuje zůstatkovou cenu majetku.  

TZ provedené na kulturní památce a na HM vyloučeném z odpisování nezvyšuje vstupní cenu 

majetku.  

 

Vstupní cena majetku se sniţuje o: 

 

 „poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, 

regionální rady regionu soudržnosti, 

 poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, 

 poskytnuté granty Evropských společenství,  

 poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů 

cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se 

sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.“ [7; §29 odst. 1] 

                                                 

15
 [11; § 553] 

16
 [12] 
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 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 2.4

Mezi nejčastější metody pořízení DM patří: 

 

• koupí za úplatu, 

• vytvořením vlastní činností, 

• bezplatným nabytím (dar, vklad), 

• převodem z osobního užívání do podnikání. 

 

 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku 2.5

Mezi nejčastější metody vyřazení DM patří: 

 

• prodejem, 

• likvidací vlivem fyzickým opotřebením, 

• likvidací vlivem škodou a mankem, 

• bezplatným darováním, 

• vkladem do jiné obchodní společnosti, 

• přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví. 

 Rozdílnosti v účetním a daňovém pojetí dlouhodobého majetku 2.6

Jak z předcházejících kapitol vyplývá, pohled na problematiku DM není jednotný. 

Prvním rozdílem je ten, ţe samotné názvy pro jednotlivé sloţky DM nejsou jednotné.  

ZoÚ a vyhláška pouţívá termíny DHM a DNM.  

ZDP nehovoří o DM, ale pouze o HM a NM. Čili ZDP vůbec nepouţívá pojem 

dlouhodobý. Ţe se jedná o majetek dlouhodobý, plyne z jednotlivých definic majetku, 

který je uveden v ZDP. 

Další rozdílností v pojetí DM je ta, ţe ZoÚ a vyhláška zařazují DFM do skupiny DM.  

V ZDP však není DFM upraven, a z toho důvodu DFM neumoţňuje daňově odpisovat 

a promítat jeho hodnotu do nákladů. 

Dalším podstatným rozdílem mezi účetním a daňovým pojetím majetku je limit výše 

ocenění pro zařazení a evidování o DM. ZoÚ ani vyhláška nevymezuje výši ocenění pro DM, 
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nepředepisuje ţádnou minimální výši ocenění DM a ponechává účetní jednotce moţnost 

volby určení významnosti pro zařazení a evidování DM, případně pro jeho zařazení přímo 

do spotřeby.  

ZDP přesně určuje výši ocenění pro zařazení do DM, ať uţ HM nebo NM. V případě 

HM se jedná o ocenění ve výši 40 000 Kč a v případě NM činí minimální výše ocenění 

60 000 Kč.  

Z rozdílných podmínek pro vymezení DM a výši jeho ocenění plynou i rozdíly 

v účetních a daňových odpisech DM. Ze ZoÚ a vyhlášky vyplývá účtovat o účetních odpisech 

povinně, aby účetní jednotka vyjádřila opotřebení DM ve skutečné výši. Povinnost uplatnění 

účetních odpisů neplatí pro FO vedoucí daňovou evidenci a poplatníka uplatňující výdaje 

procentem z příjmů. 

Na rozdíl od účetních odpisů, uplatnění daňových odpisů není povinností. ZDP dává 

pouze moţnost optimalizovat svou daňovou povinnost. A je pouze na poplatníkovi, zda této 

moţnosti vyuţije či nevyuţije.  

Dalším rozdílem v oblasti účetního a daňového pojetí DM je stanovení doby 

pouţitelnosti. V oblasti účetních odpisů si dobu pouţitelnosti DM určuje účetní jednotka sama 

v takové výši, jaké bude daný DM skutečně vyuţíván. 

V oblasti daňových odpisů je doba pouţitelnosti přesně stanovena přílohou č. 1 ZDP, 

kde je majetek vymezen a rozčleněn do jednotlivých odpisových skupin, kde kaţdá odpisová 

skupina má přesně stanovenou dobu pouţitelnosti. Z toho vyplývá, ţe doba pouţitelnosti 

z hlediska ZDP nemusí přesně korespondovat s dobou pouţitelnosti stanovenou v rámci 

účetních odpisů. 

Způsob výpočtu účetních odpisů není v ţádném předpisu přesně stanoven, kromě 

oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, zřizovacích výdajů a goodwillu, kde je přesně 

stanoven způsob i doba odpisování. U ostatního DM (pokud ho lze účetně odpisovat) 

ponechává moţnost účetní jednotky, aby co nejpřesněji určila metodiku odpisování DM tak, 

aby daný způsob co nejpřesněji vystihl opotřebení DM. 

Daňové odpisy majetku jsou na rozdíl od účetních odpisů přesně stanoveny v ZDP. 

Účetní jednotka má pouze moţnost volby jaký způsob odpisování si určí a metodika výpočtu 

daňových odpisů je přesně stanovena. 
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 Odpisy dlouhodobého majetku 3

S problematikou DM je úzce spjata problematika odpisování dlouhodobého majetku. 

Jak je zmíněno v úvodu bakalářské práce, DM se přímo nepodílí na výsledku hospodaření, 

ale podílí se postupně pomocí daňově uznatelných odpisů, o kterých bude zmíněno 

v následujících kapitolách.  

Odpisy DM vyjadřují především fyzické a morální opotřebení v čase. Fyzické 

opotřebení vzniká vyuţíváním majetku k podnikatelské činnosti (počet hodin v provozu, 

počet vyrobených kusů). Morální opotřebení DM je vyznačováno technickou, společenskou 

zastaralostí vlivem technického, společenského pokroku (např. upgrade software). Odpisy 

DM mohou také vyjadřovat míru výnosnosti, který daný majetek přináší podnikatelskému 

subjektu. 

Oprávky vyjadřují sumu odpisů vztahující se k danému DM a jsou tudíţ trvalým 

sníţením hodnoty DM. Zůstatkovou cenu DM vyjadřuje rozdíl vstupní ceny a výše oprávek. 

Odpisovat DM lze pouze do výše jeho vstupní ceny. 

Odpisy DM rozlišujeme na účetní odpisy a na daňové odpisy. V následující části 

bakalářské práce budou podrobněji popsány jednotlivé druhy odpisů. 

Jednotlivé metody odpisování budou aplikovány na jeden vybraný druh DM ve 

vlastnictví Vsetínské nemocnice, a. s. (dále jen společnost). Odpisovaným DHM je 

videoprocesor PENTAX HI LINE EPK-i (dále jen videoprocesor). Videoprocesor slouţí jako 

zdravotnická a laboratorní technika na endoskopické a gastroskopické vyšetření. Podrobná 

charakteristika videoprocesoru je uvedena na kartě DHM viz Příloha č. 1. Praktický příklad 

odpisování nebude vypočítán u komponentního odpisování, jelikoţ videoprocesor tvoří jeden 

nerozdělitelný celek. Odpisování zaloţené na výkonu nebude vypočteno, protoţe fyzické 

opotřebení DHM není závislé na počtu vykonaných vyšetřeních. Cílem této kapitoly 

bakalářské práce je vybrání správného způsobu účetního odpisování a navrhnout nejvhodnější 

způsob pro obdobný druh DHM. 

 Účetní odpisy dlouhodobého majetku  3.1

Účetní odpisy DM naplňují především funkci skutečného opotřebení DM, čímţ 

naplňují to, aby účetní jednotka podávala věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci.  
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Účetní odpisování DM se řídí ZoÚ a vyhláškou. Povinnost evidovat a účtovat  

o účetních odpisech mají účetní jednotky definované v § 1 odst. 2 ZoÚ.  

 

Jsou to zejména: 

 

 „právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

 zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 

činnost podle zvláštních právních předpisů, 

 organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

 fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani  

z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 

obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 

 ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků 

tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 

 ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis.“ [6; §1, odst. 2] 

 

Povinnost odpisovat DM mají nejen účetní jednotky vedoucí účetnictví v plném 

rozsahu, ale také účetní jednotky vedoucí účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
17

 Účetní 

jednotky jsou povinny sestavovat odpisový plán, který slouţí k dokladování odpisování DM 

v průběhu jeho uţívání.
18

 

V praxi můţe nastat situace, kdy účetní jednotka fyzicky nemá DM k dispozici, ale má 

právo účetně odpisovat daný majetek.  

