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1 ÚVOD 

 
Každý podnikatelský subjekt potřebuje k provozování své činnosti určitý majetek. K 

vytvoření konkrétní majetkové struktury je rozhodující charakter podnikatelské činnosti. 

Povaha provozované činnosti vede k tomu, že účetní jednotky mají k dispozici majetek 

v odlišné struktuře a hodnotě. Bez ohledu na všechny tyto odlišnosti se majetek neustále 

opotřebovává. Toto opotřebení může být rázu fyzického nebo morálního. Podnikatelský 

subjekt nemůže tomuto procesu zcela zabránit, ale je možno jej určitým způsobem zpomalit.  

Vlivem času a postupného opotřebovávání je účetní jednotka nucena provádět na svém 

majetku opravy. V souvislosti s opravami se zde nabízí možnost tvorby rezervy na opravy. 

Provádění technického zhodnocení na majetku patří mezi další, poměrně často využívané 

způsoby „vylepšení“ majetku podnikatelského subjektu. Pojmy jako technické zhodnocení, 

opravy či rezervy na opravy se staly hlavní náplní mé bakalářské práce.  

Při zkoumání této problematiky je třeba řídit se zákonnými předpisy. Mezi základní 

předpisy patří například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 500/2000 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, dále pak České účetní standardy pro podnikatele. Dalším, neméně 

důležitým předpisem je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souvislosti s těmito zákony je třeba si uvědomit skutečnost, že na tuto 

problematiku je v České republice možno pohlížet dvěma, od sebe naprosto odlišnými, 

pohledy. Jde o pohled účetní a daňový.  

Cílem mé bakalářské práce je poukázat na vzájemnou úzkou souvislost mezi 

technickým zhodnocením, opravami a dále rezervami na opravy. Zejména první dva 

zmiňované pojmy jsou si podobné, avšak každý z nich je zcela odlišným způsobem zahrnován 

do základu daně. V práci je probírána zejména problematika týkající se odpisování 

technického zhodnocení a provádění oprav. Je poukázán jejich vliv na základ daně a následně 

na daň z příjmů. Část je věnována také tvorbě rezerv na opravy majetku. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je charakterizován 

pojem majetek podniku. Nechybí zde rozdíl mezi účetním a daňovým náhledem. Dále se 

bakalářská práce zabývá technickým zhodnocením majetku. Jsou zde uvedeny přesná znění 

definic technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Je řešen také jeho vliv na 

cenu majetku. Důležitá je také zmínka o povaze a podmínkách vzniku technického 

zhodnocení. Následně jsou zde uvedeny možné alternativy, z nichž se po splnění zákonem 
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stanovených podmínek stává technické zhodnocení. V této části bakalářské práce jsou 

počítány účetní a daňové odpisy po provedení technického zhodnocení v podobě přístavby 

budovy pekárny ve společnosti Pekařství Illík s. r. o. Tyto odpisy jsou porovnány mezi sebou. 

Následně je uveden vliv rozdílů těchto odpisů na základ daně v podobě přičitatelných a 

odčitatelných položek.  

Následuje druhá kapitola věnována problematice, jež je s technickým zhodnocením 

poměrně často zaměňována. Jedná se o opravy. Také zde nechybí přesná definice. V krátké 

kapitole je nastíněna problematika jejich účtování. Opět je zde řešen praktický problém. 

Výpočet vychází z obměny příkladu řešeného v první kapitole bakalářské práce. Jedná se o 

možnou variantu, kterou by mohla účetní jednotka Illík s. r. o. využít.  

V další části bakalářské práce jsou řešeny již zmiňované rezervy na opravy majetku. 

V kapitole je charakterizován jejich postup tvorby, čerpání a následné zrušení. Příklad 

poukazuje na postup tvorby této zákonné rezervy. V kapitole je zohledněn také vliv rezervy 

na základ daně.  

Závěr je věnován shrnutí veškerých poznatků. 
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2 MAJETEK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ  

2.1 Vymezení majetku podniku 

 

Podnik je založen za účelem dosahování určitého podnikatelského záměru. K jeho 

plnění a k provádění hospodářské činnosti podnikatelských subjektů jsou potřebné určité 

prostředky. Souhrn těchto prostředků je označován jako majetek podniku.  

 

Majetek se rozděluje dle formy a funkce na: 

 dlouhodobý majetek, 

 oběžný majetek. 

 

Dlouhodobý majetek (dále DM) tvoří významnou část aktiv podniku. Typickým 

znakem DM je jeho dlouhodobé používání v podnikové činnosti (v rozsahu od jednoho roku a 

více). Majetek se postupně opotřebovává. Toto opotřebení vyjadřují odpisy.  

Oběžný majetek od svého vstupu do výrobního procesu až po finální výrobek neustále 

mění svoji formu. Tento majetek se spotřebovává najednou.  

V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat pouze DM, konkrétně hmotným a 

nehmotným. Podrobnějšímu vymezení těchto složek majetku se práce věnuje v následujících 

kapitolách. Zde je na majetek pohlíženo nejen z hlediska účetního, ale také z hlediska 

daňového.  

2.2 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska 

 

Základním právním předpisem, jenž vymezuje DM je zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Tato norma nestanoví povinnost určité minimální výše pro ocenění DM. Účetní 

jednotky mají právo si toto ocenění stanovit samy dle svého vlastního uvážení. Ocenění by 

měla účetní jednotka stanovit v souladu se zásadou věrného a poctivého obrazu předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky [13; § 7odst. 1]. Určité druhy majetku jsou do 

této skupiny zařazovány bez ohledu na dobu použitelnosti či výši ocenění. Patří zde stavby, 

dále pak pozemky (pokud nejsou zbožím
1
). 

                                                 
1
 Dle § 9 odst. 5 Vyhlášky č. 500/2002 položka zboží obsahuje movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem 

prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka dále obsahuje výrobky vlastní výroby, které 

byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou 

určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat. Položka obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž 

předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, 

nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.  
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Dlouhodobý majetek je rozdělen na:  

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek.  

2.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek  

 

Jedním z hlavních rysů tohoto majetku je jeho fyzická podstata. Dále je nutné, aby byl 

majetek používán po dobu delší než jeden rok. Výši ocenění pro zařazení majetku mezi DHM 

si účetní jednotka určí sama vnitropodnikovým předpisem.  

Podle směrné účtové osnovy je o DHM účtováno na účtech účtových skupin 02 a 03.  

Dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013- Dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, jsou položky dlouhodobého hmotného majetku rozděleny následovně 

[11]: 

B II. Dlouhodobý hmotný majetek  

B II. 1. Pozemky 

         2. Stavby 

         3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

         4. Pěstitelské celky trvalých porostů 

         5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 

         6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

         7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

 

2.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Hlavním znakem dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) je jeho nehmotná 

podstata. Podnik má tento majetek v užívání po dobu delší než jeden rok. „Touto dobou se 

rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost (nebo uchováván pro 

další činnost), nebo po kterou může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo 

jiných postupů a řešení (včetně doby ověřování nehmotných výsledků).“ [6; str. 222]. Majetek 

musí dosahovat výše ocenění stanovené vnitřním předpisem účetní jednotky. Majetek, který 



9 

 

nesplňuje tuto hranici je účtován ihned do spotřeby, je považován za drobný nehmotný 

majetek. 

DNM je účtován na účtech účtové skupiny 01.  

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek vymezuje DNM v položce B. I – Dlouhodobý nehmotný majetek následovně: 

„B.I 1. Zřizovací výdaje 

      2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

      3. Software 

      4. Ocenitelná práva 

      5. Goodwill  

      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

      7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.“ [11] 

2.3 Majetek z daňového hlediska 

 

Základním právním předpisem je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). 

Daňový pohled na majetek je z velké části totožný s pohledem účetním. Existují však určité 

rozdíly, které je nutno brát v úvahu. První rozdíl je ten, že zákon o daních z příjmů nedefinuje 

pojem „dlouhodobý majetek“. Majetek je zde vymezen pouze jako „hmotný majetek“ a 

„nehmotný majetek“. Další rozdíl je ve výši ocenění majetku. Zákonem č. 586/1992 Sb. je 

přesně stanova hranice pro zařazení mezi hmotný či nehmotný majetek. Zákon neupravuje 

vymezení dlouhodobého finančního majetku.  

2.3.1 Hmotný majetek 

 

Hmotný majetek (HM) je definován § 26 odst. 2 ZDP následujícím způsobem: 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko- 

ekonomickým určením - jejich vstupní cena
2
 je vyšší než 40 000 Kč a jejich provozně 

technické funkce přesahují dobu jednoho roku. Obě tyto podmínky musí být splněny 

současně. Mezi samostatné movité věci patří výrobní zařízení. Dále pak zařízení a předměty 

sloužící k provozování služeb, která s budovou či stavbou netvoří jeden funkční celek, a to i 

tehdy, jestliže jsou s ní pevně spojeny. Určitá část výrobního či jiného celku tvoří soubor 

movitých věcí. Je nutné, aby byl soubor movitých věcí evidován zvlášť.  

                                                 
2
 Definice vstupní ceny je vymezena v § 29 ZDP. 
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Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory – jenž jsou vymezeny jako jednotky 

zvláštním právním předpisem
3
. 

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

k plnění funkcí lesa. Dále stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo 

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

a výšku 5 m. 

Oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.  

Pěstitelské celky trvalých porostů - s dobou plodnosti delší než 3 roky.  

Dospělá zvířata a jejich skupiny – jejich vstupní cena musí být vyšší než 40 000 Kč.  

Jiný hmotný majetek – do tohoto majetku řadíme zejména:  

 technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,  

 technické rekultivace, 

 výdaje, jenž hradí nájemce. Podle zvláštního právního předpisu či podle 

daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou 

finančního leasingu s následnou koupí najaté věci. V úhrnu ve smlouvě převýší 

částku 40 000 Kč.  

2.3.2 Nehmotný majetek  

 

Nehmotný majetek (NM) je dle ZDP vymezen v § 32a odst. 1. Majetek je dle 

daňového zákona uznán jako nehmotný v případě, že byl nabyt úplatně, vkladem společníka 

nebo tichého společníka či člena družstva, přeměnou, darováním, zděděním, nebo byl 

vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním. Dále je zde stanovena také určitá 

výše vstupní ceny. Musí být vyšší než 60 000 Kč. Doba použitelnosti je zde opět delší než 

jeden rok.  

Mezi nehmotný majetek řadíme: [18; § 32a odst. 1] 

 „zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software, 

 ocenitelná práva, 

 jiný majetek.“ 

 

V následující tabulce shrnuji základní rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na 

majetek podniku. 

                                                 
3
 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 
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Tab. 2.1 -  Účetní a daňový pohled na majetek 

MAJETEK            ÚČETNĚ DAŇOVĚ 

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 
586/1992 Sb., o daních z 

příjmů 

Pojem Majetek je vymezen jako 

dlouhodobý 

Zákon v souvislosti 

s majetkem pojem 

„dlouhodobý“ nepoužívá 

Rozdělení 

 Dlouhodobý hmotný 

majetek 

 Dlouhodobý nehmotný 

majetek  

 Dlouhodobý finanční 

majetek 

 

 

 Hmotný majetek 

 Nehmotný majetek 

Hranice ceny pro 

zařazení majetku do 

účetní jednotky 

Účetní jednotka si hranici ceny 

zvolí dle vlastního uvážení 

Hmotný m. cena > 

40 000Kč, 

Nehmotný m. cena > 

60 000Kč 

Doba použití                                         >1 rok 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4 Technické zhodnocení 

 

Technické zhodnocení (TZ) dlouhodobého majetku je oblastí, na kterou lze pohlížet 

jak z hlediska účetního, tak z hlediska daňového. Daňový pohled na problematiku 

technického zhodnocení je ve velké míře určující také pro oblast účetní. V praxi se velmi 

často setkáváme s řadou problémů, jež toto téma doprovází. Tyto problémy pak mají za 

následek chybné konstrukce a následně mylné závěry. Mezi ty nejčastější patří jeho časté 

zaměňování za opravu či údržbu.  Tyto problémy jsou z velké části dány zvláštní povahou 

technického zhodnocení. V následující kapitole jsou shrnuty nejdůležitější informace týkající 

se účetní a daňové oblasti problematiky TZ. 

2.4.1 Definice technického zhodnocení 

 

Pojem TZ je definován v ZDP dvakrát. Definice TZ pro hmotný majetek v § 33 ZDP 

vymezuje TZ jako „výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce 

a modernizace majetku, pokud převýšily z jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím 

období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a 

počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i 

uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí 
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neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb)“ [18]. Nepřichází-li v úvahu žádná 

z těchto nabízených alternativ zásahu do majetku, nejedná se o TZ. 

Druhá definice, jež vytyčuje TZ nehmotného majetku je vymezena v § 32a odst. 6 

ZDP. TZ charakterizuje jako „výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, 

pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za 

technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které 

poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24.“ [18] Tato 

podoba TZ se vyskytuje především v souvislosti s programovým vybavením majetku. Tímto 

vybavením je update nebo upgrade. V účetní jednotce musí být tyto dva pojmy správně 

odlišeny. 

 Update je aktualizace programů. Výsledkem je uvedení softwaru do stavu 

způsobilého k užívání. Není to změna či rozšíření programů, jak je často mylně uváděno. 

Odpovídá provedení opravy na dlouhodobém majetku, nejedná se zde o TZ. Upgrade je 

vylepšení technických parametrů a rozšíření funkcí programového vybavení. Tento úkon již 

představuje TZ majetku.  

U technického zhodnocení nehmotného majetku je nutné si uvědomit, že není vázáno 

na zdaňovací období a nejsou jim výdaje na změnu technických parametrů (viz. 2.4.4.2 - 

Rekonstrukce). 

Při vymezení technického zhodnocení z účetního hlediska se § 6 odst. 2 Vyhlášky č. 

500/2002 Sb. odvolává na ZDP. Obě tyto definice jsou tudíž závazné také při řešení účetních 

problémů. 

2.4.2 Povaha a podmínky vzniku technického zhodnocení 

 

Při posuzování technického zhodnocení bychom neměli opomenout zvláštní 

charakterizující znaky. 

Technické zhodnocení je pojem, který není upraven žádnou ze soukromoprávních 

norem (občanský či obchodní zákoník). Je jakousi veřejnoprávní kategorií, která slouží pro 

zjištění základu daně. Není věcí, právem, ani jinou majetkovou hodnotou, tudíž jej nelze 

vlastnit či prodat.  

TZ vzniká z potřeby časově rozložit výdaje na novou užitnou hodnotu. Tato hodnota 

poté slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. Časový soulad mezi 

zdanitelným příjmem a daňově účinnými náklady je zajištěn uplatněním odpisů. Princip je 
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následující. V každém zdaňovacím období se ke zdanitelným příjmům uplatní pouze část 

výdajů na nově vzniklou užitnou hodnotu.  

