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ABSTRAKT 
Diplomová práce zahrnuje srovnání z hlediska ú etního a da ového dopadu technického 

zhodnocení a oprav na hospoda ení ve spole nosti TRISIA, a.s. a nejmenované akciové 

spole nosti podnikající na území Slovenské republiky. Úvodní ást práce zachycuje vymezení 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jak z hlediska ú etního, tak da ového. 

Pozornost je dále zam ena na oblast technického zhodnocení a opravy a udržování majetku. 

Na názorných p íkladech v praktické ásti je popsána problematika ú tování technického 

zhodnocení a oprav majetku. Pro v tší p ehlednost je ú tování zachyceno v tabulkách. 

Záv re ná ást práce je v nována zjišt ným ú etním a da ovým dopad m na hospoda ení 

obou spole ností v daných státech a následné vyhodnocení, které z celkové problematiky 

diplomové práce vyplynulo. Cílem p edložené diplomové práce je porovnání s právní úpravou 

jiného vybraného lenského státu EU. 

Klí ová slova 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; po izování; oce ování, za azování; odpisování 

a vy azování majetku; technické zhodnocení; rekonstrukce a modernizace majetku; opravy 

a udržování; ú etní a da ový dopad. 

ABSTRACT 
The thesis involves the comparison in terms of accounting and tax impact of technical 

improvements and repairs on the management of the joint-stock company TRISIA 

and of another unnamed joint-stock company doing business in the Slovac Republic. 

The introductory part of the thesis depicts the definition of tangible and intangible assets in 

terms of both accounting and tax. Attention is also focused on the technical improvements and 

repairs and maintenance of property. The illustrative examples in the practical part outline the 

probléme of accounting for leasehold improvements and repairs of property. In order 

to ensure charity, the accounting is decribed in charts and tables. The final part of the thesis 

is devoted to the identified accounting and tax implications for the management of both 

companies in those states the subsequent evaluation of the overall problem shown 

in the thesis. The aim of this thesis is to compare the legislation in our country 

with the legislation of another selected European Union member state. 

Key words 
Tangible and intangible assets; acquisition, valuation, classification; depreciation and asset 

disposals; technical improvements; reconstruction and modernization of fixed assets; repairs 

and maintenance; accounting and tax implications. 
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Úvod 

 

Dlouhodobý majetek p edstavuje jednu z nejd ležit jších složek aktiv každé ú etní 

jednotky. Nakládání s dlouhodobým majetkem z pohledu ú etního a da ového hlediska 

p edstavuje významný souhrn inností, které zahrnují jak oblast správného vymezení 

a ocen ní dlouhodobého majetku, tak oblast správného promítnutí náklad  spojených s jeho 

po ízením do výsledku hospoda ení.  

 

Obsahem mé diplomové práce je srovnání technického zhodnocení a oprav majetku 

z hlediska ú etních p edpis  a z hlediska Zákona o daních z p íjm  (dále jen „ZDP) 

na hospoda ení podnik  v eské republice (dále jen „ R“) a Slovenské republice (dále jen 

„SR“). Ve své práci jsem se v novala dlouhodobému majetku jak hmotnému, 

tak nehmotnému. Majetek vyžaduje neustále pot ebu oprav a údržby tak, aby mohl plnit svou 

funkci. Problematika uplat ování náklad  (výdaj ) p i uskute ování oprav, udržování, 

rekonstrukcí a modernizací majetku je rozsáhlou tematickou oblastí v ú etní a da ové praxi. 

Da ový a ú etní dopad jsem zachytila na názorných p íkladech u ú etních jednotek – 

obchodní spole nosti TRISIA, a.s. a nejmenované obchodní spole nosti podnikající 

na Slovensku. Diplomová práce vychází z poznatk  nejen teoretických, ale zárove  

praktických. Je psána v souladu s právními p edpisy platnými ke dni 31. 12. 2010. íselné 

údaje v jednotlivých p íkladech byly pozm n ny.  

 

Abych mohla porovnávat dlouhodobý majetek jak z hlediska ú etního, tak z hlediska 

da ového v obou státech a vyhodnotit dopady do hospoda ení daných spole ností, vymezím 

si nejd íve základní pojmy. O tom pojednává kapitola . 1. - Dlouhodobý majetek - vymezení 

z hlediska ú etních a z hlediska „ZDP“ v rámci  eské republiky a kapitola . 2. -

Dlouhodobý majetek - vymezení z hlediska ú etních a z hlediska „ZDP“ v rámci 

 Slovenské republiky. V kapitole . 3. - Praktické p íklady technického zhodnocení a oprav 

majetku v daných státech – ú etní a da ový dopad na hospoda ení podniku, je na souvislých 

p íkladech názorn  popsána problematika technického zhodnocení a oprav. Ú tování 

v jednotlivých zemích jsem pro p ehlednost zachytila v tabulkách. V záv re ném zhodnocení 

jsem se snažila popsat podstatné rozdíly v hospoda ení obou spole ností nejen po stránce 

ú etní, ale zárove  i da ové. 
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1. Dlouhodobý majetek – vymezení z hlediska ú etního a z hlediska da ového 

v rámci eské republiky 

1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska ú etních 

p edpis  
 

Za dlouhodobý nehmotný majetek jsou považovány: 

 

1) z izovací výdaje, tj. souhrn výdaj , vynaložených na založení ú etní jednotky do okamžiku 

jejího vzniku (zápisu do obchodního rejst íku): výdaje notá i, soudní poplatky. Z izovací 

výdaje se ú etn  odpisují nejvýše po dobu 5 let. Z izovacími výdaji nejsou zejména výdaje 

na po ízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje související 

s p em nou spole nosti nebo družstva,  

2) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, vytvo ené vlastní inností za ú elem obchodování 

s nimi, nebo nabyté od jiných osob,  

3) software – nabytý od jiných osob (k vlastnímu užití), nebo vytvo ený vlastní inností 

za ú elem obchodování s ním, 

4) ocenitelná práva, kterými jsou zejména p edm ty pr myslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tv r í innosti a práva podle zvláštních právních p edpis  za podmínky, 

že byly vytvo eny vlastní inností za ú elem obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob,  

5) goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi ocen ním podniku nebo jeho ásti ve smyslu 

obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo ocen ním majetku a závazk , 

v rámci p em n spole nosti (s výjimkou zm ny právní formy) a souhrnem jeho individuáln  

p ecen ných složek majetku, sníženým o p evzaté závazky. Goodwill se ú etn  odpisuje 

rovnom rn  60 m síc  od nabytí podniku nebo jeho ásti nebo od rozhodného dne p em ny 

do náklad . Záporný goodwill se ú etn  odepisuje rovnom rn  60 m síc  od nabytí podniku 

nebo jeho ásti nebo od rozhodného dne p em ny do výnos . Goodwill je dlouhodobým 

nehmotným majetkem vždy bez ohledu na výši jeho ocen ní, 

6) povolenky na emise, kterými jsou povolenky na emise skleníkových plyn  p edstavující 

majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele za ízení vypustit do ovzduší v daném 

kalendá ním roce ekvivalent tuny CO2, jednotky snížení emisí a ov eného snížení emisí 
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z projektových inností a jednotky p id leného množství, povolenka je dlouhodobým 

nehmotným majetkem vždy bez ohledu na výši jejího ocen ní, 

7) preferen ní limity – individuální referen ní množství mléka, individuální produk ní kvóty 

a individuální limit prémiových práv, vždy bez ohledu na výši jejího ocen ní, u prvního 

držitele t chto preferen ních limit  jsou ocen ny a za azeny mezi dlouhodobý nehmotný 

majetek pouze v p ípad , pokud náklady na získání informace o jejich ocen ní reproduk ní 

po izovací cenou nep evýší její významnost. 

Pro za azení uvedených položek mezi dlouhodobý nehmotný majetek musí být spln ny 

sou asn  následující podmínky: 

- doba použitelnosti delší než 1 rok – dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou 

je majetek využitelný pro sou asnou nebo uchovatelný pro další innost nebo m že 

sloužit jako podklad nebo sou ást zdokonalovaných nebo jiných postup  a ešení 

v etn  doby ov ování nehmotných výsledk , 

- p ekro ení výše stanovené hodnoty ocen ní (s výjimkou goodwillu, povolenek 

na emise skleníkových plyn  a preferen ních limit ), výši tohoto ocen ní rozhodnou 

pro vymezení dlouhodobého nehmotného majetku si ú etní jednotka stanoví sama, 

hodnotová hranice 60 000 K  daná „ZDP“ jako limitní hodnota ocen ní není 

z ú etního hlediska závaznou.1 

 

1.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska da ových 

p edpis  

V da ových a ú etních p edpisech lze rozlišovat dvojí terminologii. Zatímco ú etní 

p edpisy používají pojem „dlouhodobý nehmotný majetek“, „ZDP“ používá pouze pojem 

„nehmotný majetek“ a „hmotný majetek“. 

Vymezení nehmotného majetku p ebírá „ZDP“ zcela z ú etních p edpis , zejména z § 6 a 

§ 47 vyhlášky . 500/2002 Sb. a eského ú etního standardu . 013. 

                                                 
1 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv: Abeceda ú etnictví pro podnikatele.  8. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2010, str. 60-61. 
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Na rozdíl od ú etních p edpis  „ZDP“ jednozna n  stanovuje minimální vstupní cenu 

a dobu použitelnosti majetku a dále pevn  stanovuje dobu odepisování.2  

Mezi nehmotný majetek, který lze pro ú ely „ZDP“ odpisovat, tak v sou asné dob  náleží: 

z izovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, 

ocenitelná práva, 

jiný majetek, který je veden v ú etnictví jako nehmotný majetek vymezený 

zákonem o ú etnictví, pokud: 

a) byl nabyt: 

úplatn , 

vkladem spole níka nebo tichého spole níka nebo lena družstva, 

p em nou, 

darováním nebo zd d ním nebo 

byl vytvo en vlastní inností za ú elem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému 

poskytování a 

b) jeho vstupní cena je vyšší než 60 000 K  a 

c) doba použitelnosti („ZDP“ definována shodn  s ú etními p edpisy) je delší než 1 rok.3  

Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje: 

- majetek, s výjimkou majetku vytvo eného vlastní inností po izovací cenou, za kterou 

byl majetek po ízen v etn  náklad  souvisejících s jeho po ízením, 
- majetek vytvo ený vlastní inností vlastními náklady, 

- majetek v p ípad  bezúplatného nabytí anebo majetek, kdy vlastní náklady na jeho 

vytvo ení nelze zjistit, reproduk ní po izovací cenou.4 

                                                 
2  PORADCE, s.r.o.: Dan  a ú etnictví, m sí ník, ro ník III. eský T šín, 2008, . 6, str. 37. 
3  PELC, V.: Da ové odpisy 2009-2010.  827.publikace. Praha: Nakladatelství LINDE, 2009, str. 34. 
4  PORADCE, s.r.o.: Dan  a ú etnictví, m sí ník, ro ník III. eský T šín, 2008, . 6, str. 39. 
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V p ípad  srovnání da ových p edpis  s ú etními, je pot eba konstatovat, že p i vymezení 

jednotlivých kategorií majetku nehmotné povahy není významn jších rozdíl . I p es tuto 

pom rn  výraznou obsahovou shodu je však nutno upozornit na skute nost, že nehmotný 

majetek je vlivem p esného definování limitu vstupní ceny „ZDP“ vymezen úžeji. Další 

odlišnost lze dohledat ve skute nosti, že za nehmotný majetek není pro ú ely „ZDP“ 

považován goodwill (do základu dan  je promítán pouze v omezeném okruhu p ípad , 

a to zcela jiným zp sobem, stanoveným v § 23 odst. 15 „ZDP“) ani povolenky na emise 

a preferen ní limity.5 
 

 

1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

1.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska ú etních 

p edpis  
 

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku z ú etního hlediska provádí v návaznosti 

na Zákon o ú etnictví § 7 vyhlášky . 500/2002 Sb. Na základ  tohoto ustanovení 

se za dlouhodobý hmotný majetek považují6: 

 

a) pozemky bez ohledu na výši ocen ní, pokud nejsou zbožím, 

b) stavby v etn  budov, d lní díla a d lní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební 

díla podle zvláštních právních p edpis , otvírky nových lom , pískoven a hliniš , 

technické rekultivace, pokud zvláštní právní p edpis nestanoví jinak, byty a nebytové 

prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního p edpisu, 

c) samostatné movité v ci a soubory movitých v cí: 

- p edm ty z drahých kov  bez ohledu na výši ocen ní, 

- samostatné movité v ci se samostatným technicko-ekonomickým ur ením s dobou 

použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocen ní ur ené ú etní jednotkou, 

d) p stitelské celky trvalých porost : 

- ovocné stromy nebo ovocné ke e vysázené na souvislém pozemku o vým e 

nad 0,25 hektaru v hustot  nejmén  90 strom  nebo 1000 ke  na 1 hektar, 
                                                 
5 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv: Abeceda ú etnictví pro podnikatele.  8. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2010, str. 62-63. 
6  VALOUCH, P.: Ú etní a da ové odpisy 2010. 5.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, str. 10. 
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- trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, 

e) dosp lá zví ata a jejich skupiny - obsahuje dosp lá zví ata a jejich skupiny (nap íklad 

stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocen ní ur ené ú etní 

jednotkou, 

f) jiný dlouhodobý hmotný majetek: 

- ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich ásti koupené jako sou ást 

pozemku po 1. 1. 1997 v rozsahu vymezeném geologickým pr zkumem,  

- um lecká díla, která nejsou sou ástí stavby,  

- sbírky, movité kulturní památky, p edm ty kulturní hodnoty a obdobné movité v ci, 

stanovené zvláštními právními p edpisy, pop . jejich soubory.7 

 

