
 
 

 



 
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české legislativy a mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví 

 

Long-Term Tangible Assets from the Point of View of the Czech Legislation 

and the International Financial Reporting Standards 

 

 

 

 

 

 

Student:     Monika Kabátová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Veronika Křelinová 

 

 

Ostrava 2012



 
 



 
 



 
 

 

  



3 
 

Obsah 

1 Úvod ...............................................................................................................................5 

2 Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české legislativy ................................................7 

2.1 Právní předpisy upravující problematiku dlouhodobého hmotného majetku .................7 

2.2 Charakteristika a obsahové vymezení položek dlouhodobého hmotného majetku .........8 

2.2.1 Členění dlouhodobého hmotného majetku .........................................................9 

2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku................................................................. 11 

2.4 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ............................................................. 14 

2.4.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu ...................................... 14 

2.4.2 Oceňování ke konci rozvahového dne .............................................................. 15 

2.5 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ........................................... 16 

2.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku ............................................................ 17 

2.6.1 Účetní odpisy .................................................................................................. 19 

2.6.2 Daňové odpisy................................................................................................. 23 

2.6.3 Odložená daň .................................................................................................. 26 

2.7 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ............................................................... 27 

3 Dlouhodobý hmotný majetek podle IAS/IFRS ............................................................... 30 

3.1 Linie mezinárodní účetní harmonizace ....................................................................... 30 

3.2 Definice a rozpoznání aktiva ...................................................................................... 32 

3.3 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravující problematiku dlouhodobého 

hmotného majetku ..................................................................................................... 33 

3.4 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení ........................................................................ 34 

3.4.1 Ocenění k okamžiku uznání aktiva .................................................................. 35 

3.4.2 Ocenění po okamžiku uznání aktiva ................................................................ 36 

3.4.3 Odpisování a snížení hodnoty .......................................................................... 37 

3.4.4 Odúčtování ...................................................................................................... 40 

3.4.5 Zveřejnění ....................................................................................................... 41 



4 
 

3.5 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti......................... 41 

3.5.1 Oceňování ....................................................................................................... 42 

3.5.2 Vykázání a zveřejnění ..................................................................................... 43 

4 Případové studie ............................................................................................................ 44 

4.1 Hydraulická ohýbačka trubek..................................................................................... 44 

4.1.1 Účtování dle českých účetních předpisů .......................................................... 44 

4.1.2 Vykázání dle IAS/IFRS ................................................................................... 46 

4.2 Nová výrobní hala ..................................................................................................... 48 

4.2.1 Účtování dle českých účetních předpisů .......................................................... 48 

4.2.2 Vykázání dle IAS/IFRS ................................................................................... 51 

4.3 Bodová svářečka ........................................................................................................ 53 

4.3.1 Účtování dle českých účetních předpisů .......................................................... 53 

4.3.2 Vykázání dle IAS/IFRS ................................................................................... 55 

4.4 Komparace IAS/IFRS a české účetní legislativy ........................................................ 56 

5 Závěr ............................................................................................................................. 58 

Seznam použité literatury ..................................................................................................... 60 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 62 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

  



5 
 

1 ÚVOD 

Celosvětová ekonomika, zahraniční obchody, mezinárodní trhy a vůbec všeobecně 

jakákoliv ekonomika se stále vyvíjí. Postupem času je kladen stále větší důraz na 

srozumitelnost, srovnatelnost a spolehlivost v rámci celosvětových informačních systémů. 

Problémem však je odlišnost vykazování ekonomických informací, které subjekty v oblasti 

obchodu a ekonomiky využívají k současným, a i budoucím rozhodnutím. Ať už to jsou 

interní nebo externí uživatelé těchto informací, každý z nich chce dosáhnout nejlepšího 

výběru varianty. V důsledku toho roste snaha o harmonizaci účetnictví, neboť účetnictví patří 

mezi základní zdroj informací o finanční situaci podniku, o hospodaření s majetkem a 

peněžními prostředky.  

V současné době existují tři významné světové linie, které se snaží o harmonizaci 

účetnictví. První z nich jsou Mezinárodní standardy finančního výkaznictví, vydávané Radou 

pro mezinárodní účetní standardy. Tento systém je využíván především v oblasti Evropy a 

evropských trhů s cennými papíry. Dalším významným systémem jsou Direktivy Evropské 

unie, platné však pouze pro členy Evropské unie, mimo tuto oblast nenabývají právní moci. 

Třetí linií jsou národní účetní standardy Spojených států amerických (známé jako US GAAP), 

které vydává Rada pro standardy finančního účetnictví. Tyto standardy se všeobecně považují 

za nejpropracovanější a zároveň i nejstarší systém účetních principů založených na zvykovém 

právu. 

 

Cílem bakalářské práce je přiblížení a srovnání rozdílného pohledu na dlouhodobý 

hmotný majetek z pohledu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví a české účetní 

legislativy. Každý ze zmíněných systémů se na dlouhodobý majetek „dívá“ úplně jinak. 

České účetní předpisy jsou národním systémem upravující způsob účtování, oceňování, 

odpisování a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku podle závazných pravidel 

ustanovených v právních předpisech. Na rozdíl od Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví, které se vyhýbají závazné úpravě výkazů a pravidel pro účtování. Naopak, jsou 

založeny spíše na principech a zásadách. 

 

Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je věnována českých účetním předpisům, 

které se zabývají problematikou dlouhodobého hmotného majetku. Obsahuje platnou právní 

úpravu v souvislosti s danou problematikou, vymezení a charakteristiku dlouhodobého 
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hmotného majetku, způsoby odpisování a základní účtování o pořízení a vyřazení tohoto 

majetku.  

Další část této práce je v úvodu zaměřena na stručnou charakteristiku tří významných 

linií, které se snaží o harmonizaci účetnictví. Následně je popsána problematika vykazování 

dlouhodobého hmotného majetku podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 

Především jsou v této kapitole blíže charakterizovány standardy IAS 16 – Pozemky, budovy a 

zařízení a IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Teoreticky 

jsou zde popsány zásady a principy pro vymezení, oceňování, odpisování a zveřejnění 

dlouhodobého hmotného majetku.  

Závěrečná část je postavena na praktických příkladech, které porovnávají rozdíly mezi 

českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Srovnání 

těchto dvou systémů v souvislosti s problematikou dlouhodobého hmotného majetku je 

znázorněno na společnosti ABZ, s. r. o., zabývající se výrobou sportovních výfukových svodů 

pro hasičské agregáty typu PS12.  

 

Při zpracování bakalářské práce je použito metody popisu, analýzy a srovnání. 
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2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Z POHLEDU 

ČESKÉ LEGISLATIVY 

Dlouhodobým hmotným majetkem podniku se rozumí takové aktivum, jež má trvalejší 

povahu delší jednoho roku, a které podnik využívá při své hospodářské činnosti v relativně 

nezměněné podobě. Díky této vlastnosti se dlouhodobý hmotný majetek postupně 

opotřebovává svým užíváním a tato amortizace je vyjadřována odpisy. Součástí 

dlouhodobého majetku je také technické zhodnocení, které je blíže popsáno v podkapitole 2.5. 

 

2.1 Právní předpisy upravující problematiku dlouhodobého hmotného 

majetku 

Mezi základní právní předpisy upravující problematiku dlouhodobého hmotného 

majetku v České republice lze zařadit: 

a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

b) vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví, 

c) český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

 

Dalšími významnými právními předpisy jsou: 

d) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákon č. 593/1991 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

f) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ad a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 

Tento právní předpis určuje rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho 

průkaznost. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ZoÚ) se 

vztahuje na subjekty vymezené v § 1 odst. 2 tohoto zákona. V oblasti dlouhodobého 

hmotného majetku jsou zde upravena především pravidla účtování, způsoby ocenění a 

inventarizace majetku.  
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Ad b) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále Vyhláška) je doplňujícím právním předpisem k ZoÚ. 

Problematikou dlouhodobého hmotného majetku se zabývá Část II. (Hlava II.) a Část IV., 

v nichž je upraveno především vymezení dlouhodobého majetku, způsoby ocenění majetku, 

včetně vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením, a v neposlední řadě také 

problematika odpisování dlouhodobého majetku. 

 

Ad c) Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

 

České účetní standardy vydávané Ministerstvem financí České republiky musí být 

v souladu se ZoÚ a dalšími právními předpisy. Český účetní standard č. 013 stanoví základní 

postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku za účelem dosažení 

souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. 

 

2.2 Charakteristika a obsahové vymezení položek dlouhodobého 

hmotného majetku 

Název dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM) vyznačuje určité spojení dvou 

kategorií majetku, a to: 

 majetku, který má hmotnou (fyzickou) podstatu, 

 a který není určen pro jednorázovou spotřebu, nýbrž jeho doba použitelnosti 

přesahuje alespoň jeden rok. (Štohl, 2011) 

 

Důležitým faktorem je také oceňovací limit pro DHM. Účetní jednotka si může zvolit 

buď ocenění podle zákona o daních z příjmů (§ 26), kdy vstupní cena majetku pro zařazení do 

DHM musí být minimálně 40 000 Kč, nebo si může tento limit stanovit sama ve 

vnitropodnikové směrnici.  

 

Některý hmotný majetek se však do této kategorie aktiv zahrnuje vždy, a to bez ohledu 

na výši ocenění nebo dobu použitelnosti. Jedná se např. o pozemky. (Kovanicová, 2009) 
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2.2.1 Členění dlouhodobého hmotného majetku 

Dle Českého účetního standardu č. 013 (dále ČÚS č. 013) pro podnikatele se DHM 

člení na následující položky (obsahové vymezení viz níže): 

a) pozemky, 

b) stavby, 

c) samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

d) pěstitelské celky trvalých porostů, 

e) dospělá zvířata a jejich skupiny, 

f) jiný dlouhodobý hmotný majetek, 

g) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 

h) oceňovací rozdíl k nabytému majetku vykazovaný za podmínek stanovených v § 3 

a 4 Vyhlášky. 

 

Pozemky, pokud nejsou zbožím
1
, se do DHM řadí bez ohledu na výši ocenění. 

(Kovanicová, 2009) 

 

Stavby jsou další položkou, která není omezena výší ocenění ani dobou jejího užívání. 