Existují podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o TZ. Je nutné, aby byly 

naplněny najednou, nikoli postupně. Důležité je uvědomit si skutečnost, že částky 

technických zhodnocení provedených na jednom majetku jsou za dané období sčítány. Nyní 

k podmínkám technického zhodnocení. První z těchto podmínek je dokončenost změn na 

majetku. Zde platí, že ne každý výdaj je TZ a slouží pro dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů. Pouze výdaje na zcela dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, 

rekonstrukce a modernizace jsou považovány za TZ. Pojem dokončené lze chápat tak, že 

veškeré změny provedené na majetku jsou plně funkční. S touto podmínkou úzce souvisí také 

splnění povinností a technických funkcí, které jsou určeny zvláštními právními předpisy a 

normami.  

Dále platí, že veškeré výdaje na TZ je nutno posuzovat k jednotlivému majetku či 

souboru movitých věcí. Podle Milana Skály [9] je jednotlivý majetek daňově či účetně 

samostatnou majetkovou složkou, která má daňově nebo účetně svůj samostatný právní režim.   

Technické zhodnocení vzniká splněním podmínek uvedených v § 33 ZDP 

jednorázově, nikoli postupně. Vzniká ve zdaňovacím období. Zdaňovacím obdobím u 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob je kalendářní
4
 nebo hospodářský rok

5
. U poplatníků 

daně z příjmů právnických osob je zdaňovací období vymezeno v § 17a ZDP. 

2.4.3 Vliv technického zhodnocení na cenu majetku 

 

Provedení TZ na majetku ovlivní jeho cenu. Na tuto změnu můžeme pohlížet ze dvou 

hledisek. První hledisko je účetní, druhé daňové. V následující kapitole jsou popsány oba tyto 

vlivy.  

2.4.3.1 Změna ceny z pohledu účetního 

 

Veškeré náklady související s TZ jsou až do okamžiku jeho uvedení do užívání účetně 

evidovány na účtech účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý majetek. V případě, že 

v okamžiku pořízení TZ nevznikly žádné vedlejší související náklady, je TZ zaúčtováno 

přímo na vrub příslušných účtů 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý 

                                                 
4
 Nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li stanoveno jinak  

5
 Účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než měsíce ledna.  
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hmotný majetek, 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Souvztažným účtem je 

některý z účtů účtových skupin 08, 21, 32, 35, 37, 41, 42 nebo 67.  

Okamžik zařazení TZ do užívání se účetně zachytí na vrub příslušných majetkových 

účtů skupin 01, 02 nebo 03 a ve prospěch účtové skupiny 04. O hodnotu TZ jsou zvýšeny 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku.   

V případě, kdy je na jedné položce majetku za dané zdaňovací období prováděno více 

samostatných úprav, jež mají charakter TZ, se o souhrnnou částku nákladů na dané úpravy 

zvýší cena dlouhodobého majetku. Tato operace je zachycena na vrub nákladů účtové skupiny 

54 – Jiné provozní náklady a ve prospěch účtu skupiny 04. Obdobně je účtováno i v případě, 

kdy celková suma nákladů na TZ za dané období nepřekročí částku 40 000 Kč. Jestliže 

náklady na TZ za dané období nepřekročí částku stanovenou ZDP, lze je účetně zachytit jako 

TZ, ostatní provozní náklady či ostatní služby. Toto rozhodnutí musí být v souladu s vnitřní 

účetní směrnicí.  

V případě TZ pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat 

nebo majetku v účtové třídě 03 – Dlouhodobý majetek neodpisovaný se nejedná o TZ. 

Neúčtujeme o něm.  

Účtování možných variant technického zhodnocení je uvedeno na následujícím 

příkladu technického zhodnocení realizovaného dodavatelem – neplátcem DPH na osobním 

automobilu.  

a) TZ přesáhlo hranici ocenění dle ZDP – účtováno do nákladů  

      Tab. č. 2.2  – Účtování technického zhodnocení do nákladů 

Číslo 

případu Název účetního případu 
Částka 

KČ 

MD     D 

1.  Faktura za montáž alarmu 30 000,- 518   321 

2.  Faktura za montáž střešního okna 15 000,- 518   321 

3.  Úhrada faktury za montáž střešního okna                                                  15 000,- 321   221 

4.  Úhrada faktury za montáž alarmu 30 000,- 321   221 

5.  TZ v celkové částce 45 000,- 042   518 

6.  Převedení TZ do DHM 45 000,- 022   042 

       Zdroj: Vlastní zpracování  
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b) TZ přesáhlo hranici ocenění ZDP – účtováno jako DHM  

Tab. č. 2. 3 – Účtování technického zhodnocení jako DHM 

Číslo 

případu Název účetního případu 
Částka 

Kč 

MD     D 

1. Faktura za montáž alarmu a střešního okna  45 000,- 042   321 

2. Faktura uhrazena z BÚ 45 000,- 321   221 

3. TZ převedeno do DHM                                               15 000,- 321   221 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

c) TZ nedosáhlo hranici ocenění dle ZDP  

Tab. č. 2. 4 – Účtování technického zhodnocení – není dosažená hranice ZDP 

Číslo 

případu Název účetního případu 
Částka  

KČ 

MD     D 

1. Faktura za montáž střešního okna 10 000,- 042   321 

2. Úhrada faktury na montáž střešního okna 10 000,- 321   221 

3. Faktura za montáž autorádia                                              8 000,- 042   321 

4. Úhrada faktury za montáž autorádia   8 000,- 321   221 

5. Převedení z dlouhodobého majetku do nákladů 18 000,- 501   042 

                        Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3.2 Změna ceny z pohledu daňového 

 

Ve zdaňovacím období, ve kterém je TZ uvedeno do užívání dojde ke zvýšení vstupní, 

popřípadě zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Toto zvýšení ceny má za následek změnu 

výše daňových odpisů. U rovnoměrného odpisování jsou použity odpisové sazby, jež 

odpovídají zvýšené ceně majetku. V případě zrychleného odpisování jsou použity koeficienty 

pro zvýšenou vstupní cenu. Dochází k prodloužení doby odpisování.  

Prodlužení doby odpisování však neplatí pro TZ provedené v roce, ve kterém byl 

majetek zařazen do užívání (náklady se stávají součástí vstupní ceny). Dalším případem, kdy 

nelze použít postup uplatňovaný v prvním odstavci této podkapitoly je TZ na majetku 

v pronájmu a TZ provedeném na nemovité kulturní památce (odepisuje se samostatně). Ve 

všech uvedených případech jsou uplatňovány jiné postupy.   



16 

 

2.4.4 Předmět technického zhodnocení 

 

Předmětem TZ mohou být pouze výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební 

úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Jiná možnost zde neexistuje. Jestliže se nejedná 

o žádnou z těchto pěti alternativ, je velmi pravděpodobné, že jde o opravu či jinou službu.  

2.4.4.1 Nástavby, přístavby, stavební úpravy 

 

Odkaz pod čarou k § 33 ZDP na tyto pojmy odkazuje do stavebního zákona. Jedná se 

o výrazy stavebně právní. Jiné než stavební právo definice těchto pojmů nevymezuje. Ve 

všech těchto případech se jedná o změnu dokončené stavby. Stavbou se dle zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologii, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad 

předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží k reklamním účelům, je stavba pro 

reklamu [16].  

Nástavba -  je taková změna, kterou dochází ke zvyšování stavby. Změní se vertikální 

rozměr obou půdorysů stavby. Nejčastěji se jedná o nástavbu části či celého podlaží na 

stávající budovu. O nástavbu může jít také v případě, dojde-li ke zvýšení pouze části stavby.  

Nástavbou může být například zvýšení samostatného stožáru, ovšem za splnění podmínky že 

je stavbou.  

Přístavba – změna, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je provozně 

propojena s původní stavbou. Komunikační (provozní) propojení je důležitou podmínkou. 

Bez jejího splnění by nešlo o přístavbu, ale o novou stavbu. Důsledkem by pak byl vznik 

nového majetku, nikoli TZ. Propojením může být například okno, dveře či jakýkoli otvor, 

který propojuje nově vzniklou část s původní části stavby. Za přístavbu je považováno také 

rozšíření rozvodu nebo přípojek plynu, kanalizace apod. Nesmí ovšem vzniknout stavba jako 

nová věc. Parkoviště, odstavná plocha (rozšíření plochy plošné stavby) jsou také považovány 

za TZ. [9] 

Zjednodušeně se dá říci, že o přístavbu se jedná také tehdy, je-li jedna původní zeď 

obvodového pláště společná jak pro přístavbu, tak pro původní stavbu. Znamená to, že 

k původní obvodové zdi jsou přistavěny pouze tři obvodové zdi přístavby. Pokud by však 

přibyly čtyři obvodové zdi, jednalo by se o novou stavbu.  
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Stavební úprava – při změně stavby je zachován vnější půdorys a také výškové 

ohraničení stavby. Podle stavebního zákona je za stavební úpravu považováno také zateplení 

pláště stavby. Mezi typické příklady stavebních úprav řadíme např. dispoziční změny stavby 

(vybourání), změna vzhledu stavby (změna dispozice nebo počtu oken či dveří), přestavby 

(vytvoření bytu z nebytového prostoru), stavební úpravy elektrických vedení, významné 

změny ve vnitřním uspořádání stavby.  

V praxi je zcela běžná vzájemná kombinace jednotlivých změn. Obvykle se kombinuje 

stavební úprava s přístavbou či nástavbou. Jestliže se původní projektová dokumentace 

odchyluje od stávající dokumentace, došlo ke změně na stavbě (přístavbě, nástavbě, stavební 

úpravě).  

2.4.4.2 Rekonstrukce 

 

Výdaje spojené s rekonstrukcí přináší celou řadu problémů. Zákon však tento pojem 

definuje zcela jasně. Rekonstrukcí se dle § 33 ZDP rozumí „zásahy do majetku, které mají za 

následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.“ Zásahy do majetku musí být 

fyzické povahy. Typickým, často uváděným příkladem může být přestavba osobního 

automobilu na automobil nákladní.  

Změnou účelu majetku se obvykle rozumí přechod z jednoho stavu do jiného či 

získání nových vlastností. Nejčastějším případem změny účelu jsou zásahy do budov nebo 

staveb, popřípadě samostatných částí staveb.  

ZDP nevymezuje ani další pojem, a to změnu technických parametrů. K vysvětlení 

tohoto pojmu se používá pouze obecný výklad slov. Jedná se opět o přijetí nových vlastností 

nebo přechod z původního stavu do stavu stávajícího, od původního odlišného. Tato změna je 

založena na postupech vycházejících z poznání a zkoumání přírodních zákonů. Změna 

technických parametrů by měla přinést určitý hospodářský důsledek a současně musí být 

velikost změny měřitelná provozním způsobem. Nahrazení většího množství komponentů za 

menší počet kvalitnějších a výkonnějších částí, např. na výrobním stroji, je také považováno 

za změnu technických parametrů. Platí zde i opak. Snížení technických parametrů je také 

považováno za změnu. Jde např. o zabudování součástky s nižším výkonem do harddisku 

počítače. Z toho vyplývá, že technickým zhodnocení může v určitých případech být i 

technické znehodnocení. [9] 

V pokynu GFŘ D-6 ministerstvo financí přesně formulovalo změny, jež nejsou 

považovány za změny technických parametrů majetku. Odstavec věnující se tomuto problému 
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říká že, samostatná záměna použitého materiálu není považována za změnu technických 

parametrů. Jako příklad je zde uvedena výměna oken s dřevěným rámem za okna s rámem 

plastovým, jestliže zůstane zachováno počet vrstev skel a rozměry původních oken. [12] 

2.4.4.3 Modernizace 

 

Modernizace je stejně jako rekonstrukce považována za pojem daňový. Je poslední 

z pěti možností TZ. Autoři různých publikací se shodují v názoru, že se jedná o nejvíce 

konfliktní způsob provedení TZ. Platí pro veškerý majetek, na kterém lze modernizaci 

provést. Jedná se o zásah do majetku, který má za následek rozšíření jeho vybavenosti nebo 

použitelnosti. Dá se říci, že na rozdíl od definice rekonstrukce není vysvětlení pojmu 

modernizace zdaleka tak přesné a propracované.  

V ZDP nalezneme pojmy jako je vybavenost či použitelnost, ale jejich přesné definice 

zde opět chybí. Pro detailní vysvětlení a pochopení těchto pojmů je opět využíván pouze 

obecný výklad.  Vybaveností jsou myšleny přístroje, prostředky, další komponenty či části, 

které slouží k údržbě věcí nebo vytváří různé možnosti použití daného majetku.  

Nutno si uvědomit, že v případě modernizace nedochází k žádné změně technických 

parametrů. Nové součásti nejsou považovány za samostatný majetek. Toto poznání je velmi 

důležité zejména z hlediska ZDP.  

Stejně jako u ostatních alternativ TZ i zde je uvedeno pár typických a často se 

vyskytujících příkladů modernizací v praxi. První možností je provedení modernizace na 

osobním automobilu. Zde je za rozšíření použitelnosti považován např. nákup nosiče na 

automobil, zabudování střešního okna. U automobilu si ovšem poplatníci musí dávat pozor na 

jeho vybavení zimními pneumatikami.  Dle pokynu GFŘ č. D-6 nelze tento úkon uznat za TZ.  

2.4.5 Technické zhodnocení najatého majetku 

 

Kapitola je věnovaná majetkovým a daňovým dopadům, které jsou následkem 

technického zhodnocení, jež bylo provedeno na najatém majetku. Technické zásahy mohou 

mít významný dopad na daňovou povinnost pronajímatele i nájemce. Tato problematika by 

neměla být podceňována.  

V první řadě je důležitá znalost soukromoprávní úpravy nájmu. V § 663 občanského 

zákoníku je nájem definován takto: „Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu 

nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky.“ 
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Předmětem nájmu je vždy věc individuálně určená. Může jít např. o stavby, umělecká 

díla, pozemky. Významným rysem je skutečnost, že při nájmu nepřechází vlastnické právo 

k předmětu nájmu na nájemce. 

 Pokud obsahuje nájemní smlouva ujednání o oprávnění nájemce koupit pronajatou 

věc během platnosti smlouvy, či po jejím zániku, pak se tato nájemní smlouva stává smlouvou 

o koupi najaté věci. Jestliže chce podnájemce provést technické zhodnocení věci, kterou má 

v pronájmu, musí vyžádat souhlas od nájemce, nikoli pronajímatele. [9] 

Podle bodu 6.5 Českého účetního standardu č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek jsou podnikatelé, kteří vedou účetnictví, povinni vést samostatné analytické účty pro: 

 „najatý majetek za podmínek podle § 28 odst. 2 ZDP, ve znění platném do konce 

roku 2000, 

 technické zhodnocení najatého majetku, jež odepisuje nájemce za podmínek 

stanovených v § 28 ZDP, 

  dlouhodobý majetek najatý podle § 488b a následujících obchodního zákoníku, 

pokud se tak pronajimatel s nájemcem ve smlouvě dohodli.“ 

2.4.5.1 Technické zhodnocení provedené nájemcem  

 

Technické zhodnocení provedené nájemcem na najaté věci je v praxi velmi časté. 