Z hlediska ú etních p edpis  tedy platí, že v p ípad  majetku, který není automaticky 

dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocen ní (pozemky, stavby, goodwill atd.), není 

jednozna n  stanoven limit vstupní ceny, od n hož by ú etní jednotka byla povinna 

automaticky za adit nap . po íta e, inventá , software, apod. s dobou použitelnosti delší než 1 

rok do dlouhodobého majetku. Ú etní p edpisy jí dovolují stanovit si výši ocen ní t chto 

majetkových položek ve svém vnit ním ú etním p edpisu a p ikazují jí pouze p ihlédnout 

k principu významnosti, v rného a poctivého zobrazení majetku.8 

 

 

1.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska da ových 

p edpis  
 

Z hlediska „ZDP“ se hmotným majetkem rozumí: 

 

a) samostatné movité v ci, pop ípad  soubory movitých v cí se samostatným technicko-

ekonomickým ur ením, jejíchž vstupní cena je vyšší než 40 000 K  a mají provozn -

technické funkce delší než jeden rok, 

b) budovy, domy, a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním zákonem 

. 72/1994 Sb., § 2 písm. f)9, 

                                                 
7 Vyhláška . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení . 563/1991 Sb., Zákona o ú etnictví. 
8 VALOUCH, P.: Ú etní a da ové odpisy 2010. 5.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, str. 11. 
9 Zákon . 72/1994 Sb. - Zákon o vlastnictví byt . 
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c) stavby, s výjimkou provozních d lních d l, drobných staveb na pozemcích ur ených 

k pln ní funkcí lesa, sloužících k zajiš ování provozu lesních školek nebo k provozování 

myslivosti, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 30 m2  a výšku 5 m, oplocení 

sloužícího k zajiš ování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou, 

d)  p stitelské celky trvalých porost  s dobou plodnosti delší než 3 roky: 

 - ovocné stromy vysazené na souvislém pozemku o vým e nad 0,25 ha v hustot  nejmén  

90 strom  na 1 ha,  

 - ovocné ke e vysazené na souvislém pozemku o vým e nad 0,25 ha v hustot  nejmén  

1000 ke  na 1 ha,  

 - chmelnice a vinice,  

e) dosp lá zví ata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 K , 

f)  jiný majetek, kterým rozumíme: 

 - technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lom , pískoven a hliniš , pokud 

nezvyšuje vstupní cenu a z statkovou cenu, s výjimkou uvedenou 

v § 29 odst.1 písm. f) „ZDP“, 

 - technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

 - výdaje hrazené nájemcem,  které  podle zvláštních  p edpis  tvo í sou ást ocen ní 

hmotného majetku pronajatého formou finan ního pronájmu s následnou koupí najatého 

majetku, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouv  p evýší u movitého majetku 

hodnotu 40 000 K .10 
 

 

1.3. Po izování dlouhodobého majetku 
 

Evidence dlouhodobého majetku se zachycuje v ú tové t íd  0–Dlouhodobý majetek. 

Po izování dlouhodobého majetku se ú tuje na ú et 041–Nedokon ený dlouhodobý nehmotný 

majetek nebo ú et 042–Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení 

do užívání v etn  výdaj  spojených s jeho po ízením (nap . p íprava a zabezpe ení). 

Dlouhodobý majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho po ízením, je možno ú tovat 

p ímo na p íslušné ú ty ú tové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek nebo ú tové 

skupiny 02–Dlouhodobý hmotný majetek. 

                                                 
10 PORADCE, s.r.o.: Dan , ú etnictví, vzory a p ípady, m sí ník,  eský T šín, 2009, . 11, str. 7. 
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Tab. 1.3.1 Návrh ú tového rozvrhu (majetek) 

Ú et Název 
Ú tová skupina 01–Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 Z izovací výdaje 
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 Software 
014 Ocenitelná práva 
015 Goodwill 
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

Ú tová skupina 02–Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
021 Stavby 
022 Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 
025 P stitelské celky trvalých porost  
026 Základní stádo a tažná zví ata 
027 Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  

Ú tová skupina 03–Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
031 Pozemky 
032 Um lecká díla a sbírky 

 
 

Dlouhodobý majetek m že být po izován n kolika zp soby: 

 

koupí, 

vytvo ením vlastní inností, 

nabytím práv k výsledk m duševní tvo ivé innosti,  

bezúplatnou formou (zd d ním, darováním), 

vkladem p ijatým od jiné osoby, 

p evodem podle zvláštních právních p edpis , 

p e azením z osobního užívání do podnikání (pouze v p ípad  fyzických osob). 

 

Správné identifikace t chto zp sob  po ízení dlouhodobého majetku jsou rozhodující 

pro správné ocen ní a techniku ú tování. 
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1.4. Oce ování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je v souladu se Zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, oce ován 

po izovací cenou, reproduk ní cenou a vlastními náklady. Zákon . 586/1992 Sb., o daních 

z p íjm , používá pro p ípad ocen ní dlouhodobého hmotného majetku pojem vstupní cena.11 

Vstupní cenou dlouhodobého majetku se rozumí: 

1) po izovací cena, je-li po ízen úplatn , 

2) vlastní náklady, je-li po ízen nebo vyroben ve vlastní režii, 

3) hodnota nesplacené pohledávky zajišt né p evodem práva, a to u hmotného movitého 

majetku, který z stává ve vlastnictví v itele, 

4) reproduk ní po izovací cena12 v ostatních p ípadech zjišt ná podle zvláštního právního 

p edpisu, 

5) p i nabytí majetku zd d ním nebo darováním cena stanovená pro ú ely dan  d dické, 

6) hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 dokon eného po ínaje 1. lednem 2001 

na hmotném majetku, jehož ú etní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 

písm. v) bodu 1, zvýšená o ocen ní tohoto odpisovaného hmotného majetku.13 

 

1.5. Za azování dlouhodobého majetku 
 

V souladu s ú etními p edpisy je nutno majetek p ed zahájením jeho odepisování 

tzv. uvést do stavu zp sobilého k užívání. Teprve tímto okamžikem se po izované aktivum 

stane dlouhodobým majetkem se všemi d sledky. Daný okamžik je tedy rozhodný 

jak pro p esné ur ení vstupní ceny, tak i pro okamžik možného zahájení odepisování. 

 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává po izovaný majetek uvedený do stavu 

zp sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon ení po izovaného majetku a spln ní 

stanovených funkcí a povinností stanovených právními p edpisy pro jeho užívání. Obdobn  

se postupuje i v p ípad  technického zhodnocení. 

                                                 
11 BUCHTOVÁ, J.: Programová u ebnice podvojného ú etnictví. 10. vyd. Ostrava: Nakladatelství MIRAGO, 
2004, str. 81. 
12 Reproduk ní po izovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek po ízen v dob , kdy se o n m ú tuje. 
13 § 29 odst. 1) Zákon . 586/1992 Sb., ze dne 1. 1. 1993 o daních z p íjm . 
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Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají po izované v ci uvedené do stavu 

zp sobilého k užívání, kterým se rozumí dokon ení v ci a spln ní technických funkcí 

a povinností stanovených zvláštními právními p edpisy pro užívání. Obdobn  se postupuje 

i v p ípad  technického zhodnocení. 

 

Požadavky kladené na okamžik možného za azení po izovaného majetku mezi majetek 

dlouhodobý jsou tedy vymezeny jednozna n . K majetku tak nelze p istupovat jako 

k „dokon enému“ a plnohodnotnému do doby, než jsou veškeré povinnosti vymezující 

podmínky pro provoz, resp. užívání majetku spln ny.14 

 

Za azení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání je uvedeno 

v následující tabulce. 

 

Tab. 1.5.1 Za azení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Operace Strana MD ú tu Strana D ú tu 
Za azení dlouhodobého nehmotného majetku 

po jeho uvedení do stavu zp sobilého k užívání 

 

01x 

 

041 

Za azení dlouhodobého hmotného majetku 

po jeho uvedení do stavu zp sobilého k užívání 

 

02x, 03x 

 

042 

 

 

1.6. Odepisování dlouhodobého majetku 
 

Odepisováním se rozumí zahrnování odpis  z hmotného a nehmotného majetku 

evidovaného ve zda ovacím období v majetku poplatníka a vztahující se k zajišt ní 

zdanitelných p íjm  do výdaj  na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . Základem 

pro odepisování je vstupní cena15 (viz kapitola 1.4.).  

 

Odpisy vyjad ují opot ebení majetku: opot ebení fyzické (používáním) a morální. Podle 

ú elu, kterému odpisy slouží, ú etní jednotka rozlišuje 2 druhy odpis : 

                                                 
14 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv: Abeceda ú etnictví pro podnikatele.  8. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2010, str. 71-72.  
15 PRUDKÝ, P.; LOŠ ÁK, M.: Jak vyplnit da ové p iznání. 17. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2009, 
str. 114-115. 

 12



- ú etní odpisy, 

- da ové odpisy. 

 

 
1.6.1. Ú etní odpisy 

Prost ednictvím ú etních odpis  dochází nep ímo k vyjád ení trvalé snížení hodnoty 

dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku postupn  v pr b hu jeho 

používání. K vyjád ení výše odpis  a zjišt ní z statkové ceny dochází pomocí oprávek. 

Forma a technika odpisování je pln  v kompetenci ú etních jednotek. Dlouhodobý hmotný 

a dlouhodobý nehmotný majetek jsou oprávn ny odpisovat ty ú etní jednotky, které: 

 

mají k majetku vlastnické nebo jiné právo k jeho užívání (vlastníci majetku), 

hospoda í s majetkem státu, 

hospoda í s majetkem územních samosprávných celk , 

používají majetek v p ípadech smlouvy o výp j ce po dobu zajišt ní závazk  

p evodem práva, 

používají majetek v p ípadech, kdy vlastnické právo k movitým v cem je nabýváno 

na základ  projevu v le jiným zp sobem než p evzetím v ci, 

které jsou uživateli majetku a provedou na tomto majetku technické zhodnocení 

na sv j ú et (jsou oprávn ny k odepisování realizovaného zhodnocení); technické 

zhodnocení se odepíše v pr b hu jeho používání.16 
 

Každá ú etní jednotka je povinna sestavit odpisový plán. Sou ástí odpisového plánu jsou 

soupisy odpisovaného majetku, metody ú tování, sazby odpis , zp sob jejich stanovení, 

jednotlivé výpo ty, uplatn ní ú etních odpis  apod. Doba odepisování není ú etními p edpisy 

nijak p edepsána. Zcela jednozna n  nesmí být kratší 1 roku, nebo  doba použitelnosti 

dlouhodobého majetku je delší než 1 rok. Maximální doba však není nijak limitována. Sazby 

odpis  si ú etní jednotka stanoví sama. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 

 

                                                 
16 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv: Abeceda ú etnictví pro podnikatele.  8. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2010, str. 76-77. 
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Základní techniky odpisování lze rozd lit na: 

 

asové odpisy, 

výkonové odpisy – podle objemu. 

 

Uplatn ní ú etních odpis  p ímo do základu dan  je p ípustné pouze v p ípadech, které 

vymezuje „ZDP“ a to: 

hmotný majetek, který není pro ú ely „ZDP“ vymezen jako hmotný majetek podle 

§ 26 „ZDP“ (za tento majetek, který není majetkem hmotným podle „ZDP“, 

lze považovat movité v ci a soubory movitých v cí se samostatným technicko-

ekonomickým ur ením se vstupní cenou nep evyšující 40 000 K ), 

nehmotný majetek.17 

 

Odpisy se ú tují ve prosp ch p íslušných ú t  ú tové skupiny 07–Oprávky 

k dlouhodobému nehmotnému majetku i ú tové skupiny 08–Oprávky k dlouhodobému 

hmotnému majetku a na vrub ú tu 551–Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. 

 

 

1.6.2. Da ové odpisy 
 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle „ZDP“ jsou jedním 

z d ležitých výdaj  vynaložených na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  da ového 

poplatníka. Da ové odpisování lze zahájit po uvedení po izované v ci do stavu zp sobilého 

obvyklému užívání, kterým se rozumí dokon ení v ci a spln ní technických funkcí 

a povinností stanovených zvláštními právními p edpisy pro užívání. 

 

Hmotný majetek odpisuje podle zn ní § 28 odst. 1 „ZDP“ poplatník, který má k tomuto 

majetku vlastnické právo, organiza ní složka státu p íslušná hospoda it s majetkem státu, 

státní podnik, národní podnik a státní organizace p íslušné hospoda it s majetkem státu. 

Za vlastníka hmotného majetku se také považuje nástupnická spole nost nebo družstvo 

zanikající nebo rozd lované spole nosti nebo družstva p i p em nách; to platí pro hmotný 

                                                 
17 § 24 odst. 2 písm. v) Zákon . 586/1992 Sb., ze dne 1. 1. 1993 o daních z p íjm . 
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majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozd lované spole nosti nebo družstva k rozhodnému 

dni fúze, p evodu jm ní na spole níka nebo rozd lení obchodní spole nosti nebo družstva 

a p evád ný na nástupnickou spole nost nebo družstvo, a hmotný majetek nabytý zanikající 

nebo rozd lovanou spole ností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fúze, 

p evodu jm ní na spole níka nebo rozd lení obchodní spole nosti nebo družstva 

do obchodního rejst íku. Zákonem . 216/2009 Sb. bylo do § 28 odst. 1 „ZDP“ dopln no, 

že hmotný majetek m že odpisovat i organizace z ízená územním samosprávným celkem, 

která je p íslušná hospoda it s majetkem svého z izovatele.18 

 

Pro uplatn ní hmotného majetku do základu dan  z p íjm  jsou „ZDP“ vymezeny 

t i základní techniky odpisování: 

 
odpisování rovnom rné (lineární), 

odpisování zrychlené (degresivní), 

odpisování tzv. „rovnom rné asové“ i výkonové (uplatnitelné u „ZDP“ striktn  

vymezeného majetku). 
 

„ZDP“ vymezuje pro hmotný majetek celkem 6 odpisových skupin, kterým je v § 30 

odst. 1 „ZDP“ p i azena následující minimální doba odpisování.19 

 

Tab. 1.6.2.1 Odpisové skupiny 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
 

                                                 
18 PORADCE, s.r.o.: Dan , ú etnictví, vzory a p ípady, m sí ník,  eský T šín, 2009, . 11, str. 2-4. 
19 Doby odepisování vycházejí z platného Zákona . 586/1992 Sb., ze dne 1.1. 1993 o daních z p íjm . 