Do této kategorie staveb patří stavby podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s budovami, důlními díly a důlními 

stavbami pod povrchem apod., otvírky nových lomů, pískoven a hnilišť, technické 

rekultivace
2
, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního 

předpisu. (Vyhláška) 

 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zahrnují předměty z drahých kovů, 

a to bez omezení cenovým stropem, dále samostatné movité věci a soubory movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením, přičemž jejich doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a výše ocenění musí přesáhnout předepsanou výši pro tento majetek, kterou si 

účetní jednotka stanovila ve vnitropodnikové směrnici. (Kovanicová, 2009) 

 

                                                             
1 Zboží, dle § 9 odst. 5 Vyhlášky, obsahuje i nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je 

nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a tyto nemovitosti sama nepoužívá, nepronajímá a 

neprovádí na nich technické zhodnocení.  
2 Technickou rekultivací se rozumí investice, které zvyšují kvalitu zemědělské nebo lesní půdy, jako např. 

odvodnění, zavlažování apod.  
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Aby mohly být pěstitelské celky trvalých porostů zařazeny do hmotného majetku, 

musí mít dobu plodnosti delší než 3 roky. Patří sem ovocné stromy, případně keře, vysázené 

na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha a dále také 

trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. (Blechová, Janoušková, 2010) 

 

Dospělá zvířata a jejich skupiny (např. hejna, stáda) musí mít dobu použitelnosti 

delší než 1 rok. Jsou to dospělá chovná a plemenná zvířata, jako např. koně, skot, kozy, ovce, 

prasata a jejich skupiny. (Blechová, Janoušková, 2010) 

 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek, dle Vyhlášky, obsahuje ložiska nevyhrazeného 

nerostu nebo jeho části, koupené nebo nabyté vkladem (za splnění určitých podmínek), dále 

umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), sbírky, movité kulturní památky, předměty 

kulturní hodnoty a další podobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy. 

 

Mezi nedokončený dlouhodobý hmotný majetek patří pořizovaný DHM po dobu 

jeho pořizování do doby jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání
3
. (Vyhláška) 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek obsahují jak krátkodobé, tak 

i dlouhodobé finanční zálohy poskytnuté na pořízení DHM. (Vyhláška) 

 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) a záporný (pasivní) 

rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí či vkladem, nebo mezi 

oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností a souhrnem ocenění jednotlivých 

složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo 

rozdělované odštěpením, a to po snížení o převzaté závazky. (Kovanicová, 2009) 

 

Dále můžeme DHM dělit na odpisovaný a neodpisovaný. Takto je majetek rozdělen 

např. v účtovém rozvrhu pro podnikatele, který je uveden v Příloze č. 1 této práce.  

  

                                                             
3 Za stav způsobilý k užívání se považuje dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených 

zvláštními právními předpisy pro užívání, případně způsobilost k provozu.  
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Mezi DHM odpisovaný se řadí
4
: 

 stavby (021), 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022), 

 pěstitelské celky trvalých porostů (025), 

 dospělá zvířata a jejich skupiny (026), 

 jiný dlouhodobý hmotný majetek (029). 

 

DHM neodpisovaný tvoří: 

 pozemky (031), 

 umělecká díla a sbírky (032). 

 

2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Firmy pořizují DHM nejprve při zahájení podnikání, aby mohly začít uskutečňovat 

svou ekonomickou činnost, ale také v průběhu hospodaření, neboť majetek se časem stane 

zastaralým, opotřebeným, a je třeba jej nahradit novými a modernějšími zařízeními. Jednou 

z možností, jak také vylepšit dosavadní DHM, je i technické zhodnocení tohoto majetku, tedy 

různé rekonstrukce, modernizace, inovace apod.  

Podnikatelé mají více možností, jak pořídit DHM. Asi nejběžnějším způsobem je 

pořízení majetku koupí (tj. nákupem od dodavatele), dále také darováním, vkladem od jiné 

osoby (např. nepeněžité vklady do obchodních společností), přeřazením z osobního užívání do 

podnikání či vytvořením vlastní činností (tj. ve vlastní režii). Uvedené příklady pořízení DHM 

jsou blíže popsány níže, u tabulek 2.1, 2.2. 

 

Proces pořízení každého DHM je evidován na straně MD účtu 042 – Pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku. Úkolem tohoto účtu je zjistit skutečnou pořizovací cenu
5
 

nabývaného aktiva. Jakmile je proces pořízení ukončen, převede se majetek dle své povahy na 

náležitý účet účtové skupiny 02 nebo 03. Tímto krokem je DHM uveden do užívání. 

(Kovanicová, 2009) 

                                                             
4 V závorce jsou uvedena čísla účtů, která jsou v účtovém rozvrhu pro podnikatele přiřazena danému druhu 

majetku.  
5 Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů, mezi které patří např. doprava, clo 

apod. Tento druh ceny je blíže popsán v podkapitole 2.4. 



12 
 

Zařazení majetku do užívání musí být doloženo protokolem o zařazení majetku do 

užívání, kde je zároveň stanovena i hmotně odpovědná osoba za danou majetkovou složku. 

(Blechová, Janoušková, 2010) 

 

Pořizování DHM může být financováno různými způsoby, např. pomocí: 

 peněžních prostředků společnosti (tj. pokladna, bankovní účet), 

 poskytnutým úvěrem, 

 záloh u dodavatele, kdy si účetní jednotka zálohou částečně uhradí konečné 

vyúčtování. 

 

V následujících tabulkách 2.1 a 2.2 je vyznačen postup účtování při pořízení DHM ve 

výše uvedených případech.  

 

Tab. 2.1: Účtování pořízení DHM 

č. Účetní operace MD D 

1. 

Nákup DHM od dodavatele: 

a) z pokladny 

b) na fakturu 

c) z bankovního účtu 

 

042 

042 

042 

 

211 

321 

221 

2. 

Vedlejší pořizovací náklady: 

a) přijatá faktura za dopravu DHM 

b) clo 

c) montáž DHM (zaplaceno hotově) 

 

042 

042 

042 

 

321 

379 

211 

3. Aktivace DHM vytvořeného ve vlastní režii 042 624 

4. Pořízení DHM darováním (bezúplatné nabytí) 02x 413 

5. 

Pořízení DHM: 

a) vklad do podnikání  

b) zápis vkladu do obchodního rejstříku 

 

042 

419 

 

419 

411 

6. Pořízení DHM převodem z osobního vlastnictví 042 491 

7. Zařazení DHM do užívání dle protokolu o zařazení 02x, 03x 042 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Při pořízení DHM dodavatelským způsobem se majetek v pořizovací ceně včetně 

vedlejších pořizovacích nákladů účtuje na straně MD účtu 042 – Pořízení DHM, souvztažně 

s účtem 211 – Pokladna, v případě hotovostní platby, 321 – Závazky z obchodních vztahů, 

pokud majetek pořizujeme na fakturu, případně na účet 221 – Bankovní účty, při 

bezhotovostní platbě převodem z bankovního účtu.  
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Jestliže je DHM vytvořen vlastní činností, vznikají společnosti náklady na zhotovení 

tohoto majetku. Ty jsou evidovány na nákladových účtech 5. účtové třídy
6
. Pro pořízení 

majetku ve vlastní režii se používá účet 624 – Aktivace DHM (na straně D), na kterém se 

zjištěné náklady pro vytvoření DHM proúčtují.  

Bezúplatně je majetek pořízen například darem, dědictvím. Jde o způsob pořízení, kdy 

je DHM zaúčtován přímo na příslušný majetkový účet skupiny 02 (příp. 03) na straně MD se 

souvztažným zápisem účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy na straně D.  

Vkladem do podnikání se rozumí pořízení DHM od společníka, který do podniku vloží 

majetek bez úplaty. Tímto vkladem je zvyšován základní kapitál společnosti. Před zápisem o 

zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je majetek zaúčtován na straně D účtu 

419 – Změny základního kapitálu. Po zápise do obchodního rejstříku se tento majetek 

přeúčtuje na účet 411 – Základní kapitál.  

Způsob pořízení DHM převodem z osobního vlastnictví využívají osoby samostatně 

výdělečně činné, které vedou podvojné účetnictví. Tímto převodem individuální podnikatel 

vkládá do podnikání dodatečný DHM, který je účtován na účtu 491 – Účet individuálního 

podnikatele (na straně D) spolu s účtem 042 – Pořízení DHM (na straně MD). 

 

Ať už se jedná o jakékoliv pořízení DHM, ve většině případů se majetek nejdříve 

eviduje na straně MD účtu 042 – Pořízení DHM. Následně, jakmile je majetek připraven 

k užívání, dojde k přeúčtování daného majetku z účtu 042 na příslušný účet účtové skupiny 

02, případně 03 na straně MD
7
.  

 

Tab. 2.2: Účtování pořízení DHM zálohově od dodavatele 

č. Účetní operace Částka MD D 

1. Zaplacena záloha dodavateli na DHM z účtu 100 000 052 221 

2. Faktura přijatá – pořízení DHM 350 000 042 321 

3. Zúčtování zaplacené zálohy 100 000 321 052 

4. Protokol o převzetí DHM do užívání 350 000 022 042 

5. Doplatek faktury z bankovního účtu 250 000 321 221 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

                                                             
6 Mezi nejběžnější náklady vzniklé při pořízení DHM ve vlastní režii patří náklady účtované na účtu 501 – 

Spotřeba materiálu, dále pak také na účtu 521 – Mzdové náklady apod.  
7 Přeúčtování DHM z účtu 042 – Pořízení DHM na účty skupiny 02, 03 se provádí dle protokolu o zařazení 

DHM do užívání. 
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Účetní jednotka má možnost pořídit DHM zálohově, případně to v některých situacích 

dodavatel požaduje, jedná-li se např. o prodej drahého cenného majetku. Záloha je účtována 

na účet 052 – Poskytnuté zálohy na DHM (strana MD), souvztažně s účtem 221 při 

bezhotovostní úhradě. Následně po obdržení přijaté faktury dojde k zúčtování zaplacené 

zálohy, čímž se snižuje závazek vůči dodavateli o zálohovou částku. Účetní jednotka pak 

dodavateli hradí jen rozdíl mezi částkou uvedenou na faktuře a zaplacenou zálohou. 

 

2.4 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Účetní jednotka musí každý DHM ocenit věrně, poctivě a pravdivě dle způsobu, 

jakým daný majetek nabyla.  

Dle ZoÚ se DHM majetek oceňuje k okamžiku uskutečnění účetního případu, a dále 

ke konci rozvahového dne.  

 

2.4.1 Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu 

V souladu se ZoÚ a Vyhláškou se DHM při nabytí oceňuje třemi způsoby, a to:  

 pořizovací cenou, 

 vlastními náklady, 

 reprodukční pořizovací cenou. 

 

Pořizovací cenou se rozumí součet ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů 

(tj. nákladů, které s pořízením souvisí). Tento způsob ocenění se používá při úplatném 

pořízení, tedy nákupu od externího dodavatele. 