Nájemce tímto technickým zásahem provádí změnu předmětu nájmu a tím jej vylepšuje. 

Nájemce tak vynakládá peněžní prostředky ve prospěch pronajímatele. Toto majetkové 

zvýhodnění pronajímatele upravuje občanský zákoník.  

Pokud dá nájemce ke změnám najímaného předmětu souhlas, je použito ustanovení    

§ 667 odst. 1 občanského zákoníku: 

„Změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze se souhlasem pronajímatele. 

Úhrada nákladů s tím spojených může být nájemcem požadovaná pouze v případě, že se 

k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 

nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž došlo v důsledku 

užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale k úhradě nákladů se nezavázal, pak 

může nájemce po skončení nájmu požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 

Pokud však chybí souhlas pronajímatele a nájemce i přesto provede změny, použije se 

ustanovení odst. 2 téhož §. Zde je stanoveno, že nájemce je povinen ihned po skončení nájmu 

na své náklady uvést věc do původního stavu. Jestliže hrozí v důsledku těchto změn 

pronajímateli značná škoda, je pronajimatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.  
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Strany se od tohoto ustanovení mohou odchýlit a ve smlouvě si určit své vlastní 

podmínky. Ke dni ukončení nájmu bývá nájemcem velmi často sjednáván požadavek daňové 

zůstatkové ceny TZ evidovaného u nájemce. Důsledkem je následná jednoduchost u daní 

z příjmů. Ukončení nájmu se tak stane pro nájemce daňově neutrální.  

Dopady technických zásahů na daň z příjmů lze dle Milana Skály [9] rozdělit do 4 

skupin: 

1) drobné technické zásahy, které jdou k tíži nájemce. Nájemce opravuje pouze to, 

co opotřebil. Nevzniká závazkový vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Výše 

oprav je obvykle sjednaná v ceně nájmu. Výdaje jsou u nájemce daňově 

uznatelné, u pronajímatele nejsou peněžním příjmem,  

2) větší technické zásahy, nejvýše však do stavu v jakém byl předmět nájmu předán 

nájemci. Nájemce provádí opravu za pronajímatele, má tudíž nárok na náhradu 

vzniklých nákladů. Nárok nájemci vzniká ke dni ukončení oprav. Pokud nájemce 

uplatní nárok, vznikne mu výdaj na opravu a současně příjem. Výsledek na daň 

z příjmů bude neutrální, 

3) zásahy nad stav, ve kterém byl předmět nájmu předán nájemci, nejvýše však do 

stavu, v jakém už předmět nájmu někdy byl. Zásahy nejsou povinností nájemce. 

Nájemci plyne nárok na úhradu vynaložených nákladů nebo toho, o co se zvýšila 

hodnota dané věci. Daňově se jedná o opravu prováděnou nájemcem, 

4) zásahy nad stav, ve kterém byl předmět nájmu předán nájemci, a současně nad 

stav, v jakém už předmět nájmu někdy byl. Zásah opět není povinností nájemce, 

někdy je však se souhlasem pronajímatele prováděn. Nájemci plyne nárok na 

úhradu vynaložených nákladů nebo toho, o co se zvýšila hodnota dané věci. 

Vynaložené výdaje jsou daňově technickým zhodnocením. Nájemce jej může 

odpisovat dle § 28 odst. 3 ZDP. Nájemce má právo vyžadovat majetkovou 

kompenzaci. Jestliže nárok uplatní, dá proti výnosům daňovou zůstatkovou cenu 

TZ majetku. Pokud tak neučiní, nemůže dát tuto zůstatkovou cenu do daňově 

uznatelných výdajů. Naopak pronajimateli vznikne nepeněžní příjem.  

Pokud nájemce provede technické zhodnocení na pronajatém majetku, může jej za 

určitých podmínek odpisovat. Tyto podmínky upravuje § 28 odst. 3 ZDP: 

 pronajímatel v písemné smlouvě uvede, že osobou odpovědnou za odpisování 

je nájemce. Tím vyloučí možnost současného odpisování stejného majetku 

vlastníkem. Pronajímatel si tedy o hodnotu technického zhodnocení nesmí 

zvýšit vstupní cenu pronajatého majetku, 
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 technické zhodnocení musí být zařazeno do stejné odpisové skupiny jako 

pronajatý majetek. Při odpisování pak postupuje nájemce způsoben 

stanoveným pro hmotný majetek,  

 technické zhodnocení musí hradit nájemce.  

2.4.5.2 Technické zhodnocení z pohledu pronajímatele 

 

Pronajímatel má povinnost udržovat předmět nájmu. Tato povinnost vyplývá 

z ustanovení § 664 občanského zákoníku. Je zde uvedeno že „pronajímatel je povinen 

přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání nebo nebyl-li 

způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.“  

Podle tohoto ustanovení spadá veškerá povinnost údržby na pronajímatele. V praxi je 

však obvyklá vzájemná dohoda jednotlivých smluvních stran. Ve smlouvě se uvede, že 

nájemce na svou odpovědnost zajistí odstraňování drobných opotřebení či poškození.  

Z daňového hlediska bychom měli věnovat pozornost následující skutečnosti. 

Technické zásahy na najaté věci do stavu, v jakém byla věc přenechána nájemci, jsou 

občanských zákoníkem označovány jako udržování. Technické zásahy na najaté věci nad 

tento stav jsou označovány jako změna najaté věci. A to i v případě, že se z daňového 

pohledu jednalo o opravu. Z toho je zřejmé, že pojem udržování a oprava dle občanského 

zákoníku a dle účetních a daňových principů je chápán naprosto rozdílně. Tato zvláštnost je 

poté zdrojem daňových konfliktů. [9] 

2.4.6 Technické zhodnocení finančního pronájmu 

 

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci neboli finanční pronájem představuje 

poskytnutí majetku za úplatu do užívání. Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika 

plynoucí z užívání předmětu pronájmu. Uživatel je oprávněn nebo povinen v průběhu nájmu, 

nebo po jeho skončení nabýt vlastnické právo k poskytovanému majetku. Nájemce vede tento 

majetek na podrozvahových účtech a účtuje o leasingových splátkách. Splátky jsou pro něj za 

určitých podmínek daňově uznatelným nákladem, tento majetek však nemůže odpisovat. 

Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku hrazené nájemcem může na 

základě smlouvy odpisovat nájemce. Vstupní cena majetku však nesmí být u vlastníka o tyto 

výdaje zvýšena. Nájemce zatřídí technické zhodnocení do stejné odpisové skupiny, ve které je 

pronajatý majetek. Odpisuje dle zákona o daních z příjmů. [9] 
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V případě koupě předmětu leasingu po technickém zhodnocení provedeném 

leasingovým nájemcem se řídíme ustanovením § 29 odst. 4 ZDP. Leasingový nájemce zvýší o 

pořizovací cenu odkoupeného majetku zůstatkovou cenu již odpisovaného technického 

zhodnocení v tom zdaňovacím období, kdy je majetek odkoupen. Pokračuje v započatém 

odpisování.  

Pokud by se jednalo o operativní pronájem, po němž by došlo k odkupu majetku, 

použije se ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZPD. Neodepsanou část technického zhodnocení 

kupující zahrne do vstupní ceny kupovaného majetku. Ze vstupní ceny začíná odpisovat jako 

by se jednalo o první rok odpisování. 

2.4.7 Závazné posouzení technického zhodnocení 

 

Institut závazného posouzení vznikl z neustálého tlaku a požadavků odborné 

veřejnosti, a to zejména na povinnosti správce daně ohledně věcí, jež jsou složité na právní 

posouzení. V případě problémů s určením TZ a určitých nejasností ohledně zásahů do 

majetku je možné od 1.1 2008 příslušného správce daně písemnou žádostí požádat o závazné 

posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením dle zákona. 

Posouzení je také odborně nazýváno editační povinností. Hlavním záměrem poplatníka je ve 

většině případů získání rozhodnutí, že se nejedná o TZ. [8] 

 Žádost je poplatníkem podána místně příslušnému správci daně. S podáním žádosti je 

však spojena povinnost zaplatit správní poplatek ve výši 10 000 Kč. Povinnost platby vychází 

ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V praxi však 

tato možnost není příliš využívána a uplatňována. Důvodem je to, že posouzení správcem 

daně nemusí být vždy zárukou správnosti.  

Závazné posouzení se týká jak právě probíhající změny na majetku, tak již 

dokončeného TZ, popřípadě plánovaných budoucích změn na dlouhodobém majetku. 

Důležitá je také lhůta, ve které správce daně vyřizuje žádost podanou poplatníkem. Lhůtu 

určuje pokyn Ministerstva financí č. D-308. Stanovuje šesti měsíční lhůtu pro vydání 

rozhodnutí. Prvním dnem je doručení žádosti místně příslušnému daňovému subjektu. V praxi 

se však velmi dochází k prodloužení této lhůty. Poplatník může na vydání rozhodnutí čekat až 

jeden rok.  

Podle § 33a ZDP je poplatník povinen spolu s žádostí o závazné posouzení doložit 

také další dokumentaci. Nejprve musí předložit doklad o vlastnictví posuzovaného majetku.  

Jestliže je daný majetek v nájmu, vzniká také povinnost podat souhlas vlastníka tohoto 
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pronajímaného majetku případně pronajimatele s předpokládanými zásahy do majetku. Dále 

je nutno podat listiny, dle kterých je možno určit zda je zásah TZ [18].  

V žádosti o závazné posouzení musí být uvedeny zákonem stanovené položky 

vymezené v § 33a odst. 2 ZDP. Poplatník je zde povinen uvést:  

 detailní označení žadatele o posouzení – je-li poplatník fyzickou osobou, uvádí 

se jeho jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, pokud bylo přiděleno 

daňové identifikační číslo, uvede se také; je-li právnickou osobou, uvádí se 

název, právní forma, sídlo podnikání a daňové identifikační číslo (opět pokud 

bylo přiděleno),   

 identifikaci posuzovaného majetku – název, popis či číselné označení, dále 

datum a způsob jeho pořízení, uvedení do užívání, ocenění a údaje o zvoleném 

daňovém a účetním odepisování,  

 u majetku, který tvoří soubor movitých věcí, se uvedou jednotlivé jeho části 

v hodnotovém a věcném vyjádření; jestliže v průběhu byla k tomuto souboru 

pořízena další věc, či nějaká věc z něj byla vyřazena, uvede se datum přiřazení 

či vyřazení,  

 popis stavu posuzovaného majetku při jeho pořízení a před začátkem zásahu do 

majetku,  

 výdaje (náklady), u nichž má poplatník nějaké pochyby, nutné uvést také 

vysvětlení těchto pochybností,  

 popis veškerých prací, které byly, jsou nebo budou provedeny v rámci zásahu 

do majetku,  

 předpokládaný rozpočet zásahu do majetku, souhrn vynaložených výdajů 

(nákladů) v případě ukončení zásahu do majetku,  

 zdaňovací období, jehož se má dané závazné posouzení týkat,  

 návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení zásahu do majetku.  

2.5 Odpisy  

 

Majetek či TZ je možno odepisovat ihned poté, co dojde k jejich zařazení do užívání. 

Odpisování znamená zahrnování hodnoty majetku do nákladů. Odpisem se rozumí peněžní 

částka, jež v určité míře vyjadřuje opotřebení hmotného nebo nehmotného majetku firmy za 

určité období. Opotřebení může být dvojího druhu. Prvním případem je opotřebení fyzické. 

Vzniká působením různých vnějších činitelů na majetek (vítr, voda). Další možnosti je 
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morální opotřebovanost. Vzniká v důsledku zastarávání a technických pokroků. Pro účetní 

jednotku se odpisy stávají nákladem. Tyto náklady tak umožňují rozvržení pořizovací ceny 

majetku do více časových období. [5] 

Existují dva způsoby odpisování dlouhodobého majetku. Jedná se o odpisy účetní a 

daňové. Jednotlivé způsoby odpisování mají pro účetní jednotku odlišný význam. Základní 

vlastností účetních odpisů je skutečnost, že trvalé snížení hodnoty daného majetku odpovídá 

jeho skutečnému opotřebení. Vychází tedy z reálného zařazení dané investice do majetku 

firmy. Řídí se sestaveným odpisovým plánem, jenž vyjadřuje jak dlouho a po jakých částech 

se bude daný majetek odepisovat. Jeho vytvoření je povinností účetní jednotky. Jsou počítány 

s přesností na celé měsíce. Tento měsíční odpis je účtován ihned do nákladů. Jejich výše je 

poté porovnávána s hodnotou odpisů daňových.  

Daňové odpisy jsou důležité zejména pro tvorbu daně z příjmů. V tomto případě 

s nimi není možno pracovat s jejich rozlišením na jednotlivé měsíce. Účetní jednotkou jsou 

vnímány jako roční hodnoty. Jejich částky jsou vykazovány za celé zdaňovací období, a to 

vždy k jeho konci.  Rozlišujeme zde různé metody odpisování.  

Následující kapitola bakalářské práce je praktického rázu. Na konkrétním případě 

v určité firmě se budu snažit vysvětlit a přiblížit jak různé metody odpisování po provedení 

technického zhodnocení ovlivní daň z příjmů dané účetní jednotky.  

2.5.1 Účetní odpisy 

 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován dle § 28 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Dalším zákonným předpisem je § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Povinností 

účetní jednotky je sestavit odpisový plán. Jeho vytvoření je plně v pravomoci dané jednotky. 

Měl by obsahovat část zaměřenou na specifikaci jednotlivých druhů majetku a jeho rozdělení. 

Dále by neměly chybět metody, způsoby a sazby pro odpisování konkrétního majetku. Se 

zvolenou metodou odpisování úzce souvisí také doba odpisování. Pro účetní odpisy je 

typické, že zde není tato doba stanovena. Účetní jednotka si jí stanoví sama s ohledem na již 

zmiňovanou zásadu věrného a poctivého obrazu účetnictví.  Měla by ale co nejvíce odpovídat 

předpokládané době životnosti majetku. Je plně v pravomoci jednotky rozhodnout zda odpisy 

budou začínat již v měsíci pořízení nebo až v měsíci následujícím. Způsob, jež si účetní 

jednotka zvolí pro účetní odpisy, musí být zveřejněn také na inventárních kartách majetku. 

Plán může mít, a nejčastěji má, podobu samostatné účetní směrnice.  

Účetní jednotka by se měla při odpisování striktně držet jednotlivých legislativně 

vymezených zásad. Jednou z nich je např. to, že je možno odpisovat pouze do výše vstupní 
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ceny. Přerušení tohoto způsobu odpisování nepřichází v úvahu, a to ani v případě, že jednotka 

daný majetek nepoužívá. 