 15



To, zda bude nov  po ízený hmotný majetek odpisován rovnom rn , nebo zrychlen , 

se stanovuje na po átku odpisování. Jakmile však je zp sob odpisování jednou zvolen 

a zapo at, nelze jej již v pr b hu odpisování zm nit.20 

 

P i zvolení rovnom rných da ových odpis  se postupuje v souladu s § 31 „ZDP“. 

Rovnom rné da ové odpisy se po ítají ze vstupní ceny hmotného majetku pomocí ro ních 

odpisových sazeb stanovených v § 31 „ZDP“. (viz Tab. 1.6.2.2). 
 

Tab. 1.6.2.2 Ro ní odpisové sazby 

Ro ní odpisová sazba 

odpisová skupina v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou  

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

 

Druhou ze základních možností, jak odepisovat da ov  hmotný majetek, jsou zrychlené 

odpisy. Ve srovnání s rovnom rnými da ovými odpisy umož ují zrychlené da ové odpisy 

odepsat v prvních letech odpisování vyšší ástky než u odpis  rovnom rných. P i výpo tu 

zrychlených da ových odpis  se nepoužívají ro ní odpisové sazby, nýbrž tzv. koeficienty 

pro zrychlené odpisování, které vymezuje § 32 odst. 1 „ZDP. (viz Tab. 1.6.2.3).21 

 

Zrychlené da ové odpisy se po ítají v prvním roce jiným zp sobem než v dalších letech. 

V prvním roce odpisování se vypo te zrychlený da ový odpis jako podíl jeho vstupní ceny 

a p i azeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování. 

V dalších letech odpisování se potom zrychlené da ové odpisy vypo tou jako podíl 

dvojnásobku jeho z statkové ceny a rozdílu mezi p i azeným koeficientem pro zrychlené 

                                                 
20  VALOUCH, P.: Ú etní a da ové odpisy 2010. 5.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, str. 60-61. 
21  VALOUCH, P.: Ú etní a da ové odpisy 2010. 5.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, str. 80. 
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odpisování pro další roky odpisování a po tem let, po které byl již odpisován. Podobn  jako 

rovnom rné da ové odpisy, tak i zrychlené da ové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny 

nahoru, a to ve smyslu § 32 odst. 5 „ZDP“.22 

 

Tab. 1.6.2.3 Koeficienty zrychleného odpisování 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

odpisová skupina v prvním roce 

odpisování  

v dalších letech 

odpisování  

pro zvýšenou  

z statkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

 

V roce 2009 byly tyto 3 základní techniky rozší eny o další, asov  omezenou, 

alternativní techniku mimo ádných odpis  majících za cíl povzbudit p ípadné investice 

do majetku po izovaného nov  v krizovém období. Výhodou tohoto zp sobu odpisování 

je skute nost, že vybraný majetek je možno odepsat za mnohem kratší dobu, než je tomu 

v p ípad  rovnom rných i zrychlených odpis . Týká se to pouze majetku za azeného 

dle „ZDP“ do odpisových skupin . 1 a 2, a to pouze za podmínky, že tento majetek byl nov  

po ízen v období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2010, a ješt  za podmínky, že po izovatel musí 

být zárove  jeho prvním vlastníkem. Smyslem tohoto odpisování je motivovat poplatníky 

zvýhodn nou technikou odepisování, tzn. rychlejším p enosem vstupní ceny vybraného 

majetku do da ových náklad , v období finan ní a ekonomické krize a vytvá et tak poptávku 

po tomto majetku. 

 

V souladu s § 56 odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb. lze také od roku 2009 využít 

p i odepisování princip tzv. zbytkové hodnoty. Zbytkovou hodnotou p itom rozumíme ú etní 

                                                 
22  VALOUCH, P.: Ú etní a da ové odpisy 2010. 5.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010, str. 81-82. 
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jednotkou zd vodnitelnou kladnou odhadovanou ástku, jíž by podnik mohl získat 

v okamžiku p edpokládaného vy azení dlouhodobého majetku (obvykle prodejem) 

po ode tení náklad  s vy azením souvisejících. P i pravidelné inventarizaci podnik musí 

aktualizovat odpisový plán majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho využití rovnal sou et 

vykázaných a plánovaných odpis  a zbytkové hodnoty vstupní (obvykle po izovací) cen  

daného majetku. 

 

Novinkou roku 2010 je metoda komponentního odpisování dle § 56a Vyhlášky 

500/2002 Sb. V souladu s p edpisy ji lze využít pro stavby, byty a nebytové prostory, taktéž 

pro samostatné movité v ci a jejich soubory. Komponentou p itom rozumíme ur enou ást 

majetku, u níž je výše ocen ní významná v pom ru k výši ocen ní celého majetku a jejíž doba 

použitelnosti se výrazn  liší od doby použitelnosti majetku. Komponenta se následn  

samostatn  odpisuje v pr b hu jejího používání. V okamžiku, kdy dojde k vým n  

komponenty, musí podnik snížit ocen ní majetku o její hodnotu a zvýšit o hodnotu nov  

za azené komponenty. Pokud však není p i vy azení komponenta odepsána v plné výši, potom 

podnik musí doodepsat z statkovou cenu do náklad . A koli majetek lze odpisovat 

dle komponent, v rozvaze je t eba jej vykázat jako celek. 

 

S platností od 01. 01. 2011 byla schválena novela Zákona o daních z p íjm , ta reaguje 

na možnost použití metody komponentního odpisování v ú etnictví. Pro da ové ú ely není 

akceptována ú etní metoda komponentního odpisování majetku pro stanovení základu dan  

a poplatník je povinen výsledek hospoda ení upravit o veškeré vlivy vzniklé použitím této 

ú etní metody odpisování majetku. Hmotný majetek odepisovaný pro ú etní ú ely 

komponentn  je tak i nadále pro da ové ú ely odpisován jako celek podle  § 26 až 33 „ZDP“. 

Jednotlivé komponenty nebudou odpisovány v jiné odpisové skupin  než hmotný majetek 

jako celek.  
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1.7. Vy azování dlouhodobého majetku 
 

Majetek již nepot ebný i nevyužitelný lze z ú etní evidence ú etní jednotky vy adit. 

Forma vy azení dlouhodobého majetku má vliv jak na zp sob ú tování, tak i na p ípadné 

posouzení dopad  „ZDP“ na danou operaci.23 

Zp soby vy azení dlouhodobého majetku: 

- likvidací: 

 a) v d sledku nepoužitelnosti, 

 b) v d sledku mank a škod, 

- prodejem, 

- darováním (bezúplatným p evodem), 

- p evodem na základ  právních p edpis , 

- p e azením z podnikání do osobního užívání, 

- vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní spole nosti i družstva. 

P i ú tování vy azení dlouhodobého majetku je z hlediska ú etnictví zapot ebí zachytit 

snížení stavu dané majetkové složky v ocen ní vstupní cenou a sou asn  ji porovnat s dosud 

vytvo enými oprávkami. Pokud nebyl vy azovaný majetek zcela odepsán, je zapot ebí 

vyú tovat jeho z statkovou cenu podle p í iny vy azení na vrub ú tu: 

 
541 - Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v d sledku 

prodeje, 

549 - Manka a škody v p ípad  manka nebo škody, 

551 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v p ípad  likvidace v d sledku 

nepoužitelnosti, 

543 - Dary v p ípad  darování,  

491 - Ú et individuálního podnikatele v p ípad  p e azení z podnikání, 

378 - Jiné pohledávky p i nepen žitém vkladu do obchodní spole nosti i družstva.24 

 

 

                                                 
23 FIŠEROVÁ, E. a kolektiv: Abeceda ú etnictví pro podnikatele.  8. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 
2010, str. 101. 
24 BUCHTOVÁ, J.: Programová u ebnice podvojného ú etnictví. 10. vyd. Ostrava: Nakladatelství MIRAGO, 
2004, str. 108-109. 
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1.8. Technické zhodnocení 

1.8.1. Technické zhodnocení hmotného majetku 
 

Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby 

a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud p evýšily u jednotlivého 

majetku v úhrnu ve zda ovacím období ástku 40 000 K . 

 

Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nep esahující stanovenou ástku, které 

poplatník na základ  svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. 

zb) „ZDP“. Technickým zhodnocením se stávají uvedené výdaje až okamžikem dokon ení 

nástavby, p ístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. 

 
Pokud výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy, rekonstrukce 

a modernizace majetku nep esáhnou ástku 40 000 K , záleží na rozhodnutí da ového 

subjektu, zda p jde o technické zhodnocení nebo výdaje poplatník zahrne do da ov  

uznatelných výdaj  (náklad ) ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zb) „ZDP“.  

 

Technické zhodnocení si m žeme rozd lit na: 

nástavby – jde o zm ny dokon ené stavby, jimiž se stavby zvyšují,  

p ístavby – jde o zm ny dokon ených staveb, jimiž se stavby p dorysn  rozši ují 

a které jsou vzájemn  propojeny s dosavadní stavbou, 

stavební úpravy – jde o zm ny dokon ených staveb, p i nichž se zachovává vn jší 

p dorysné i výškové ohrani ení stavby, 

rekonstrukce – jde o zásahy do majetku, které mají za následek zm nu jeho ú elu nebo 

technických parametr , 

modernizace – jde o rozší ení vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 
 

V definici technického zhodnocení jsou velmi d ležitá slova: 

„jednotlivého majetku“ – znamená to, že posouzení hranice 40 000 K  se vztahuje 

vždy k jednomu jednotlivému majetku, 

„v úhrnu“ – vždy se hodnotí souhrn ástek vztahujících se k tomuto jednotlivému 

majetku, 
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a „ve zda ovacím období“ – vždy p jde o výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby 

a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace realizované na tomto majetku, 

vynaložené v jednom zda ovacím období. 

 

Veškeré výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby, stavební úpravy, rekonstrukce 

a modernizace hmotného a nehmotného majetku vyšší než 40 000 K  v jednom zda ovacím 

období a u jednoho inventurního ísla majetku musíme zahrnout jako technické zhodnocení. 

 

Podle § 29 odst. 1 „ZDP“ je sou ástí vstupní ceny hmotného majetku i technické 

zhodnocení provedené po uvedení v ci do stavu zp sobilého obvyklému užívání (s výjimkou 

technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku 

vylou eném z odepisování), nejpozd ji však v prvním roce odepisování.25 
 

P i rovnom rném odepisování hmotného majetku s provedeným technickým zhodnocením 

ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku (vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení) 

se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zda ovací období ve výši jedné setiny sou inu jeho 

zvýšené vstupní ceny a p i azené ro ní odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

P i zrychleném odpisování hmotného majetku s provedeným technickým zhodnocením 

(z statková cena zvýšená o technické zhodnocení) se odpisy stanoví: 

 

v roce zvýšení z statkové ceny o hodnotu technického zhodnocení jako podíl 

dvojnásobku zvýšené z statkové ceny majetku a p i azeného koeficientu zrychleného 

odepisování platného pro zvýšenou z statkovou cenu, 

v dalších zda ovacích obdobích jako podíl dvojnásobku z statkové ceny majetku 

a rozdílu mezi p i azeným koeficientem zrychleného odepisování platným 

pro zvýšenou z statkovou cenu a po tem let, po které byl odepisován majetek 

ze zvýšené z statkové ceny.26 

 

 

                                                 
25 MACHÁ EK, I.: Technické zhodnocení majetku v otázkách a odpov dích.  1. vyd. Praha: Nakladatelství 
ASPI, 2005, str. 6. 
26 PORADCE, s.r.o.: Dan , ú etnictví, vzory a p ípady, m sí ník,  eský T šín, 2009, . 11, str. 54. 
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1.8.2. Technické zhodnocení nehmotného majetku 
 

Technické zhodnocení nehmotného majetku má zvláštní úpravu, která je významn  

odlišná od právní úpravy z § 33 „ZDP“. Vymezení nehmotného majetku, zp sob jeho 

odepisování a jeho technické zhodnocení upravuje § 32a „ZDP“.27  

 

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; p itom za technické 

zhodnocení se považují výdaje na ukon ené rozší ení vybavenosti nebo použitelnosti 

nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek zm nu ú elu nehmotného majetku, 

pokud po ukon ení u jednotlivého nehmotného majetku p evýší ástku 40 000 K . 

Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nep esahující stanovenou ástku, 

pokud je poplatník na základ  svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24. 

Poplatník pokra uje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již 

uplatn né odpisy od m síce následujícího po m síci, v n mž bylo technické zhodnocení 

ukon eno, a to rovnom rn  bez p erušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 

4, nejmén  však: 

a) audiovizuální díla po dobu 9 m síc , 

b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 m síc , 

c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu ur itou, do konce doby sjednané 

smlouvou, 

d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 m síc . 

 

Dojde-li po ukon ení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

s po izovací cenou nižší než 60 000 K , jehož ú etní odpisy byly uplat ovány jako výdaj 

(náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2, ke zvýšení po izovací ceny na ástku p evyšující 

60 000 K , odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny p i spln ní podmínek 

uvedených v odstavci 1 jako nov  po ízený nehmotný majetek; p itom odpisy pro ú ely 

tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatn né ú etní 

odpisy.28 
 

 
                                                 
27 SKÁLA, M.: Technické zhodnocení a opravy. 5. vyd. Ostrava: Nakladatelství SAGIT, 2008, str. 83. 
28 § 32a odst. 6) Zákon . 586/1992 Sb., ze dne 1. 1. 1993 o daních z p íjm . 
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1.9.Opravy a udržování 
 

Každá ú etní jednotka využívá ke svému podnikání majetek, který je pot eba neustále 

opravovat a udržovat v provozuschopném stavu. Definice pojm  opravy a udržování Zákon 

o daních z p íjm  nevymezuje.  

 

Opravou se odstra ují ú inky áste ného fyzického opot ebení nebo poškození za ú elem 

uvedení do p edchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného 

stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než p vodních materiál , díl , sou ástí 

nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. 