 

Mnohdy k pořizovací ceně patří již zmíněné vedlejší pořizovací náklady, mezi které 

patří například doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, náklady související 

s uvedením předmětu do užívání (např. kolaudační poplatky), příprava a zabezpečení 

pořizovaného majetku (správní poplatky apod.), vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí 

v důsledku nové výstavby. Účetní jednotka se také může rozhodnout, zda mezi vedlejší 

náklady zahrne i úroky z úvěru na pořízení DHM (jen úroky, které vznikly do doby jeho 

uvedení do užívání, jinak se tyto úroky účtují přímo do nákladů). Naopak jsou případy 

vedlejších nákladů, které se do pořizovací ceny nezahrnují. Mezi tyto patří výdaje na opravy a 
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údržbu, náklady na zaškolení pracovníků, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

náklady na vybavení pořizovaného DHM zásobami apod. (Štohl, 2011) 

 

Vlastními náklady se oceňuje DHM, který firma vyrábí vlastní činností. Vlastní 

náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením 

dlouhodobého aktiva (tzv. výrobní/provozní režie), případně i režijní náklady administrativy, 

pokud jsou přímo vztaženy k danému majetku. 

 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje především DHM nabytý bez úplaty (tj. 

přijatý dar, přebytek zjištěný inventarizací majetku) a majetek vytvořený vlastní činností, 

pokud jeho vlastní náklady nelze zjistit. Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by 

byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. (Kovanicová, 2009) 

 

2.4.2 Oceňování ke konci rozvahového dne 

DHM musí být oceněn nejen při jeho nabytí, ale také k rozvahovému dni nebo 

k jinému okamžiku, k němuž účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. 

 

„Oceňuje se na bázi historických nákladů, snížených o kumulovanou výši odpisů a o 

kumulovanou výši vytvořených opravných položek.“ (Kovanicová, 2009, s. 228)  

Přičemž za historické náklady se považuje buď pořizovací cena, reprodukční 

pořizovací cena nebo vlastní náklady výroby.  

 

Opravné položky se dle § 55 Vyhlášky tvoří k účtům majetku, pokud dojde ke 

snížení ocenění tohoto majetku v účetnictví prokázaném pomocí inventarizace majetku
8
. 

Tvoří se jen v případech, kdy snížení ocenění aktiva není trvalého charakteru nebo není 

vyjádřeno jiným způsobem (např. reálnou hodnotou). 

Opravná položka tedy vyjadřuje dočasné (přechodné) snížení hodnoty majetku, na 

rozdíl od odpisů, které jsou trvalým snížením hodnoty majetku. 

Účtování o opravných položkách se provádí v rámci uzavírání účetních knih pomocí 

účtů účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (viz Tab. 2.3). 

                                                             
8 Užitná hodnota majetku, zjištěná inventarizací, je výrazně nižší, než je ocenění majetku zachycené v účetnictví 

po odečtení oprávek tohoto majetku. 
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Tvorba opravných položek k DHM se provádí na straně MD nákladového účtu 559 – 

Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti, se souvztažným zápisem na straně 

D účtové skupiny 09. Jakmile pomine důvod pro snížení hodnoty majetku, opravné položky 

se rozpustí
9
 ve prospěch nákladů, tedy účet 559 na straně D a účet účtové skupiny 09 na 

straně MD. 

 

Tab. 2.3: Účtování o opravných položkách k DHM 

č. Účetní operace MD D 

1. 
Snížení ocenění DHM, zjištěné při inventarizaci a nemají 

trvalý charakter 
559 092 

2. Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění DHM
10

 092 559 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

2.5 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

Účetnictví při definici technického zhodnocení vychází z ustanovení § 33 zákona 

o daních z příjmů (dále ZDP), dle kterého se jím rozumí výdaje na dokončené nástavby
11

, 

přístavby
12

 a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud u jednotlivých 

složek převýšily v úhrnu částku 40 000 Kč ve zdaňovacím období. Výdaje, které nedosahují 

hranice 40 000 Kč lze účtovat přímo do nákladů, pokud se účetní jednotka nerozhodne o tyto 

částky zvýšit pořizovací cenu DHM (tj. „malé technické zhodnocení“). 

Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku 

40 000 Kč, které poplatník na základně svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle 

ustanovení § 24 ZDP. 

 

Dle § 33 ZDP se rekonstrukcí rozumí fyzické zásahy do majetku, které mají za 

následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.  

Modernizace je pak definována jako rozšíření vybavenosti či použitelnosti daného 

majetku. 

 

                                                             
9 Opravné položky je možné rozpustit v plné nebo částečné výši. 
10 Částečné nebo úplné zrušení opravné položky v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení. 

Např. že došlo k vyřazení DHM v důsledku opotřebení, darování, prodeje, apod.  
11 Nástavbou se rozumí změny dokončených staveb, jimiž se tyto stavby zvyšují. 
12 Za přístavbu se považují úpravy dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysově rozšiřují, a které jsou 

vzájemně propojeny s dosavadní stavbou. 



17 
 

Výše uvedené výdaje se za technické zhodnocení považují i v případě, pokud je hradí 

budoucí nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování, avšak za podmínky, 

že se stane nájemcem daného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto DHM nezahrne 

výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny. 

 

Naopak za technické zhodnocení nelze považovat: 

 opravy, jimiž se odstraňují částečné fyzické opotřebení nebo poškození 

majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, 

 udržování, díky kterému se zpomaluje fyzické opotřebení majetku, předchází 

se jeho následkům a odstraňují se drobnější závady. Příkladem může být 

výměna oleje v motoru. 

 

Náklady na technické zhodnocení se do doby jeho zařazení do užívání účtují na straně 

MD účtu 042. Tím po jeho dokončení navyšují původní vstupní cenu daného druhu majetku, 

na kterém bylo technické zhodnocení provedeno. Jakmile je technické zhodnocení uvedeno 

do provozuschopného stavu (tj. zařazeno do majetku podniku), musí se začít odpisovat.  

 

O technickém zhodnocení se neúčtuje u pěstitelských celků trvalých porostů, 

dospělých zvířat a jejich skupin a majetku v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný 

majetek neodpisovaný. 

 

2.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisování se týká každého DHM podniku, kromě složek uvedených v účtové skupině 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.  

Tím, že se DHM při užívání opotřebovává, jeho hodnota postupně přechází do 

hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů. Toto opotřebení může být povahy: 

 fyzické, které vzniká v důsledku užívání majetku, 

 morální, které vzniká tím, že majetek postupně technicky zaostává 

(zastarávání aktiva). 

 

Proto je nutné, peněžní částku vyjadřující opotřebení DHM, kterou nazýváme 

odpisem, vyčíslit. 
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Odpis je tedy náklad, do něhož se postupně převádí hodnota majetku. Představuje tedy 

trvalé snížení hodnoty majetku a vypočítává se ze vstupní ceny majetku. Kumulativně se 

zachycuje na účty účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku se 

souvztažným zápisem na straně MD nákladového účtu 551 – Odpisy (tzn., že oprávky jsou 

součtem odpisů za celou dobu užívání daného majetku, což vyplývá i z následujícího vztahu).  

 

           ∑         (2.1) 

 

Dalším důležitým pojmem, se kterým se můžeme setkat v souvislosti s problematikou 

odpisování DHM, je pojem zůstatková cena. Tato cena (někdy též nazývaná likvidační cenou) 

vyjadřuje rozdíl mezi pořizovací cenou a oprávkami. 

 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.2.1, mezi odpisovaný DHM patří stavby, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá 

zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek. Majetek, který není odpisován, 

jsou pozemky, umělecká díla a sbírky. 

 

Dle Vyhlášky je možno stanovit obecná pravidla pro odpisování majetku, a to: 

 odpisuje se majetek zařazený do užívání, 

 odpisuje se jen do výše ocenění tohoto majetku v účetnictví, 

 odpisuje vlastník DHM, případně nájemce, avšak za podmínky, že je oprávněn 

o tomto majetku účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o nájmu podniku 

nebo jeho části, 

 odpisuje se též technické zhodnocení, v souladu s účetními metodami, pokud 

účetní jednotka na odpisovaném majetku provedla technické zhodnocení na 

svůj účet, 

 účetní jednotky jsou povinny sestavit odpisový plán, na jehož podkladě 

odpisují majetek v průběhu jeho používání, 

 odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

 

DHM lze odpisovat dvěma způsoby, a to: 

 účetně (jedná se o účetní odpisy), 

 daňově (jedná se o daňové odpisy). 
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Obecně je doporučeno, aby účetní jednotky zvlášť vyjadřovaly (dle § 28 odst. 8 ZDP) 

jak odpisy účetní, které obvykle představují pouze účetní náklad a vyjadřují skutečné 

opotřebení majetku, tak odpisy daňové, které ovlivňují základ daně z příjmů a vypočítávají se 

zvlášť podle ustanovení ZDP. (Valouch, 2011) 

 

Jednotlivé způsoby odpisování (účetní a daňové) spolu s možnými metodami, které lze 

v jejich rámci použít viz podkapitola 2.6.1 a 2.6.2. 

 

2.6.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy jsou upraveny ZoÚ (§ 28 odst. 6), Vyhláškou a Českými účetními 

standardy pro podnikatele. Tyto předpisy se vztahují na subjekty, které jsou účetními 

jednotkami ve smyslu § 1 ZoÚ.  

DHM odepisují účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, 

v souladu s účetními metodami.  

Účetní jednotka je povinna, podle ZoÚ, si sama sestavit odpisový plán, určit postup 

odpisování a podle toho provádět účetní odpisování majetku v průběhu jeho používání. 

(Valouch, 2011) 

 

Mezi metody účetního odpisování patří: 

a) rovnoměrné (lineární) odpisy, 

b) zrychlené (degresivní) odpisy, 

c) výkonové odpisy, 

d) metoda zbytkové hodnoty, 

e) komponentní způsob odpisování. 

 

Ad a) Rovnoměrné (lineární) odpisy 

 

Tato metoda odpisování spočívá v tom, že účetní jednotka každý rok do nákladů 

zahrne stejnou vypočtenou výši odpisů. Odpis se vypočte jako podíl vstupní ceny majetku a 

doby jeho životnosti
13

, dle vztahu 2.2. 

 

                                                             
13 Doba životnosti majetku je předpokládaná doba použitelnosti DHM, tedy doba, po kterou je majetek 

využitelný pro činnost účetní jednotky. 
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 (2.2) 

 

kde: VC – vstupní cena majetku, 

 n – počet let odpisování. 