 

                                                 

17
 [6; §13 odst. 1 písm. c] 

18
 [6; §28 odst. 6] 



22 

 

Odpisovat dlouhodobý majetek je oprávněna účetní jednotka: 

 

 majíc vlastnické právo, nebo jiné právo k DM, 

 hospodaří s DM státu, 

 hospodaří s DM územně samosprávních celků, 

 která má DM ve výpůjčce po dobu zajištění závazků převodem práva, 

 která nabyla vlastnické právo k DM na základě projevu vůle jiným způsobem, než 

převzetím věci, 

 která se stala nájemcem na základě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, 

 která na základě smlouvy o finančním leasingu s následnou koupí najaté věci 

poskytne DM jiné osobě k uţívání, 

 která poskytne jiné osobě DM k uţívání bezúplatně nebo úplatně na základě 

smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce, 

 která provede na daném DM TZ na své náklady, tak účtuje pouze o tomto TZ. 

 

Nikoliv všechen DM lze účetně odpisovat. ZoÚ a vyhláška přesně stanovují, jaký DM 

nelze účetně odepsat. 

 

Jedná se zejména o: 

 „umělecká díla, která nejsou součástí stavby,  

 sbírky, movité kulturní památky, 

 předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními 

předpisy, 

 nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud 

není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, 

 finanční majetek, 

 zásoby, 

 najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, není-li 

zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, 

 pohledávky, 

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

emise“. [10; § 56 odst. 10] 
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 Způsoby účetního odpisování 3.1.1

Účetní odpisy DM se stanovují na základě odpisového plánu, který si stanoví kaţdá 

účetní jednotka sama. Odpisový plán má nejčastěji podobu vnitropodnikové směrnice o DM. 

Stanovení správné výše účetních odpisů je na posouzení kaţdé účetní jednotky. Je na účetní 

jednotce, aby posoudila v jaké výši se uţíváním opotřebovává daný DM. Účetní předpisy 

nestanovují dobu odpisování DM, protoţe kaţdá účetní jednotka vyuţívá DM různě 

intenzivně. Podmínky, dobu a způsob odpisování jsou stanoveny pouze u goodwillu, 

zřizovacích výdajů a u oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.  

 

Účetní jednotky mohou vyuţít při odpisování DM pro zpřesnění poctivého, věrného 

obrazu účetní jednotky tzv. odpisování se zohledněním zbytkové hodnoty. Zbytkovou 

hodnotou DM se rozumí předpokládaná částka, kterou by účetní jednotka v plném odepsání 

daného majetku mohla získat například prodejem. Zbytková hodnota DM se sniţuje  

o předpokládané výdaje na vyřazení a prodej majetku, přičemţ je nutné zapracovat zbytkovou 

hodnotu do opisového plánu týkající se daného majetku. 

 

Nejpouţívanější metody odpisování: 

 

 metoda založená na čase, 

 metoda založená na výkonu, 

 metoda komponentního odpisování. 

 

3.1.1.1 Metoda založená na čase 

Tato skupina odpisů se pouţívá u DM, který podléhá opotřebení v určitém časovém 

horizontu. Metoda zaloţená na čase umoţňuje následující varianty odpisování DM: 

 rovnoměrné (lineární) účetní odpisy 

 zrychlené (degresivní) účetní odpisy 

o DDB (Double-Declinig-Balance Method) 

 zpomalené (progresivní) účetní odpisy 
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Rovnoměrné účetní odpisy 

Rovnoměrné účetní odpisy se uplatňují u DM, který ztrácí svou hodnotu rovnoměrně 

po celou dobu uţívání. Jelikoţ DM ztrácí svou hodnotu rovnoměrně, je i výše odpisů 

v konstantní výši. V případě, ţe bude DM pořízen v průběhu účetního období, je zapotřebí 

výsledný odpis zkrátit v poměrné výši. 

 

Rovnoměrné odpisy se vypočítají podle vzorce: 

 

                           
  

 
                                       (3.1) 

kde: 

VC  = vstupní cena majetku, 

N  = počet let odpisování. [5] 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj odpisů, oprávek a zůstatkové ceny po celou dobu 

ţivotnosti videoprocesoru při lineárním způsobu odpisování. V následující tabulce jsou 

vypočteny odpisy, oprávky a zůstatkové ceny za jednotlivé roky dle vzorce (3.1).  

 

Tab. 3.1 – Účetní lineární odpisy v letech 2009 – 2023 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 25 955 25 955 1 064 145 

2010 77 865 103 820 986 280 

2011 77 865 181 685 908 415 

2012 77 865 259 550 830 550 

2013 77 865 337 415 752 685 

2014 77 865 415 280 674 820 

2015 77 865 493 145 596 955 

2016 77 865 571 010 519 090 

2017 77 865 648 875 441 225 

2018 77 865 726 740 363 360 

2019 77 865 804 605 285 495 

2020 77 865 882 470 207 630 

2021 77 865 960 335 129 765 

2022 77 865 1 038 200 51 900 

2023 51 900 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Z tabulky č. 3.1 je patrno, ţe výše odpisů je konstantní po celou dobu odpisování. 

Malá výše odpisu v prvním roce je zapříčiněna tím, ţe ve výpočtu je zohledněna doba 

zařazení od 1. září 2009 a tudíţ lze uplatnit odpis v délce 4 měsíců a v posledním roce 

odpisování se odpis vypočte jako rozdíl vstupní ceny a sumy odpisů, coţ potvrzuje  

i následující graf. 

 

 

Graf 3.1 – Vývoj odpisů při účetním lineárním odpisování v letech 2009 - 2023 

Zdroj: Tab. 3.1 – Účetní lineární odpisy v letech 2009 – 2023 

 

Vývoj oprávek a zůstatkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Zrychlené účetní odpisy 

Zrychlené účetní odpisy se uplatňují u DM, který ztrácí nejvíce svou hodnotu 

v prvních letech odpisování. Při zrychleném odpisování se sníţí hodnota DM v prvním roce 

odpisování nejvíc a klesá po celou dobu odpisování. Metoda zrychlených účetních odpisů se 

nejvíce vyuţívá u výpočetní techniky, neboť ta morálně zastarává velmi rychle. 

 

Zrychlené odpisy se vypočítají podle vzorce: 

 

                                       „                          
            

       
                             (3.2) 

kde: 

VC  = vstupní cena, 

t = doba odpisování, 

i = rok odpisování“. [5; str. 45] 
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Následující tabulka ukazuje vývoj odpisů, oprávek a zůstatkové ceny při zrychleném 

odpisování dle vzorce (3.2) videoprocesoru po celou dobu ţivotnosti. 

 

Tab. č. 3.2 – Účetní zrychlené odpisy v letech 2009 - 2023 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 48 449 48 449 1 041 651 

2010 141 887 190 336 899 764 

2011 131 505 321 841 768 259 

2012 121 123 442 964 647 136 

2013 110 741 553 705 536 395 

2014 100 359 654 064 436 036 

2015 89 977 744 041 346 059 

2016 79 595 823 636 266 464 

2017 69 213 892 849 197 251 

2018 58 831 951 680 138 420 

2019 48 449 1 000 129 89 971 

2020 38 067 1 038 196 51 904 

2021 27 686 1 065 882 24 218 

2022 17 304 1 083 186 6 914 

2023 6 914 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 3.2 je vidět, ţe odpisy jsou v prvních letech nejvyšší a s postupem času 

klesají. Odpis v 1. roce je nejniţší z důvodu, ţe je nutno respektovat datum zařazení do 

uţívání, a tak se odpis v 1. roce (kalendářním) promítl pouze 4 měsíci. Výše odpisu se vyvíjí 

lineárně klesajícím trendem, jak dokazuje následující graf. 

 

Graf č. 3.2 – Vývoj odpisů při účetním zrychleném odpisování v letech 2009 - 2023 

 

Zdroj: Tab. č. 3.2 – Účetní zrychlené odpisy v letech 2009 – 2023 
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Grafický vývoj oprávek a zůstatkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 

 

Zrychlené odpisy metodou DDB se vypočítají podle vzorce: 

 

 „       
     

 
  ,                                         (3.3) 

 

                                            ,                  (3.4) 

 

kde: 

n =    doba odpisování, 

ZC = zůstatková cena“. [3; str. 144] 

 

Tento způsob odpisování DM vychází z neměnného procenta odpisování a sniţuje se 

pouze zůstatková cena DM v kaţdém roce. U této metody je nutné sledovat dobu odpisování  

a v posledním roce vyčíslit odpis jako rozdíl vstupní ceny DM a oprávek k danému DM. 