 

Údržbou je soustavná innost, kterou se zpomaluje fyzické opot ebení a p edchází 

se poruchám a odstra ují se drobn jší závady.29 

Oprava a údržba majetku jsou da ov  uznatelnými výdaji (náklady). Náklady spojené 

s opravami a udržováním majetku jsou v p ípad  externích dodávek t chto prací ú továny 

na základ  dodavatelských faktur na vrub ú tu 511 – Opravy a udržování a 343 – DPH 

a souvztažn  ve prosp ch ú tu 321 – Dodavatelé.30 

 

 

1.10. Rezerva na opravy hmotného majetku 

Rezervu na opravy hmotného majetku, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zjišt ní 

a udržení p íjm , jehož doba odpisování stanovená „ZDP“ je p t a více let, mohou vytvá et 

poplatníci (podnikatelé – ú etní jednotky) dan  z p íjm , kte í: 

a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické, 

b) jsou nájemci hmotného majetku na základ  smlouvy o nájmu podniku, p i emž k opravám 

tohoto majetku jsou smluvn  písemn  zavázáni. 

 

                                                 
29 PORADCE, s.r.o.: Dan  a ú etnictví, m sí ník, ro ník XI. eský T šín, 2010, . 7-8, str. 40. 
30 BUCHTOVÁ, J..: Programová u ebnice podvojného ú etnictví. 10. vyd. Ostrava: Nakladatelství MIRAGO, 
2004, str. 104. 
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Výdajem na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  je tvorba rezervy ve zda ovacím období 

práv  tehdy, pokud budou pen žní prost edky v plné výši rezervy p ipadající na jedno 

zda ovací období p evedeny na samostatný ú et v bance se sídlem na území lenského státu 

EU, bankovní ú et musí být ur en výhradn  pro ukládání prost edk  rezerv. Pen žní 

prost edky mohou být erpány pouze na ú el, pro který byla rezerva vytvo ena.31 Nebudou-li 

pen žní prost edky v plné výši rezervy p ipadající na jedno zda ovací období p evedeny 

na samostatný ú et nejpozd ji do termínu pro podání da ového p iznání, rezerva se zruší 

ve zda ovacím období, za které se toto da ové p iznání podává. 

Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivých inventárních 

p edm t  ur ených k oprav  a charakteru této opravy. Zákon též stanoví postup p i výpo tu 

výše této rezervy i podmínky zrušení této rezervy (nap . nebude-li oprava zahájena 

do ur itého termínu). Zákon stanoví i maximální dobu tvorby rezervy, p i emž tvorba rezervy 

nesmí být pouze jedno zda ovací období. 

Tvorba rezervy se ú tuje na vrub ú tu 552 – Tvorba a zú tování zákonných rezerv 

a ve prosp ch ú tu 451 – Rezervy zákonné. Snížení i zrušení této rezervy se ú tuje na opa né 

strany t chto ú t , tj. na vrub ú tu 451 a ve prosp ch ú tu 552. 

Za opravy se podle „ZDP“ nepovažuje technické zhodnocení. Rezerva se také nevytvá í 

v p ípadech hmotného majetku: 

a) který je ur en k likvidaci, 

b) u n hož jde o opravy v d sledku škody i jiné nep edvídané nebo nahodilé události, 

c) u n hož jde o opravy, které se pravideln  opakují každý rok, 

d) k n muž má vlastnické právo poplatník v konkursním a vyrovnávacím ízení. 32 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Zákon . 593/1992 Sb.  
32 SCHIFFER, V.: Vnit ní kontrolní systém. 1.vyd. Praha: Nakladatelství ASPI, 2009, str.91-92. 
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2. Dlouhodobý majetek – vymezení z hlediska ú etního a z hlediska da ového 

v rámci Slovenské republiky 

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska ú etních 

p edpis  

Mezi nehmotný majetek pat í: 

složky majetku, jejichž vstupní cena je vyšší než 2 400 eur a doba použitelnosti 

delší než 1 rok, 

z izovací náklady – náklady spojené se založením a vznikem nového podniku –

 notá ské, správní a soudní náklady, náklady na mzdy, pojišt ní k t mto mzdám, 

náklady na pracovní cesty, ostatní služby (telefonní poplatky, fax, nájemné, 

poštovné), 

aktivované náklady na vývoj – p edstavují výsledky úsp šn  vykonaných 

vývojových prací (design, výroba a zkoušení prototyp  a model  p ed za átkem 

výroby, návrh nástroj , p ípravk , forem a ip , které vyžaduje nová výroba, 

technologické postupy, studie). 

 

2.1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska da ových 

p edpis  
 

„ZDP“ vymezuje pro ú ely odepisování nehmotný majetek v § 22 odst. 7 takto: 

 

- práva pr myslového vlastnictví, 

- autorská práva nebo práva p íbuzné autorskému právu v etn  po íta ových program  

a databází,  

- projekty, výrobní a technologické postupy, utajované informace, 
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- lesní hospodá ské plány, technické a hospodá ské využitelné znalosti, jejichž vstupní 

cena je vyšší než 2 400 eur a mají provozn  – technické funkce nebo jejichž doba 

použitelnosti je delší než 1 rok, pokud byly nabyty:  

- bezúplatn , 

- vytvo eny vlastní inností za ú elem obchodování s nimi, 

- aktivované náklady na vývoj a technické zhodnocení pln  odepisovaného 

nehmotného majetku vyšší než 1 700 eur. 

 

 

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
 

2.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska ú etních 

p edpis  
 

Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen takto: 

 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové prostory, um lecká díla, sbírky a p edm ty 

z drahých kov  bez ohledu na jejich po izovací cenu (pokud nejsou finan ními 

investicemi), 

b) samostatné movité v ci a soubory movitých v cí, které mají samostatné technicko-

ekonomické ur ení, jejich vstupní cena je než 1 700 eur a doba použitelnosti delší než 

1 rok, 

c) p stitelské celky trvalých porost  s dobou plodnosti delší než 3 roky, 

d) základní stádo a tažná zví ata bez ohledu na jejich po izovací cenu, 

e) otvírky nových lom , pískoven a hliniš , technická rekultivace a technické 

zhodnocení, pokud nejsou sou ástí po izovací ceny dlouhodobého majetku, 

f) dlouhodobým hmotným majetkem m že být i majetek, který má po izovací cenu nižší 

než 1 700 eur a dobu použitelnosti delší než 1 rok (pokud se tak podnik rozhodne). 
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2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska da ových 

p edpis  
 

Z hlediska „ZDP“ lze hmotný majetek rozd lit na: 

 

1) samostatné movité v ci, p ípadn  soubory movitých v cí, které mají samostatné technické - 

- ekonomické ur ení a jejichž vstupní cena je vyšší než 1 700 eur a mají provozn  - technické 

funkce delší než jeden rok, 

2) budovy a jiné stavby mimo:  

- provozn  d lních d l, 

- drobných staveb na lesních pozemcích sloužících na zabezpe ování lesní výroby 

a myslivosti, 

3) p stitelské celky trvalých porost  s dobou plodnosti delší než 3 roky: 

 - ovocné stromy vysazené na souvislém pozemku o vým e nad 0,25 ha v hustot  nejmén  

90 strom  na 1 ha,  

 - ovocné ke e vysazené na souvislém pozemku o vým e nad 0,25 ha v hustot  nejmén  

1000 ke  na 1 ha,  

 - chmelnice a vinice,  

4) zví ata uvedená v p íloze, 

5) jiný majetek, kterým rozumíme: 

- otvírky nových lom , pískoven, hliniš , skládek odpad , v p ípad , že nezvyšují vstupní 

cenu a z statkovou cenu, 

- technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

- technické zhodnocení nemovité kulturní památky vyšší než 1 700 eur, 

- technické zhodnocení pronajatého majetku vyšší než 1 700 eur, koupené a odepisované 

nájemcem, 

- technické zhodnocení hmotného majetku po izovaného finan ním pronájmem. 
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2.3. Po izování dlouhodobého majetku 
 

Po izování dlouhodobého majetku lze uskute ovat n kolika zp soby: 

1) koupí (dodavatelský zp sob): 

- jednorázov , 

- postupn  (nedokon ené hmotné a nehmotné investice, uvedení do používání – spln ní 

technických právních p edpis  – bezpe nostních, ekologických a hygienických), 

2) vytvo ením vlastní inností, 

3) bezúplatným p evodem – darováním, 

4) p e azení z osobního používání do podnikaní, 

5) po izování na základ  smlouvy o koupi najaté v ci – finan ní pronájem, 

- postupné splátky,  

- po skon ení pronájmu nájemce majetek odkoupí za cenu dohodnutou ve smlouv  

a stává se majitelem. 

 

2.4. Oce ování dlouhodobého majetku 
 

Podle „ZDP“ je vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku: 

 

a) po izovací cena - po izovací cena majetku nabytého od fyzické osoby darem, 

po izovací cena zjišt ná u dárc , v p ípad , že jde o majetek, který nebyl zahrnut 

do obchodního majetku, p i emž p i jeho prodeji uskute n ném v den darování by se na n ho 

nevztahovalo osvobození dle § 9 „ZDP“,  

b) ástka ve výši vlastních náklad , 

c) reproduk ní po izovací cena zjišt ná podle zvláštních p edpis , u nemovité kulturní 

památky se reproduk ní po izovací cena ur í jako cena stavby zjišt ná podle zvláštního 

p edpisu bez p ihlédnutí na kategorii kulturní památky, na její historickou hodnotu a na cenu 

um leckých a um lecko- emeslných prací, které jsou sou ástí, 

d) cena ur ená podle bodu písmen a) až c) p i p e azení z osobního užívání fyzické osoby 

do obchodního majetku - majetek použitý pro výkon podnikání, p íjmy z této innosti jsou 

p edm tem dan , p i emž za roky nevyužívání hmotného a nehmotného majetku 

pro zabezpe ení zdanitelného p íjmu se odpisy neuplat ují, 
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e) ástka ve výši pohledávky, která je zabezpe ena p evodem vlastnického práva 

k hmotnému movitému majetku a k hmotnému nemovitému majetku, který p i nezaplacení 

pohledávky nebo její ásti p echází do vlastnictví v itele, snížená o ástku splaceného úv ru 

nebo p j ky, 

f) z statková cena majetku zjišt ná u dárce p i vy azení v d sledku darovaní, mimo 

majetek vylou ený z odepisování nebo z statková cena majetku zjišt ná u dárce, který 

je fyzickou osobou, p i vy azení z obchodního majetku (§ 9 odst. 5), pokud se jedná 

o majetek, který byl u dárce zahrnut v obchodním majetku (§ 2 písm. m.), p i emž p i jeho 

prodeji uskute n ném v den darování by se na n ho nevztahovalo osvobození podle § 9 

„ZDP“, mimo majetku vylou eného z odpisování. 

 

Pro zjednodušení lze tedy íci, že se dlouhodobý majetek oce uje: 

1) vstupní cenou  

a) po izovací cenou – cena, za kterou byl majetek po ízen v etn  náklad  na jeho po ízení 

(nap . doprava, montáž, clo atd.) 

b) reproduk ní po izovací cena – po izovací cena, za kterou by se dlouhodobý majetek po ídil 

v ase, kdy se o n m ú tuje, touto cenou se oce uje:  

- darovaný dlouhodobý majetek, 

- dlouhodobý majetek vytvo ený vlastní inností, pokud reproduk ní po izovací cena je nižší 

než vlastní náklady, 

- dlouhodobý hmotný majetek získaný na základ  smlouvy o koupi najaté v ci (finan ní 

pronájem), 

- inventariza ní p ebytek dlouhodobého majetku (nov  zjišt ný, v ú etnictví nezachycený), 

2) z statkovou cenou – cena p edstavující rozdíl mezi vstupní cenou a sumou vytvo ených 

oprávek; oprávky zahrnují celkové odpisy za dobu používání dlouhodobého majetku. 

 

 

2.5. Za azování dlouhodobého majetku 
 

Základní podmínkou efektivního fungování podniku je co nejlepší využívání majetku, 

který podnik vlastní. V oblasti dlouhodobého majetku se spole nost musí snažit vzhledem 

k velkým objem m investic a možnosti rychlého morálního zastarávání, ho co nejlépe využít 

a v co nejkratším ase získat z n ho co nejv tší podnikatelský p ínos. 
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Vhodným zažazením dlouhodobého majetku do užívání, spole nost p istupuje k jeho 

samotnému odepisování, které je popsáno v následujících kapitolách. 

 

 

2.6. Odepisování dlouhodobého majetku 
 

V kapitole 1.6. jsem popsala odpisování dlouhodobého majetku v eské republice. Taktéž 

každá ú etní jednotka ve Slovenské republice je povinna sestavit odpisový plán s ohledem 

na opot ebení odpovídající b žným podmínkám používání dlouhodobého majetku. Uvedený 

majetek pak odpisuje jen do výše jeho ocen ní.  

 

Všeobecn  m žeme odpisy rozd lit do dvou koncepcí: 

1) klasická koncepce odpisové politiky – koncepce vychází z požadavk , že odpisy mají 

v nákladech co nejp esn ji vyjad ovat opot ebení dlouhodobého majetku, zatímco 

2) moderní koncepce odpisové politiky – vychází z požadavk , aby odpisy umožnili 

v co nejkratší dob  odepsat po izovací cenu dlouhodobého majetku bez ohledu 

na skute ný pr b h opot ebení. 

 

V následujících kapitolách se budu v novat ú etním a da ovým odpis m ve Slovenské 

republice. 

 

2.6.1. Ú etní odpisy 

 
Odpisy realizované podle Zákona o ú etnictví se nazývají ú etní odpisy. Spole nosti 

používají ve svém ú etnictví jakékoliv odpisové metody, které jim umožní zohlednit 

konkrétní podmínky využívání dlouhodobého majetku. To jim pak usnadní p esn  sledovat 

opot ebení dlouhodobého majetku. Ú etní odpisy taktéž vycházejí p i výpo tu z p vodní 

po izovací ceny dlouhodobého majetku. Forma a technika odpisování je pln  v kompetenci 

ú etních jednotek 

O rozdíl mezi ú etními odpisy a da ovými odpisy je však pot eba upravit da ový základ 

pro výpo et dan  z p íjm . Je pot eba stanovit tzv. nadlimitní složku, kterou vyjád íme takto: 

nadlimitní složka = ú etní odpis – da ový odpis. 
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Pokud je nadlimitní složka kladná, je pot eba da ový základ o tuto ástku zvýšit, 

v p ípad  záporné nadlimitní složky je pot eba da ový základ o tuto ástku snížit. 