 

Ad b) Zrychlené (degresivní) odpisy 

 

Tento způsob odpisování se nejčastěji využívá u majetku, který ztrácí svou hodnotu 

morálním zastaráváním v prvních letech odpisování a u majetku, který má delší dobu 

životnosti. Zrychlené odpisy nemají lineární průběh, protože odpis v prvním roce je největší, 

v dalších letech je odepsána nižší část hodnoty majetku než v roce minulém a v posledním 

roce odpisování je tedy vykázán odpis nejnižší. (Valouch, 2011) 

 

Účetní jednotka v rámci degresivního odpisování může využít dvou metod, a to: 

 metodu DDB (Double-Declining-Balance Method), 

 metodu SYD (Sum-of-the-Years´-Digits Method). 

 

Metoda DDB neboli metoda dvojnásobné lineární sazby, spočívá v tom, že se při 

výpočtu odpisů používá dvojnásobek sazby lineárního odpisu, tzv. konstantní procento 

odpisování (% DDB), které se vypočte dle vztahu 2.3. Roční odpis se pak rovná násobku této 

sazby zůstatkovou hodnotou (vztah 2.4). Zůstatková hodnota posledního roku se pak upravuje 

tak, aby bylo aktivum zcela odepsáno, tzn., že se odepíše zbylá část vstupní ceny majetku a 

odpis se již nepočítá. 

 
       

     

 
    (2.3) 

   

                 (2.4) 

 

kde: ZC – zůstatková cena DHM. 

 

Metoda SYD je založena na klesající odpisové sazbě při konstantní základně. Nejprve 

je nutno vypočítat součet let odpisování. Poté se samotný odpis vypočte jako násobek 



21 
 

odpisové základny (VC) a snižující se odpisové sazby (vztah 2.6). Ta je podílem zbývajícího 

počtu let životnosti a součtu let odpisování, který jsme stanovili pomocí vztahu 2.5. 

 

 ∑    
 

 
        (2.5) 

 

kde: ∑ni – součet let odpisování. 

 

 
          

  

∑  
 (2.6) 

 

kde: n* - počet let, po které se bude DHM ještě odpisovat. 

 

Ad c) Výkonové odpisy 

 

Výkonová metoda odpisování je vhodná pro majetek, u kterého je míra opotřebení 

závislá na míře skutečného využití aktiva. Odpisy se vypočítají pomocí odpisového 

koeficientu (viz vztah 2.7). Následně se vypočte celkový roční účetní odpis, který je součinem 

odpisového koeficientu a počtu skutečně vyrobených výrobků v daném roce (vztah 2.8). 

(Valouch, 2011) 

 

 
                     

  

   
 (2.7) 

 

kde: NKV – výrobní kapacita DHM. 

 

                              (2.8) 

 

kde: Q – počet skutečně vyrobených výrobků v daném účetním období. 

 

Ad d) Metoda zbytkové hodnoty 

 

Účetní jednotky při odpisování DHM mohou od 1. ledna 2009 využít metodu tzv. 

zbytkové hodnoty. Tato problematika je upravena v § 56 Vyhlášky, kde se zbytkovou 
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hodnotou rozumí účetní jednotkou odhadovaná částka, kterou by podnik mohl získat 

v okamžiku předpokládaného vyřazení DHM.  

Tento způsob odpisování tak účetní jednotce umožňuje aktualizovat odpisový plán, 

což zajistí přesnější ocenění majetku v průběhu jeho užívání a účetní jednotka nemusí 

předpokládat nulovou hodnotu při vyřazení. 

Princip zbytkové hodnoty je možno aplikovat i na majetek již zařazený do užívání za 

předpokladu, že se výše oprávek za předchozí období nezmění. 

 

 
       

     

 
 (2.9) 

 

kde: ZH – zbytková hodnota majetku. 

 

Ad e) Komponentní způsob odpisování 

 

Komponentní odpisování je s platností od 1. ledna 2010 metodou odpisování, která 

byla zakotvena v § 56a Vyhlášky. Stejně jako u zbytkové hodnoty, lze i komponentní 

odpisování využít na majetek již zařazený do užívání. Touto metodou lze odpisovat stavby, 

byty, nebytové prostory, samostatné movité věci a jejich soubory.  

Komponentní způsob odpisování umožňuje rozdělit majetek na jednotlivé významné 

části (tzv. komponenty), které mají různou dobu životnosti a je třeba je odpisovat samostatně. 

Při výměně komponenty se ocenění majetku sníží o hodnotu vyřazené komponenty, ale 

přitom se i zvýší o ocenění nově zařazené komponenty. Není-li vyřazovaná komponenta 

k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, účetní jednotka odepíše zůstatkovou 

cenu vyřazované komponenty do nákladů. 

První použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do 

užívání, vyžaduje rozdělení celkového ocenění majetku a celkové výše oprávek k majetku. 

Přičemž součet zůstatkových cen jednotlivých komponent nesmí být vyšší než zůstatková 

cena celého majetku. Jakékoliv účetní operace, které upravují výši vykázaných odpisů a 

oprávek v předchozích obdobích, se neprovádějí. 
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2.6.2 Daňové odpisy 

Problematika daňových odpisů je upravena v § 26 – 32 ZDP. Tyto odpisy pro účetní 

jednotku znamenají daňově uznatelné náklady, jež si poplatník může uplatnit jako položku 

snižující základ daně z příjmů
14

. Daňové odpisování lze dle § 26 odst. 8 ZDP kdykoliv 

přerušit a posléze pokračovat v odpisování způsobem, jako by k přerušení nedošlo, za 

podmínky, že poplatník v době přerušení neuplatní výdaje paušální částkou.  

Zahájit daňové odpisování může účetní jednotka až v době, kdy byl majetek uveden do 

užívání
15

. Nelze odpisovat nedokončený majetek. (Valouch, 2011) 

 

Účetní jednotka vypočítává daňové odpisy na konci účetního období. O těchto 

odpisech nikam neúčtuje, pouze je zaznamenává na inventární kartu daného odpisovaného 

DHM. 

Pokud se poplatník rozhodne využít práva na uplatnění daňových odpisů pro snížení 

základu daně z příjmů, je nutno vymezit DHM, který lze odpisovat a naopak definovat 

majetek, který odpisovat nelze.  

Z daňového hlediska je DHM upraven v ustanovení § 26 odst. 2 a 3 ZDP. Odpisovat 

dle ZDP nelze hmotný majetek vymezený v § 27, kterým je například umělecké dílo, které je 

hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, movitá kulturní památka a soubory 

movitých kulturních památek, hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení apod.  

 

Podle právního předpisu (ZDP) se hmotný majetek dále rozděluje do šesti odpisových 

skupin a pro každou skupinu definuje minimální dobu odpisování majetku (viz Tab. 2.4). 

 

Tab. 2.4: Minimální doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: § 30 ZDP. 

                                                             
14 Podnikatelský subjekt si daňovými odpisy může snížit základ daně z příjmů, není to však jeho povinností, 

nýbrž pouze právem poplatníků daně z příjmů. Záleží tak čistě na rozhodnutí účetní jednotky, zda daňové odpisy 

uplatní či nikoliv. 
15 Majetkem uvedeným do užívání se pro účely ZDP rozumí majetek, jež byl dokončen, byly splněny jeho 

technické funkce a další podmínky stanovené právními předpisy.  
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Podnikatelský subjekt si může zvolit jednu ze dvou variant, jak DHM odpisovat, a to: 

a) rovnoměrné odpisování, 

b) zrychlené odpisování. 

 

Způsob odpisování si účetní jednotka stanoví pro každý nově pořízený hmotný 

majetek a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování. 

 

Ad a) Rovnoměrné odpisování 

 

Při rovnoměrném (lineárním) odpisování jsou odpisovým skupinám, uvedeným výše, 

přiřazeny maximální roční odpisové sazby (viz Tab. 2.5).  

Výše ročních odpisů při této metodě je po celou dobu odpisování stejná, s výjimkou 

prvního roku. Odpisy se po celou dobu vypočítávají ze vstupní ceny majetku dle vztahu 2.10, 

případně ze zvýšené vstupní ceny
16

 dle vztahu 2.11. 

 

 
       

       

   
 (2.10) 

 

kde: ROS – roční odpisová sazba. 

 

 
       

         

   
 (2.11) 

 

kde: ZVC – zvýšená vstupní cena, 

 ZROS – roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

Tab. 2.5: Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování (v %) 

Odpisová skupina První rok Další léta Zvýšená vstupní cena 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Zdroj: § 31 ZDP. 

                                                             
16 Zvýšenou vstupní cenou se pro účely daňových odpisů rozumí pořizovací cena zvýšená o technické 

zhodnocení. 
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Ad b) Zrychlené odpisování 

 

Při zrychleném (degresivním) odpisování hmotného majetku jsou odpisovým 

skupinám přiřazeny koeficienty pro zrychlené odpisování (viz Tab. 2.6). 

Na rozdíl od rovnoměrných odpisů nerozpouštějí zrychlené odpisy vstupní cenu DHM 

rovnoměrně do nákladů, ale jednotlivá výše odpisů se každým rokem snižuje (tzn., že 

v prvním roce je odpis majetku nejvyšší, v posledním roce nejnižší). Z toho důvodu zde hraje 

důležitou roli zůstatková cena DHM. V prvním roce odpisování se vychází ze vstupní ceny 

majetku (viz vztah 2.12) a v dalších letech pak ze zůstatkové ceny dle vztahu 2.13. 

 

Tab. 2.6: Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina První rok Další léta Zvýšená vstupní cena 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: § 32 ZDP. 

 

 
       

  

 
 (2.12) 

 

kde: k – koeficient zrychleného odpisování pro daný rok. 

 

 
       

     

    
 (2.13) 

 

kde: ZC – zůstatková cena, 

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

 

Při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpis 

stanoví dle vztahu 2.14 (v roce zvýšení zůstatkové ceny) a v dalších zdaňovacích obdobích 

dle vztahu 2.15. 
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 (2.14) 

 

kde: k* - koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu. 

 

 
       

     

     
 (2.15) 

 

2.6.3 Odložená daň 

Při řešení problematiky odložené daně se řídíme Vyhláškou (§ 59) a Českým účetním 

standardem pro podnikatele č. 003 – Odložená daň. 