V jiném případě by se odpisovalo déle, neţ je doba odpisování.  

 

Následující tabulka znázorňuje výši odpisů, oprávek a zůstatkové ceny za jednotlivé 

období odpisování. 

Tab. č. 3.3 – Účetní zrychlené odpisy metodou DDB v letech 2009 - 2023 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 51 926 51 926 1 038 174 

2010 153 302 205 228 884 872 

2011 141 053 346 281 743 819 

2012 119 730 466 011 624 089 

2013 100 589 566 600 523 500 

2014 84 391 650 991 439 109 

2015 70 789 721 780 368 320 

2016 59 377 781 157 308 943 

2017 49 805 830 962 259 138 

2018 41 776 872 738 217 362 

2019 35 041 907 779 182 321 

2020 29 392 937 171 152 929 

2021 24 654 961 825 128 275 

2022 20 680 982 505 107 595 

2023 107 595 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 3.3 se pro výpočet odpisů videoprocesoru stanovilo % DDB dle vzorce 

(3.3) na hodnotu 14, 29 %. Samotný odpis byl proveden podle vzorce (3.4). V 1. roce 

odpisování se nebere v úvahu zůstatková cena, jelikoţ není známa, ale vychází se ze vstupní 

ceny. V posledním roce se stanoví odpis jako rozdíl vstupní ceny a sumy odpisů.  

V tabulce č. 3.3 je niţší odpis v prvním roce je zapříčiněn v důsledku toho, ţe nelze 

uplatnit celý roční odpis, nýbrţ jen 4 měsíce. Metoda DDB je v prvních letech odpisování 

ještě progresivnější metodou odpisování, neţ metoda zrychlená. V případě aplikace této 

metody na videoprocesor je metoda DDB progresivnější ale pouze do roku 2011, Od roku 

2011 se metoda DDB stává pomalejší, neţ metoda zrychlených odpisů.  

Výjimku tvoří poslední rok odpisování, kdy tvoří odpis značnou částku oproti odpisu 

v roce předchozím, zapříčiněnou ukončení doby odpisování. Z tohoto důvodu tato metoda 

nevystihuje plynulé sniţování hodnoty majetku v čase. 

 

Tuto metodu lze vyuţít, pokud se účetní jednotka rozhodne, pro způsob, od kterého 

očekává nejvyšší odpis ze všech pouţívaných metod v prvních letech odpisování.  

 

 

Graf č. 3.3 – Vývoj odpisů při účetním zrychlené odpisování metodou DDB v letech 

2009 - 2023 

 

Zdroj: Tab. č. 3.3 – Účetní zrychlené odpisy metodou DDB v letech 2009 – 2023 

 

Graf č. 3.3 znázorňuje výši odpisů metodou DDB v jednotlivých letech odpisování. 

Z grafu je patrné, ţe výše odpisů neklesá lineárně, nýbrţ degresivně, tzn. ţe v prvních letech 

je odpis nejvyšší a s postupem času klesá.  

 

Vývoj oprávek a zůstatkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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Zpomalené účetní odpisy 

Metodu zpomalených účetních odpisů DM je vhodné počítat v případech, kdy se  

u DM s postupem času zvyšuje tempo opotřebení. V prvním roce je účetní odpis DM nejniţší  

a v posledním roce je nejvyšší.  

 

Zpomalené odpisy se vypočítají podle vzorce: 

 

                           
      

      
,                                 (3.5) 

kde: 

VC = vstupní cena, 

i = rok odpisování, 

t = doba odpisování“[5; str. 47]. 

 

V následující tabulce jsou vypočteny za jednotlivé roky odpisy, oprávky  

a zůstatkové ceny při pouţití zpomalených odpisů dle vzorce (3.5). 

 

Tab. č. 3.4 – Účetní zpomalené odpisy v letech 2009 - 2023 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 3 461 3 461 1 086 639 

2010 13 843 17 304 1 072 796 

2011 24 225 41 529 1 048 571 

2012 34 607 76 136 1 013 964 

2013 44 989 121 125 968 975 

2014 55 371 176 496 913 604 

2015 65 753 242 249 847 851 

2016 76 134 318 383 771 717 

2017 86 516 404 899 685 201 

2018 96 898 501 797 588 303 

2019 107 280 609 077 481 023 

2020 117 662 726 739 363 361 

2021 128 044 854 783 235 317 

2022 138 426 993 209 96 891 

2023 96 891 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrný nárůst odpisů s postupem času. Malá výše odpisu v prvním roce 

 je zapříčiněna moţností uplatnit v roce 2009 pouze 4 měsíční odpis v důsledku zařazení  



30 

 

do uţívání 1. srpna 2009. V posledním roce se roční odpis spočítal jako rozdíl vstupní ceny  

a sumy odpisů. 

Tato metoda po analyzování předchozích metod účetního odpisování se jeví jako 

nejpřesněji vystihující opotřebení videoprocesoru, protoţe videoprocesor bude ztrácet nejvíce 

na své hodnotě v posledních letech odpisování z důvodu morální zastarávání vlivem 

technologického a lékařského pokroku.  

 

Graf č. 3.4 – Vývoj odpisů při účetním zpomaleném odpisování v letech 2009 - 2023 

 

Zdroj: Tab. č. 3.4 – Účetní zpomalené odpisy v letech 2009 – 2023 

 

Z grafu č. 3.4 je patrný vývoj zpomalených odpisů v jednotlivých letech odpisování. 

Skokový rozdíl v posledním roce je způsobem pouţitou metodikou výpočtu odpisu 

v posledních letech. 

Vývoj oprávek a zůstatkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

Graf č. 3.5 – Souhrnné vyjádření vývoje oprávek dle pouţité metody účetního 

odpisování

 
Zdroj: Tab. č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 
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Z grafu č. 3.5 vyplývá, ţe nejvhodnější variantou pro videoprocesor je varianta 

zpomalená, neboť dochází k vyšším odpisům na konci doby odpisování. A u videoprocesoru 

se předpokládá, ţe bude ztrácet nejvíce na své hodnotě v dalších letech odpisování, jak je 

zmíněno u metody zpomalené.  

Lineární metoda účetního odpisování by byla nejvhodnější u majetku, který by ztrácel 

svou hodnotu v průběhu celé doby odpisování v konstantní výši. Tuto metodu účetního 

odpisování zvolila i společnost pro videoprocesor. 

Metoda zrychlená a zrychlená pomocí DDB mají v prvních letech obdobný průběh, ale 

v roce 2014 by se projevil rozdíl jednotlivých metod. U metody DDB by se začala projevovat 

neustále se sniţující zůstatková cena a s tím i sniţující se výše odpisu. U metody zrychleného 

odpisování v prvních letech jsou odpisy niţší neţ u metody DDB, ale od roku 2014 se 

vyrovnají a v následujících letech budou převyšovat odpisy metodou zrychlenou. 

 

Graf č. 3.6 – Souhrnné vyjádření vývoje zůstatkové ceny dle pouţité metody účetního 

odpisování po celou dobu odpisování 

 

Zdroj: Tab. č. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 

 

Graf č. 3.6 znázorňuje výši zůstatkové ceny dle pouţité metody pro účetní odpisy.  

Z hlediska snižování zůstatkové ceny je nejpřesnější variantou pro vyjádření opotřebení 

videoprocesoru metoda zpomalená, neboť danou metodou ztrácí videoprocesor nejvíc 

na své hodnotě ke konci doby použitelnosti a ve stejném období také dochází 

k největšímu morálnímu opotřebení. 
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3.1.1.2 Metoda založená na výkonu 

Jak uţ z názvu vyplývá, u této metody není podstatné jak dlouho je daný DM 

pouţíván, ale jak je skutečně vyuţíván. Tato metoda je nejčastěji pouţívána u výrobních 

strojů, kde je deklarováno určitě mnoţství vyrobených kusů nebo počet hodin v provozu 

od výrobce. Po uplynutí této doby je stroj plně odepsán. 

 

Pro výpočet odpisů podle výkonu se pouţívá odpisový koeficient, který se vypočítá 

následovně: 

                      
  

     
,                         (3.6) 

 

                                                                             (3.7) 
 

kde: 

VC    = vstupní cena, 

PKVDV = počet kusů výrobků deklarovaných výrobcem [5]. 