 

2.6.2. Da ové odpisy 
 

Pokud odpisy jako náklad snižují zda ovaný zisk, p istupuje stát ke stanovení závazných 

pravidel pro výpo et odpis , které spole nosti musí respektovat v da ovém p iznání. T mto 

odpis m pak íkáme da ové odpisy a jsou upraveny Zákonem o daních z p íjm . 

Podle tohoto zákona se dlouhodobý majetek upravuje pro da ové ú ely takto: 

1) hmotný majetek se odepisuje s cenou vyšší než 1 700 eur a dobou použitelnosti delší 

než 1 rok a nehmotný majetek s cenou vyšší než 2 400 eur, 

2) majetek odepisujeme do výše po izovací (vstupní) ceny, 

3) z statkovou cenu vy azeného dlouhodobého majetku m že spole nost zahrnout 

do náklad  v p ípad  prodeje, likvidace, bezúplatného p edání majetku na základ  

zvláštního p edpisu, vy azeného majetku v d sledku škody do výše p íjm , 

4) „ZDP“ rozlišuje pojem vstupní cena a zvýšená vstupní cena majetku, 

5) nehmotný majetek se odepíše v souladu s ú etními odpisy, nejvýše do výše vstupní 

ceny majetku, 

6) hmotný majetek se d lí do 4 odpisových skupin podle doby odpisování. 

 

Tab. 2.6.2.1 Odpisové skupiny 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 4 roky 

2 6 let 

3 12 let 

4 20 let 
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Metody odpisování se d lí na: 

a) rovnom rné odpisování – ro ní odpis se vypo ítá jako podíl vstupní ceny hmotného 

majetku a doby odpisování u p íslušné odpisové skupiny, ro ní odpis se zaokrouhluje 

na celá eura, 

Tab. 2.6.2.2 Rovnom rné odpisování hmotného majetku 

Odpisová skupina Ro ní odpis 

1 4  

2 6  

3 12  

4 20  

b) zrychlené odpisování – v prvním roce se odpis vypo ítá jako podíl vstupní ceny 

majetku a p íslušného koeficientu platného v 1. roce odpisování, v dalších letech jako 

podíl dvojnásobku z statkové ceny a rozdílu mezi p íslušným koeficientem platným 

v dalších letech odpisování a po tem let, ve kterých se už majetek odpisoval.  

Tab. 2.6.2.3 Koeficient pro zrychlené odpisování 

Odpisová 

skupina 

Koeficient  

v prvním roku 

Koeficient  

v dalších letech 

Koeficient  

pro zvýšenou ZC 

1 4 5 4 

2 6 7 6 

3 12 13 12 

4 20 21 20 
 

S platností ke dni 01. 03. 2009 v návaznosti na ú etní p edpisy byla schválena možnost 

odpisování jednotlivých odd litelných sou ástí hmotného majetku za podmínky, že takto 

odpisovaný hmotný majetek se m že rozložit na jednotlivé odd litelné ásti (komponenty), 

u kterých bude vstupní cena vyšší než 1 700 Eur. Jednotlivé odd litelné ásti se evidují 

samostatn  tak, aby byly prokazateln  evidovány údaje o jednotlivých odd litelných ástech, 

nap . jejich p ír stky i úbytky, o vstupních cenách, z statkových cenách jednotlivých 

odd litelných ástí, o celkové výši hmotného majetku apod. 
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2.7. Vy azování dlouhodobého majetku 
 

Dlouhodobý majetek, který již neplní svoji funkci v innosti podnikání, m že být vy azen  

n kolika zp soby:  

- likvidací v d sledku technického zastarávání (tzn. morální i fyzické opot ebení 

majetku) nebo neopravitelných poruch, 

- prodejem – v p ípad  nepoužitelnosti majetku v podnikání, 

- darováním – sponzorské dary, 

- p e azením do osobního užívání – v p ípad , že již majetek není využíván v podnikání, 

ale ješt  m že být využit pro osobní pot ebu. 

 

 

2.8. Technické zhodnocení 
 

Technickým zhodnocením hmotného a nehmotného majetku se pro ú ely „ZDP“ rozumí: 

 

- výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy, 

- rekonstrukce a modernizace p evyšující p i jednotlivém hmotném a nehmotném 

majetku, celkovou výši 1 700 eur za zda ovací období. 

 

Rekonstrukcí se pro ú ely tohoto zákona považují také zásahy do hmotného majetku, 

které mají za následek zm nu jeho ú elu používání, zm nu jeho výkonnosti nebo technických 

parametr . Za zm nu technických parametr  není možno považovat zám nu použitého 

materiálu p i dodržení jeho porovnatelných vlastností. 

 

Modernizací rozumíme rozší ení vybavenosti nebo použitelnosti hmotného a nehmotného 

majetku o takové sou ásti, které p vodní majetek neobsahoval, p i emž tvo í neodd litelnou 

sou ást majetku. Za neodd litelnou sou ást tohoto majetku se považují samostatné movité 

v ci, které jsou ur eny pro spole né používání s hlavní v cí a spolu s ní tvo í jeden majetkový 

celek. 

 

Za technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku se také považuje technické 

zhodnocení, které nep evyšuje celkovou výši 1 700 eur za zda ovací období; v p ípad , 
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že poplatník takovýto výdaj bude považovat za technické zhodnocení, výdaje jsou pak 

odepisovány sou ástí vstupní ceny pop . zvýšené vstupní ceny nebo zvýšené z statkové ceny 

hmotného a nehmotného majetku. 

 

Dále se považuje za technické zhodnocení i technické zhodnocení p evyšující hodnotu 

1 700 eur za jednotlivé zda ovací období vykonané na dlouhodobém hmotném majetku, 

u kterého byla po izovací cena ve výši 996 eur a mén . Takové technické zhodnocení 

se p ipo ítává k po izovací cen  dlouhodobého majetku a uplatní se ro ní odpis. 

 

 

2.9. Opravy a udržování 
 

Každá spole nost pot ebuje ke svému podnikání majetek. Ten je pot eba neustále 

obnovovat, opravovat a udržovat tak, aby plnil svoji funkci. Obnova majetku je innost 

zam ená na odstra ování opot ebení, tj. postupné snižování užitkové hodnoty majetku.  

 

Lze vymezit n kolik pojm  spojených s pé í o majetek: 

1) obnova majetku: 

a) áste ná obnova majetku, 

- obnova, která vstupuje do náklad  podnikání (opravy, údržba), 

- obnova, která zvyšuje vstupní cenu majetku a až následn  vstupuje do náklad  

prost ednictvím odpis  (modernizace, rekonstrukce) 

b) úplná obnova – likvidace p vodního majetku vy azením z používání 

a po ízením nového majetku) 

2) údržba majetku – pravidelné odstra ování drobných závad na majetku, 

3) oprava majetku – odstra ování následk  opot ebení majetku a jeho uvedení 

do provozuschopného stavu. 

 

Opravou se odstra uje áste né fyzické opot ebení nebo poškození za ú elem uvedení 

do p vodního nebo do provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného stavu 

se rozumí i oprava s použitím jiných materiál  než p vodních, náhradních díl , sou ástek 

i technologií, avšak v p ípad , že nedojde ke zm n  technických parametr  nebo zvýšení 

výkonnosti majetku a zm n  ú elu jeho použití. 
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Udržováním majetku se zpomaluje fyzické opot ebení, p edchází se jeho následk m 

a odstra ují se drobn jší závady. Udržovacími pracemi, u kterých není nutná ohlašovací 

povinnost jsou: 

a) opravy fasády, opravy a vým na st ešní krytiny nebo povrchu plochých st ech, vým na 

okapových žlab  a odtok , opravy oplocení a vým na jeho ástí, pouze v p ípad , 

že se nem ní jeho trasa, 

b) opravy a vým na nepodstatných stavebních konstrukcí, zejména vnit ních p í ek, 

omítek, obklad  st n, podlah a dlažeb, komín , oken, dve í a schodiš ových zábradlí, 

c) údržba a opravy technického, energetického nebo technologického vybavení stavby, 

v etn  vým ny sou ástí vybavení stavby, pokud se tím zásadn  nem ní napojení na ve ejné 

vybavení území ani nezhorší vliv staveb na okolí nebo životní prost edí, zejména vým na 

klimatiza ního za ízení, výtahu, vytáp cích kotl  a t les a vnit ních rozvod ,  

d) vým na vestav ných p edm t , jako jsou kuchy ské linky, vany, vestavné sk ín , 

e) malí ské a nat ra ské práce. 

 

 

3. Obchodní spole nost TRISIA, a. s. 
 

Obchodní spole nost TRISIA, a.s. (dále jen „spole nost“) byla založena zakladatelskou 

smlouvou v roce 1995 a svou ekonomickou innost zapo ala od roku 1996. Mezi jediné dva 

akcioná e pat í TŽ, a.s. a M sto T inec. Základní jm ní akciové spole nosti iní 15 mil. K , 

1 500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnot  10 000 K . Po izovací cena budovy, kterou 

spole nost vlastní, je ve výši 100 mil. K . Oce ovací rozdíl budovy iní 2 452 tis. K  

a je v sou asné dob  již ú etn  odepsán. Spole nost vykazuje dlouhodob  ztrátu, kterou hradí 

z výše rezervního fondu.  

 

P edm t inností se v dnešní dob  p edevším zam uje na oblast kultury, na ostatní 

vzd lávání – organizace a realizace výchovn  vzd lávacích aktivit, v etn  rekvalifika ních 

kurz  a pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor. V sou asné dob  ítá 

spole nost 22 kmenových zam stnanc  a zhruba 25 zam stnanc  pracujících na dohody 

o provedení práce i dohody o pracovní innosti. 
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Spole nost se v oblasti kultury snaží zam it p edevším na divadelní a koncertní 

p edplatné a získat stálý okruh divák  a poslucha . Po ádá také zájezdy nejen do okolních 

divadel, ale i na p edstavení do zahrani í. 

 

Vzd lávací aktivity spole nosti jsou zam eny hlavn  na vzd lávání dosp lých. Nabízejí 

široké spektrum kurz , seminá  a dalších vzd lávacích akcí pro ve ejnost i podnikatelskou 

sféru. Krom  základní nabídky vzd lávacích kurz  pro firmy (jazykové kurzy, manažerská 

p íprava, po íta ová p íprava atd.) jsou p ipravovány rovn ž vzd lávací akce tzv. „šité 

na míru“ dle konkrétních požadavk  zákazníka. Pro ve ejnost p ipravuje spole nost vedle 

jazykových, tane ních a pohybových kurz  rovn ž odborné i rekvalifika ní kurzy. 

 

Pronájem nebytových prostor pat í k finan n  nejvýznamn jším podnikatelským 

aktivitám spole nosti. Kapacita teoretických možností obsazenosti budovy je v sou asné 

dob  napln na. Výše pronájmu jsou stanoveny na hranici obchodovatelnosti a nelze 

p edpokládat z této innosti v tší objem výnos . 

 

V dnešní dob  spole nost p ipravuje nové projekty k vyhlášeným mimo ádným výzvám 

Ministerstva práce a sociálních v cí v rámci program  Evropského sociálního fondu, 

zam ených na zvyšování adaptability zam stnanc  a konkurenceschopnosti podnik  

prost ednictvím prohlubování odborných znalostí a dovedností. 

 

 

4. Praktické p íklady technického zhodnocení a oprav majetku v daných státech 

– ú etní a da ový dopad na hospoda ení podniku 
 

Pro názorné srovnání ú tování technického zhodnocení a oprav jsem zvolila p íklady 

v ú etnictví u akciové spole nosti TRISIA, která vlastní budovu, jak jsem se již v minulé 

kapitole zmínila, jejíž vstupní cena je ve výši 100 mil. K . Spole nost byla založena v roce 

1995 a svou ekonomickou innost zapo ala v roce 1996. Ú etní jednotka odepisuje budovu 

rovnom rným zp sobem v 5. odpisové skupin . Vzhledem ke stá í budovy spole nost 

neustále objekt rekonstruuje, modernizuje a opravuje. Spole nost je plátcem DPH. 
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4.1. Technické zhodnocení, opravy a udržování majetku – ú etní a da ový 

dopad na hospoda ení podniku v eské republice 
 

V roce 2009 byly p edstavenstvem spole nosti schváleny 2 plány prací na rekonstrukci 

a opravy budovy pro rok 2010 v následujících bodech: 

 

I. plán – rekonstrukce a opravy spole enského sálu (díl í innosti): 

 

1) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci spole enského sálu ve výši 50 tis. K  

bez DPH, 

2) vým na oken (kovové rámy za plastové) o stejných rozm rech v hodnot  350 tis. K  

bez DPH, 

3) zesílení elektroinstalace ve výši 65 tis. K  bez DPH, 

4) v rámci modernizace vým na elektroakustického ozvu ení (mixážní pult, mikrofony, 

zesilova e, reprosloupy v . kabeláže) ve výši 350 tis. K  bez DPH, 

5) vým na nouzového osv tlení (rozvad , pojistkové odpína e, pojistky, ovládací sk í ka) 

ve výši 120 tis. K  bez DPH, 

6) zm na trasy vodovodních rozvod  v etn  vým ny z olov ných na plastové rozvody 

(sou ástí hodnoty prací je hodnota odvozu suti), celková hodnota prací 100 tis. K  

bez DPH, 

7) v rámci rekonstrukce navržená úprava sociálního za ízení v p ízemí budovy - vým na 

umyvadla, vým na baterií, zrcadla a obložení st n a výlevky (v nákladech je zahrnuta 

hodnota odvozu suti a demontáž) v celkové výši 200 tis. K  bez DPH, 

8) pokládka nové podlahové krytiny – pevn  lepená podlahová krytina ve výši 80 tis. K  

bez DPH, 

9) vým na obklad  st n v etn  po ízení nových protipožárních záv s  ve výši 240 tis. K  

bez DPH, 

10) provedení nových omítek v etn  malování ve výši 20 tis. K  bez DPH. 