 

Odložená daň je rozdílem, který nastane v případě odlišného pohledu účetního a 

daňového na určité položky v účetnictví. Vznikají dočasné rozdíly mezi výsledkem 

hospodaření a daňovým základem, kdy jsou náklady nebo výnosy daňově uznány v jiných 

obdobích, než ve kterých se o nich účtuje. Splatná daň z daňového základu je pak odlišná od 

daně vyčíslené z účetního výsledku hospodaření. K přechodným rozdílům předcházejí např. 

rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, rozdíly mezi účetními a daňovými opravnými 

položkami, tvorba daňově neúčinných rezerv (tzn., rezervy tvořené nad rámec příslušných 

zákonů), převedení nevyužité daňové ztráty předchozích let. 

 

V důsledku těchto přechodných rozdílů může v daném účetním období vzniknout:  

 odložený daňový závazek, jestliže výsledná splatná daňová povinnost je nižší 

než ta vypočtená podle účetních hledisek, 

 odložená daňová pohledávka, která vznikne, pokud by byla splatná daň podle 

účetních hledisek menší než podle daňových hledisek. (Kovanicová, 2009) 

 

Případný odložený daňový závazek je zaúčtován na účet 481 – Odložený daňový 

závazek a pohledávka (strana D), souvztažně s účtem 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – 

odložená, vztahuje-li se závazek na běžnou činnost podniku, případně na účet 594 – Daň 

z příjmů z mimořádné činnosti – odložená, pokud jde o závazek z mimořádné činnosti účetní 

jednotky (strana MD). Odložená daňová pohledávka se účtuje opačně než odložený daňový 

závazek. Tudíž účet 481 na straně MD a účet 592, případně 594 na straně D. 
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2.7 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Tak jako podnik pořizuje dlouhodobý hmotný majetek, tak tento majetek, ať už dříve 

či později, ze svých aktiv vyřazuje. Důvodů, vedoucích k vyřazení DHM je několik. Majetek 

se může časem opotřebit, což vede k likvidaci majetku, dále také prodat, darovat, přeřadit do 

osobního vlastnictví apod.  

 

Český účetní standard č. 013 uvádí následující způsoby vyřazení DHM, a to: 

 prodejem, 

 likvidací v důsledku fyzického opotřebení, 

 likvidací v důsledku manka či škody, 

 bezúplatným převodem (darováním), 

 vkladem do jiné obchodní společnosti, 

 převodem do osobního vlastnictví. 

 

Při vyřazování DHM je důležité, zda je majetek zcela odepsán či nikoliv. V případě 

jeho odepsání až do výše pořizovací ceny bude vyřazením vynulován zůstatek na účtech 

evidujících DHM a oprávky k danému majetku. Pokud má vyřazovaný majetek zůstatkovou 

cenu (není zcela odepsán), zaúčtuje se před vyřazením dodatečný jednorázový odpis na 

příslušný nákladový účet (podle způsobu vyřazení), aby se celková hodnota na oprávkovém 

účtu shodovala s pořizovací cenou majetku. (Kovanicová, 2009) 

 

Tab. 2.7: Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

č. Účetní operace MD D 

1. Vyřazení DHM z důvodu prodeje 541 08x 

2. Vyřazení DHM z důvodu fyzického opotřebení 551 08x 

3. Vyřazení DHM z důvodu manka (škody) 549 (582) 08x 

4. Vyřazení DHM z důvodu darování 543 08x 

5. Vyřazení DHM – vklad do jiné obchodní společnosti 367 08x 

6. Vyřazení DHM – převod z podnikání do osobního vlastnictví 491 (411) 08x 

7. Protokol o vyřazení DHM z užívání 08x 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Při vyřazení DHM z důvodu jeho prodeje je nutno zaúčtovat zůstatkovou hodnotu 

majetku na straně MD účtu 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku, souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 08 na straně D. Tato 

účetní operace vyrovnává účet oprávek s pořizovací cenou majetku, neboť se tyto dvě částky 

musí rovnat. 

Jestliže majetek není ještě zcela odepsán do výše pořizovací ceny a účetní jednotka se 

na něm nerozhodla provést technické zhodnocení, které by prodloužilo dobu použitelnosti 

majetku, majetek se vyřadí z důvodu fyzického opotřebení. V tomto případě je na straně MD 

účet 551, na straně D účet 08x. 

DHM lze vyřadit také v případě mank či škod, které u daného majetku nastaly. Stejně 

jako v prvním případě se musí odepsat zůstatková cena majetku. To se provede pomocí účtů 

549 – Manka a škody z provozní činnosti (v případě manka) nebo 582 - Škody (v případě 

škody, která nastala např. z důvodu přírodní katastrofy) na straně MD a na straně D účtu 

oprávek k příslušnému DHM. 

Účetní jednotka se může rozhodnout, že dlouhodobý majetek vyřadí z důvodu jeho 

darování třetí osobě. Pak se na účet 543 – Dary zaúčtuje zůstatková cena majetku (strana MD) 

souvztažně s účtem účtové skupiny 08.  

Další možností, jak lze vyřadit DHM je vklad tohoto majetku do jiné obchodní 

společnosti. V takovém případě vzniká podniku závazek vůči společnosti, do které daný 

majetek vkládá. Účtuje se na straně MD účtu 367 – Závazky z upsaných nesplacených 

cenných papírů a vkladů (v zůstatkové hodnotě) a na straně D náležitý účet oprávek (08x). 

Účtování o vyřazení DHM převodem z podnikání do osobního vlastnictví je 

provedeno pomocí účtu 491 – Účet individuálního podnikatele na straně MD a opět na straně 

D figuruje účet účtové skupiny 08. Pokud by se jednalo o převod majetku z obchodní 

společnosti do osobního užívání, pak by se zůstatková hodnota majetku zaúčtovala na účet 

411 – Základní kapitál (strana MD), který je o zůstatkovou cenu DHM snížen. 

 

Ve všech výše uvedených případech je následně posledním krokem, který je součástí 

každého vyřazení majetku, jeho fyzické vyřazení z užívání dle protokolu o vyřazení. To je 

v účetnictví zapsáno pomocí účtu 02x (případně 03x) na straně D, souvztažně s příslušným 

oprávkovým účtem účtové skupiny 08. Na obou účtech je zachycena shodná cena daného 

majetku, a to cena pořizovací. Ať už je jedná o jakýkoliv způsob vyřazení majetku, na účtu 

08x je před vyřazením majetku dle protokolu zachycena hodnota souhrnných oprávek, a ta je 

rovna hodnotě, kterou po dobu užívání majetku vykazuje účet 02x nebo 03x. 
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Při vyřazovaní DHM je nutné se pozastavit nad možností, že mohou vznikat i další 

náklady spojené s vyřazením majetku. Jedná se např. o demontáž, která, pokud by byla 

provedena vlastním střediskem společnosti, byla by účtována na straně MD příslušného účtu 

účtové třídy 5 – Náklady. Spolu s ním, by společnosti vznikl zároveň i výnos, který by byl 

zaúčtován na účet 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb na straně D. 
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3 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK PODLE IAS/IFRS 

Vznikem nadnárodních společností, rozšiřováním kapitálu, rostoucím propojováním 

mezinárodních trhů, globalizací ekonomiky a dalšími příčinami se postupně začala objevovat 

potřeba znát účetní principy v různých zemích a především potřeba srovnatelnosti účetních 

výkazů a operací. Díky tomu již delší dobu existuje snaha o určité přiblížení, resp. 

harmonizaci odlišných variant účetnictví jednotlivých zemí.  

 

Cílem celosvětové harmonizace je tedy sjednotit informační systémy, aby byly 

srozumitelné a srovnatelné pro všechny uživatele. 

 

3.1 Linie mezinárodní účetní harmonizace 

V současné době existují tři nejvýznamnější linie mezinárodní účetní harmonizace, a 

to: 

 národní účetní standardy USA – US GAAP, 

 direktivy Evropské unie, 

 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IAS/IFRS. 

 

US GAAP jsou jedním z nejpropracovanějších souborů pro požadavky sestavování a 

zveřejňování účetních výkazů kapitálových společností, které se svými cennými papíry chtějí 

obchodovat na burzách cenných papírů. Představují národní systém regulace účetnictví, který 

je tvořen samotnými standardy finančního výkaznictví, ale také dalšími materiály. Systém US 

GAAPu je vysoce kvalitní a vyhovuje náročným požadavkům všech světových kapitálových 

trhů. Dá se říci, že do vzniku IAS/IFRS neměly US GAAP žádného konkurenta. Na rozdíl od 

našeho známého českého účetnictví, neklade důraz na zákonnou a právní úpravu účetních 

výkazů, neboť jeho regulace účetnictví je založena na zvykovém právu. Definují především 

obsah a minimální rozsah informací, které podnik musí zveřejnit přímo ve výkazu nebo 

v příloze. US GAAP se tedy řídí zásadou, aby výkazy podniků podávaly věrný obraz o 

finanční situaci podniku a jeho schopnosti vytvářet peněžní prostředky. (Kovanicová, 2009) 
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„Regulace účetního systému v Evropské unii existuje již od vydání první směrnice, 

která se týkala účetnictví (Čtvrtá směrnice Rady ES z roku 1978 o individuální účetní 

závěrce).“ (Dvořáková, 2011, s. 3) 

 

Direktivy (směrnice) Evropské unie (EU) jsou závazné pro členské země EU. Byly 

vydány v letech 1968 – 1989 a patří mezi ně tyto zásadní direktivy: 

 4. směrnice Rady Evropského společenství z roku 1978, upravující pravidla 

pro individuální roční účetní závěrky a výroční zprávy, 

 7. směrnice Rady Evropského společenství z roku 1983, která je zaměřena na 

konsolidovanou účetní závěrku, 

 směrnice Rady Evropského společenství z roku 1986, která je zaměřena na 

účetní závěrky bank a ostatních finančních institucí a pojišťoven.  

 

Direktivy EU jsou založeny na právním systému, zákonech a jejich prováděcích 

předpisech. Obsahují celou řadu variantních řešení a možnosti různých výjimek. Každá 

členská země má právo volby, a tak si může do účetnictví zahrnout určitá specifika svého 

výkaznictví. Směrnice neplatní mimo území EU a nejsou uznávány na světových burzách.  

 

Mezinárodní účetní standardy (IAS), vydávané Výborem pro tvorbu mezinárodních 

účetních standardů (IASC), byly v minulosti málo uplatňovány. Avšak v roce 2000 

celosvětová instituce sdružující komise cenných papírů potvrdila uznání těchto standardů, 

které splňují požadavky světových kapitálových trhů, a tak účetní závěrky společností 

kótovaných na světových burzách cenných papírů mohly být zpracovány podle tehdejších 

IAS. (Kovanicová, 2009) 

V roce 2001 byl IASC nahrazen Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), 

která pokračuje ve vydávání nových standardů pod názvem Mezinárodní standardy finančního 

výkaznictví (IFRS). Standardy IFRS postupně nahrazují tehdejší standardy IAS. Ty zůstávají 

v platnosti do doby, než budou novelizovány nebo zrušeny. Spolu se standardy jsou vydávány 

tzv. interpretace
17

. 