3.1.1.3 Metoda komponentního odpisování 

Tuto metodu lze vyuţít u staveb, bytů, nebytových prostor, samostatných movitých 

věcí a souborů movitých věcí. Účetní jednotka musí vymezit ve svém odpisovém plánu daný 

DM, průběh uţívání a způsob určení, ocenění komponenty. Komponentou se rozumí část DM 

nebo souboru majetku, která je významná do výše ocenění k ocenění jako celku a doba 

ţivotnosti se významně liší od majetku nebo souboru majetku. Komponenta se odpisuje 

samostatně od DM nebo souboru majetku i v případě, ţe se odepisuje více komponent. Odpis 

komponenty účetní jednotka eviduje odděleně od DM nebo souboru majetku, ale o DM účtuje 

jako o celku. U komponentního odpisování majetku se doporučuje vyuţívat analytickou 

evidenci v oblasti odpisů pro lepší přehlednost. 

V případě výměny komponenty se sníţí ocenění majetku nebo souboru majetku ve 

výši ocenění vyřazované komponenty a zároveň se zvýší ocenění majetku nebo souboru 

majetku ve výši ocenění nově zařazené komponenty. V případě, ţe komponenta není plně 

odepsána v době vyřazení, odepíše se zůstatková cena vyřazované komponenty do nákladů. 
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 Daňové odpisy majetku 3.2

Daňové odpisy plní funkci promítání hodnoty majetku do daňově uznatelných nákladů  

a optimalizaci daňového základu. Daňové odpisy majetku jsou vymezeny v  § 26 – 33a ZDP. 

Na rozdíl od účetních odpisů, kdy účetní jednotky jsou povinny uplatňovat účetní odpisy, 

odpisy daňové jsou pouze moţností. Poplatník není povinen, ale oprávněn daňově odpisovat 

majetek. ZDP umoţňuje poplatníkovi přerušit daňové odpisy v zájmu optimalizace daňové 

povinnosti.
19

 Pakliţe poplatník přeruší odpisování pro zdaňovací období a rozhodne se 

pokračovat v budoucím zdaňovacím období daňově odpisovat, musí navázat na postup 

odpisování, podle kterého postupoval před přerušením. 

Daňové odpisy majetku nemohou uplatnit poplatníci, kteří mají příjmy  

dle § 7 ZDP a § 9 ZDP, kteří uplatní výdaje stanovené procentem z příjmu.
20

 Daňové odpisy 

poplatník pouze eviduje, doba odpisování po dobu uplatňování výdajů procentem z příjmů se 

neprodluţuje. Stejně jako u účetních odpisů platí omezení pro majetek, který lze odepsat, platí 

i omezení pro daňové odpisování. ZDP definuje, který majetek nelze daňově odpisovat.  

 

Jedná se o majetek: 

 

 „bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou 

koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší  

40 000 Kč, 

 pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl 

plodonosného stáří, 

 hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení, 

 umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty 

muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových 

objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, 

popřípadě jiné fondy, 

 movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek, 

 hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, 

                                                 

19
 [7; § 26 odst. 8] 

20
 [7; § 7 odst.7 a dle § 9 odst. 4] 
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 inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního 

předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

 hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, 

a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude 

odpisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce, 

 hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době 

nabytí od daně darovací osvobozeno, 

 najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy  

o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné 

smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy nebo položky obdobného charakteru 

uplatňuje jiná osoba než vlastník“. [7; § 27] 

 

Dále nelze daňově odpisovat NM u poplatníků vedoucí daňovou evidenci. Hodnota 

NM se stává daňově uznatelným výdajem ihned v době pořízení majetku.  

ZDP neumoţňuje odpisovat goodwill, povolenky na emise skleníkových plynů
 
nebo 

preferenční limity, kterými jsou zejména individuální referenční limity mnoţství mléka, 

individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv. 

Všechen ostatní majetek lze daňově odepsat. Jednotlivé skupiny majetku a podmínky 

pro zařazení do HM, NM byly uvedeny v kapitole o majetku z daňového hlediska.  

Daňové odpisy majetku se vţdy zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Z toho důvodu 

mohou vzniknout poslední rok rozdíly v řádu korun v posledním roce odpisování, proto se 

doporučuje stanovit odpis majetku v posledním roce jako rozdíl sumy odpisů předešlých let 

se vstupní cenou majetku.  

Stejně jako u účetních odpisů i u daňových nelze v průběhu odpisování měnit 

metodiku odpisování.  

 Způsoby daňového odpisování 3.2.1

Pro správné vypočítání daňových odpisů je nejprve nutné správně zařadit HM do 

odpisových skupin dle přílohy č. 1 ZDP. Zařazením majetku do patřičné odpisové skupiny 

ZDP stanoví min. dobu odpisování, která je uvedena v tabulce. 
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Tab. č. 3.5 – Doba odpisování s přiřazením do odpisových skupin 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: ZDP, § 30 – vlastní zpracování 

 

„V případě, že nelze některý hmotný majetek zařadit do jedné z výše uvedených skupin 

přímo dle přílohy č. 1 k ZDP, platí, že majetek zatříděný podle Klasifikace stavebních děl  

CZ-CC vydané Českých statistickým úřadem se zařadí do odpisové skupiny 5 a ostatní hmotný 

majetek zatříděný podle Standardní klasifikace produkce se zařadí do opisové skupiny 2“. 

[5; str. 60] 

 

Pro výpočet daňových odpisů lze možno použít metody: 

 

 rovnoměrné odpisování, 

 zrychlené odpisování, 

 mimořádné daňové odpisy, 

 odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního 

záření. 

3.2.1.1 Rovnoměrné odpisování 

Rovnoměrné odpisy promítají hodnotu odpisovaného majetku do nákladů na dosaţení, 

zajištění a udrţení příjmů rovnoměrně v kaţdém roce, kromě prvního roku odpisování. Tento 

rozdíl vzniká díky rozdílné odpisové sazbě v prvním roce a roční odpisové sazbě v dalších 

letech odpisování.  

Základním parametrem pro výpočet rovnoměrných odpisů je určením roční odpisové 

sazby, která je definována v ZDP. Roční odpisové sazby jsou uvedeny v tabulce. 
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Tab. č. 3.6 – Koeficienty pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 20, 00 40, 00 33, 30 

2 11, 00 22, 25 20, 00 

3 5, 50 10, 50 10, 00 

4 2, 15 5, 15 5, 00 

5 1, 40 3, 40 3, 40 

6 1, 02 2, 02 2, 00 

Zdroj: ZDP, § 31 – vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.6 určuje, jaká odpisová sazba pro danou odpisovou skupinu náleţí 

v jednotlivých letech. Jedná se o odpisové sazby na většinu majetku definovaného 

 v příloze č. 1 ZDP.  

Poplatník má moţnost vyuţít zvýšení odpisu u určitého majetku, pakliţe je prvním 

vlastníkem majetku a splňuje další podmínky dle ZDP. Pokud se rozhodne vyuţít této 

moţnosti zvýšení odpisu, řídí se následujícími tabulkami: 

 

Tab. č. 3.7 - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 20 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 40, 00 30, 00 33, 33 

2 31, 00 17, 25 20, 00 

3 24, 40 8,40 10, 00 

Zdroj: ZDP, § 31 odst. 1 písm. b – vlastní zpracování 

Tyto sazby můţe uplatnit poplatník podnikající v oblasti zemědělství a lesnictví
21

.  

Tj. za minulé zdaňovací období činily příjmy z této činnosti více neţ 50 % z celkových 

příjmů. 

 

Tab. č. 3.8 - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 15 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 35, 00 32, 50 33, 30 

2 26, 00 18, 50 20, 00 

3 19, 00 9, 00 10, 00 

Zdroj: ZDP, § 31 odst. 1 písm. c – vlastní zpracování 

                                                 

21
 Dle Standardní klasifikace produkce (kód 29. 3.) 
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Tyto sazby můţe uplatnit poplatník pro majetek, jeţ slouţí k čištění a úpravu vod
22

. 

 

Tab. č. 3.9 - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 10 % 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

1 30, 00 35, 00 33, 33 

2 21, 00 19, 75 20, 00 

3 15, 40 9, 40 10, 00 

Zdroj: ZDP, § 31 odst. 1 písm. d – vlastní zpracování 

 

Tyto odpisové sazby můţe uplatnit poplatník, pouze pokud je prvním majitelem 

odpisovaného DM.   