 

II. plán – další díl í rekonstrukce a opravy objektu C a D: 

 

1) z d vodu prorezav lého úst edního topení v objektu C – 2 ks radiátor  v etn  trubek 

navržena vým na za nové 2 ks ve výši 15 tis. K  bez DPH, 
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2) vým na dve í na objektu C stejných rozm r  ve výši 20 tis. K  bez DPH, 

3) instalace nových žaluzií do kancelá í v objektu C ve výši 8 tis. K  bez DPH, 

4) provedení tepelného t sn ní do oken v kancelá ích objektu C ve výši 16 tis. K  bez DPH, 

5) zam ížování 8 oken ve sklepení v objektu D ve výši 44 tis. K  bez DPH. 

 

Než spole nost zapo ala se samotnými prácemi, nechala si zpracovat projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci spole enského sálu, viz bod 1) plán I., v celkové výši 50 tis. K  

bez DPH. Dodavatelská firma jí vystavila na tuto službu da ový doklad. Ú etní jednotka 

da ový doklad proú tovala na ú et 042 – Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Zám na za jiný materiál je opravou a nejedná se o technické zhodnocení. Umož uje 

to zn ní Pokynu Ministerstva Financí . D - 300 k ustanovení § 33 „ZDP“. Zn ní uvádí, 

že za technické zhodnocení se nepovažuje samotná zám na použitého materiálu, pokud 

z stanou zachovány p vodní rozm ry a po et vrstev skel oken. V p ípad  innosti bodu 2) 

je vým na oken opravou. Ú etní jednotka ú tuje tuto operaci na základ  da ového dokladu 

p ímo do náklad  na ú et 511 – Opravy a udržování. Tyto náklady lze považovat za náklady 

da ov  ú inné. 

 

innosti pod bodem 3) nejsou opravou, ale jedná se o technické zhodnocení. Provedení 

zesílení elektroinstalace ve spole enském sále p evýšilo ástku 40 tis. K , a proto technické 

zhodnocení zvýší hodnotu budovy. Pokud by ástka nep evyšovala výši 40 tis. K  v jednom 

zda ovacím období na jednom inventárním ísle majetku, mohla by ji ú etní jednotka 

zahrnout do da ov  uznatelných výdaj . Z tohoto d vodu je nutné ástku proú tovat ve výši 

65 tis. K  bez DPH na ú et 042 - Po izování dlouhodobého hmotného majetku. Sou asn  tato 

ástka zvyšuje vstupní cenu pro ú etní a da ové odpisování.  

 

V rámci modernizace se spole nost rozhodla po ídit nové elektroakustické ozvu ení 

(mixážní pult, mikrofony, zesilova e, reprosloupy v . kabeláže) ve výši 350 tis. K  bez DPH, 

innost bodu 4, plán I. Elektroakustické ozvu ení bylo nutné zaú tovat na ú et 042 - 

Po izování dlouhodobého hmotného majetku z d vodu po ízení nových komponent , které 

nahradily a rozší ily funk nost celého za ízení. 

 

innost pod bodem 5) je pouze opravou. Spole nost od dodavatelské firmy objednala 

vým nu nouzového osv tlení (rozvad , pojistkové odpína e, pojistky, ovládací sk í ka) 

 38



ve výši 120 tis. K  bez DPH, proto si ú etní jednotka zaú tovala danou výši na ú et 511 - 

Opravy a udržování. Sou asn  jsou tyto náklady i da ov  ú innými náklady. 

 

innost bodu 6) by byla jen opravou, pokud by se jednalo o vým nu materiálu - 

z olov ných na plastové rozvody. V daném p ípad  se však jedná o technické zhodnocení. 

Oproti p vodnímu stavu se musely rozvody z ásti p emístit. Vzhledem ke zm n  trasy nelze 

tuto innost považovat za opravu. Po obdržení da ového dokladu ú etní jednotka zachytila 

tuto skute nost v celkové výši 100 tis. K  bez DPH na ú et 042 – Po ízení dlouhodobého 

hmotného majetku. V celkové výši byla zapo ítána i hodnota odvozu suti, která se stejným 

zp sobem proú tovala na ú et 042. 

 

U innosti bodu 7) došlo ke kombinaci opravy a technického zhodnocení. Vým nu 

umyvadla a baterií lze považovat za opravu. Spole nost m že po p ijetí da ového dokladu 

zaú tovat výši 50 tis. K  bez DPH za tuto opravu p ímo do nákladu na ú et 511 – Opravy 

a udržování. Sou asn  jsou tyto náklady i da ov  ú innými náklady. Co se týká zrcadla, 

obklad  st n a výlevky, spadají tyto práce do technického zhodnocení. Ú etní jednotka 

celkovou výši technického zhodnocení ve výši 150 tis. K  bez DPH proú tuje na ú et 042 -

Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. V p ípad , že dojde u stavebních prací k odvozu 

suti, je ú etní jednotka povinna i tuto položku pom rov  rozd lit a vykazovat jak na ú tu 

511 - Opravy a udržování, tak na ú tu 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Sou ástí I. plánu u bodu 8) byla navržena pokládka nové podlahové krytiny, a to formou 

pevn  nalepené podlahové krytiny. Jedná se o technické zhodnocení. Nejenže výše zna n  

p esahuje ástku 40 tis. K , ale podlahovou krytinu musíme považovat jakou sou ást budovy 

vzhledem k pevnému uchycení. Výše 80 tis. K  bez DPH zvýší hodnotu budovy spole nosti 

a je nutné ji proú tovat na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Bodem 9) spole nost odsouhlasila vým nu zašlých obklad  st n v etn  po ízení nových 

protipožárních záv s  ve výši 240 tis. K  bez DPH, z toho výše obklad  st n inila 80 tis. K  

bez DPH a výše protipožárních záv s  160 tis. K  bez DPH. Vým nu obklad  st n m žeme 

zaú tovat na ú et 511 – Opravy a udržování, nebo  se jednalo pouze o vým nu, tedy opravu. 

Protipožární záv sy nebyly nikdy sou ástí vnit ního vybavení, a proto ú etní jednotka 

proú tuje tuto položku na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku na základ  

dodavatelských faktur. 
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Posledním bodem 10) u plánu I. došlo k provedení nových omítek v etn  malování 

ve výši 20 tis. K  bez DPH. Spole nost proú tovala tyto práce do náklad  se zaú továním 

na ú et 511 – Opravy a udržování po obdržení dodavatelských faktur. 

 

Spole nost se rozhodla vym nit pouze 2 ks zreziv lých radiátor  v . trubek, viz bod 1) 

plán II. Vzhledem k této skute nosti m že ú etní jednotka vým nu považovat za opravu 

i v p ípad , že by se m nily p vodní litinové radiátory za sva ované. Pokud by bylo nutné 

p emístit rozvody trubek oproti p vodnímu stavu, šlo by o technické zhodnocení, 

nap . rekonstrukci kombinovanou s modernizací podle § 33 „ZDP“. Výši 15 tis. K  bez DPH 

proú tujeme na ú et 511 – Opravy a udržování. Tento výdaj si spole nost m že uplatnit jako 

da ov  uznatelný výdaj. 

 

Z d vodu nutného zateplení dojde k vým n  dve í, bod 2) plán II., oproti p vodním 

dve ím v etn  rámu jsou dve e menších rozm r . Spole nost vše zdokumentovala na základ  

krycího listu. Tato skute nost zm nila charakter opravy na technické zhodnocení. „ZDP“ 

v § 33 vymezuje technické zhodnocení: rekonstrukcí se pro ú ely tohoto zákona rozumí 

zásahy do majetku, které mají za následek zm nu jeho ú elu nebo technických parametr , 

a proto ú etní jednotka na základ  dodavatelské faktury ú tuje na ú tu 042 – Po ízení 

dlouhodobého hmotného majetku ástku ve výši 20 tis. K  bez DPH. 

 

V kancelá ích objektu C, viz bod 3) plán II., došlo k po ízení nových žaluzií do oken. 

Pokyn MF . D - 300 k jednotnému postupu p i uplat ování n kterých ustanovení zákona 

o daních z p íjm  vymezuje mimo jiné i nedílné sou ásti stavebních d l v etn  technického 

vybavení stavebních d l, mezi n ž pat í okenice, m íže, rolety, žaluzie, markýzy. Došlou 

fakturu zaú tujeme na ú et 042 – Po ízení dlouhodobého hmotného majetku ástku ve výši 

8 tis. K  bez DPH. 

 

Podobn  jako u innosti bodu 3) plánu II., se u bodu 4) jedná o technické zhodnocení. 

Provedení tepelného t sn ní u oken v kancelá ích objektu C také m žeme stejným zp sobem 

vyhodnotit dle Pokynu MF . D - 300, který zahrnuje izolace všeho druhu. ástku ve výši 

16 tis. K  bez DPH proú tuje spole nost na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného 

majetku na základ  dodavatelské faktury. 
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U innosti bodu 5) plánu II. byla schválena instalace nových m íží do oken ve sklepení 

v objektu D. Z definice oprav vyplývá, že opravou se odstra ují ú inky áste ného fyzického 

opot ebení nebo poškození za ú elem uvedení do p edchozího nebo provozuschopného stavu. 

Z definice oprav tedy jednozna n  vyplývá, že opravovat lze pouze to, co existuje, nikoliv to, 

co neexistuje. Z toho tedy vyplývá, že instalaci m íží na okna, na kterých m íže nebyly, nelze 

považovat za opravu. Instalace m íží stála více než 40 tis. K  bez DPH, jedná se proto 

o technické zhodnocení, tzn. jde o modernizaci, kterou byla rozší ena vybavenost 

a použitelnost majetku. M žeme tuto operaci považovat za prokazatelný zám r jednou 

ucelenou akcí osadit m ížemi daný po et oken. Spole nost zaú tuje v ú etnictví tuto službu 

na ú et 042 – Po ízení dlouhodobého hmotného majetku p i obdržení dodavatelských faktur. 

 

 

Výsledek s dopadem do ú etnictví zachycuje následující tab. 4.1.1 

 

Tab. 4.1.1 Praktický p íklad technického zhodnocení a oprav v R 

Text K  MD D 

I. plán    

    

1. Faktura za zpracování projektové dokumentace:  

a) cena bez DPH  50 000,00 042 321 

b) DPH 10 000,00 343 321 

2. Faktura za vým nu oken:     

a) cena bez DPH 350 000,00 511 321 

b) DPH 70 000,00 343 321 

3. Faktura za zesílení elektroinstalace:    

a) cena bez DPH 65 000,00 042 321 

b) DPH 13 000,00 343 321 

4. Faktura za elektroakustické ozvu ení:     

a) cena bez DPH  350 000,00 042 321 

b) DPH 70 000,00 343 321 
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5. Faktura za vým nu nouzového osv tlení: 

a) cena bez DPH  120 000,00 511 321 

b) DPH 24 000,00 343 321 

6. Faktura za zm nu trasy vodov. rozvod :    

a) cena bez DPH  100 000,00 042 321 

b) DPH 20 000,00 343 321 

7. Faktura za úpravu soc. za ízení:     

a) cena bez DPH – technické zhodnocení 150 000,00 042 321 

    cena bez DPH – oprava 50 000,00 511 321 

b) DPH 40 000,00 343 321 

8. Faktura za úpravu podlahové krytiny:     

a) cena bez DPH  80 000,00 042 321 

b) DPH 16 000,00 343 321 

9. Faktura za vým nu obklad  st n:     

a) cena bez DPH – technické zhodnocení 160 000,00 042 321 

    cena bez DPH - oprava 80 000,00 511 321 

b) DPH 48 000,00 343 321 

10. Faktura za provedení nových omítek:     

a) cena bez DPH  20 000,00 511 321 

b) DPH 4 000,00 343 321 

II. plán    

1. Faktura za vým nu 2 ks radiátor :     

a) cena bez DPH  15 000,00 511 321 

b) DPH 3 000,00 343 321 

2. Faktura za vým nu dve í:     

a) cena bez DPH  20 000,00 042 321 

b) DPH 4 000,00 343 321 

3. Faktura za instalaci žaluzií:     

a) cena bez DPH  8 000,00 042 321 

b) DPH 1 600,00 343 321 
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4. Faktura za provedení tepelného t sn ní:     

a) cena bez DPH  16 000,00 042 321 

b) DPH 3 200,00 343 321 

5. Faktura za zam ížování oken:     

a) cena bez DPH  44 000,00 042 321 

b) DPH 8 800,00 343 321 

I. a II. plán - souhrn    

1. Úhrada dodavatelských faktur 2 013 600,00 321 221  

2. Za azení technického zhodnocení 

(navyšuje vstupní cenu hmotného majetku) 

1 043 000,00 021 042  

 

 

Ú etní jednotka postupovala v souladu s platným Zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví. 

V d sledku správného zaú tování si na základ  p ijatých faktur ve výši 2 013 600,- K  m že 

ú etní jednotka uplatnit nárok na odpo et DPH ve výši 335 600,- K . ástka oprav v celkové 

výši 635 000,- K  je jednozna n  výdajem (nákladem) na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  

podle § 24 „ZDP“. Výše oprav na ú tu 511 – Opravy a udržování snižuje výsledek 

hospoda ení. Technické zhodnocení ve výši 1 043 000,- K  není nákladem na dosažení, 

zajišt ní a udržení p íjm , nýbrž navyšuje vstupní cenu majetku a to v tom zda ovacím 

období, kdy je technické zhodnocení dokon eno. Postupným odepisováním (odepisování 

majetku rovnom rným zp sobem) spole nost zahrnuje hodnotu majetku do náklad . 