Dnes představuje IFRS rozšířený systém účetního výkaznictví, který umožňuje nejen 

národní, ale i mezinárodní srovnatelnost účetních závěrek. Tento „trend“ v současné době 

využívá stále více a více společností. 

                                                             
17 Interpretace jsou nástrojem pro objasnění některých ustanovení daného standardu a reagují na nově vzniklé 

skutečnosti, které standardy neřeší. 
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Významným mezníkem v oblasti EU je rok 2002, kdy Evropská komise vyhlásila tzv. 

novou harmonizační strategii, kdy Mezinárodní standardy účetního výkaznictví byly zvoleny 

za nástroj regulace evropského účetnictví. Od té doby je vyžadováno sestavování 

konsolidovaných účetních závěrek společností registrovaných na evropských burzách 

cenných papírů podle IFRS
18

. (Dvořáková, 2011) 

Tato povinnost pro české společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry 

znamená, že musí vést dvojí účetnictví. Účetnictví podle české národní legislativy a zároveň i 

podle IFRS. Ostatní české účetní jednotky mohou využít možnosti vést účetnictví podle IFRS, 

i když se jich tato povinnost netýká. Jejich zavedení je pro ně výhodou, neboť jim umožňuje 

vstoupit na mezinárodní kapitálový trh a čerpat kapitál nejen od tuzemských bank a investorů, 

ale zároveň od zahraničních.  

 

Důležité je si uvědomit, že IFRS nejsou účetním systémem vzniklým legislativním 

procesem, tzn., že přesně nedefinují postupy účtování, jak tomu je v české účetní legislativě, 

nýbrž předepisují závazná pravidla pro systém vykazování výsledků účetnictví. A dále, že 

IFRS je chápán jako nadnárodní systém finančního výkaznictví, naproti české účetní 

legislativě, která je národním účetním systémem.  

 

Od září roku 2002 probíhá tzv. projekt konvergence mezi IFRS a US GAAP, kdy se 

Rada pro účetní standardy US GAAPu (FASB) s IASB dohodla na závazku vytvořit kvalitní, 

vzájemně sladěné účetní standardy, které budou sloužit jak pro národní, tak mezinárodní 

finanční výkaznictví. Projekt má tedy zajistit plnou kompatibilitu obou systémů. 

 

3.2 Definice a rozpoznání aktiva 

Základními prvky rozvahy podle Koncepčního rámce IAS/IFRS jsou: 

 závazky, 

 vlastní kapitál a  

 aktiva. 

 

                                                             
18 Před rokem 2002 strategie evropské harmonizace účetnictví pouze umožňovala používání Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví.  
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Závazek je definován jako současná povinnost společnosti, která vznikla důsledkem 

minulých událostí a od jejíhož vypořádání se očekává odtok aktiv z podniku, které mu 

přinášejí ekonomický prospěch.  

V rozvaze je vykázán a uznán pouze v případě, že s největší pravděpodobností jeho 

vypořádání vyvolá odliv nositelů ekonomického prospěchu
19

, a jestliže lze spolehlivě ocenit 

částku, za níž toto vypořádání nastane.  

 

Vlastním kapitálem se rozumí zbytkový podíl aktiv podniku po odečtení všech jeho 

závazků.  

 

Aktivum užívané podnikem má dva základní znaky. Existence aktiva je výsledkem 

minulých skutečností a očekává se budoucí ekonomický prospěch tohoto aktiva pro podnik. 

Dále také, aby aktivum mohlo být vykázáno v rozvaze, musí být jeho budoucí 

ekonomický prospěch dostatečně jistý a aktivum musí být spolehlivě ocenitelné.  

„Budoucím ekonomickým prospěchem obsaženým v aktivu se rozumí jeho potenciál 

přispět přímo nebo nepřímo k toku peněz a peněžních ekvivalentů podniku.“ (Dvořáková, 

2011, s. 21) 

 

Aktiva mohou mít různou formu, a to hmotnou (příkladem jsou pozemky, budovy a 

zařízení, materiál, zboží apod.) či nehmotnou (například autorská práva, patenty či licence, 

software). 

 

3.3 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravující 

problematiku dlouhodobého hmotného majetku 

Mezi standardy upravující problematiku DHM patří zejména: 

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, 

 IAS 40 – Investice do nemovitostí, 

 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti,  

 IFRS 6 – Průzkum a hodnocení ložisek nerostných zdrojů, 

 IAS 41 – Zemědělství, 

                                                             
19 Nositeli ekonomického prospěchu se rozumí aktiva, v případě vypořádání závazku nejčastěji peněžní 

prostředky. 
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 IAS 17 – Leasingy. 

 

Následující kapitoly jsou věnovány standardům IAS 16 a IFRS 5.  

 

3.4 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje taková aktiva, která jsou podnikatelským 

subjektem pořízena za účelem dlouhodobého využívání při běžné činnosti podniku. Tato 

aktiva jsou upravena, až na výjimky, v rámci standardu IAS 16. (Dvořáková, 2011) 

 

Cílem standardu IAS 16 je popsat přístup k účtování pozemků, budov a zařízení 

takovým způsobem, aby uživatelé účetních závěrek mohli na základě účetních informací 

rozeznat jak investice účetní jednotky do pozemků, budov a zařízení, tak i případné změny 

těchto investic. (účetní-portál.cz, 2009) 

Stručně řečeno, cílem tohoto standardu je srovnatelnost účetních výkazů pro interní i 

externí uživatele.  

 

IAS 16 se zabývá především uznáním, oceňováním, vykazováním pozemků, budov a 

zařízení, dále také jejich odpisováním a vyřazením.  

 

Pořizovací náklady na jednotlivé položky pozemků, budov a zařízení jsou uznány jako 

aktiva, jestliže je pravděpodobné, že jejich pořízení přinese ekonomický užitek účetní 

jednotce, a pokud je možno pořizovací náklady dané položky spolehlivě ocenit. 

 

Standard definuje DHM jako aktivum užívané vlastníkem. Pozemky, budovy a 

zařízení jsou hmotná aktiva, jež podnik drží z důvodu užívání ve výrobě, zásobování zboží či 

služeb nebo z administrativních důvodů, u kterého se očekává doba využití
20

 delší než jedno 

účetní období.  

 

Do tohoto standardu nelze zahrnout: 

 majetek určený k prodeji, který je řešen ve standardu IFRS 5, 

                                                             
20 Standard vyjadřuje dobu použitelnosti buď jako dobu, po kterou se předpokládá užívání aktiva účetní 

jednotkou, nebo jako očekávaný objem produkce, který může podnik z daného aktiva získat. 
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 budovy určené k pronájmu a jiný majetek s charakterem investic do 

nemovitostí, jež upravuje standard IAS 40, 

 biologická aktiva, která řeší standard IAS 41, 

 výsledky průzkumu nerostných zdrojů, těžbu nerostů, ropy, zemního plynu a 

jim podobným, která jsou řešena ve standardu IFRS 6. (Krupová, 2009) 

 

IAS 16 se zabývá i náhradními díly. Pokud účetní jednotka očekává, že se budou 

náhradní díly a součásti zařízení užívat více než jedno období, pak jsou kvantifikovány jako 

pozemky, budovy a zařízení. Zde je patrný rozdíl oproti české účetní legislativě, která 

náhradní díly klasifikuje jako zásoby. (Ministerstvo financí České republiky, 2012) 

 

Nutno podotknout, že mezinárodní účetní standardy nestanovují žádné peněžní 

ocenění pro zařazení pozemků, budov a zařízení do dlouhodobých aktiv podniku. 

 

3.4.1 Ocenění k okamžiku uznání aktiva 

Při pořízení je aktivum oceněno pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů, které 

zejména obsahují: 

 nákupní cenu aktiva včetně cla a nevratných daní po odečtení obchodních slev 

(případně rabatů), 

 další náklady, které jsou nutné pro uvedení aktiva do stavu schopného přinášet 

užitek podniku, 

 náklady na záběh výroby, pokud jsou nezbytně nutné pro uvedení aktiva do 

provozu, 

 odhad nákladů spojených s demontáží, přemístěním či odstraněním aktiva a 

obnovou místa do původního stavu, 

 výkony provedené ve vlastní režii, pouze pokud jsou nezbytné pro vlastní 

pořízení aktiva. (Dvořáková, 2011) 

 

Naopak do pořizovací ceny pozemků, budov a zařízení nelze zahrnout náklady na 

otevření nového zařízení, náklady na představení nového výrobku či služby (náklady na 

reklamu a propagaci), náklady spojené s podnikáním v nové lokalitě včetně nákladů na 
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školení pracovníků, náklady na stěhování a reorganizaci provozu, správní náklady, ztráty 

z počátečního provozu, atd. (Krupová, 2009) 

 

3.4.2 Ocenění po okamžiku uznání aktiva 

V průběhu držení aktiva je nutné provádět přecenění, a to v případě, pokud je 

pořizovací cena či reálná hodnota výrazně odlišná od hodnoty účetní. Podnikatelský subjekt si 

v rámci pozemků, budov a zařízení zvolí buď: 

a) model historické ceny, nebo 

b) model fair value. 

 

Ad a)  Model historické ceny 

 

V případě modelu historické ceny jsou aktiva oceněna původní pořizovací cenou 

s možností snížení o kumulované oprávky a ztráty ze snížené hodnoty v souladu s IAS 36 – 

Snížení hodnoty aktiv. „Tento model je v praxi vzhledem k jeho snadné aplikaci využíván 

v naprosté většině případů.“ (Bohušová, 2008, s. 124) 

 

Ad b) Model fair value 

 

Model fair value umožňuje účetní jednotce k rozvahovému dni přecenit pozemky, 

budovy a zařízení na reálnou hodnotu. Ta je určena na základě tržních cen zjištěných 

průzkumem trhu v dané oblasti a je podložena znaleckým posudkem. Nelze-li tržní cenu 

stanovit, určí se reálná hodnota na bázi reprodukčních nákladů snížených o adekvátní 

opotřebení. (Dvořáková, 2011) 

Přecenění musí účetní jednotka provádět pravidelně, aby se účetní hodnota aktiva 

výrazně nelišila od reálných cen pozemků, budov a zařízení.  