Postupným odpisováním majetku dochází k vytvoření oprávek. Oprávky vyjadřují 

součet dosud provedených odpisů, tedy opotřebení odpisovaného majetku. Odečtením 

oprávek od účetní ceny daného majetku vzniká cena zůstatková. Celková suma oprávek nesmí 

překročit cenu, ve které je daný majetek evidován v účetnictví.  

 V případě TZ nesmí být opomenuto zvýšení ceny pořízení. TZ bereme v úvahu od 

data, v němž došlo k jeho uvedení do provozuschopného stavu.  Po tomto navýšení ocenění se 

pokračuje v již nastaveném způsobu odpisování. Odpisy se již nepočítají z původní ceny, ale 

z ceny, jež je navýšena o hodnotu TZ [5]. Forma odpisování se v určitých případech liší u 

různých podob hmotného a nehmotného majetku.  

Mezi nejčastější metody účetního odpisování řadíme: 

 

1. metodu časovou, 

2. metodu výkonovou. 

 

Novinkou, zavedenou vyhláškou  500/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2010 je metoda 

komponentního odpisování majetku. Lze jí použít pouze pro stavby, byty, nebytové 

prostory, dále pak pro samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Další podmínkou je 

to, že platí pouze pro majetek zařazený do užívání až od 1. 1. 2010. Komponenta (část) se 

významně liší cenou a dobou použitelnosti od ostatních částí majetku. Majetek je v rozvaze 

vykazován jako jeden celek, ale komponenty na něm mohou být odepisovány samostatně. [3] 

Další novinkou v odpisování je od 1. 1. 2009 zahrnutí předpokládané zbytkové 

hodnoty do odpisování. Tato hodnota je definována jako předpokládaná částka, kterou by 

jednotka mohla získat např. v případě prodeje majetku. Touto metodou dojde ke 

zrovnoměrnění výsledku hospodaření. 

Žádný předpis nestanoví povinnost použití určité konkrétní metody. Zvolení metody je 

zcela v kompetenci účetní jednotky. Způsob by měl být v souladu s reálným opotřebením 

majetku. Měl by odpovídat situaci dané jednotky.  

 

ad. 1) Časová metoda  

Tato metoda je založena na předpokladu snižování hodnoty majetku v závislosti na 

době používání. Účetní jednotka si může zvolit jednu ze 3 možných variant této metody:  
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a) rovnoměrné účetní odpisy 

b) zrychlené účetní odpisy 

c) zpomalené účetní odpisy 

 

a) rovnoměrné účetní odpisy 

Výše ročních odpisů je konstantní, v průběhu odpisování nedochází k jejich změně. 

Tato varianta je přípustná pouze u majetku, který se rovnoměrně opotřebovává. Výhodou 

metody je její jednoduchost.  

Odpisy jsou počítány ze vzorce: 

                                                                               (2.1) 

 

             VC = vstupní cena 

                 t = doba odpisování. [3] 

 

 

b) zrychlené účetní odpisy 

Jestliže DM ztrácí svou hodnotu nejvíce v prvních letech, je vhodné použít metodu 

zrychleného odpisování. Pravidlem je, že odpis předcházejícího roku je vyšší než částka 

odpisu v roce následujícím. Touto metodou je nejčastěji odpisována výpočetní technika.  

Pro výpočet odpisů slouží následující vzorec:  

                                           (2.2) 

VC =  vstupní cena 

t      =  doba odpisování 

i      =  rok odpisování. [3] 

 

c) zpomalené účetní odpisy 

Opotřebovávání majetku v prvních letech jeho používání je minimální. Majetek ztrácí 

velkou část své hodnoty především v posledních letech užívání. Odepisovaná částka se bude 

v průběhu doby životnosti zvyšovat. Pro výpočet je použit následující vzorec: 

                                                                                     (2.3) 

Vysvětlivky ke vzorci viz zrychlené účetní odpisy.[3] 
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2.5.2 Daňové odpisy 

 

Daňové odpisy jsou upraveny zákonem o daních z příjmů č. 586/1992, konkrétně § 26 

– 33 tohoto zákona. Na rozdíl od účetních odpisů, které jsou pro jednotku povinností, daňové 

odpisy jsou pouze možností. Tyto odpisy je možné kdykoli v průběhu odpisování přerušit. 

V případě dalšího odpisování je nutné navázat na původní postup týkající se odpisování. 

Hodnota těchto odpisů je promítána do daňově uznatelných nákladů. Odpisy plní roli při 

optimalizaci základu daně podnikatelského subjektu. Tato optimalizace spočívá především ve 

snížení daňového základu. Jejich uplatnění není možné u osob, které použily výdaje jako 

procento z příjmů.  

Před zahájením odpisování je daný majetek zařazen do konkrétní odpisové skupiny.  

Skupina je určena dle charakteru majetku. Hmotný majetek odpisovaný časově a majetek 

nehmotný není do odpisových skupin zařazen. Zařazení se provede v prvním roce odpisování 

dle přílohy č. 1 ZDP. Zákon dále stanoví minimální dobu odpisování pro jednotlivé odpisové 

skupiny. Blíže uvedeno v následující tabulce 

Tab. č. 2. 5 – Minimální doba odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny v roce 2012 

ODPISOVÁ SKUPINA DOBA ODPISOVÁNÍ 
PŘÍKLADY 

MAJETKU 

1 3 roky 
Kancelářské stroje a 

počítače 

2 5 let 
Dvoustopá osobní 

motorová vozidla 

3 10 let Klimatizační zařízení 

4 20 let Konstrukce vinic 

5 30 let Stavby hutního průmyslu 

6 50 let Administrativní budovy 

             Zdroj: [§ 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Příloha č. 1 k zákonu č. 

                        586/1992 Sb.] 

 

Pro výpočet daňových odpisů lze použít následující metody:  

a) rovnoměrné odpisování, 

b) zrychlené odpisování,  

c) mimořádné odpisy 
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Ad a) rovnoměrné odpisování 

1. Rovnoměrné odpisy 

 Zásady upravující rovnoměrné odpisování majetku jsou upraveny v § 31 ZDP. Pro 

výpočet se použije následující vzorec: 

                                                                                                         (2.4) 

RO = roční odpis 

VC = vstupní cena 

OS =  roční odpisová sazba. [8] 

 

Tabulka č. 2. 6 – Roční odpisové sazby pro lineární odpisy 

 ROČNÍ ODPISOVÁ SAZBA 

Odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

do 

2004    

  od       

2005 

    od      

  2008 

do  

2004  

od 

2005 

od 

2008 

do 

2004 

od 

2005 

od 

2008 

1 14,2       20          20 28,9        40             40 25,03      33,3         33,3 

1a -          14,02 - -             28,6 - -               25 - 

2  8,5       11            11 18,3     22,25        22,25 16,7         20            20 

3  4,3      5,5           5,5 8,7        10,5          10,5 8,4            10           10 

4 2,15     2,15        2,15 5,15       5,15          5,15 5                5              5 

5 1,4       1,4            1,4 3,4         3,4              3,4 3,4            3,4          3,4 

6 1,02    1,02         1,02 2,02       2,02         2,02 2                2              2 

              Zdroj: [8] 

Počátkem roku 2008 byla odpisová skupina 1a – osobní automobily zrušena. 

 

2. Rovnoměrné odpisy ze zvýšené vstupní ceny 

Ke zvýšení vstupní ceny majetku dochází zejména po provedení technického 

zhodnocení. Výpočet je prováděn s ohledem na ustanovení § 31 odst. 8 ZDP. Pro 

výpočet platí následující vzorec:  

                                                                                                  (2.5) 
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RO =    roční odpis 

ZVC = zvýšená vstupní cena 

OSZ =    odpisová sazba. [8]  

 

Ad b) zrychlené odpisování  

1. Zrychlené odpisy majetku bez provedení technického zhodnocení 

V prvních letech odpisování je možno odepsat vyšší hodnotu majetku. Typický je 

degresivní průběh.  

Vzorce pro výpočet odpisů jsou rozdílné pro první rok a dále pak pro roky následující. 

       

                                                                                                                      (2.6) 

RO1 = odpis v 1. roce 

VC =   vstupní cena 

K1 =     koeficient pro 1. rok odpisování. [8] 

 

 Zrychlený odpis v dalších letech odpisování 

                                                                                                  (2.7) 

RO x = roční odpis v dalších letech 

ZC = zůstatková ceny (VC – součet ročních odpisů) 

K2 = koeficient zrychleného odpisování v dalších letech 

n = počet let odpisování. [8] 

 

2. Zrychlené odpisy majetku s provedeným technických zhodnocením  

     Zrychlený odpis v roce provedení technického zhodnocení 

                                                                                                                 (2.8) 

       ROz = odpis v roce provedení technického zhodnocení 

       ZZC = zvýšená zůstatková cena (ZC + TZ)   

 KZ = koeficient zrychleného odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu. [8] 

 Zrychlený odpis ve druhém a dalších letech po provedení TZ 

                                                                                                        (2.9) 
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 RO zx = roční odpis po provedení TZ ve 2., 3. a dalších letech 

 X = pořadové číslo, jež vyjadřuje rok, pro který se odpisy počítají počínaje rokem TZ.       

        [8] 

 

Dle § 32 ZDP jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty. 

Tab. č. 2.7 – Koeficienty pro zrychlené odpisování  

 ROČNÍ ODPISOVÁ SAZBA 

Odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších letech 

odpisování 

pro zvýšenou vstupní 

cenu 

do 

2004    

   od                       

2005 

od 

2008 

do   

2004  

od 

2005 

od 

2008 

do 

2004 

od 

2005 

od 

2008 

1 4             3              3 5               4            4 4                  3            3 

1a -              4              - -                5            - -                   4            - 

2  6              5          5 7               6           6 6                  5            5 

3 12           10          10 13            11          11 12               10          10 

4 20           20         20 21            21          21 20               20          20 

5 30           30         30 31            31          31 30               30          30 

6 50           50         50 51            51          51 50               50          50 

Zdroj: [8] 

Počátkem roku 2008 byla odpisová skupina 1a – osobní automobily zrušena.  

 

Ad c) mimořádné odpisy 

Mimořádné odpisy upravuje § 30a ZDP. Odpisy lze uplatnit pouze u majetku 

zařazeného do odpisové skupiny 1 pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Na 

majetek pořízený po tomto období se ustanovení nevztahuje.  

 

V následujícím příkladě je provedeno na základě reálných informací společnosti 

vzájemné srovnání účetních a daňových odpisů v případě provedení TZ. Dále je určen jejich 

vliv na základ daně v jednotlivých letech odpisování.  
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 Příklad: 

Společnost Pekařství Illík s. r. o. vznikla v roce 1991. Dne 30. 4. 2000 si firma v rámci 

rozšiřování zástavby pořídila budovu pekárny v celkové vstupní ceně 3 958 527 Kč. Tuto 

budovu po kolaudaci zařadila do užívání. V červenci roku 2001 začaly stavební práce, při 

nichž byla přistavěna budova pekárny. TZ bylo uvedeno do užívání v lednu roku 2002. 

Celkové TZ bylo vyčísleno na částku 11 955 805 Kč. 

V rámci příkladu je proveden výpočet účetních a daňových odpisů po provedeném TZ 

na dané budově. Následně jsou porovnány jednotlivé odpisy a určen jejich vliv na základ daně 

z příjmů.  

Pro výpočet účetních odpisů je budova zařazena do 5. Odpisové skupiny a doba 

odpisování byla stanovena na 30 let. Optimální životnost budovy se dá určit jen velmi těžce, 

proto se v následujícím výpočtu budu držet zákonem předepsané doby 30-ti let. Firma se 

rozhodla pro účetní odpisy použít rovnoměrnou časovou metodu odpisování. Tato metoda již 

byla podrobně popsaná v rámci této kapitoly.  

Účetní odpisy jsou počítány s přesnosti na celé měsíce. Ve výpočtu musí být 

zohledněna hodnota provedeného TZ budovy. Od května roku 2000 do konce roku 2001 bude 

odpis počítán ze základního vzorce pro výpočet rovnoměrných účetních odpisů. Od února 

roku 2002 musí být pro výpočet vzorec upraven. Odpis bude počítán z ceny zvýšené o 

provedené TZ. Odepisovat z této zvýšené vstupní ceny se začne v měsíci následujícím po 

zařazení TZ do užívání, tj. od února roku 2002.  

V následující tabulce je proveden výpočet účetních odpisů s ohledem na provedenou 

přístavbu budovy pekárny. Plán odpisů je stanoven na 30 let. Při výpočtu se vychází nejprve 

ze vstupní ceny 3 958 527 Kč, poté byla použitá zvýšená vstupní cena 15 914 332 Kč.  
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Tab. č. 2. 8 – Účetní odpisy po provedeném technickém zhodnocení 

Rok 
Vstupní cena 

Kč 

Účetní odpis 

Kč 

Účetní zůstatková 

cena - Kč 

2000 3 958 527 87 968 3 870 559 

2001 

 

131 951 3 738 608 

2002 

 

497 268 15 197145 

2003 

 

530 478 14 666 667 

2004 

 

530 478 14 136 189 

2005 

 

530 478 13 605 711 

2006 

 

530 478 13 075 233 

2007 

 

530 478 12 544 755 

2008 

 

530 478 12 014 277 

2009 

 

530 478 11 483 799 

2010 

 

530 478 10 953 321 

2011 

 

530 478 10 422 843 

2012 

 

530 478 9 892 365 

2013 

 

530 478 9 361 887 

2014 

 

530 478 8 831 409 

2015 

 

530 478 8 300 931 

2016 

 

530 478 7 770 453 

2017 

 

530 478 7 239 975 

2018 

 

530 478 6 709 497 

2019 

 

530 478 6 179 019 

2020 

 

530 478 5 648 541 

2021 

 

530 478 5 118 063 

2022 

 

530 478 4 587 585 

2023 

 

530 478 4 057 107 

2024 

 

530 478 3 526 629 

2025 

 

530 478 2 996 151 

2026 

 

530 478 2 465 673 

2027 

 

530 478 1 935 195 

2028 

 

530 478 1 404 717 

2029 

 

530 478 874 239 

2030 

 

530 478 343 761 

2031 

 

343 761 0 

∑ 

 

15 914 332 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě použití metody účetního odpisování bude budova pekárny plně odepsaná 

v roce 2031. V tabulce vidíme vývoj odpisů a zůstatkové ceny budovy. 

Dále je zde uveden výpočet daňových odpisů, které jsou na rozdíl od odpisů účetních 

počítány dle zákona o daních z příjmů. Ve výpočtu jsou uvedeny oba způsoby odpisů. 