 

Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování nelze pouţít u: 

 

 letadel, pokud jsou vyuţívána k jiné činnosti, neţ ţe provozují leteckou 

dopravu, leteckou školu na základě vydané koncese,  

 motocyklů a osobních automobilů, pokud jsou vyuţívány k jiné činnosti neţ ţe  

provozují silniční motorovou dopravu, taxisluţbu, autoškolu a nebo pokud se 

nejedná o osobní automobily v provedení sanitní a pohřební, 

 přístroje pro domácnost, jinde neuvedené
23

, 

 rekreační a sportovní čluny
24

. 

 

Rovnoměrné odpisy se vypočítají podle vzorce: 

 

                   
      

   
,                                     (3.8) 

kde: 

VC = vstupní cena, 

ROS = roční odpisová sazba za daný rok odpisování, v případě splnění podmínek 

pro zvýšený odpis v prvním roce, pouţije poplatník roční odpisové sazby pro zvýšený odpis 

v prvním roce odpisování. [7] 

                                                 

22
 Dle Standardní klasifikace produkce (kód 29. 24. 1.) 

23
 Dle Standardní klasifikace produkce (kód 29. 7.) 

24
 Dle Standardní klasifikace produkce (kód 35. 12.) 
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Společnost se rozhodla vyuţít této metody pro odpisování videoprocesoru a nevyuţila 

moţnosti zvýšení odpisu v prvním roce odpisování. Daňové odpisy se nerozlišují s přesností 

na měsíce jak tomu bylo u účetních odpisů, ale na celý rok, pokud nenastanou podmínky pro 

uplatnění pouze poloviny ročního odpisu. Daňové rovnoměrné odpisy se vypočítají dle 

vzorce (3.8) a podmínek, které jsou stanoveny v kapitole o daňových odpisech. 

 

Tab. č. 3.10 - Daňové rovnoměrné odpisy v letech 2009 - 2013 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 119 911 119 911 970 189 

2010 242 548 362 459 727 641 

2011 242 548 605 007 485 093 

2012 242 548 847 555 242 545 

2013 242 545 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 3.10 je patrna přesně stanovena doba odpisování, která činí 5 let. Protoţe 

se daňové odpisy nepočítají s přesností na měsíce, není potřeba krátit roční odpis v poměrné 

výši vlivem rozdílného data zařazení videoprocesoru do uţívání. Niţší odpis v 1. roce je 

způsoben pouţité rozdílné sazby pro1. rok odpisování, která vychází z tab. č. 3.6. 

Graf č. 3.7 - Vývoj odpisů při daňovém rovnoměrném odpisování v letech  

2009 - 2013 

 

Zdroj: Tab. č. 3.10 - Daňové rovnoměrné odpisy v letech 2009 - 2013 

 

Graf č. 3.7 znázorňuje konstantní výši daňových odpisů v kaţdém roce. Výkyv 

v prvním roce odpisování je zapříčiněný pouţitou rozdílnou sazbou v 1. roce, která činí 

11 a pro ostatní roky odpisování, která činí 22, 25. 
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Grafické vyjádření oprávek a zůstatkové ceny je uvedeno v příloze č. 6. 

3.2.1.2 Zrychlené odpisování 

Tato metoda odpisování majetku umoţňuje odepsat hodnotu majetku rychleji 

v prvních letech odpisování, neţ metoda rovnoměrných odpisů.  

 

ZDP pouţívá pro výpočet koeficienty pro zrychlené odpisování, jeţ udává následující 

tabulka: 

 

Tab. č. 3.11 - Koeficienty pro daňové zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

v prvním roce 

odpisování (K1) 

v dalších letech 

odpisování (K2) 

pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 41 50 

Zdroj: ZDP, § 32 odst. 1 – vlastní zpracování 

Zrychlené odpisy se počítají v prvním roce podle jiného vzorce a v druhém a dalších 

letech podle rozdílného vzorce. 

 

Zrychlený odpis v prvním roce se vypočítá podle vzorce: 

 

                                                                             
  

  
,                                         (3.9) 

kde: 

VC = vstupní cena, 

K1 = koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce. [7] 

 

Taktéţ u zrychlených odpisů můţe poplatník vyuţít moţnosti zvýšeného odpisu 

v prvním roce odpisování za stejných podmínek, jak jsem uvedl v části zabývající se 

rovnoměrnými daňovými odpisy. Poplatník nepočítá se zvýšenými koeficienty, ale zvýší si 

příslušnou procentní sazbou (10%, 15%, 20%) výsledný daňový odpis v prvním roce. 
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V dalších letech odpisování se zrychlený odpis vypočítá podle vzorce: 

 

                                                                          
    

     
                                 (3.10) 

kde: 

ZC = zůstatková cena majetku po prvním roce odepsáni, 

K2 = koeficient pro zrychlené odpisování v dalších letech odpisování, 

n = počet let, po které je uţ majetek odpisován. [7] 

 

Aplikace zrychlených odpisů na videoprocesor bez uplatnění zvýšení odpisu v prvním 

roce odpisování dle vzorce (3.9) v roce 2009 a vzorce (3.10) v dalších letech by se vyvíjela 

následovně: 

 

Tab. č. 3.12 - Daňové zrychlené odpisy v letech 2009 - 2013 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 218 020 218 020 872 080 

2010 348 832 566 852 523 248 

2011 261 624 828 476 261 624 

2012 174 416 1 002 892 87 208 

2013 87 208 1 090 100 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 3.12 ukazuje rychlejší vývoj výše odpisů při zrychleném odpisování. Hned 

v prvním roce odpisování je výše odpisů vyšší neţli v prvním roce odpisování při 

rovnoměrném odpisování.  

 

Graf č. 3.8 - Vývoj odpisů při daňovém zrychleném odpisování v letech  

2009 - 2013 

 

Zdroj: Tab. č. 3.12 - Daňové zrychlené odpisy v letech 2009 - 2013 
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Z grafu č. 3.8 jsou patrny data uvedené v tabulce č. 3.12, rostoucí výše odpisů 

v prvních dvou letech je zapříčiněna vysokou zůstatkovou cenou a vlivem změn koeficientů 

(z koef. 5 na koef. 6) pouţitých ve vzorcích pro výpočet zrychlených daňových odpisů. 

V roce 2012 a roce 2013 se stal roční odpis niţším, neţ při rovnoměrném způsobu odpisování 

ve stejném období. 

Grafické vyjádření oprávek a zůstatkové ceny je uvedeno v příloze č. 7. 

 

3.2.1.3 Mimořádné daňové odpisy 

Mimořádné daňové odpisy měly stimulovat poptávku po DM zařazeném  

v 1. a 2. odpisové skupině. Další z funkcí mimořádných odpisů bylo to, ţe v době ekonomické 

recese si mohli poplatníci efektivně sníţit svůj daňový základ a tím optimalizovat svou 

daňovou povinnost.  

Tyto odpisy se vztahují na DM pořízený v době od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Jelikoţ 

tyto odpisy se uţ nemohou uplatnit na pořízený DM, nebudou zevrubně rozebrány 

v bakalářské práci, pouze definuju způsoby odpisování DM pomocí mimořádných odpisů, 

jelikoţ mimořádné odpisy se stále uplatňují, v důsledku doby trvání odpisování.  

Pro uplatnění mimořádných odpisů musel být poplatník prvním majitelem, daňové 

odpisy se počítají s přesností na měsíce a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. Daňově 

odpisovat šlo od následujícího měsíce po měsíci, kdy vznikly podmínky pro mimořádné 

odpisy. 

DM zařazený v 1. odpisové skupině můţe poplatník odepsat rovnoměrně bez přerušení 

do výše vstupní ceny za dobu 12 měsíců. 

DM zařazený v 2. odpisové skupině můţe poplatník odepsat rovnoměrně bez přerušení 

do výše vstupní ceny po dobu 24 měsíců. Přičemţ prvních 12 měsíců můţe odepsat 60 % 

vstupní ceny a následujících 12 měsíců můţe odepsat zbylých 40 % ze vstupní ceny.  

U mimořádných odpisů nelze zahrnout TZ do vstupní ceny majetku. 

V případě, ţe by se společnost rozhodla vyuţít metody mimořádných odpisů 

 u videoprocesoru, výše odpisů by byla následující: 
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Tab. č. 3.13 - Daňové mimořádné roční odpisy v letech 2009 - 2010 

Rok Odpis (Kč) Oprávky (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

2009 654 060 654 060 436 040 

2010 436 040 1 090 100 0 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 3.13 vyplývá, ţe majetek zařazený do 2. odpisové skupiny lze odpisovat 

pouze po dobu2 let. Odpisy u této metody jsou ze všech metod daňového odpisování nejvyšší.  