Model přecenění na reálnou hodnotu povoluje přecenit majetek směrem nahoru 

(zvýšení hodnoty majetku) nebo dolů (snížení hodnoty majetku). Zvýšení hodnoty majetku je 

vykazováno přímo do vlastního kapitálu
21

. Snížení účetní hodnoty je zachyceno do nákladů.  

Jedinou výjimkou je případ, kdy aktivum již bylo přeceněno směrem nahoru a pak lze 

snížení zúčtovat proti vlastnímu kapitálu. (Hinke, 2007) 

                                                             
21 Například do zvláštního fondu zachycujícího oceňovací rozdíly z přecenění.  
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3.4.3 Odpisování a snížení hodnoty 

IAS 16 definuje odpisy jako systematickou alokaci pořizovací ceny během 

použitelnosti aktiva. Odpis je zachycen jako náklad, pokud není zahrnut do ocenění jiného 

aktiva (např. do ceny zásob). (Bohušová, 2008) 

 

Odpisování aktiva je zahájeno v okamžiku, kdy je aktivum způsobilé k používání a 

zastaveno v případě vyřazení (likvidace) nebo prodeje aktiva. Odpisování se nepřerušuje 

v době, kdy aktivum není dočasně používáno
22

. (Dvořáková, 2011) 

 

Standard požaduje, aby účetní jednotky pro odpisování uplatňovaly tzv. komponentní 

přístup, kdy se jednotlivé významné složky majetku odpisují samostatně. (Krupová, 2009) 

 

„Pozemky a budovy se posuzují jako separátní aktiva, i když byly nakoupeny spolu.“ 

(Bohušová, 2008, s. 129) Tzn., že pozemky se neodpisují, přičemž odpisování je uplatněno 

jen v případě, že mají pro podnik omezenou dobu použitelnosti, kdežto budovy se odpisují 

vždy, neboť mají omezenou použitelnost. 

 

Odpisovatelná částka, tedy částka, která je předmětem odpisování, je stanovena po 

odečtení zbytkové hodnoty aktiva. Účetní jednotkou je tato částka stanovena na základě 

rozumného odhadu. Je to částka, kterou by společnost získala v současnosti, kdyby se majetek 

nacházel v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci své životnosti. Jak zbytkovou 

hodnotu, tak i dobu použitelnosti je nutno přezkoumat na konci účetního období. Součástí 

pravidel podniku by měla být také pravidla pro stanovení zbytkové hodnoty a doby 

použitelnosti aktiv. (Bohušová, 2008) 

 

Zvolená odpisová metoda by měla být taková, aby odpis odrážel způsob, jakým jsou 

podnikem spotřebovávány užitky z aktiva po dobu jeho použitelnosti. (Ministerstvo financí 

České republiky, 2012) 

IAS 16 mezi odpisové metody řadí následující:  

 metody založené na čase (metoda rovnoměrných odpisů a metoda zrychlených 

odpisů, mezi které patří metoda zmenšujícího se základu, metoda DDB, 

metoda SYD), 

                                                             
22 Pouze v případě výkonových odpisů může mít odpis nulovou hodnotu. 
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 metody založené na výkonu využití aktiva.  

 

Vybrané metody odpisování jsou blíže popsány níže. 

 

Metoda rovnoměrných (lineárních) odpisů 

 

Lineární odpisy jsou nejpoužívanější metodou odpisování, což také dokazuje graf 3.1. 

Rovnoměrné odpisy se stanoví jako podíl vstupní ceny a očekávané doby životnosti majetku 

(viz vztah 3.1). 

 

 
       

  

 
 (3.1) 

 

Metoda zmenšujícího se základu 

 

Odpis se v tomto případě vypočte jako násobek konstantního procenta a aktuální 

zůstatkové ceny (viz vztah 3.3). Roční odpisová sazba se vypočte dle vztahu 3.2. 

 

 

     √
   

  

 

 (3.2) 

 

kde: s – roční odpisová sazba, 

 ZbC – zbytková cena, 

 ZC – zůstatková cena. 

 

                   (3.3) 

 

„Nevýhodou tohoto postupu je, že zbytková cena musí být nenulová a degrese odpisů 

je příliš prudká.“ (Dvořáková, 2011, s. 110) 
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Metoda DDB  

 

Tato metoda je upravenou variantou metody zmenšujícího se základu. Odpisové 

procento je stanoveno jako dvojnásobek lineární sazby.  

 

                 (3.4) 

   

 
       

     

 
    (3.5) 

 

Metoda výkonových odpisů 

 

Tato metoda je založena na výkonu nebo počtu jednotek produkce daného aktiva. 

Odpis se vypočte jako podíl výkonu aktiva za období a celkového výkonu, který se násobí 

odpisovatelnou částkou.  

 

 
                      

                  

             
 (3.4) 

 

 Graf 3.1: Metody pro odpisování aktiv 

 

 Zdroj: Krupová, 2009. Vlastní zpracování. 

 

Z grafu 3.1 je patrné, že v praxi jednoznačně převazují lineární odpisy. Vyplývá to 

z výsledku analýzy, jež byla provedena studenty Vysoké školy ekonomické v roce 2007. Této 

analýzy se zúčastnilo 256 podniků. (Krupová, 2009) 

Odpisová metoda 

Lineární metoda Jiná metoda Neuvedeno
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V rámci vykazování ztrát ze snížení hodnoty (tzv. opravných položek k pozemkům, 

budovám a zařízením) se standard odkazuje na standard IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv.  

 

IAS 36 uvádí možné případy, které mohou vést k účtování ztráty ze snížení hodnoty. 

Příkladem mohou být následující případy: 

 významné snížení tržní ceny aktiva, než se původně očekávalo v důsledku 

plynutí času nebo užívání aktiva, 

 podstatné změny v technologickém, tržním, ekonomickém nebo právním 

prostředí, ve kterém účetní jednotka působí, nebo změny na trhu, ke kterému 

dané aktivum patří, 

 růst tržní úrokové sazby nebo jiné tržní míry výnosnosti investic během 

období, přičemž toto zvýšení pravděpodobně ovlivní určení hodnoty z užití 

aktiva a významně sníží jeho zpětně získatelnou částku, 

 existence důkazu o zastarávání nebo fyzickém poškození aktiva, 

 interní výkaznictví společnosti naznačující, že ekonomická výkonnost aktiva je 

nebo bude horší, než se původně předpokládalo. (Hinke, 2007) 

 

V úvahu také připadá poškození a následná ztráta hodnoty dlouhodobého aktiva 

způsobená třetí stranou (např. přírodní katastrofy). Podniku tak vznikne nárok na kompenzaci 

tohoto druhu poškození. Přijaté kompenzace se zachytí na vrub výsledku hospodaření 

účetního období a informace spojené s přijatou náhradou se zveřejní. (Dvořáková, 2011) 

 

3.4.4 Odúčtování 

Odúčtování aktiv se provádí v případě vyřazení (např. prodej, likvidace) nebo pokud 

od dalšího užívání aktiva není možné očekávat žádný ekonomický užitek. Výsledky z pozbytí 

pozemků, budov a zařízení jsou vykazovány jako zisk nebo ztráta ve výsledovce a ovlivňují 

tak výsledek hospodaření. Výsledek musí být vykázán až v okamžiku vyřazení daného aktiva. 

(Dvořáková, 2011) 
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3.4.5 Zveřejnění 

V oblasti zveřejnění jsou účetní jednotky povinny ve své účetní závěrce vykázat pro 

každou kategorii pozemků, budov a zařízení především: 

 oceňovací báze použité k určení brutto účetní hodnoty položek, 

 použité metody pro odpisování, 

 doby použitelnosti či odpisové sazby, 

 brutto hodnotu a oprávky včetně kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty, a to 

na počátku i konci období, 

 vysvětlení rozdílů mezi účetní hodnotou položek na počátku a na konci období 

(jedná se např. o zobrazení přírůstků položek, vyřazení položek, ztráty ze 

snížení hodnoty snižující nebo zvyšující výsledek hospodaření, odpisy apod.), 

 informace o omezení vlastnických práv na pozemky, budovy a zařízení, které 

byly dány do zástavy jako zajištění závazků, 

 částku smluvních závazků plynoucích z pořízení aktiv. (Hinke, 2007) 

 

Jak již bylo zmíněno výše, účetní jednotka rovněž zveřejní hodnotu kompenzace od 

třetí strany za poškození aktiva. 

 

3.5 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

Tento standard obsahuje požadavky na klasifikaci, oceňování a vykazování 

dlouhodobých aktiv držených k prodeji a zveřejnění ukončených operací.  

 

IFRS 5 klasifikuje dlouhodobé aktivum jako držené k prodeji, pokud jeho účetní 

hodnota bude spíše získaná následkem prodejní transakce, než prostřednictvím pokračujícího 

užívání. Dále musí být splněna určitá kritéria, a to: 

 očekávaný užitek z aktiva bude dosažen prodejem (nikoliv dalším 

používáním), 

 aktivum musí být připraveno k neprodlenému prodeji, 

 prodej aktiva musí být vysoce pravděpodobný, 

 vedení firmy (management) musí provádět kroky směřující k prodeji aktiva 

(aktivní vyhledávání případného kupce, nabízení aktiva na trhu apod.), 
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 prodej by měl být ukončen do jednoho roku od zařazení daného aktiva mezi 

dlouhodobá aktiva držená k prodeji
23

. (Hinke, 2007) 

 

Ukončovaná činnost je standardem definovaná jako součást podniku, která je buď 

vyřazena, nebo je klasifikována jako držená k prodeji a: 

 představuje samostatný významný obor činnosti podniku nebo geografické 

oblasti operací podniku, 

 je samostatnou částí plánu na vyřazení významné územní části podniku nebo 

geografické oblasti operací podniku, 

 jedná se o dceřinou společnost pořízenou výlučně za účelem následného 

prodeje. (Krupová, 2009) 

 

3.5.1 Oceňování 

Aktiva držená k prodeji se oceňují buď: 

 účetní hodnotou, nebo 

 reálnou hodnotou sníženou o náklady související s prodejem,  

 

a to hodnotou, která je nižší. 