Následně je provedeno srovnání obou těchto metod doplněné o grafické znázornění. 
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         Tab. č. 2. 9- Rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy s provedením technického 

zhodnocení 

Rok 

Vstupní cena 

Kč Rovnoměrné odpisování Zrychlené odpisování 

  

roční odpis  

         KČ  

ZC 

Kč 

roční odpis  

         Kč                  

ZC 

Kč 

2000 3 958 527 55 420 3 903 107 131 951 3826 576 

2001 

 

134 590 3 768 517 255 106 3571 470 

2002 

 

541 088 15 183 234 1 035 152 14 492 123 

2003 

 

541 088 14 642 146 999 457 13 492 666 

2004 

 

541 088 14 101 058 963 762 12 528 904 

2005 

 

541 088 13 559 970 928 067 11 600 837 

2006 

 

541 088 13 018 882 892 373 10 708464 

2007 

 

541 088 12 477 794 856 678 9 851 786 

2008 

 

541 088 11 936 706 820 983 9 030 803 

2009 

 

541 088 11 395 618 785 288 8 245 515 

2010 

 

541 088 10 854 530 749 593 7 495 922 

2011 

 

541 088 10 313 442 713 898 6 782 024 

2012 

 

541 088 9 772 354 678 203 6 103 821 

2013 

 

541 088 9 231 266 642 508 5 461 313 

2014 

 

541 088 8 690 178 606 813 4 854 500 

2015 

 

541 088 8 149 090 571 118 4 283 382 

2016 

 

541 088 7 608 002 535 423 3 747 959 

2017 

 

541 088 7 066 914 499 728 3 248 231 

2018 

 

541 088 6 525 826 464 033 2 784 198 

2019 

 

541 088 5 984 738 428 339 2 355 589 

2020 

 

541 088 5 443 650 392 644 1 963 215 

2021 

 

541 088 4 902 562 356 949 1 606 266 

2022 

 

541 088 4 361 474 321 254 1 285 012 

2023 

 

541 088 3 820 386 285 559 999 453 

2024 

 

541 088 3 279 298 249 864 749 589 

2025 

 

541 088 2 738 210 214 169 535 420 

2026 

 

541 088 2 197 122 178 474 356 946 

2027 

 

541 088 1 656 034 142 779 214 167 

2028 

 

541 088 1 114 946 107 084 107 083 

2029 

 

541 088 573 858 71 389 35 694 

2030 

 

541 088 32 770 35 694 0 

2031 

 

32 770 0 

  ∑ 

 
15 914 332 

 

15 914 332   

             Zdroj: Vlastní zpracování 
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         Graf.č.  2.1 – Vývoj rovnoměrných a zrychlených odpisů 

          

         Zdroj: Tab. č. 2.6-  rovnoměrné a zrychlené  a odpisy s provedením TZ 

 

Pro výpočet daňových odpisů není nutné krátit výši ročního odpisu v poměrné výši dle 

měsíce, ve kterém byla budova zařazena do užívání. Výpočet odpisu je tedy započat v roce 

2000. Při výpočtu bylo počítáno se sazbami platnými pro dané roky. Sazby jsou uvedeny 

v Tab. 2. 6 - Roční odpisové sazby pro lineární odpisy 

Rovnoměrný odpis v prvním roce je typický svou nižší hodnotou, než je tomu 

v letech následujících. Tato skutečnost je dána rozdílnou odpisovou sazbou v jednotlivých 

letech. Další vývoj je ovlivněn provedeným TZ, konkrétně se jednalo o přístavbu. V roce 

provedení TZ byl odpis navýšen. Následně se vyvíjel lineárně. Právě vlivem TZ došlo 

k prodloužení doby odpisování hned o 2 roky.  

Vývoj zrychlených odpisů je naprosto rozdílný. V porovnání s odpisem lineárním je 

již v prvním roce zrychlený odpis vyšší. Ve třetím roce odpis vlivem provedení TZ výrazně 

vzrostl. Vývoj není dále lineární, jak tomu bylo v případě rovnoměrného odpisování, nýbrž 

degresivní. Částky odpisů s postupem času klesají. I zde došlo vlivem zhodnocení 

k prodloužení celkové doby odpisování. Tato doba se zde prodloužila o 1 rok. Budova bude 

plně odepsána již v roce 2030.  

Po propočtení jednotlivých odpisů u této společnosti se jeví jako výhodnější metoda 

zrychleného odpisování majetku. U lineárních odpisů odpisujeme stále stejnou částku. U 

zrychlených odpisů tato částka sice postupně klesá, ale nedochází zde k prodloužení doby 
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odpisování o 2 roky, jak tomu bylo v případě odpisů rovnoměrných, ale pouze o 1 rok. Dle 

mého názoru však metoda zrychleného odpisování nezohledňuje skutečné opotřebování 

daného majetku. Pro společnost je však vhodná v rámci snižování základu daně. Další 

výhodou zrychleného způsobu odpisování majetku je rychlejší akumulace ekonomických 

zdrojů v podniku, která firmu chrání před morálním zastaráváním jejího dlouhodobého 

majetku. Použití této metody se jeví jako lepší možnost pro společnost, a to i přesto, že 

výpočet je složitější než v případě lineární metody. Společnost právě tuto zrychlenou metody 

odpisování použila.  

Rozdílnost mezi účetními a daňovými odpisy vede k úpravě základu daně a následně 

také daňové povinnosti. Vliv na daňový základ bude mít částka představující rozdíl mezi 

odpisy účetními a daňovými. Pokud by byla částka účetních odpisů rovna odpisům daňovým 

základ daně nebude upraven. V případě, že odpisy účetní budou mít větší hodnotu, vzniklý 

rozdíl bude představovat přičitatelnou položku k daňovému základu. O odčitatelnou položku 

se bude jednat, jestliže odpisy účetní budou nižší než vypočtené odpisy daňové. Vzniklý 

rozdíl bude následně odčítán.   

Tabulka 2. 10 vyjadřuje dopad odpisování budovy na základ daně z příjmů účetní 

jednotky.  

    Tab. č. 2. 10 – Vliv odpisů na základ daně 

Rok 
Účetní odpisy 

Kč 

Daňové odpisy 

Kč 

Vliv na základ 

daně - Kč 

2000 87 968 131 951 -43 983 

2001 131 951 255 106 -123 155 

2002 497 268 1035152 -537 884 

2003 530 478 999 457 -468 979 

2004 530 478 963 762 -433 284 

2005 530 478 928 067 -397589 

2006 530 478 892 373 -361 895 

2007 530 478 856 678 -326 200 

2008 530 478 820 983 -290 505 

2009 530 478 785 288 -254 810 

2010 530 478 749 593 -219 115 

2011 530 478 713 898 -183 420 

2012 530478 678 203 -147 725 

2013 530 478 642 508 -112 030 

2014 530 478 606 813 -76 335 

2015 530 478 571 118 -40 640 

2016 530 478 535 423 -4 945 

2017 530 478 499 728 30 750 

2018 530 478 464 033 66 445 
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Rok 
Účetní odpisy 

Kč 

Daňové odpisy 

Kč 

Vliv na základ 

daně - Kč 

2019 530 478 428 339 102 139 

2020 530 478 392 644 137 834 

2021 530 478 356 949 173 529 

2022 530478 321 254 209 224 

2023 530 478 285 559 244 919 

2024 530478 249 864 280 614 

2025 530 478 214 169 316 309 

2026 530 478 178 474 352 004 

2027 530 478 142 779 387 699 

2028 530 478 107 084 423 394 

2029 530 478 71 389 459 089 

2030 530 478 35 694 494 784 

2031 343 761 0 343 761 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Od roku 2000 do roku 2016 představuje rozdíl mezi odpisy záporné číslo. Účetní 

jednotka si tedy o tento rozdíl sníží základ daně. Snížení základu daně je pro společnost 

výhodné, neboť od roku 2000 do roku 2011 bylo vždy dosahováno zisku. Od roku 2017 do 

konce doby odpisování, tj. do roku 2031 bude základ daně o vypočtené položky zvyšován. 

Největší rozdíl nastává roku 2002, tj. po provedení TZ.  

 

Shrnutí: 

Důvodem vzniku technického zhodnocení byla potřeba rozložit náklady na pořízení 

majetku do více zdaňovacích období. Výdaje v podobě technického zhodnocení jsou tedy 

postupně formou odpisů promítány do nákladů společnosti. Firma každý rok uplatní určitou 

část těchto výdajů v podobě odpisů do svých nákladů. Poté mohou být odpisy uplatněny jako 

výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. O hodnotu technického zhodnocení je zvýšená 

vstupní cena majetku. Tuto zvýšenou cenu musí poplatník zaznamenat do inventární karty. 

Provedení zhodnocení má také vliv na výši odpisů. 
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3 OPRAVY MAJETKU 

 

 Opakem TZ jsou opravy a udržování majetku. Tyto dvě položky je třeba od TZ 

odlišit. Velmi časté jsou spory, jež se zabývají řešením situace, zda se jedná o opravu či 

technické zhodnocení majetku. V posouzení této skutečnosti je nutné a poměrně často se 

uplatňuje stanovisko techniků. Oprava nebo údržba nesmí v žádném případě zvýšit technické 

parametry oproti původnímu stavu. Poplatníci dávají přednost opravám před TZ. Hlavním 

důvodem je především to, že výdaje na opravy jsou za splnění podmínek § 24 odst. 1 ZDP 

daňově uznatelné. Na rozdíl od TZ, které se odepisuje řadu let a není poplatníky příliš žádané.   

V následující kapitole je charakterizován rozdíl mezi opravou a udržováním. Je zde 

zachyceno účtování oprav a vysvětlen problém týkající se TZ a oprav z pohledu zákona o dani 

z přidané hodnoty.  

3.1 Obecná charakteristika oprav a udržování 

 

Pojem oprava není na rozdíl od TZ v ZDP vymezen. Pojem je vyjádřen jednak 

v občanském zákoníku v § 652 odst. 2 zákona 40/1994 Sb. a rovněž v § 47 odst. 2 písm. a) 

Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Účetní vyhláška definuje oba pojmy takto: 

„Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních 

materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.  

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a 

předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.“   

3.1.1 Opravy 

 

Prováděním oprav nemůže vzniknout nová věc.  V případě oprav je velmi důležité brát 

v úvahu technický pokrok v oblasti stávajícího vývoje technologií a materiálů. Poplatníkovi 

může často v orientaci pomoci pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-6. Je to pokyn 

k jednotlivému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP. Je zde přesně vymezeno 

to, co lze považovat za nedílnou součást stavby a co za samostatnou movitou věc, a to i 

v případě, že jsou pevně spojeny se stavbou nebo s budovou.  
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Opravou jsou odstraněny pouze účinky částečného opotřebení či poškození. V případě 

úplného opotřebení by došlo k zániku majetku. Jeho obnova by pak znamenala vznik nového 

majetku, nikoli opravu. [9] 

S vysvětlením pojmů fyzické opotřebení nebo poškození nebývají v praxi příliš velké 

problémy. Manipulace s majetkem či působení vnějších vlivů (vítr, voda, vzduch) na majetek 

má za následek vznik fyzického opotřebení. Je důležité, aby se jednalo právě o opotřebení 

fyzické. Náprava morálního opotřebení by již nebyla opravou. Pojem opotřebení znamená 

postupné spotřebovávání dlouhodobého majetku ve výrobním nebo obdobném procesu. Např. 

u počítače dochází ke snižování účinnosti chladiče jeho neustálým používáním. Poškození je 

chápáno jako jednorázové poškození majetku ve výrobním či obdobném procesu. Např. 

havárie u nákladního nebo osobního automobilu. [9] 

Předchozím stavem je chápan takový stav, ve kterém již majetek někdy byl. Tento 

stav se však nebude pokaždé shodovat s původním stavem na sto procent. Vždy zde budou 

určité, byť jen malé odlišnosti a odchylky. Tuto skutečnost by měl vzít poplatník v úvahu. 

Provozuschopný stav je vytvoření jiného než původního stavu, ovšem za podmínky že 

nedojde k TZ. Zákonem je stanoveno, že mohou být použity jiné než původní díly, součásti 

nebo technologie. Milan Skála [9] říká, že provozuschopný stav je jakousi zvláštní kategorií 

mezi uvedením do stavu původního a technickým zhodnocením.  

Výměna dveří za dveře stejných rozměrů, oprava součástky na výrobním stroji, 

výměna vodovodního potrubí či rozvodů kanalizace jsou jedny z mála příkladů oprav, které 

mohou být provedeny na dlouhodobém majetku. 

3.1.2 Udržování 

 

Při udržování dochází k regeneraci majetku. Provedením údržby nemůže vzniknout 

nová věc. Nedochází ke zvyšování pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Přesná definice 

pojmu byla již uvedena v jedné z předchozích kapitol. Mnohdy existuje mezi výkonem 

údržby a opravy pouze úzká hranice. Jednotlivé činnosti mohou mít charakter obou těchto 

alternativ. Zde je hlavním rozhodovacím kritériem upřednostnění té možnosti, jenž splňuje 

více charakteristických znaků. Důležitá je však skutečnost, že toto rozlišení není pro 

poplatníka nijak zvlášť důležité. Obě možnosti jsou za splnění podmínek vymezených 

zákonem daňově uznatelnými výdaji. Existuje však jedna výjimka. Jedná se o situaci, u které 

rozlišení toho, zda je provedený výkon opravou nebo udržováním, má význam. Jde o 
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vytváření rezerv na opravy hmotného majetku. Tyto rezervy mohou být vytvořeny pouze a jen 

na opravy.  

Udržováním může být např. mazání, leštění, natírání součástí a komponent různých 

strojů a zařízení. 

3.2 Účtování oprav a udržování 

 

Opravování a udržování majetku je povoleno pouze tehdy, pokud je majetek zařazen 

do majetku firmy.  Provádění oprav a údržby je možné až po uvedení majetku do užívání. Do 

okamžiku uvedení majetku do užívání jsou všechny náklady součástí pořizovací ceny daného 

dlouhodobého majetku. V momentu jejich vynaložení jsou všechny náklady s opravami a 

údržbou spojené zachyceny na vrub účtu účtové skupiny 51- Služby, konkrétně na účet 511- 

Opravy a udržování. Daňově jsou považovány za náklady na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. Jedná se o náklady běžného období.  Ovlivňují výši výsledku hospodaření v běžném 

období.  

Pro představu je zde uveden jednoduchý účetní příklad týkající se oprav a udržování. 

        Tab. 3. 1. – Účtování oprav 

Číslo 

případu 
Název účetního případu Částka-Kč MD    D 

1. 
Dodavatelská faktura za provedenou opravu 

střechy  

DPH 

100 000,-  

 

  20 000,-  

511   321 

 

343   321 

2. 
Úhrada dodavatelské faktury z pokladny 120 000,- 321   221 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3 Opravy a technické zhodnocení v zákoně o DPH 

 

Při uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) je potřeba vycházet z aplikace 

obecných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. DPH u oprav, udržování a TZ není nikde ve zvláštních předpisech tohoto zákona 

uvedeno. Zrušený zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinný do 30. 4. 2004 se 

zabýval problematikou oprav a TZ velmi podrobně. Stávající znění zákona o DPH bohužel 

tuto propracovanou úpravu nepřebralo. Značná část týkající se TZ a oprav byla vypuštěna. 