Výsledek hospoda ení se tudíž sníží o odpisy technického zhodnocení, které je za azeno 

ve stejné odpisové skupin  jako dlouhodobý hmotný majetek. Jak již bylo uvedeno, 

spole nost vlastní budovu, jejíž vstupní cena je ve výši 100 mil. K . Budova je odepisována 

rovnom rným zp sobem v 5. odpisové skupin  od roku 1996. Hodnota odpis  v roce 2010 

byla spo ítána ú etní jednotkou ve výši 3 435 462,- K  (viz P íloha . 1). Technické 

zhodnocení ve výši 1 043 000,- K  navýšilo vstupní cenu majetku. Majetek je odpisován 

ze zvýšené vstupní ceny. Celková výše oprav a výše odpis  snižuje výsledek hospoda ení, 

tj. v našem p ípad  se jedná o ástku 4 070 462,- K  (635 000,- K  + 3 435 462,- K ). Sazba 

dan  z p íjm  právnických osob pro rok 2010 byla stanovena ve výši 19 %. Základem dan  

z p íjm  právnických osob je vždy ú etní výsledek hospoda ení. Spole nosti p i vykazování 

ástky v nákladech ve výši 4 070 462,- K  by klesla da  o 773 388,- K  (propo tená da  

z p íjm  ve výši 19 % z ástky 4 070 462,-K ). 
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Spole nost m že odepisovat majetek i metodou komponentního odpisování dlouhodobého 

majetku, podrobn ji jsem se o této možnosti zmínila v kapitole 1.6.2. Da ové odpisy. Touto 

metodou dochází k p ibližování eského ú etnictví k Mezinárodním standard m ú etního 

výkaznictví, které metodu komponentního odpisování používají. P i prvním použití metody 

komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty 

rozd luje celkové ocen ní majetku a celková výše oprávek k majetku; p itom nesmí být 

sou et z statkových cen p ipadajících na jednotlivé komponenty vyšší než z statková cena 

celého majetku. Ú etní operace opravující výši vykázaných odpis  a oprávek v p edchozích 

obdobích se neprovád jí.33 

 

S ohledem na novou možnost využití metody komponentního odpisování v praxi uvádím 

názorný p íklad na porovnání metody rovnom rného odpisování s metodou komponentního 

odpisování. V rámci modernizace bylo po ízeno nové elektroakustické ozvu ení (mixážní 

pult, mikrofony, zesilova e, reprosloupy v . kabeláže) ve výši 350 tis. K  bez DPH, které je 

sou ástí celého zvukové za ízení v celkové hodnot  2 500 000 K . P edpokládaná doba 

použitelnosti je 20 let. Nové elektroakustické ozvu ení je pot eba nahrazovat každých 5 let. 

Zvukové za ízení je za azeno do 2. odpisové skupiny, doba odpisování je 5 let. 

P i odepisování metodou rovnom rných ú etních odpis  tohoto zvukového za ízení by byla 

výše odpis  následující: 

 

1) ro ní odpis : 2 500 000 / 20 let = 125 000,- K , tento odpis by se uplat oval každý rok 

po dobu 20 let. 

2) vým na elektroakustického za ízení ve výši 350 000,- K  by každých 5 let výrazn  

zvyšovala provozní náklady, což by ovlivnilo rovnom rný pr b h ú etních náklad . 

 

Ú etní jednotka by mohla vy lenit elektroakustické ozvu ení jako tzv. komponentu, 

a v tom p ípad  by ú etní postup odpovídal více hospodá ské skute nosti: 

 

1) ro ní odpis komponenty: 350 000,- K  / 5 = 70 000,- K , 

2) ro ní odpis zbývající ásti zvukového za ízení:  

(2 500 000,- K  – 350 000,- K ) / 20 = 107 500,- K . 

 

                                                 
33 MBM Trans: Ú etnictví. Praha: 2010, . 9, str.55. 
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Po prvních p ti letech bude celková výše odpis  (oprávek) následující: 

 

1) nové elektroakustické ozvu ení: 5 x 70 000,- K  = 350 000,- K  – z statková cena 

je nulová (celková výše oprávek tedy odpovídá vstupní cen ), 

2) zvukové za ízení: 5 x 107 500,- K  = 537 500,- K  – z statková cena zvukového 

za ízení je tedy 1 612 500,- K . 

 

Celkové oprávky zvukového za ízení tak po prvních p ti letech iní celkem 887 500,-K  

(350 000,- K  + 537 500,- K ). Vzhledem k tomu, že soubor elektroakustického ozvu ení má 

nulovou z statkovou cenu, v p ípad  nutnosti se m že vy adit bez dodate ných náklad . 

Po izovací cena nového souboru bude 400 000,- K . O po izovací cenu ve výši 350 000 K  

se hodnota zvukového za ízení sníží na 2 150 000,- K  (2 500 000,- K  – 350 000,- K ) 

a zárove  nákupem nového souboru ve výši 400 000,- K  se zvýší na hodnotu ve výši 

2 550 000,- K . V následujících letech bude spole nost pokra ovat v komponentním 

odpisování podobn : 

 

1) ro ní odpis komponenty: 400 000,- K  / 5 = 80 000,- K , 

2) ro ní odpis zbývající ásti zvukového za ízení: 2 150 000,- K  / 20 = 107 500,- K . 

 

Pro lepší p ehlednost porovnání metody rovnom rného a komponentního odpisování 

po dobu 10 let dokládám v níže uvedených tabulkách:  

 

 

Tab. 4.1.2 Porovnání rovnom rného a komponentního odpisování po dobu 1. – 5. roku 

Odpisová Druh   Rok   

metoda majetku 1. 2. 3. 4. 5. 

Rovnom rné Odpis zvuk. za ízení 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

odpisování       

Komponentní  Zvuk. za ízení 107 500 107 500 107 500 107 500 107 500 

odpisování Elektroak. ozvu ení 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

 Odpis celkem 177 500 177 500 177 500 177 500 177 500 
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Tab. 4.1.3 Porovnání rovnom rného a komponentního odpisování po dobu 6. – 10. roku 

Odpisová Druh   Rok   

metoda majetku 6. 7. 8. 9. 10. 

Rovnom rné Odpis zvuk. za ízení 127 500 127 500 127 500 127 500 127 500 

odpisování (odpis ze zvýšené VC)      

Komponentní  Zvuk. za ízení 107 500 107 500 107 500 107 500 107 500 

odpisování Elektroak. ozvu ení 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

 Odpis celkem 187 500 187 500 187 500 187 500 187 500 

 

 

 

K údaj m v tabulkách je pot eba uvést, že p vodní elektroakustické ozvu ení ve výši 

350 000,- K  nebylo po 5 letech úpln  odepsáno, tzn. z statková cena této ásti není nulová. 

Z statková cena elektroakustického ozvu ení by se p i vým n  jednorázov  odepsala 

do náklad . Z p edchozích výpo t  je z ejmé, že p i využití komponentního zp sobu 

odpisování dochází k rovnom rnému nákladovému zatížení v jednotlivých letech po dobu 

životnosti celého za ízení. Komponentní odpisování nemá da ové dopady, tzn. že majetek 

bude odpisován i nadále pro da ové ú ely jako celek podle § 26 až 33 „ZDP“, což vylu uje 

možnost odpisování jednotlivých komponent  v jiné odpisové skupin  než hmotný majetek 

jako celek. Vým na komponenty charakteru opravy, která by byla v ú etnictví zachycena jako 

snížení hodnoty majetku o ástku ocen ní vy azené komponenty a zvýšení o ástku ocen ní 

nov  za azené komponenty, bude v základu dan  p edstavovat jednorázový da ov  uznatelný 

výdaj (náklad), na tuto opravu je možné vytvá et da ov  uznatelnou rezervu na opravy 

hmotného majetku. Vým na komponenty charakteru technického zhodnocení, která by byla 

v ú etnictví zachycena jako snížení hodnoty majetku o ástku ocen ní vy azené komponenty 

a zvýšení o ástku ocen ní nov  za azené komponenty, bude v základu dan  uplatn na 

postupn  prost ednictvím da ových odpis  ze zvýšené vstupní (z statkové) ceny. Navržený 

postup tak bude vyžadovat rozlišování zásah  do majetku, se zachováním režim  

pro technické zhodnocení a opravy, bez ohledu na použití ú etní metody komponentního 

odpisování majetku. 
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4.2. Technické zhodnocení, opravy a udržování majetku – ú etní a da ový 

dopad na hospoda ení podniku ve Slovenské republice 
 

Stejné p íklady, které jsou popsány v kapitole 3.1. použiji pro ú tování u obchodní 

spole nosti podnikající na území Slovenské republiky. Budu vycházet ze situace, že slovenská 

spole nost je taktéž akciovou spole ností vlastnící budovu ve výši 3 990 422 Eur, budova 

je za azena ve 4.odpisové skupin  a odepisuje ji rovnom rným zp sobem, je rovn ž plátcem 

DPH. Hodnoty z eské m ny byly p epo ítány na m nu eur kurzem ke dni 31. 12. 2010, kurz 

inil 1 Eur = 25,060 K . Kurzovní lístek byl použit z eské národní banky. íselné údaje byly 

pro lepší srovnání zaokrouhleny na celé íslo. 

 

Ú etní jednotka na základ  dodavatelské faktury zaú tuje zpracovanou projektovou 

dokumentaci ve výši 1 995 Eur bez DPH, viz bod 1) plán I., na ú et 042 – Po ízení 

dlouhodobého hmotného majetku. 

 

U innosti 2) plánu I. došlo pouze k vým n  oken (kovové rámy za plastové) o stejných 

rozm rech. U této innosti postupuje ú etní jednotka dle § 139b odst. 15 stavebního zákona, 

jen pro p ipomenutí - za opravu a udržovací práce je považována i oprava a vým na 

nepodstatných stavebních konstrukcí, zejména vnit ních p í ek, omítek, obklad  st n, podlah 

a dlažeb, komín , oken, dve í a schodiš ových zábradlí. Po p ijetí dodavatelské faktury ú etní 

jednotka proú tuje tuto opravu ve výši 13 966 Eur bez DPH na ú et 511 – Opravy 

a udržování. 

 

Jiná je situace u innosti 3) plánu I. Oprava elektroinstalace by byla pouze v p ípad  

pouhé vým ny elektrických rozvod  se stejným p íkonem, tzn. beze zm n technických 

parametr , nap . zesílení elektroinstalace i zm na výše nap tí. Zesílená elektroinstalace 

je tedy technickým zhodnocením, po obdržení dodavatelské faktury ve výši 2 594 Eur bez 

DPH je nutné zaú tovat ú etní p ípad na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného 

majetku. 

 

Po ízení nového elektroakustického za ízení v rámci modernizace je technickým 

zhodnocením. „ZDP“ p esn  specifikuje pojem modernizace, kterou se rozumí rozší ení 

vybavenosti nebo použitelnosti majetku o takové sou ásti, které p vodní majetek 
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neobsahoval, p i emž tvo í neodd litelnou sou ást majetku. Za neodd litelnou sou ást tohoto 

majetku se považují samostatné v ci, které tvo í s hlavní v cí jeden majetkový celek. 

U innosti bodu 4) plánu I. je nutné zaú tovat po ízení nového elektroakustického ozvu ení 

ve výši 13 966 Eur bez DPH na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Jak jsem se už zmínila u innosti 3), v p ípad  zm ny technických parametr  je pot eba 

ú tovat o technickém zhodnocení. Proto pouhá vým na nouzového osv tlení u innosti 5) 

plánu I. je opravou. Ú etní jednotka zaú tuje opravu ve výši 4 789 Eur bez DPH na ú et 511 -

Opravy a udržování. Náklady jsou považovány za náklady da ov  uznatelné. 

 

Z d vodu zm ny trasy vodovodních rozvod  v bod  6) plán I. v celkové výši 3 990 Eur 

bez DPH je nutné zaú tovat na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. Jedná 

se o technické zhodnocení, nebo  došlo ke zm n  technických parametr . 

 

U innosti bodu 7) plánu I. je v rámci rekonstrukce provedena úprava sociálního za ízení. 

V rámci této úpravy došlo ke kombinaci jak technického zhodnocení, tak opravy. Za opravu 

lze považovat vým nu umyvadla a baterií ve výši 1 995 Eur bez DPH. Do technického 

zhodnocení zahrneme zrcadla, obklady st n a výlevky ve výši 5 985 Eur bez DPH. Ú etní 

jednotka proú tuje ástku ve výši 1 995 Eur do náklad , které jsou da ov  ú innými náklady 

na ú et 511 – Opravy a udržování a ástku ve výši 5 985 Eur na ú et 042 - Po ízení 

dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Vzhledem k tomu, že se spole nost rozhodla pevn  nalepit podlahovou krytinu u innosti 

bodu 8) plánu I., která je sou ástí budovy, musí ú etní jednotka proú tovat výši 3 192 Eur 

bez DPH na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku, nebo  se jedná o technické 

zhodnocení. 

 

inností bodu 9) plánu I. dochází op t ke kombinaci technického zhodnocení a opravy, 

a to z toho d vodu, že je nutné rozlišovat pouhou vým nu obklad  st n, kterou ú etní 

jednotka proú tuje ve výši 3 192 Eur bez DPH na ú et 511 – Opravy a udržování a po ízení 

nových protipožárních záv s , které nikdy nebyly sou ástí vnit ního vybavení, a proto 

se spole nost rozhodla správn  proú tovat výši 6 384 Eur bez DPH na ú et 042 - Po ízení 

dlouhodobého hmotného majetku. 
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U poslední innosti bodu 10) plánu I. došlo k provedení nových omítek v etn  malování 

ve výši 798 Eur bez DPH. Po obdržení dodavatelské faktury spole nost zaú tuje tuto výši 

na ú et 511 – Opravy a udržování. Jedná se o da ov  uznatelné náklady. 

 

U plánu II. innosti bodu 1) se ú etní jednotka rozhodla vym nit 2 ks zreziv lých 

radiátor  v . trubek. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zm n  trasy rozvod  trubek, m že 

ú etní jednotka zaú tovat tuto ú etní operaci ve výši 599 Eur bez DPH na ú et 511 – Opravy 

a udržování. 