 

Graf č. 3.9 - Vývoj odpisů při daňovém mimořádném odpisování v letech  

2009 – 2010 

 

Zdroj: Tab. č. 3.13 - Daňové mimořádné roční odpisy v letech 2009 - 2010 

 

Z grafu č. 3.9 vyplývá, ţe se metoda mimořádného odpisování promítne do daňově 

uznatelných nákladů v nejkratším čase ze všech moţných metod daňového odpisování a v co 

největším mnoţství. V 1. Roce odpisování je uplatněno jako daňově uznatelný odpis 60 % 

ze vstupní ceny a v roce 2010 je uplatněno jako daňově uznatelný odpis zbylých 40 % 

ze vstupní ceny videoprocesoru.  

 

Grafické vyjádření oprávek a zůstatkové ceny při mimořádných odpisech je uvedeno 

v příloze č. 8. 
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3.2.1.4 Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního 

záření 

Jedná se o nové ustanovení ZDP, které je platné od 1. 1. 2011. Tyto odpisy se mohou 

uplatnit pouze u HM k výrobě elektřiny.
25

 Odpisy se počítají s přesností na měsíce. Počátek 

odpisování je následující měsíc po měsíci, kdy vznikly podmínky pro odpisování HM. Odpisy 

se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. TZ zvyšuje vstupní cenu majetku, neprodluţuje 

se doba odpisování, ale doba odpisování TZ musí činit nejméně 120 měsíců. 

 

Odpisy DHM vyuţívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření se odpisují 

rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do výše vstupní ceny. 

 

Pro výpočet odpisu lze pouţít tyto vzorce: 

 

                                                            
  

   
,                                           (3.11) 

 

                                                              ,                                  (3.12) 

 

kde: 

VC = vstupní cena, 

n = počet měsíců, kdy lze odpisovat majetek ve zdaňovacím období. [7] 

 

Jelikoţ videoprocesor neslouţí k výrobě elektřiny ze slunečního záření, nelze uplatnit 

odpisy touto metodou. Z toho důvodu nebudou v této bakalářské práci tyto odpisy aplikovány 

na videoprocesor. 

 

Následující graf vyjadřuje srovnání oprávek dle pouţité metody odpisování 

videoprocesoru, zda byly splněny podmínky pro pouţití zvolené metody. 

 

 

                                                 

25
 Dle Standardní klasifikace produkce (kód 31. 10., 31. 20., 32. 10.) 
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Graf č 3.10 - Souhrnné vyjádření vývoje oprávek dle pouţité metody daňového 

odpisování 

 

Zdroj: Tab. č. 3.10; 3.12; 3.13 

 

Graf vyjadřuje souhrnný přehled, jak narůstaly oprávky videoprocesoru v čase dle 

pouţité metody daňového odpisování. V roce 2009 se oprávky rovnají odpisům v prvním roce 

odpisování a je zřejmé, ţe největší odpis činil u metody mimořádného odpisování majetku. 

V roce 2010 by videoprocesor byl metodou mimořádného odpisování jiţ zcela daňově 

odepsán a dosahoval hodnoty oprávek, které metoda rovnoměrná a zrychlená dosáhnou 

aţ v roce 2013, tzn. při úplném odepsání. 

 

Graf č. 3.11 - Souhrnné vyjádření vývoje zůstatkové ceny dle pouţité metody 

daňového odpisování 

 

Zdroj: Tab. č. 3.10; 3.12; 3.13 
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Z grafu je patrno, ţe největší hodnotu v čase si uchovává videoprocesor při metodě 

rovnoměrné, naopak při mimořádném způsobu odpisování ztrácí videoprocesor největší 

hodnotu. Mimořádné odpisy v tomto případě vůbec neplní funkci zobrazení opotřebení 

videoprocesoru, ale plní funkci největšího zahrnutí vstupní ceny do daňově uznatelných 

nákladů při uzávěrkových úpravách základu daně. 

 Odložená daň z příjmů 3.3

Rozdílné pojetí účetních a daňových odpisů sebou nese i vznik přechodných rozdílů
26

. 

Jakmile vzniknou přechodné rozdíly je nutno dle Českého účetního standartu pro podnikatele 

č. 003 účtovat o odloţené dani. „Jejím smyslem je přiřazení nákladů na daň z příjmů do 

správného účetního období a ve správné výši, a to bez ohledu na daňový zákon. 

 

O odložené dani jsou povinny také účtovat účetní jednotky, které: 

 tvoří konsolidační celek, 

 sestavují účetní uzávěrku v plném rozsahu“. [4; str. 242] 

 

Přechodné rozdíly mohou mít podobu: 

 Zdanitelných – tyto přechodné rozdíly vznikají za situace, kdy je účetní 

hodnota majetku vyšší neţ hodnota majetku daňová. Nejčastější situací je vyšší 

účetní zůstatková cena DM, neţ daňová zůstatková cena DM. V takovém 

případě účtujeme o odloţeném daňovém závazku. 

 

 Odčitatelných – tyto přechodné rozdíly vznikají za situace, kdy je účetní 

hodnota majetku nižší, neţ hodnota majetku daňová. V praxi můţe nastat tato 

situace v případě, kdy je niţší účetní zůstatková cena DM, neţ daňová 

zůstatková cena DM. V takovém případě účtujeme o odloţené daňové 

pohledávce. 

 

                                                 

26
 Přechodnými rozdíly se rozumí takové poloţky, které nejsou daňově uznatelnými v účetním období ve kterém 

byly zaúčtovány. 
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Výpočet se provádí na základě součinu zjištěného přechodného rozdílu a daňové 

sazby, která bude platná pro následující zdaňovací období. Pakliţe dojde ke změně sazby 

je nutné přepočítat dosavadní přechodné rozdíly.  

O odloţeném daňovém závazku je povinna účetní jednotka účtovat vţdy, o odloţené 

daňové pohledávce můţe účtovat, pakliţe v souladu se zásadou opatrnosti ví, ţe bude 

odloţená daňová pohledávka realizovatelná. 
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 Analýza dlouhodobého majetku v praxi Vsetínské nemocnice, 4

a. s. 

 Charakteristika obchodní společnosti 4.1

Obchodní firma:  Vsetínská nemocnice, a.s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo:  Havlíčkovo nábřeţí 600, 762 75 Zlín 

Kontaktní adresa:  Nemocniční 955, 755 32 Vsetín 

 

IČ:  26871068 

DIČ:  CZ26871068 

 

Fax:  +420 571 419 295 

Telefon:  +420 571 818 111 (informace – ústředna – vrátnice) 

Bankovní spojení:  Komerční banka Vsetín, č. ú. 29037851/0100 

E-mail:  nemocnice@nemocnice-vs.cz 

Webové stránky:  www.nemocnice-vs.cz 

 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vloţka 4830 

Zastoupena: MUDr. Martinem Metelkou, MBA, předsedou představenstva 

 

Vsetínská nemocnice, a. s. podniká v oblasti: 

 poskytování ambulantní péče, 

 lůţkové základní a specializované péče, 

 diagnostické péče, 

 léčebné péče, 

 preventivní a lékárenské péče a dalších sluţeb souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče v souladu s platnou právní úpravou, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 masérské, rekondiční a regenerační sluţby, 

 hostinská činnost, 
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 opravy silničních vozidel. [13] 

 

Základní kapitál 

 

Dne 11. prosince 2006 rozhodl Zlínský kraj jako jediný akcionář při výkonu 

působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a.s., který činil 

2.000.000,- Kč o částku 96 000 000,- Kč formou nepeněţitého vkladu podniku. Základní 

kapitál činí v úhrnu částku 98 000 000,- Kč. 

„Dne 8. ledna 2007 byla mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a.s. uzavřena 

smlouva o úpisu 96 ks kmenových listinných akcií Vsetínské nemocnice a.s. ve jmenovité 

hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii znějící na jméno.“ [13; str. 8] 

 Analýza dlouhodobého majetku  4.2

Finanční analýza je proces, při kterém dochází pomocí stanovených postupů 

k systematickému hodnocení získaných informací, které jsou vyhodnoceny pro potřeby 

společnosti. Finanční analýza umoţňuje vyjádřit jak celkovou, tak i dílčí majetkovou  

a finanční situaci podniku. Pomocí finanční analýzy je také moţno zkoumat strukturu majetku 

a jejich vývoj v čase.   