V zákoně o DHP nalezneme pouze jednu zmínku o TZ. Jde o nárok na odpočet u TZ osobního 

automobilu. Současná úprava je nedostatečná. Přináší celou řadu výkladových problémů, je 

zde obsaženo velké množství nedostatků. Zejména u oprav a TZ najatého majetku.  
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V rámci tohoto zákona je na DPH možno pohlížet z hlediska zhotovitele nebo 

z pohledu objednatele. Osobou zhotovitele je plátce. Osobou objednatele se stává vlastník 

nebo nájemce.  

3.3.1 Uskutečnění zdanitelného plnění 

 

O uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznání daně je pojednáváno v § 21 

odst. 1 zákona o DPH. Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

nebo ke dni přijetí úplaty. Pokud daný zákon nestanoví jinak, přiznání se provede ke dni, ve 

kterém daná skutečnost nastala dříve. Zákon stanoví povinnost daň uvést v daňovém přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo [15]. Povinnost uvedena 

v tomto odstavci platí pouze pro plátce, kteří vedou účetnictví. Rozdílná úprava platí pro 

plátce vedoucího daňovou evidenci. V dalších odstavcích § 21 jsou detailně rozepsány 

možnosti, kdy se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné.  

3.3.2 Daňové doklady 

 

Pro vystavování dokladů o opravách či údržbě platí obecná pravidla zákona o DPH. 

Údaje na dokladu musí být vždy uvedeny v české měně. Plátci vzniká povinnost vystavit 

daňový doklad pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, jenž není založena či 

zřízena za účelem podnikání. Doklad je nutno vystavit do 15-ti dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. Shodný termín podání dokladu platí pro plátce, který přijal úplatu za 

zdanitelné plnění. Úplata byla přijata pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, 

která není založena a zřízena za účelem podnikání. [15] 

3.3.3 Sazby daně 

 

V rámci této kapitoly se zaměřím na sazby daně u staveb. Základná sazba daně 20% 

bude uplatněna u staveb, nedokončených staveb, u montážních a stavebních prací spojených 

s jejich rekonstrukcí, modernizací, výstavbou a opravami. Výjimka však nastává u sazby daně 

u staveb bytové výstavby (§ 48 zákona o DPH), dále pak u staveb pro sociální bydlení (§ 48a 

zákona o DPH). Zde je stanoveno uplatnění snížené sazby daně. Tato sazba je od roku 2012 

14%. [15] 

Ze znění § 48 vyplývá, že snížená sazba se vztahuje na modernizace a rekonstrukce 

bytů, bytových a rodinných domů, včetně příslušenství. Sazba platí také pro opravy a údržbu 

bytů, rodinného či bytového domu. Pokud jsou stavební práce na jiné stavbě, než je rodinný či 
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obytný dům, a část této stavby je určena k bydlení, bude zde uplatněna snížená sazba. Tato 

nižší sazba však bude platit pouze pro práce na částech stavby souvisejících s bydlením. 

Obdobná ustanovení platí pro stavby vymezené v § 48a.  

3.3.4 DPH a ceny 

 

V oblasti týkající se DHP a cen mohou velmi často vznikat spory. Důvodem vzniku 

takovýchto neshod je otázka, zda je nebo není v ceně sjednané mezi jednotlivými stranami 

obsažena daň z přidané hodnoty. Není-li již tato skutečnost patrná z dohody mezi 

jednotlivými zúčastněnými stranami. Podle ustanovení Nejvyššího soudu se postupuje 

v případě, kdy nelze jasně prokázat, že si smluvní strany sjednaly cenu bez DPH nebo cenu 

s DPH. Poplatník proto pracuje s cenou včetně DPH. Daň se v tomto případě vypočte dle § 37 

odst. 2 zákona o DPH. [9] 

 

Příklad: 

Následující výpočty navazují na data z příkladu společnosti Pekařství Illík, s. r. o. Pro 

výpočet se předpokládá, že určitá část stavebních úprav nebude posuzována jako technické 

zhodnocení, nýbrž jako oprava. Tyto opravy budou prováděny na staré části budovy. 

V případě přístavby nové části se bude jednat o TZ. Následně je provedeno srovnání a 

vyhodnocení jednotlivých variant. Příklad je zaměřen na dopady týkající se základu daně.  

Pro výpočet je nutné předpokládat, že provedené stavební úpravy nenaplní ustanovení 

§ 33 ZDP o technickém zhodnocení. Jednotlivé stavební úpravy proto musí majetek uvádět do 

jeho předchozího či provozuschopného stavu. Společnost si musí evidovat zvlášť náklady na 

opravu staré části budovy a náklady na přístavbu části nové. Dále bude nutné povolení 

stavebního úřadu. Zde bude potřeba povolení na opravu staré části budovy a následně na 

technické zhodnocení v podobě přístavby. Jednotlivé kroky musí být provedeny velmi pečlivě 

a důsledně, aby bylo možno při případné kontrole dokázat správnost těchto informací a 

provedených zásahů. Případné nejasnosti by mohly firmě přinést řadu problémů.  

Předpokládané výdaje na opravu staré části budovy budou v částce 2 300 000 Kč, 

výdaje na TZ nové části jsou dle kalkulace vyčísleny na 9 655 805 Kč. Se stavebními prácemi 

se začne v červenci roku 2001. TZ bude uvedeno do užívání v lednu roku 2002. S opravou se 

začne v září 2001 a předpokládaná cena v tomto roce bude 1 500 000 Kč. Částka 800 000 Kč 

bude vynaložena na opravu v následujícím roce, tj. 2002.  

Pro potřebné výpočty budou použity stejné informace jako v příkladu uvedeném v 

kapitole věnující se technickému zhodnocení. Bude tedy počítáno s tím, že budova byla 
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pořízena 30. 4. 2000. Pořizovací cena je 3 958 527 Kč. Účetní odpisování tedy započte 

v květnu roku 2000, protože tyto odpisy jsou počítány s přesností na jednotlivé měsíce.  

V tabulce 3.2 je uveden výpočet rovnoměrných účetních odpisů. Ve výpočtu je 

zohledněno TZ ve výši 9 655 805 Kč Zvýšenou vstupní cenou bude částka 13 614 332 Kč. 

 

         Tab. č. 3. 2 – Rovnoměrné účetní odpisy budovy 

Rok 
Účetní odpis 

Kč 

Účetní zůstatková 

cena - Kč 

2000 87 968 3870 559 

2001 131 951 3738 608 

2002 426 990 12 967 423 

2003 453 812 12 513 611 

2004 453 812 12 059 799 

2005 453 812 11 605 987 

2006 453 812 11 152 175 

2007 453 812 10 698 363 

2008 453 812 10 244 551 

2009 453 812 9 790  739 

2010 453 812 9 336 927 

2011 453 812 8 883 115 

2012 453 812 8 429 303 

2013 453 812 7 975 491 

2014 453 812 7 521 679 

2015 453 812 7 067 867 

2016 453 812 6 614 055 

2017 453 812 6 160 243 

2018 453 812 5 706 431 

2019 453 812 5 252 619 

2020 453 812 4 798 807 

2021 453 812 4 344 995 

2022 453 812 3 891 183 

2023 453 812 3 437 371 

2024 453 812 2 983 559 

2025 453 812 2 529 747 

2026 453 812 2 075 935 

2027 453 812 1 622 123 

2028 453 812 1 168 311 

2029 453 812 714 499 

2030 453 812 260 687 

2031 260 687 0 

∑ 13 614 332 

                      Zdroj: Vlastní zpracování 
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V následující tabulce jsou vypočteny zrychlené daňové odpisy budovy s ohledem na 

provedené TZ.  

 

        Tab. č. 3. 3 – Zrychlené daňové odpisy budovy 

Rok 
Daňový odpis 

Kč 

Zůstatková cena 

Kč 

2000 131 951 3 826 576 

2001 255 106 3 571 470 

2002 881 819 12 345 456 

2003 851 411 11 494 045 

2004 821 004 10 673 041 

2005 790 596 9 882 445 

2006 760 189 9 122 256 

2007 729 781 8 392 475 

2008 699 373 7 693 102 

2009 668 966 7 024 136 

2010 638 558 6 385 578 

2011 608 151 5 777 427 

2012 577 743 5 199 684 

2013 547 336 4 652 348 

2014 516 928 4 135 420 

2015 486 520 3 648 900 

2016 456 113 3 192 787 

2017 425 705 2 767 082 

2018 395 298 2 371 784 

2019 364 890 2 006 894 

2020 334 483 1 672 411 

2021 304 075 1 368 336 

2022 273 668 1 094 668 

2023 243 260 851 408 

2024 212 852 638 556 

2025 182 445 456 111 

2026 152 037 304 074 

2027 121 630 182 444 

2028 91 222 91 222 

2029 60 815 30 407 

2030 30 407 0 

∑ 13 614 332 

     
 Zdroj: Vlastní zpracování 
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V případě uplatnění účetních odpisů se bude budova odepisovat 32 let, poslední odpis 

bude proveden v roce 2031. V prvních letech byly při výpočtech zohledněny jednotlivé 

měsíce, následně TZ. Po provedené přístavbě již byly odpisované částky v jednotlivých letech 

stejně vysoké. U odpisů daňových dojde k prodloužení doby odpisování o 1 rok. Nejvyšší 

částky jsou odepsány v prvních letech. Další vývoj má degresivní charakter, což je pro tuto 

metodu odpisování typické.  

Můžeme zde pozorovat obdobný vývoj jako u TZ provedeného v předchozí kapitole 

Jediným rozdílem je nižší částka vynaložená na přístavbu. Změnu však můžeme pozorovat ve 

vlivu na základ daně. Tato situace je znázorněna v tabulce č. 3. 4. 

 

Tab. č. 3. 4 – Vliv účetních a daňových odpisů na základ daně  

Rok 

Účetní 

odpisy  

 Kč 

Daňové odpisy 

Kč 

Oprava 

Kč 

Vliv na 

základ daně 

Kč 

2000 87 968 131 951 

 

-43 983 

2001 131 951 255 106 1 500 000 -1 623 155 

2002 426 990 881 819 800 000 -1 254 829 

2003 453 812 851 411 

 

-397 599 

2004 453 812 821 004 

 

-367 192 

2005 453 812 790 596 

 

-336 784 

2006 453 812 760 189 

 

-306 377 

2007 453 812 729 781 

 

-275 969 

2008 453 812 699 373 

 

-245 561 

2009 453 812 668 966 

 

-215 154 

2010 453 812 638 558 

 

-184 746 

2011 453 812 608 151 

 

-154 339 

2012 453 812 577 743 

 

-123 931 

2013 453 812 547 336 

 

-93 524 

2014 453 812 516 928 

 

-63 116 

2015 453 812 486 520 

 

-32 708 

2016 453 812 456 113 

 

-2 301 

2017 453 812 425 705 

 

28 107 

2018 453 812 395 298 

 

58 514 

2019 453 812 364 890 

 

88 922 

2020 453 812 334 483 

 

119 329 

2021 453 812 304 075 

 

149 737 

2022 453 812 273 668 

 

180 144 

2023 453 812 243 260 

 

210 552 

2024 453 812 212 852 

 

240 960 

2025 453 812 182 445 

 

271 367 

2026 453 812 152 037 

 

301 775 

2027 453 812 121 630 

 

332 182 

2028 453 812 91 222 

 

362 590 

2029 453 812 60 815 

 

392 997 
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Rok 

Účetní 

odpisy  

 Kč 

Daňové odpisy 

Kč 

Oprava 

Kč 

Vliv na 

základ daně 

Kč 

2030 453 812 30 407 

 

423 405 

2031 260 687 0 

 

260 687 

  Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Dle jednotlivých výpočtů je dopad na základ daně zcela zásadní a znatelný. Jedná se 

především o roky 2001 a 2002. Právě v těchto letech byla provedena oprava. Částku 

2 300 000 Kč si společnost může uplatnit jako daňový náklad. Od roku 2000 do roku 2016 

budou vypočtené hodnoty záporné.  Bude se jednat o odčitatelné položky snižující daňový 

základ. Kladné položky představují přičitatelné částky, které daňový základ naopak zvýší.  

Na následujícím grafu je provedeno srovnání obou propočtených variant. První situace 

vycházela z předpokladu, že veškeré výdaje na přístavbu byly společností klasifikovány jako 

technické zhodnocení. U druhé možnosti nebyla celá tato částka posuzována jako technické 

zhodnocení, ale její určitá část byla vnímána jako oprava. Obě názorné ukázky byly v souladu 

s veškerými zákony, předpisy a nařízeními. 
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 Graf. č. 3. 1 - Srovnání dopadu TZ a oprav na základ daně 

 

Zdroj: Tab. č. 2. 10 – Vliv odpisů na základ daně, Tab. č. 3. 4 – Vliv účetních a 

daňových odpisů na základ daně  

 

Kombinace technického zhodnocení a opravy by společnosti přinesla určitou výhodu. 

V letech 2001 a 2002 je možno snížit základ daně o podstatně vyšší částku. V roce 2001 se 

jedná o 1 623 155 Kč, v roce 2002 je to částka ve výši 1 254 829 Kč. Při vykázání kladného 

výsledku hospodaření je zde možnost určité daňové úspory.  
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Shrnutí: 

Použití této varianty je pro společnost výhodnější. Technické zhodnocení je také zde 

rozloženo do více zdaňovacích období. Následně má v podobě odpisů vliv na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Navíc došlo k provedení opravy. Ta je uplatněna jako daňový 

náklad. Tento zásah umožní velké snížení základu daně, což je pro společnost vítané. Je však 

nezbytné, aby společnost postupovala v tomto případě velmi důsledně, protože hranice mezi 

technickým zhodnocením a opravou jsou mnohdy velmi úzké. Před zahájením veškerých 

prací bych doporučila konzultaci s odborníkem v oboru. To umožní předejít vzniku 

následných problémů.   
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4 REZERVY NA OPRAVY MAJETKU 

 

Rezervy obecně jsou dlouhodobé cizí zdroje krytí majetku podniku. Jsou tvořeny ke 

krytí výdajů, které by v budoucnu nepříznivě ovlivnily výsledek hospodaření účetní jednotky. 

Vytváří se na dobu delší než jeden rok. U rezerv je znám účel. Existuje zde určitá 

pravděpodobnost jejich vzniku. Ve většině případů však není známa částka a datum, k němuž 

rezervy vzniknou. Účetní jednotka se sama rozhodne, na jaký druh nákladů bude danou 

rezervu vytvářet. Tvorba rezerv představuje rozhodnutí o vyčlenění zdrojů ke krytí budoucích 

nákladů podniku. Slouží ke krytí nákladů pravidelně se opakujících, ale také nákladů 

jednorázových.  Problematika rezerv je řešena v zákoně 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje způsob tvorby a výši rezerv 

zejména pro účely zjištění základu daně z příjmů. Rezervy jsou dále řešeny také v zákoně č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rezervám se věnuje také 

samostatný účetní standard pro podnikatele č. 004 – Rezervy. Ustanovení týkající se rezerv 

lze nalézt také v zákoně č. 586/1192 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

Rezervy je možné roztřídit z různých hledisek. Nejvýznamnějším a v literatuře 

nejčastěji používaným členěním je rozdělení na rezervy účetní a zákonné. Rezervy účetní jsou 

jednotkou vytvářeny zejména na rizika a ztráty, restrukturalizaci
6
, na daň z příjmů. Tvorba je 

účetním nákladem, ale není daňově uznatelnou položkou z hlediska daně z příjmů. Jejich 

tvorba a zúčtování nijak neovlivní daňový základ. Jsou tvořeny na jiné účely než ty, které 

stanovuje zákon o rezervách. Druhou skupinou jsou rezervy zákonné. Z hlediska zákona o 

daních z příjmů jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tvorba a čerpání se řídí 

zákonem o rezervách. Tato skupina rezerv je významným prostředkem daňové optimalizace.  