 

Rekonstrukcí, jak už bylo v p edchozích kapitolách uvedeno, se rozumí zásahy 

do hmotného majetku, které mají za následek zm nu jeho ú elu používání, zm nu jeho 

výkonnosti nebo technických parametr . U innosti bodu 2) plánu II. došlo k montáži dve í 

menších rozm r . Tato skute nost výrazn  ovlivnila ú tování. Z p vodní p edpokládané 

opravy správn  ú etní jednotka vyhodnotila charakter technického zhodnocení a následn  

zaú tovala výši 799 Eur bez DPH na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Po izovací cena nových žaluzií vy íslená dodavatelskou spole ností na ástku ve výši 

319 Eur bez DPH, innost bodu 3) plán II., je technickým zhodnocením a je nutné ástku 

proú tovat na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Taktéž provedení tepelného t sn ní u oken v kancelá ích objektu C, bod 4) plán II., bylo 

správn  posouzeno jako technické zhodnocení. Výše 638 Eur bez DPH byla proú tována 

na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Posledním bodem innosti 5) plánu II. byla provedena instalace 8 ks nových m íží 

do oken ve sklepení v objektu D. Ú etní jednotka proú tovala ú etní p ípad jako technické 

zhodnocení ve výši 1 756 Eur bez DPH na ú et 042 - Po ízení dlouhodobého hmotného 

majetku. Vzhledem ke skute nosti, že m íže nebyly nikdy sou ástí oken ve sklepení, nem že 

spole nost považovat jejich nákup jako opravu. Jedná se proto o modernizaci, kterou byla 

rozší ena vybavenost a použitelnost majetku. 
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Výsledek s dopadem do ú etnictví zachycuje následující tab. 4.2. 

 

 

Tab. 4.2 Praktický p íklad technického zhodnocení a oprav v SR 

 

Text Eur MD D 

I. plán    

    

1. Faktura za zpracování projektové dokumentace:  

a) cena bez DPH  1 995 042 321 

b) DPH 379 343 321 

2. Faktura za vým nu oken:     

a) cena bez DPH 13 966 511 321 

b) DPH 2 654 343 321 

3. Faktura za zesílení elektroinstalace:    

a) cena bez DPH 2 594 042 321 

b) DPH 493 343 321 

4. Faktura za elektroakustické ozvu ení:     

a) cena bez DPH  13 966 042 321 

b) DPH 2 654 343 321 

5. Faktura za vým nu nouzového osv tlení:    

a) cena bez DPH  4 789 511 321 

b) DPH 910 343 321 

6. Faktura za zm nu trasy vodov. rozvod :    

a) cena bez DPH  3 990 042 321 

b) DPH 758 343 321 

7. Faktura za úpravu soc. za ízení:     

a) cena bez DPH – technické zhodnocení 5 985 042 321 

    cena bez DPH - oprava 1 995 511 321 

b) DPH 1 516 343 321 
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8. Faktura za úpravu podlahové krytiny:     

a) cena bez DPH  3 192 042 321 

b) DPH 607 343 321 

9. Faktura za vým nu obklad  st n:     

a) cena bez DPH – technické zhodnocení 6 384 042 321 

    cena bez DPH - oprava 3 192 511 321 

b) DPH 1 819 343 321 

10. Faktura za provedení nových omítek:     

a) cena bez DPH  798 511 321 

b) DPH 152 343 321 

II. plán    

1. Faktura za vým nu 2 ks radiátor :     

a) cena bez DPH  599 511 321 

b) DPH 114 343 321 

2. Faktura za vým nu dve í:     

a) cena bez DPH  799 042 321 

b) DPH 152 343 321 

3. Faktura za instalaci žaluzií:     

a) cena bez DPH  319 042 321 

b) DPH 61 343 321 

4. Faktura za provedení tepelného t sn ní:     

a) cena bez DPH  638 042 321 

b) DPH 122 343 321 

5. Faktura za zam ížování oken:     

a) cena bez DPH  1 756 042 321 

b) DPH 334 343 321 

I. a II. plán - souhrn    

1. Úhrada dodavatelských faktur 80 349 321 221  

2. Za azení technického zhodnocení 

(navyšuje vstupní cenu hmotného majetku) 

41 618 021 042  
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Ú etní jednotka slovenské spole nosti postupovala v souladu s platným Zákonem 

. 431/2002 o ú tovníctve, ú inným ode dne 01. 01. 2010. Spole nost si m že na základ  

p ijatých dodavatelských faktur uplatnit nárok na odpo et DPH ve výši 12 725 Eur. Základní 

sazba DPH byla v roce 2010 ve výši 19 %. Zm na ve výši základní sazby DPH byla 

schválena teprve ke dni 01. 01. 2011 a to zvýšením z p vodních 19 % na 20 %. V d sledku 

správného ú tování byla jednozna n  ástka ve výši 25 339 Eur bez DPH nákladem 

na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  dle „ZDP“. Technické zhodnocení bylo proú továno 

na ú et 042 – Po ízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 41 618 Eur bez DPH. Tato 

ástka navyšuje vstupní cenu majetku v tom zda ovacím období, kdy bylo technické 

zhodnocení dokon eno. Spole nost odepisuje majetek rovnom rným zp sobem a tím 

zahrnuje hodnotu majetku postupn  do náklad .  

 

Pro porovnání p edpokládám, že slovenská spole nost vlastní taktéž budovu od roku 

1996, je za azena ve 4. odpisové skupin  a je odepisována rovnom rným zp sobem. 

Spole nost z ú etního hlediska postupuje stejným zp sobem jako spole nost v eské 

republice. ástka proú tována na ú tu 511 – Opravy a udržování ve výši 25 339 Eur bez DPH 

snižuje výsledek hospoda ení. Stejným zp sobem ovliv ují výsledek hospoda ení odpisy, 

které byly spo ítány v roce 2010 ve výši 201 602 Eur (viz P íloha . 2). Da  z p íjm  

právnických osob pro rok 2010 ve Slovenské republice iní 19 %. Po proú tování celkové 

výše 226 941 Eur do náklad  by došlo ke snížení dan  z p íjm  o 43 119 Eur.  
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Záv r 

 

Ve své diplomové práci jsem se snažila zachytit srovnání technického zhodnocení a oprav 

majetku z hlediska ú etních p edpis  a z hlediska Zákona o daních z p íjm  na hospoda ení 

podnik  v eské a Slovenské republice. Problematika správného posouzení technického 

zhodnocení a oprav pat í k nejv tším da ovým problém m, protože má významný vliv 

na základ dan  z p íjm . Zatímco ástky na opravy lze zahrnout p ímo do da ových náklad , 

u výdaj  na technické zhodnocení lze tak u init až prost ednictvím odpis . 

Opravou v ci je innost, kterou se zejména odstra ují vady v ci, následky jejího 

poškození nebo ú inky jejího opot ebení. Výdaje na opravy a údržbu majetku jsou výdaji 

na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . 

Zatímco podstata definice oprav je pro ob  zem  stejná, u technického zhodnocení 

dochází k menšímu rozdílu. Technické zhodnocení v R dle „ZDP“ je definováno takto: 

„Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby 

a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud p evýšily u jednotlivého 

majetku ástku 40 000 K  v jednom zda ovacím období a u jednoho inventurního ísla 

majetku“. Rozdíly ve slovenských právních p edpisech spat uji pouze ve výši, kterou 

se pro ú ely „ZDP“ rozumí ástka 1 700 Eur. Taktéž jsou ve vymezení majetku dlouhodobého 

nehmotného a hmotného rozdílnosti ve výši vstupních cen. Srovnání dokladuji v níže uvedené 

tabulce. 

 

Tab. Záv r 1. Vstupní ceny u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

ve vybraných zemích 

 eská republika Slovenská republika 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

60 000 K  2 400 Eur 

Dlouhodobý hmotný majetek 40 000 K  1 700 Eur 
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K dalším zjišt ným rozdíl m bezesporu pat í kapitola da ových odpis . eský Zákon 

o daních z p íjm  vymezuje celkem 6 odpisových skupin, slovenský pouze 4 odpisové 

skupiny. Zárove  doba odpisování se výrazn  liší. Jen pro srovnání - budova u eské 

spole nosti je za azena do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování na 30 let, u slovenské 

spole nosti je to 4. odpisová skupina s dobou odpisování pouze 20 let. Pro v tší p ehled 

dokládám celkové porovnání v níže uvedené tabulce. 

 

Tab. Záv r 2. Odpisové skupiny a doby odpisování hmotného majetku 

ve vybraných zemích 

eská republika  Slovenská republika  

Odpisová skupina Doba odpisování Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 1 4 roky 

2 5 let 2 6 let 

3 10 let 3 12 let 

4 20 let 4 20 let 

5 30 let XX XX 

6 50 let XX XX 

 

V praktické ásti své diplomové práce jsem navrhla n kolik ú etních p ípad  zam ených 

na technické zhodnocení a opravy majetku. P íklady jsem popsala z hlediska ú etního 

pro každou zemi zvláš . Sou ástí celkového hodnocení dané kapitoly v praktické ásti 

je i da ová analýza a její dopad na hospoda ení spole nosti. Po pe livém prozkoumání ešené 

problematiky neshledávám z hlediska ú etního zásadní rozdíly. A koliv došlo k rozd lení 

našich republik již p ed více než 18 lety, pro ob  zem  platí velmi podobná pravidla v oblasti 

ú etnictví. U da ového hlediska jsem pozornost zam ila na výpo et dan  z p íjm  
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právnických osob pro rok 2010. V p ípad  proú tování výše odpis  a oprav do náklad  

jak u spole nosti eské, tak slovenské, by došlo výrazn , s ohledem na vypo ítané ástky, 

ke snížení dan  z p íjm  právnických osob. Pro ob  zem  byla da  z p íjm  právnických osob 

pro rok 2010 stanovena ve výši 19 %. 

Ve své práci jsem cht la popsat i kapitolu ohledn  rezervy na opravy hmotného majetku 

ve Slovenské republice tak, abych mohla srovnat podmínky pro tvorbu rezervy s právní 

úpravou eské republiky, která je p esn  vymezena Zákonem . 586/1992 Sb., o daních 

z p íjm . Podmínky pro tvorbu rezervy jsou velmi p ísné. Nebudou-li pen žní prost edky 

v plné výši rezervy p ipadající na jedno zda ovací období p evedeny na samostatný ú et 

nejpozd ji do termínu pro podání da ového p iznání, rezerva se zruší ve zda ovacím období, 

za které se toto da ové p iznání podává. Slovenská republika dle pokynu Ministerstva financí 

. 26312/2009 v § 19 p esn  vymezuje zásady pro tvorbu a použití rezerv. Avšak, co se tý e 

tvorby rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, §19 odst. 9 tuto možnost v bec 

nep ipouští, tzn. rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku nelze tvo it. 

Cílem mé diplomové práce bylo vymezit základní pojmy dlouhodobého majetku tak, 

aby vedly ke specifikaci ú etního a da ového dopadu technického zhodnocení a oprav 

na hospoda ení podniku. Diplomová práce mi p inesla v tší náhled v problematice jak ú etní, 

tak da ové. Získala jsem ucelený p ehled o hospoda ení spole ností v daných zemích. 

P i práci jsem vycházela z teoretických a zárove  praktických zkušeností a platných právních 

p edpis . 
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1. Výpo et da ových odpis  v eské republice. 

2. Výpo et da ových odpis  ve Slovenské republice. 

 



P ÍLOHA . 1 
 
 
Výpo et da ových odpis  v eské republice. 

 
Rok Vstupní cena Odpisové procento Uplatn ný odpis Z statková cena 
1996 100.000.000,00 1 % 1.000.000,00 99.000.000,00 
1997 100.000.000,00 2,25 % 2.250.000,00 96.750.000,00 
1998 100.000.000,00 2,25 % 2.250.000,00 94.500.000,00 
1999 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 91.100.000,00 
2000 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 87.700.000,00 
2001 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 84.300.000,00 
2002 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 80.900.000,00 
2003 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 77.500.000,00 
2004 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 74.100.000,00 
2005 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 70.700.000,00 
2006 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 67.300.000,00 
2007 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 63.900.000,00 
2008 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 60.500.000,00 
2009 100.000.000,00 3,40 % 3.400.000,00 57.100.000,00 
2010 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 54.707.538,00 
2011 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 51.272.076,00 
2012 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 47.836.614,00 
2013 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 44.401.152,00 
2014 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 40.965.690,00 
2015 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 37.530.228,00 
2016 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 34.094.766,00 
2017 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 30.659.304,00 
2018 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 27.223.842,00 
2019 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 23.788.380,00 
2020 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 20.352.918,00 
2021 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 16.917.456,00 
2022 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 13.481.994,00 
2023 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 10.046.532,00 
2024 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 6.611.070,00 
2025 101.043.000,00 3,40 % 3.435.462,00 3.175.608,00 
2026 101.043.000,00 3,40 % 3.175.608,00 0,00 
 

íselné údaje jsou uvád ny v K . 



P ÍLOHA . 2 
 
 
Výpo et da ových odpis  ve Slovenské republice. 

 
Rok Vstupní cena Odpisové procento Uplatn ný odpis Z statková cena 
1996 3.990.422,00 1,40 % 55.866,00 3.934.556,00 
1997 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.798.881,00 
1998 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.663.206,00 
1999 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.527.531,00 
2000 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.391.856,00 
2001 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.256.181,00 
2002 3.990.422,00 3,40 % 135.675,00 3.120.506,00 
2003 3.990.422,00 5,10 % 203.512,00 2.916.994,00 
2004 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 2.717.472,00 
2005 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 2.517.950,00 
2006 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 2.318.428,00 
2007 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 2.118.906,00 
2008 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 1.919.384,00 
2009 3.990.422,00 5,00 % 199.522,00 1.719.862,00 
2010 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 1.559.878,00 
2011 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 1.358.276,00 
2012 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 1.156.674,00 
2013 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 955.072,00 
2014 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 753.470,00 
2015 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 551.868,00 
2016 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 350.266,00 
2017 4.032.040,00 5,00 % 201.602,00 148.664,00 
2018 4.032.040,00 5,00 % 148.664,00 0,00 
 

íselné údaje jsou uvád ny v Eur. 
 