V bakalářské práci bude analyzován dlouhodobý majetek pomocí deterministické 

metody provádění finanční analýzy a to pomocí horizontální analýzy (analýza trendů)  

a pomocí vertikální analýzy (analýzy struktury). 

Hlavním zdrojem informací pro analýzu trendů a analýzu struktury je rozvaha. 

Rozvaha obsahuje informace o majetkové a kapitálové struktuře podniku, kde majetkovou 

strukturu tvoří aktiva podniku a kapitálovou strukturu tvoří pasiva. V rozvaze je uplatňován 

princip tzv. zlatého bilančního pravidla, které říká, ţe suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. 

V bakalářské práci budou pouţity rozvahy v plném rozsahu Vsetínské nemocnice, a. s. 

k období 31. 12 2009 a období 31. 12. 2010. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2009 je 

uvedena v příloze č. 9 a rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2010 je uvedena v příloze č. 10. 

 Horizontální analýza 4.2.1

Horizontální analýza sleduje jednotlivé meziroční změny vybraných ukazatelů. Změna 

můţe být vyjádřena buď o kolik procent se sledované sloţky majetku změnily oproti 
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minulému období, v tom případě se jedná o relativní změnu vybraného ukazatele, a nebo  

o kolik se změnily sledované sloţky majetku, v tom případě se jedná o absolutní změnu 

vybraného ukazatele. Horizontální analýza nebude provedena na DFM, protoţe společnost 

nedisponuje takovým majetkem. Sloţky majetku, které představují nulové hodnoty nebudou 

analyzovány. 

 

Tab. č. 4.1 – Horizontální analýza rozvahy za období 2009 a 2010 (v celých Kč) 

 Složka Položka rozvahy 
Rok Absolutní 

změna v Kč 

Relativní 

změna v % 2009 2010 

 _ Dlouhodobý 

majetek (A+B) 
124 476 261, 26 124 620 476, 43 144 215, 17 0, 12% 

A 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
474 039, 20 393 333, 20 -80 706, 00 -17, 03% 

A.1 Software 474 039, 20 393 333, 20 -80 706, 00 -17, 03% 

A.1.1 NIS – Staproakrod 428 086, 50 355 738, 50 -72 348, 00 -16, 90% 

A.1.2 Kam. systém 45 952, 70 37 594, 70 -8 358, 00 -18, 19% 

B 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 
124 002 222, 06 124 227 143, 23 224 921, 17 0, 18% 

B.1 Stavby 46 049 696, 06 45 365 102, 06 -684 594, 00 -1, 49% 

B.2 
Sam. mov. věci a 

soubory mov. věcí 
82 990 354, 00 83 266 585, 22 276 231, 22 0, 33% 

B.2.1 
Stroje, přístroje a 

zařízení 
49 774 973, 29 51 652 401, 05 1 877 427, 76 3, 77% 

B.2.2 
Dopravní 

prostředky 
2 310 187, 59 2 105 189, 16 -204 998, 43 -8, 87% 

B.2.3 Inventář  23 753 677, 91 22 723 869, 58 -1 029 808, 33 -4, 34% 

B.2.4 Ostatní 7 151 515, 21 6 785 125, 43 -366 389, 78 -5, 12% 

B.3 
Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek 
1, 00 1, 00 0, 00 0, 00% 

B.4 
Ned. dlouhodobý 

majetek 
247 014, 00 451 789, 95 204 775, 95 82, 90% 

B.5 

Oceňovací rozdíl 

k nabytému 

majetku 

-5 284 843, 00 -4 856 335, 00 428 508, 00 8, 11% 

Zdroj: Rozvaha v plném rozsahu 2009 a 2010; [14] – vlastní zpracování 

4.2.1.1 Vyhodnocení horizontální analýzy 

Dlouhodobý majetek se ve sledovaném období zvýšil o 0,12 %, coţ činí v absolutním 

vyjádření 144 215, 17 Kč. DNM se sníţil o 17, 03 % (80 706, 00 Kč) a DHM se zvýšil 

 o 0, 18 % (224 921, 17 Kč). K nejvýraznějším pohybům v rámci skupiny DHM 

(ale také i celého DM) došlo v poloţce nedokončeného dlouhodobého majetku dále jen 
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(NDM) a to o 82, 90% (204 775, 95 Kč). Nárůst o 82, 90 % je zapříčiněn, ţe k 31. 12 2009 

vykazovala poloţka NDM částku 247 014, 00 a k 31. 12. 2010 vykazovala poloţka NDM 

částku 451 789, 95 Kč. Částka pod poloţkou NDM k 31. 12. 2009 byla zapříčiněna  z důvodu, 

ţe klimatizační zařízení pro lékárnu v ocenění ve výši 68 514, 00 Kč a centralizace vybraných 

provozů – odd. patologie v ocenění ve výši 178 500, 00 Kč nebylo zařazeno do uţívání,  

viz příloha č.11. 

Částka pod poloţkou NDM k 31. 12. 2010 byla zapříčiněna z důvodu, ţe sonda na 

COS v ocenění ve výši 105 289, 95 Kč nebyla dodána, projektová dokumentace 

k DM  – patologie, v ocenění ve výši 168 000, 00 Kč (DM nebyl zařazen do uţívání) a dále se 

převáděla z roku 2009 poloţka centralizace vybraných provozů – odd. patologie v ocenění ve 

výši 178 500, 00 Kč, viz příloha č. 12.  

Poloţka stavby se sníţila o 1, 49 % (648 594, 00 Kč) vlivem účetních odpisů a také, 

ţe nebyla převedena do uţívání ţádná investice do staveb. Malé procentuální vyjádření změny 

je zapříčiněno dlouhou dobou účetního odpisování a z toho důvodu se poloţka stavby sniţuje 

meziročně o malé hodnoty. 

Poloţka jiný dlouhodobý majetek nevykazovala ve sledovaném období ţádnou 

změnu a zůstala ve stejné výši. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se zvýšil o 8, 11 % (428 508, 00 Kč). I kdyţ 

se oceňovací rozdíl zvýšil, stále zůstává hodnota záporná. Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku vznikl ke dni 1. května 2007, kdy Zlínský kraj jako jediný vlastník, vloţil do účetní 

jednotky podnik. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (dále jen sam. mov. věci a soubory 

sam. mov. věcí) se v úhrnu zvýšily o 0, 33 % (276 231, 22 Kč). Poloţku sam. mov. věci 

a soubory sam. mov. věcí tvoří dílčí podsloţky, které se vyvíjely v letech 2009 a 2010 

následovně: poloţka stroje, přístroje a zařízení se meziročně zvýšila o 3, 77 %  

(1 877 427, 76 Kč) vlivem nakoupených nových zdravotnických přístrojů. Dopravní 

prostředky se meziročně sníţily o 8, 87 % (204 998, 43 Kč). Daný klesající trend 

v dopravních prostředcích je způsoben omezením nákupu nových automobilů (sanitek),  

a jejich zastaráváním a opotřebením, které vyjadřují účetní odpisy. Inventář se meziročně 

sníţil o 4, 34 % (1 029 808, 33 Kč). Do poloţky ostatní v rámci samostatných movitých věcí 

a souboru movitých věcí se zařazují poloţky, které nesplní kritéria pro zařazení do daných 

podskupin. I tato poloţka se meziročně sníţila o 5, 12 % (366 389, 78 Kč).  
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Software se v letech 2009 - 2010 sníţil o 17, 03 % (80 706, 00 Kč), tím se o stejnou 

částku sníţil i celý DNM, protoţe software tvoří jedinou sloţku DNM. 

 Vertikální analýza  4.2.2

Vertikální analýza sleduje změny ve struktuře majetku. Doplňuje analýzu horizontální 

a spolu tvoří jeden ucelený celek analyzování jednotlivých sloţek majetku. Vertikální analýza 

DM je zaloţena na výpočtu procentního podílu jednotlivých sloţek DM na celkovém objemu 

DM. Při vertikální analýze budou zkoumány pouze poloţky náleţící do DM. Z analýzy budou 

vyloučeny sloţky DM, které neobsahují ţádné ocenění. Nulové poloţky analýzu neovlivní. 