Za zákonnou rezervu je považována např. rezerva v bankovnictví, pojišťovnictví, na pěstební 

činnost, na odbahnění rybníka. Nejčastěji tvořenou rezervou je rezerva na opravy hmotného 

majetku. Této problematice je věnována další kapitola bakalářské práce.  

4.1 Charakteristika rezerv na opravy 

 

S problematikou rezerv na opravy se setkáváme v podnikatelské praxi nejčastěji. 

Rezerva patří mezi daňové (zákonné). Při tvorbě účetní jednotka vychází z předpokládaného 

vzniku potřeby opravy hmotného majetku. Důležité je, aby byl majetek používán 

                                                 
6
 Komplexní a zcela zásadní změna struktury podniku, procesů v něm probíhajících. Výrazná úprava či změna 

vstupů a výstupů v podniku. 
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k dosahování zdanitelných příjmů. Pojem HM byl vysvětlen již v kapitole zabývající se 

rozdělením majetku z daňového hlediska.  

 

Hmotný majetek, na jehož opravy lze vytvářet rezervu 

 

Zákonnou rezervu na opravy majetku lze tvořit na majetek zařazený do 2. a vyšší 

odpisové skupiny, tzn. doba odpisování tohoto majetku je pět let a více. Rezerva nemůže být 

vytvořena pro majetek v 1. odpisové skupině, zde je doba odpisování pouze 3 roky. Jedná se 

zejména o kancelářské stroje a počítače, měřící a kontrolní přístroje.  

Poplatník nemůže vytvářet rezervy k majetku, 

 který je určen k likvidaci,  

 který je opravován pravidelně (každoročně), 

 u něhož jde o opravy, jež vznikly v důsledku škody, nahodilé či jiné 

nepředvídatelné události, 

 jestliže prochází konkursem, a pokud vůči jeho majetku trvají účinky 

prohlášení konkursu, 

 zařazeného do 1. odpisové skupiny. [8] 

Dále platí, že rezervy nemohou být tvořeny při zamýšleném pořízení pozemku, dále 

pak u předpokládaného TZ dlouhodobého majetku.  

 

Poplatníci, kteří mohou dle zákona vytvářet rezervy na opravy majetku 

 

V případě vymezení hmotného majetku musel poplatník zjistit, zda majetek splňuje 

zákonem stanovená kritéria. Také samotná osoba poplatníka musí splnit určité podmínky. Ne 

každý poplatník je totiž oprávněn k tvorbě rezervy na opravy.  

Tvorbu rezervy má povolenou poplatník, který: 

 má k majetku vlastnické právo, je organizační složkou státu nebo státní 

organizací, jenž má povoleno hospodařit s majetkem státu, 

 je nájemcem majetku na základě smlouvy o nájmu podniku a k opravám 

majetku je smluvně písemně zavázán, 

 prochází reorganizací nebo oddlužením a jeho vlastnické právo k danému 

majetku nebylo v průběhu a ani po skončení insolventního řízení nijak 

dotknuto. [8] 
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4.2 Postup tvorby rezervy 

 

Rezerva na opravy se tvoří postupně. Vytváří se k jednotlivému hmotnému majetku. 

Tvorba je vázána na rozsáhlé a často finančně náročné opravy. Vytvoření takovéto rezervy 

umožňuje časové rozložení vynaložených nákladů do více zdaňovacích období. Její výše 

vychází především z charakteru a hodnoty prováděné opravy.  

Před okamžikem vytvoření rezervy musí být stanoven rozpočet předpokládaných 

nákladů. Zákon však nijak tento rozpočet neupravuje. Rozpočet by se měl co nejvíce přiblížit 

následným skutečným nákladům na opravu. Tento dokument může vypracovat např. 

potenciální zhotovitel opravy, znalec v oboru nebo samotný poplatník, který bude následně 

rezervu tvořit. Rezervy se tvoří i několik let dopředu před opravou, tudíž stanovení 

spolehlivého a velmi přesného rozpočtu není snadnou záležitostí.[20]  

Účetní jednotka je povinna vypracovat také plán tvorby rezervy na opravy hmotného 

majetku. Plán tvorby rezerv by měl obsahovat alespoň informace týkající se bližší s podrobné 

specifikace dané opravy, dále pak již zmiňovaný předběžný rozpočet. Nesmí chybět ani 

termín zahájení a ukončení opravy. Tyto termíny jsou většinou pouze orientační. 

Den, ve kterém jsou započaty fyzické práce na věci, jenž podléhá opravě, je 

považován za okamžik zahájení opravy. Pokud by opravy byla prováděna jinou osobou mimo 

stálou provozovnu poplatníka, za okamžik zahájení opravy je považováno převzetí věci 

osobou zodpovědnou za provedení opravy. [20] 

Rozpočet nákladů je předpokladem časové metodiky tvorby rezervy na opravy. Dle 

této metody se rezerva tvoří rovnoměrně. Tyto rezervy jsou tvořeny v závislosti na časovém 

harmonogramu jednotlivých prováděných oprav. Nesmí být tvořena pouze na jedno 

zdaňovací období. Do počtu období se zahrnuje období, ve kterém byla tvorba rezervy 

zahájena. Zdaňovací období, v němž se předpokládá zahájení opravy zde není zahrnuto. 

Maximální doba tvorby rezervy je stanovena zákonem o rezervách podle typu majetku. § 7 

zákona o rezervách tvorbu vymezuje takto: 
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    Tab. č. 4. 1 – Maximální doba tvorby rezervy na opravy 

Odpisová skupina HM Max. doba tvorby rezervy 

1. odpisová skupina          rezerva se netvoří 

2. odpisová skupina          3 zdaňovací období 

3. odpisová skupina 6 zdaňovacích období 

4. odpisová skupina 8 zdaňovacích období 

       5. a 6. odpisová skupina 10 zdaňovacích období 

                Zdroj:  § 7 odst. 8 zákona o rezervách 

 

Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu na opravu a počtu 

zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy až do termínu 

předpokládaného konaní opravy majetku. Do vzorce se není zahrnuto zdaňovací období, ve 

kterém jednotka předpokládá zahájení opravy.[3]                   

            

                              (4.1) 

            Zdroj: [20] 

 

Druhou možností je metodika výkonové tvorby rezerv. Tato metoda je o něco méně 

rozšířená a v praxi ne tak často používaná. Hlavním důvodem její ne až tak velké oblíbenosti 

je vyšší pracnost a podstatně náročnější zpracování. Tvorba je možná pouze u movitých věcí. 

Tvoří se ve vzájemném vztahu k objemu výkonů v technických jednotkách. Zákon 

poplatníkovi neumožňuje, aby tuto rezervu dotvořil zpětně za období, ve kterém byla tvorba 

povolena, avšak poplatník její tvorbu neuskutečnil. Postup je využíván např. u strojů, u 

kterých účetní jednotka přesně eviduje jejich výkony.  Výše roční rezervy se vypočte jako 

součin podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného výkonu a součtu 

objemů skutečných výkonů za zdaňovací období. 

                                                                                                                                          (4.2) 

 

                                                                                                                                                              

 

            Zdroj: [20] 
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4.3 Dokladování tvorby rezervy na opravu  

 

K zajištění přesného účtování, tvorby a následně také zrušení vytvořené rezervy je 

důležité, aby účetní jednotka vedla správnou dokumentaci. 

 Účetní jednotka by neměla zapomenout na vytvoření vnitřní účetní směrnice týkající 

se tvorby a čerpání rezerv. Vnitřní směrnice je upravena podle potřeb konkrétní jednotky. 

Jsou zde stanovena pravidla a povinnosti týkající se pracovněprávního procesu 

uskutečňovaného v účetní jednotce. K vytvoření rezervy je důležité vydání rozhodnutí 

statutárního orgánu, jenž odsouhlasí její tvorbu. Při rozhodování se vychází z dalších 

dokumentů. Nesmí být opomenut  přepokládaný rozpočet a plán oprav. Zohledňuje se také 

plánovaný termín zahájení opravy. Dalším významným dokumentem v oblasti rezerv je také 

inventární karta rezervy. Karta je tvořena k majetku, který je předmětem opravy. Tato listina 

by neměla opomíjet informace týkající se daného majetku a tvořené rezervy. Na kartě je 

vyznačeno např. inventární číslo majetku, doba jeho odpisování, důvod tvorby rezervy, 

předpokládaný rok zahájení čerpání, počet let tvorby rezervy, údaje o čerpání rezervy (částka, 

účetní doklady, datum čerpání). 

4.4 Čerpání a zrušení rezervy 

 

Zákon o rezervách jasně vymezuje, že výdaje (náklady), na jejichž úhradu se rezervy 

vytvořily, se musí přednostně z těchto rezerv uhradit. Zákonem však není stanovena 

povinnost poplatníka danou rezervu vyčerpat. Není stanovena ani výše rezervy, která by měla 

být vyčerpána. Z toho vyplývá, že situace, kdy správce daně neuzná tvorbu rezervy na opravy 

pouze proto, že nedošlo k opravě nebo bylo vynaloženo o něco méně výdajů, než je stanoveno 

dle předpokládaného rozpočtu, není s rozporu se zákonem. V rozporu se zákonem o rezervách 

není ani zahájení opravy před předpokládaným termínem tzn. ještě v době, kdy dochází 

k vytváření rezervy.  

Rezerva se zruší, pokud pominou důvody její další existence. Povinnost zrušení 

nastává také tehdy, pokud nedošlo k zahájení opravy, a to nejpozději ve zdaňovacím období 

následujícím po období, ve kterém se předpokládalo zahájení opravy. V případě, že rezerva 

nebyla vyčerpána a to nejpozději v období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém 

byla zahájena oprava. Ke zrušení rezervy dojde také podle zákonného ustanovení 

v následujících případech. Ke dni ukončení podnikatelské či jiné samostatně výdělečné 

činnosti, v případě nájmu podniku ke dni ukončení nájemní smlouvy, ke dni předcházejícímu 

dni vstupu podniku do likvidace. Zákon o rezervách uvádí ještě další možnosti. [19] 
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Pokud poplatník doloží, že k překročení stanovených lhůt došlo následkem zásahu 

státního orgánu nebo orgánu samosprávy, povinnost zrušit rezervu odpadá. [19] 

4.5 Účtování rezerv na opravy majetku 

 

Při účtování je důležité si uvědomit, že rezervy patří mezi cizí zdroje financování. 

V rozvaze jsou proto vykazovány v položce pasiv. Podléhají dokladové inventuře. Při 

inventarizaci je posuzována jejich výše a odůvodněnost.  

Rezervy jsou pro účely účtování zařazeny do čtvrté účtové třídy – Kapitálové účty a 

dlouhodobé závazky. Účtují se v účtové skupině 45 – Rezervy, konkrétně rezervám na opravy 

hmotného majetku je přiřazen účet 459. 

Zákonné rezervy ovlivní výsledek hospodaření jak v letech, ve kterých se tvoří, tak 

v letech, kdy dochází k jejich čerpání. Jejich tvorba zvyšuje daňově uznatelné náklady a také 

snižuje základ daně. Naopak její čerpání zvyšuje daňový základ a snižuje daňové náklady.  

Při účtování rezerv vycházíme z ustanovení českého účetního standardu pro 

podnikatele č. 004 – Rezervy. Dále je k dispozici § 16 vyhlášky 500/2002 Sb. O tvorbě rezerv 

je účtováno ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45. Souvztažným účtem je příslušný 

účet nákladů. V případě rezerv na opravy hmotného majetku je používán účet 552 – Tvorba a 

zúčtování ostatních rezerv. Čerpání či zrušení rezervy se účtuje na vrub účtu účtové skupiny 

45 a ve prospěch příslušného účtu nákladů.[9] Pro lepší kontrolu a větší přehlednost 

v účtování by účetní jednotka měla vést analytickou evidenci ke každé jednotlivé rezervě.  

 

Příklad - Tvorba rezervy na opravu majetku: 

Výrobní podnik plánuje za 4 roky, tj. v roce 2007 na doporučení výrobce provést 

rozsáhlou opravu výrobního stroje. Rozpočet byl stanoven na 1 200 000,-. Tvorba rezervy 

byla započata v roce 2004. Vytvoření bylo v souladu se zákonem o rezervách. V průběhu 

roku 2007 byla provedena oprava. Firma, jež opravu provedla, ji vyfakturovala v částce 

1 260 000,- + 20% DPH. Účetní jednotce odpadá povinnost deponování prostředků rezervy na 

zvláštní bankovní účet, protože  tvorba rezervy započala ještě před rokem 2009. Tedy ještě 

před uvedením této novely v platnost. 

Výše rezervy v jednotlivých letech se vypočte dle výše uvedeného vzorce následovně: 

1 200 000/3 = 400 000 Kč 

Účtování jednotlivých případu je znázorněno v tabulce: 
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Tab. č. 4. 2 – Účtování rezervy na opravu majetku 

Číslo 

případu 
Název účetního případu Částka - Kč Účtování 

1. Tvorba rezervy – rok 2004 400 000,- 552/451 

2. 
Tvorba rezervy – rok 2005 

400 000,- 552/451 

3. 
Tvorba rezervy – rok 2006 

400 000,- 552/451 

4. 

Přijatá faktura za opravu: 

cena bez DPH 

20% DPH 

celkem 

 

1 260 000,- 

  252 000,- 

1 512 000,- 

 

  511/ 

  343/ 

            321 

5. 
Rozpuštění částky rezervy 

1 200 000,- 451/552 

6. 

 

Úhrada faktury za opravu 

z bankovního účtu 

 

1 512 000,- 

1 200 000,- 

   312 000,- 

 

 321 / 

         221.2 

         221.1 

     Zdroj: Vlastní zpracování  

4.6 Podmínka uložení rezervy na bankovní účet 

 

Od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci zákona o rezervách. V souvislosti s tvorbou 

rezerv byla zavedená nová podmínka. Tato, o hodně přísnější pravidla, se nevztahují na 

rezervy, jejichž tvorba byla započata před zahájením zdaňovacího období roku 2009. 

Podmínka deponování prostředků rezerv na samostatný bankovní účet znepříjemnilo a 

podstatně ztížilo tvorbu rezerv na opravy. Účetní jednotky mají výtky zejména proti tvrdému 

režimu, který byl pro tuto rezervu, na rozdíl od jiných rezerv nastaven.  