Nevýhodou vertikální analýzy je to, ţe pracuje pouze s údaji za jedno období. Z toho důvodu 

budou provedeny analýzy za jednotlivé období (tj. 2009 a 2010), aby byly zřejmé změny 

struktury majetku.  

 

Tab. č. 4.2 – Vertikální analýza rozvahy za období 2009 a 2010 (v celých Kč) 

Složka Položka rozvahy 

Rok 

2009 2010 

v Kč v % v Kč v % 

_ Dlouhodobý majetek 

(A+B) 
124 476 261, 26 100, 00% 124 620 476, 43 100, 00% 

A 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
474 039, 20 0, 38% 393 333, 20 0, 32% 

A.1 Software 474 039, 20 100, 00% 393 333, 20 100, 00% 

A.1.1 NIS-Staproakrod 428 086, 50 90, 31% 355 738, 50 90, 44% 

A.1.2 Software-kam. Systém 45 952, 70 9, 69% 37 594, 70 9, 56% 

B 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
124 002 222, 06 99, 62% 124 227 143, 23 99, 68% 

B.1 Stavby 46 049 696, 06 37, 14% 45 365 102, 06 36, 52% 

B.2 
Sam. movité věci a 

soubory movitých věcí 
82 990 354, 00 66, 93% 83 266 585, 22 67, 03% 

B.2.1 Stroje, přístroje a zařízení 49 774 973, 29 59, 98% 51 652 401, 05 62, 03% 

B.2.2 Dopravní prostředky 2 310 187, 59 2, 78% 2 105 189, 16 2, 53% 

B.2.3 Inventář 23 753 677, 91 28, 62% 22 723 869, 58 27, 29% 

B.2.3 Ostatní  7 151 515, 21 8, 62% 6 785 125, 43 8, 15% 

B.3 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek(výp. technika) 
1, 00 0, 00% 1, 00 0, 00% 

B.4 
Nedokončený dlouhodobý 

majetek 
247 014, 00 0, 20% 451 789, 95 0, 36% 

B.5 
Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 
-5 284 843, 00 -4, 26% -4 856 335, 00 -3, 91% 

Zdroj: Rozvaha v plném rozsahu 2009 a 2010; [14] – vlastní zpracování 
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4.2.2.1 Vyhodnocení vertikální analýzy 

Z vertikální analýzy vyplývá, ţe podíl DNM na celkovém objemu DM klesl z hodnoty 

0, 38% na hodnotu 0, 32 %, naopak podíl DHM vzrostl z hodnoty 99, 62 % na hodnotu  

99, 68 %. Pokles podílu DNM na celkovém DM je způsoben zvýšením DHM a sníţením 

DNM. Z důvodu, ţe Software NIS-Staproakord
27

 a software pro kamerový systém netvoří 

významnou poloţku k celkovému objemu DM, nárůst poloţky softwaru v řádu desetitisíců by 

znamenal zvýšení podílu na DM maximálně o několik % bodů, i tak by DNM tvořil jen malou 

část DM. Jelikoţ DNM tvoří pouze dva výše zmíněné softwary, vývoj daných softwaru je 

přímo úměrný vývoji  DNM jako celku. Následující graf znázorňuje podíl jednotlivých 

softwarů na celkovém objemu DNM k 31. prosinci 2010.  

 

Graf č. 4.1 – Podíl softwarů na DNM k 31. 12. 2009 

 

Zdroj: Tab. č. 4.2 – Vertikální analýza rozvahy za období 2009 a 2010 

 

Největší podíl na DHM zaujímají rámci sam. mov. věcí a soubor sam. mov. věcí, který 

v roce 2009 činil 66, 93 % a v roce 2010 vzrostl na hodnotu 67, 03 %. V rámci skupiny sam. 

mov. věcí a souboru sam. mov. věcí tvoří největší podíl stroje, přístroje a zařízení, který 

v roce 2009 činil 59, 98 % a v roce 2010 činil podíl 62, 03 %, kde jako jediná poloţka zvýšila 

svůj podíl v rámci skupiny sam. mov. věcí a souboru sam. mov. věcí. Nárůst dané poloţky byl 

                                                 

27
 Software NIS-Staproakord je nemocniční informační systém, který slouţí k provozování jednotlivých 

zdravotnických středisek, komunikaci mezi nimi a centralizaci zdravotnických dokumentů. 

90% 
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zapříčiněn nákupem nových zdravotnických zařízení a přístrojů. Nejniţší podíl v rámci sam. 

mov. věcí a souboru sam. mov. věcí tvoří dopravní prostředky, a to v roce 2009 2, 78 % a 

v roce 2010 činil podíl jen 2, 53 %. Podíl jednotlivých sloţek sam. mov. věcí a souboru sam. 

mov. věcí znázorňuje následující graf. 

 

Graf č. 4.2 - Struktura sam. mov. věcí a souboru sam. mov. věcí k 31. prosinci 2010 

 

Zdroj: Tab. č. 4.2 – Vertikální analýza rozvahy za období 2009 a 2010 

 

Z grafu je patrno, ţe největší podíl sam. mov. věcí a souboru sam. mov. věcí mají 

stroje, přístroje a zařízení (62 %), druhý největší podíl má inventář (27 %). Inventář zahrnuje 

veškeré vybavení nábytkem v prostorech kanceláří, chodeb, kuchyní atd. Nejmenší podíl 

zaujímají dopravní prostředky (3 %) vlivem zastaralosti vozového parku. 

 Jedna z dalších významných poloţek co se týká struktury DHM jsou stavby. Stavby 

tvořily v roce 2009 37, 14 % DHM a v roce 2010 činil podíl na DHM 36, 52 %. Klesající 

podíl byl zapříčiněn tím, ţe společnost nezařadila do uţívání ţádnou investici do staveb  

a projevovaly se pouze účetní odpisy staveb, které sniţují hodnotu vykazovanou v rozvaze.  
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 Závěr 5

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku dlouhodobého majetku ve vybrané 

společnosti. Tato problematika je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o členění 

dlouhodobého majetku, jeho oceňování, pořizování, způsobech vyřazování z evidence  

a další problematiky týkající se dlouhodobého majetku. 

Další kapitola navazuje na předcházející kapitolu o dlouhodobém majetku, a to jeho 

odpisováním. Odpisy jsou prostředkem, kterým je podnikatelským subjektům umoţněno 

rozloţit poměrně vysokou hodnotu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  

do delších časových období. Na odpisy lze pohlíţet z hlediska účetního a daňového, a stejná 

metodika je uvedena i v bakalářské práci. Celá kapitola je logicky členěna do jednotlivých 

podkapitol týkajících například kdo můţe uplatňovat odpisy, platných metod odpisování  

a postupy výpočtu. K jednotlivým způsobům jsou uvedeny jednotlivé příklady odpisování na 

vybraném DHM (videoprocesor PENTAX HI LINE EPK-i). Z jednotlivých způsobů 

odpisování DM vyplývá doporučení zvolit pro obdobný druh majetku jako je videoprocesor 

účetní zpomalené odpisy a nikoli rovnoměrné, jak tomu bylo doposud. Právě účetní 

zpomalené odpisy nejpřesněji vystihují opotřebení daného DM. 

Z rozdílného pojetí účetních a daňových odpisů plynou i přechodné rozdíly, které 

vedou ke vzniku odloţené dani z příjmů, jeţ je také v bakalářské práci zmíněna.  

V poslední kapitole bakalářské práce  je řešena analýza dlouhodobého majetku ve 

Vsetínské nemocnici, a. s.. Dlouhodobý majetek byl analyzován deterministickou metodou,  

a to zejména analýzou trendů DM a analýzou struktury DM. Z analýzy struktury DM vyplývá, 

ţe se struktura majetku ve sledovaném období výrazně neměnila. Jednotlivé sloţky majetku si 

zanechaly konstantní podíl na daných skupinách DM.  

Z analýzy trendu DM lze zpozorovat neustále se sniţující hodnotu NM vlivem 

oprávek. Naopak HM vzrostl a to zejména v důsledku nakoupení nových lékařských strojů, 

přístrojů a zařízení. Z toho vyplývá, ţe společnost investuje do svého zdravotnického 

vybavení, coţ je nezbytné pro poskytování kvalitní zdravotní péče.  

Doporučil bych zabývat se tématem zastaralosti vozového parku a jeho obnovy, 

protoţe poloţka dopravních prostředků meziročně klesla v % vyjádření vlivem oprávek 

(opotřebení) o největší hodnotu (8, 87 %) v rámci HM.  

.
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