Podmínka říká, že peněžní prostředky ve výši rezerv na opravy má účetní jednotka 

povinnost ukládat na samostatném bankovním účtu. Tento účet je vyhrazen výhradně pro 

deponování prostředků rezerv. Je veden v českých korunách nebo v eurech. Banka má sídlo 

na území České republiky. Peněžní prostředky zde musí být uloženy nejpozději do termínu 

podání daňového přiznání. Pokud se tak nestane, je povinností účetní jednotky zrušit celou 

vytvořenou rezervu, a to v následujícím zdaňovacím období. Tento termín zrušení platí pro 

rezervy, jejichž tvorba byla započata v kalendářním roce 2009 a 2010. Pokud byla tvorba 

započata ve zdaňovacím období roku 2011, nastává povinnost jejího zrušení již ve 
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zdaňovacím období, za něž byla daná rezerva vytvořena. Rezerva se zruší také v tom 

zdaňovací období, ve kterém nedošlo k zahájení opravy nebo došlo k vyčerpání rezervy 

v následujícím období. Účetní jednotka prostředky nemůže čerpat kdykoli a k jakémukoli 

účelu, ale pouze na účel, pro který byla rezerva vytvořena.  

Následující tabulka poskytuje přehled o povinnostech uložit částku, jenž připadá na 

vytvoření rezervy, na samostatný bankovní účet. Jsou zde uvedeny také dopady při případném 

porušení těchto zásad.  

Tab. č. 4. 3 – Povinnost uložení rezervy na bankovní účet – vývoj v jednotlivých 

letech 

Rok, v němž byla 

započata tvorba rezervy 

Povinnost uložení na 

samostatný účet 

Dopad za porušení 

podmínek pro uložení 

do konce roku 2008 × × 

 

 

2009, 2010 

 

 

ANO 

 daňová neúčinnost 

rezervy 

 povinnost zrušení již 

vytvořené rezervy 

v následujícím 

zdaňovacím období 

 

 

 

2011 

 

 

ANO 

 daňová neúčinnost 

rezervy 

 povinnost zrušení již 

vytvořené rezervy 

v aktuálním 

zdaňovacím období 

 

      Zdroj: [1] 

 

Po provedené novele zákona o rezervách v roce 2009, kdy je povinnosti každé účetní 

jednotky deponovat prostředky určené na jejich tvorbu nastaly ve společnostech velké změny. 

Účetní jednotky mají malý nebo téměř žádný zájem o tvorbu rezerv na opravy majetku. Tato 

skutečnost mi byla potvrzena také ve společnosti Pekařství Illík s. r. o. Společnost před rokem 

2009 sice tvorbu rezerv moc neuplatňovala, ale našlo by se zde pár příkladů jejich tvorby. 

Avšak po provedené novelizaci od jejich tvorby naprosto upustila. Pro firmu je neefektivní 

ukládání peněžních prostředků určených pro tvorbu rezerv na zvláštním bankovním účtu. 

Výhodnější je proto rezervu netvořit. Peněžní prostředky si ponechat ve společnosti a poté je 

vynaložit k dalšímu ekonomickému rozvoji. Dle mého názoru se může touto „úsporou“ docílit 
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alespoň částečného zvýšení efektivnosti a produktivity v podniku.  Toto zlepšení však může 

nastat pouze za předpokladu správného vynaložení těchto finančních prostředků.  

4.7 Příklad tvorby rezervy na opravy a její vliv na základ daně z příjmů 

 
Společnost s. r. o. zabývající se strojírenskou činností má ve svém majetku budovu. 

V roce 2012 se rozhodla vytvořit rezervu na opravu střechy této budovy. Stavební firma 

předložila předpokládaný rozpočet v částce 8 500 000,- Kč. Provedení opravy má být 

započato v roce 2017.  

Budova byla společností zařazena do 5. odpisové skupiny. Dle zákona o rezervách je 

maximální doba tvorby rezervy 10 zdaňovacích období. Společnost se však rozhodla, že tuto 

dobu nevyužije celou. Důvodem byla oprava plánovaná již na rok 2017. Dojde tedy ke 

zkrácení této doby na polovinu, tj. rezerva bude tvořena po 5 zdaňovacích období.  

Obchodní společnost se rozhodla, že rezerva bude tvořena rovnoměrně. Odpovědný 

pracovník vypočetl výše rezerv v jednotlivých zdaňovacích obdobích.  

8 500 000/5=1 700 000 Kč za 1 zdaňovací období 

Následně byl sestaven plán tvorby této rezervy.  

Tab. č. 4. 4 – Plán tvorby rezervy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tvorba 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000  

Čerpání - - - - - 8 500 000 

             Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Firma, která má opravu provést, předpokládá od roku 2014 změnu cen materiálu. Výše 

odhadované opravy vzrostla o 600 000 Kč, tj. na celkovou částku 9 100 000 Kč (bez DPH). 

Tato skutečnost byla oznámena společnosti. Došlo tak ke změně výše rezervy. Pracovník 

provedl propočet a vytvořil nový plán tvorby rezervy. Stavební firma předpokládá změnu cen 

až od roku 2014, proto změny oproti původnímu plánu nastaly až v letech 2014 až 2016.   

 

Tab. č. 4. 5 – Nový plán tvorby rezervy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tvorba 1 700 000 1 700 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000  

Čerpání - - - - - 9 100 000 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Účetní jednotka následně provede zaúčtování dle Tab. 4. 5. Pro účtování rezervy 

vytvořila vedle běžného účtu v bance - 221.1 také zvláštní účet určený výhradně pro částky 

připadající na rezervy – 221.2. 

 

Tab. č. 4. 6 – Účtování vytvořené rezervy 

Číslo 

případu 
Název účetního případu Částka - Kč Účtování 

1. Tvorba rezervy – rok 2012 1 700 000,- 552/451 

2. Převod částky rezervy na zvláštní účet 
1 700 000,- 221.2/221.1 

3. 
Tvorba rezervy – rok 2013 

1 700 000,- 552/451 

4. 
Převod částky rezervy na zvláštní účet 

1 700 000,-  221.2/221.1 

5. 
Tvorba rezervy – rok 2014 

1 900 000,- 552/451 

6. 
Převod částky rezervy na zvláštní účet 

1 900 000,- 221.2/221.1 

7. 
Tvorba rezervy – rok 2015 

1 900 000,- 552/451 

8. 
Převod částky rezervy na zvláštní účet 

1 900 000,- 221.2/221.1 

9. 
Tvorba rezervy – rok 2016 

1 900 000,- 552/451 

10. 
Převod částky rezervy na zvláštní účet 

1 900 000,- 221.2/221.1 

11. 

Přijatá faktura za opravu: 

cena bez DPH 

20% DPH 

celkem 

 

9 200 000,- 

   1 840 000,- 

11 040 000,- 

 

  511/ 

  343/ 

            321 

12. 
Čerpání vytvořené rezervy 

9 100 000,- 451/552 

13. 

 

Úhrada faktury za opravu 

z bankovního účtu 

 

11 040 000,- 

9 100 000,- 

1 940 000,- 

 

 321 / 

         221.2 

         221.1 

   Zdroj: Vlastní zpracování  
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Schéma 4. 1 – Účtování rezervy na opravy      
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základ daně bude v letech, ve kterých se tvoří rezerva snižován o poměrnou část 

budoucí hodnoty opravy. V roce přijetí faktury za opravu bude daňový základ snížen o 

hodnotu rozdílu mezi skutečnou hodnotou opravy a čerpáním rezervy.  

V letech 2012 – 2016 budou částky nákladů daňově uznatelné. Tyto položky budou 

společnosti snižovat základ daně z příjmů. V jednotlivých letech dojde zároveň ke snížení 

výsledků hospodaření o tyto částky. Rezervy lze čerpat pouze do výše nákladů na opravu bez 

částky DPH tj. 9 100 000 Kč, proto je o rozdíl 100 000 Kč snížen jak daňový základ, tak 

výsledek hospodaření účetní jednotky.  

Další variantou je možnost, že oprava v daném roce nebude zahájena. K opravě 

nedojde ani v následujícím zdaňovacím období. Společnost by proto musela přistoupit ke 

552 – Tvorba a zúčtování rezerv 

podle zvláštních právních předpisů 
451 – Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů  

1,3,5,7,9 

    221 – Bankovní účty 321 - Dodavatelé 511 – Opravy a udržování  

343 - DPH 

13 
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zrušení částky rezervy. Účtování by v tomto případě bylo až do roku 2016 shodné. V roce 

2018 by společnost zrušila částku rezervy tj. 9 100 000 Kč následujícím způsobem 451/552.  

Daňový základ bude v jednotlivých letech snižován o poměrnou část budoucí hodnoty 

opravy. V 2018 bude základ daně vlivem zrušení dané částky jednorázově zvýšen.  

Společnost opravu neprovedla, ale v jednotlivých letech si snížila výsledek 

hospodaření. Pokud bychom předpokládali, že by sazba daně z příjmů právnických byla 

v roce zrušení rezervy nižší než v letech předchozích, znamenalo by to pro firmu určitou 

výhodu. Hodnota rezervy by byla zdaněna nižší sazbou než v předchozích letech její tvorby. 

Došlo by k jakési úspoře na dani. To by ovšem znamenalo nelegální optimalizaci daňového 

základu. 

 

Shrnutí: 

Základní princip vlivu vytvořené rezervy na základ daně je následující. Tvorba rezervy 

na opravu majetku snižuje základ daně z příjmů účetní jednotky. Následné čerpání rezervy 

naopak základ daně zvyšuje. Tento princip byl uplatněn v příkladě kapitoly 4.7. Snížení 

základu daně vede ke snížení daňové povinnosti a následně k vyměření nižší částky, jež bude 

zaplacena v podobě daně z příjmů. V tom může podnikatel vidět určitou výhodu. Daňová 

optimalizace pomocí vytvoření daňově účinné rezervy by však neměla být jediným podnětem 

k její tvorbě. Společnost si tvorbu rezervy musí důkladně promyslet. Je potřeba vytvořit plány 

a rozpočty rezerv, ve kterých je zohledněn také dopad na finanční a ekonomickou situaci 

účetní jednotky.  

Jak už bylo řečeno, společnosti musí počítat také s povinnou úložkou peněžních 

prostředků na samostatném účtu. Proto je potřeba zvážit skutečnost, zda bude možné opravu 

provést i v případě odlivu těchto prostředků. Ke tvorbě rezervy je možno přistoupit až po 

důsledné analýze situace a také zralé úvaze. Při veškerém účtování a čerpání je důležité 

dodržovat zákonem stanovené podmínky.  

Zřízení zvláštního účtu sebou nepřináší pouze zápory, jak se mnohé firmy a 

podnikatelé domnívají. Díky tomuto nařízení je předcházeno nelegální daňové optimalizaci. 

Správci daně a také daňovými úřady je proto tato novela vítána, neboť je jim alespoň částečně 

usnadněna práce v oblastech týkajících se rezerv.  

 

Shrnutí vlivu technického zhodnocení, oprav a rezerv na opravy na základ daně je 

následující:  
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 technické zhodnocení – výdaje v podobě TZ jsou postupně formou odpisů 

promítány do nákladů společnosti. Odpisy mohou být uplatněny jak výdaj na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

 opravy -  náklady na opravy může společnost uplatnit jako daňový náklad a 

snížit tak základ daně, 

 rezervy na opravy – tvorba rezervy snižuje základ daně účetní jednotky, její 

čerpání základ daně zvyšuje. 
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5 ZÁVĚR 

 

Tématem mé bakalářské práce bylo nastínit problematiku týkající se technického 

zhodnocení, oprav a rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku.  

Práce byla rozdělena do tří hlavních kapitol. Každá kapitola pojednává o jednom 

z výše uvedených pojmů. Je zde podán nejen teoretický pohled na věc, ale problémy jsou 

řešeny také pomocí příkladů.   

První kapitola je věnována technickému zhodnocení majetku. Zde je vysvětlen pojem 

majetek podniku. Další část je věnovaná technickému zhodnocení. Přiblížení pojmu mělo 

přispět k tomu, aby byly účetní jednotky schopny od sebe správně odlišit technické 

zhodnocení, opravu, případně údržbu majetku. Je důležité, aby byly účetní v jednotlivých 

podnicích o této problematice důkladně seznámeny. Technické zhodnocení je věcí týkající se 

nejen účetnictví, ale také daní a právní oblasti. Účetní často není schopná se sama orientovat 

v této rozsáhlé tématice, proto je důležitá spolupráce s dalšími odděleními, vedením a 

většinou také s odborníky z praxe. Praktická část je věnována především odpisům majetku, na 

kterém bylo technické zhodnocení provedeno. Konkrétně se jednalo o budovu pekárny, na 

které byla provedena přístavba. Výdaje na technické zhodnocení jsou z účetního hlediska 

v průběhu několika let promítány formou odpisů do nákladů společnosti. Dochází tak 

k rozložení nákladů do více časových období. Řešen byl také daňový pohled. Odpisy lze 

uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Další kapitola řešila téma velmi blízké technickému zhodnocení. Jednalo se o opravy 

majetku. Opravy jsou velmi často zaměňovány s technickým zhodnocením. Jejich vliv na daň 

a účtování je však naprosto odlišné. Podrobně je zde rozepsán nejen tento pojem, ale také 

s ním související náležitosti. Praktická část navazuje na příklad již řešený v oblasti 

technického zhodnocení. Zde je zhodnocen vliv na základ daně a s ním spojené dopady pro 

účetní jednotku. Výdaje na opravu je možno účtovat přímo do nákladů a snížit tak účetní 

výsledek hospodaření. Z provedeného výpočtu plyne skutečnost, že se v tomto případě 

z daňového hlediska jeví oprava výhodněji než technické zhodnocení.  

Rezervy na opravu majetku jsou řešeny ve třetí kapitole mé bakalářské práce. Slouží 

především ke zreálnění výsledku hospodaření dané účetní jednotky. Tyto rezervy řadíme mezi 

zákonné. V praxi patří k nejčastěji tvořeným. Právě zákonným rezervám je věnována daleko 

větší pozornost než rezervám účetním. Stejně jako technické zhodnocení a opravy, také 

rezervy na opravy ovlivňují základ daně z příjmů. Tento vliv je podrobně znázorněn 
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v praktické části této kapitoly. Tvorba rezervy na opravu majetku snižuje základ daně 

z příjmů účetní jednotky. Následné čerpání rezervy naopak základ daně zvyšuje.  

Právní úprava týkající se účetnictví a daní jsou oblasti, ve kterých dochází velmi často 

k různým legislativním úpravám a novelizacím. Veškerá orientace v zákonech, předpisech a 

nařízeních se stává pro společnosti čím dál složitější. V bakalářské práci jsem se proto snažila 

poskytnout komplexní přehled zvolené problematiky, v souvislosti s aktuálním zněním 

veškerých právních úprav s tématem spojených.  
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