 

Pokud účetní jednotka změní plány prodeje a ukončí klasifikaci aktiva jako držené 

k prodeji na aktivum držené k užívání, pak se aktivum musí ocenit: 

 původní účetní hodnotou před klasifikací aktiva jako držené k prodeji, se 

zohledněním odpisů a amortizace, které by byly vykázány, kdyby nebylo 

aktivum vyřazeno, 

 jeho zpětně získatelnou částkou k datu následného rozhodnutí aktivum 

neprodat. (Bohušová, 2008) 

 

Zpětně získatelná částka je zjištěna na základě porovnání dvou ocenění. Jedná se o 

ocenění fair value (snížené o náklady prodeje) a hodnoty z užívání, přičemž se použije vyšší 

z těchto cen. Hodnota z užívání je vyjádřena v souladu s IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv, ve 

                                                             
23 Aktivum může být vykázáno a drženo jako určené k prodeji i v případě, kdy se prodej v rámci jednoho roku 

neuskuteční, pokud toto opoždění prodeje bylo způsobeno okolnostmi, jež účetní jednotka nemohla ovlivnit. 
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kterém je tato hodnota popsána jako současná hodnota budoucích čistých peněžních toků 

včetně případné tržby z prodeje aktiva na konci doby jeho použitelnosti. (Dvořáková, 2011)  

 

Aktiva držená k prodeji nebo položky, které jsou součástí skupiny aktiv držených 

k prodeji, se neodpisují. 

 

3.5.2 Vykázání a zveřejnění 

Účetní jednotka musí dlouhodobá aktiva, která jsou držena za účelem prodeje, a 

závazky vykazovat v samostatných položkách, odděleně od ostatních aktiv a pasiv v rozvaze.  

 

„Oddělené vykázání aktiv držených k prodeji poskytuje uživatelům účetních výkazů 

užitečné údaje.“ (Bohušová, 2008, s. 237) 

 

Při zveřejnění musí účetní jednotka uvést: 

 popis dlouhodobého aktiva, 

 popis okolností vedoucích k uskutečnění prodeje nebo vyřazení z používání, 

 zisk či ztrátu vzniklou z přecenění aktiva nebo skupiny aktiv a závazků, 

 segment, do kterého dlouhodobé aktivum patří. (Bohušová, 2008) 

 

Informace o ukončovaných činnostech jsou vykazovány též odděleně a při zveřejnění 

je nutno uvést, buď ve výsledovce, nebo v komentáři k účetním výkazům, následující údaje: 

 náklady a výnosy, vzniklý výsledek hospodaření z ukončované činnosti a 

vyčíslení souvisejících daňových dopadů (např. daň ze zisku), 

 ztrátu ze snížení hodnoty na reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje nebo 

zisk ze zpětného zvýšení reálné hodnoty, před zdaněním včetně částky 

související daně. (Dvořáková, 2011) 
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4 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Poslední kapitola této práce je věnována praktickým příkladům, které srovnávají 

vykazování DHM z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. Příklady jsou prováděny na společnosti s fiktivním názvem ABZ, s. r. o., která se 

zabývá výrobou sportovních výfukových svodů pro hasičské agregáty PS12. Jedná se o 

požární stříkačky jak pro profesionální hasiče, tak i pro dobrovolné sbory hasičů. Sportovní 

výfuky jsou určeny především pro vyšší rychlost „stroje“, ať už při zásahu u požáru či, jak už 

název napovídá, pro lepší sportovní výsledky na soutěžích, neboť pro mnohé hasiče je požární 

sport velkým koníčkem.  

Společnost je plátcem DPH. Ve vnitropodnikové směrnici si stanovila hranici pro 

zařazení majetku mezi DHM dle ZDP, tj. ve výši 40 000 Kč. Jelikož firma ABZ, s. r. o. 

disponuje velkým množstvím různorodého majetku, byly pro případové studie vybrány 3 

druhy DHM, a to: 

 hydraulická ohýbačka trubek, 

 nová výrobní hala, 

 bodová svářečka. 

 

4.1 Hydraulická ohýbačka trubek  

Společnost ABZ, s. r. o. si, dne 12. března 2008, pořídila hydraulickou ohýbačku 

trubek na fakturu od dodavatele ECKOLD & VAVROUCH, spol. s r. o. za 320 000 Kč bez 

DPH (DPH 20 % pak činí 64 000 Kč). Pro pořízení tohoto stroje měla firma dostatek 

peněžních prostředků a částku hradila ze svého bankovního účtu.  

 

4.1.1 Účtování dle českých účetních předpisů 

Aby byl majetek zařazen do DHM, musí být splněny všechny nutné podmínky, jimiž 

jsou: 

 doba použitelnosti hydraulické ohýbačky delší než jeden rok, 

 vstupní cena vyšší než 40 000 Kč (dle vnitropodnikové směrnice účetní 

jednotky).  
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V Tab. 4.1 je uvedeno účtování pořízení hydraulické ohýbačky trubek. 

 

Tab. 4.1: Účtování pořízení hydraulické ohýbačky trubek 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. 

Přijatá faktura od dodavatele 

a) cena bez DPH 

b) DPH 20 % 

 

320 000 

64 000 

 

042 

343 

 

321 

321 

2. Zařazení hydraulické ohýbačky do užívání 320 000 022 042 

3. Úhrada přijaté faktury z bankovního účtu 384 000 321 221 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Společnost zařadila hydraulickou ohýbačku trubek do 2. odpisové skupiny (dle Přílohy 

č. 1 ZDP), podle níž se majetek odpisuje 5 let. Jelikož má firma každoročně přibližně stejné 

výsledky hospodaření, rozhodla se pro rovnoměrné odpisování (Tab. 4.2), přičemž daňové 

odpisy se rovnají odpisům účetním. Odpisy jsou počítány dle vztahu (2.10), s koeficienty 

platnými pro rok 2012 dle ZDP. Účtování odpisů a vyřazení hydraulické ohýbačky trubek je 

uvedeno v Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.2: Výpočet rovnoměrných odpisů hydraulické ohýbačky trubek 

Rok 
Sazba 

(v %) 

Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 11 35 200 35 200 284 800 

2009 22,25 71 200 106 400 213 600 

2010 22,25 71 200 177 600 142 400 

2011 22,25 71 200 248 800 71 200 

2012 22,25 71 200 320 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Pro srovnání je uveden také výpočet zrychlenou metodou odpisování, viz Tab. 4.3. 

Odpisy jsou vypočteny dle vztahu (2.12) pro první rok odpisování a (2.13) pro další roky. 

Použité koeficienty jsou rovněž platné pro rok 2012. 
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Tab. 4.3: Výpočet zrychlených odpisů hydraulické ohýbačky trubek 

Rok Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 5 64 000 64 000 256 000 

2009 6 102 400 166 400 153 600 

2010 6 76 800 243 200 76 800 

2011 6 51 200 294 400 25 600 

2012 6 25 600 320 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Ze srovnání výpočtu rovnoměrných a zrychlených odpisů je na první pohled vidět 

rozdíl, kdy při zrychleném způsobu odpisování se výše odpisů časem snižuje, zatímco při 

rovnoměrném odpisování se odpisy v jednotlivých letech shodují.  

 

Následující Tab. 4.4 znázorňuje účtování odpisů hydraulické ohýbačky trubek a její 

vyřazení z užívání na konci doby použitelnosti (stroj je odepsán do výše jeho pořizovací ceny, 

zachycené v účetnictví). 

 

Tab. 4.4: Účtování rovnoměrných odpisů a vyřazení hydraulické ohýbačky trubek 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. Odpis hydraulické ohýbačky za rok 2008 35 200 551 082 

2. Odpis hydraulické ohýbačky za rok 2009 71 200 551 082 

3. Odpis hydraulické ohýbačky za rok 2010 71 200 551 082 

4. Odpis hydraulické ohýbačky za rok 2011 71 200 551 082 

5. Odpis hydraulické ohýbačky za rok 2012 71 200 551 082 

6. 
Vyřazení hydraulické ohýbačky 

v pořizovací ceně 
320 000 082 022 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.1.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Hydraulická ohýbačka trubek splňuje, dle IAS/IFRS, podmínky pro vykazování v 

rámci mezinárodního standardu IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Tento stroj je ve 

společnosti užíván k uskutečňování ekonomické činnosti, jeho doba použitelnosti je stanovena 

na více než jeden rok a podnik předpokládá, že mu hydraulická ohýbačka trubek přinese 



47 
 

v budoucnosti ekonomický užitek. Společnost zde nemusí uplatňovat tzv. komponentní 

přístup pro odpisování majetku, neboť hydraulická ohýbačka trubek nemá jednotlivé 

významné složky, které se dle standardu musí odpisovat samostatně. Standard nestanovuje 

peněžní ocenění pro zařazení tohoto majetku do pozemků, budov a zařízení.  

 

Pro výpočet odpisů společnost využila nejpoužívanější metodu, a to metodu 

rovnoměrných odpisů. Doba použitelnosti hydraulické ohýbačky trubek byla odhadnuta na 

10 let.  

Výše ročního rovnoměrného odpisu se stanoví dle vztahu (3.1). 

 

       

  
           

 

Dle IAS/IFRS se např. v roce 2010 do nákladů zahrne odpis ve výši 32 000 Kč, avšak 

podle české účetní legislativy částka 71 200 Kč. 

 

Pro ocenění v průběhu držení aktiva firma použila model historické ceny. Výpočet 

tohoto ocenění majetku pak bude vypadat takto: 

 

                               

 

Při srovnání vykazování DHM podle české účetní legislativy a IAS/IFRS je první 

důležitou věcí ocenění majetku. ZDP stanoví, aby pořizovací cena DHM zařazeného do 

užívání byla vyšší než 40 000 Kč (případně si účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici 

stanoví částku jinou). Standard IAS 16 však žádnou hranici ocenění pro zařazení majetku do 

dlouhodobých aktiv nestanovuje. 

Odlišnost lze také nalézt v odpisování majetku, kdy ZDP stanoví přesný počet let 

odpisování a sazby pro odpisování (příp. koeficienty), podle kterých se účetní jednotky musí 

řídit. Na rozdíl od IAS/IFRS, které vyžadují, aby odpisová metoda byla zvolena tak, aby odpis 

odrážel skutečné opotřebení majetku po dobu jeho použitelnosti. V neposlední řadě je 

významným rozdílem přecenění majetku. České účetní předpisy umožňují přecenění pouze 

modelem historické ceny, zatímco podle IAS/IFRS lze majetek přecenit nejen pomocí 

historické ceny, ale také modelem fair value. Ten však ve výše uvedeném příkladu není 

použit, neboť jeho vyčíslení je spojeno se znaleckým posudkem. 
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4.2 Nová výrobní hala  

Z důvodu velké poptávky po výfukových svodech byla společnost ABZ, s. r. o. nucena 

pořídit si novou výrobní halu, jelikož dosavadní prostory již byly pro výrobu nevyhovující. 

Proto pan Jan Marek, společník firmy ABZ, s. r. o., v lednu 2009 společnosti „daroval“ 

budovu, která by pro tyto účely mohla sloužit, avšak za podmínky, že o výši ocenění budovy 

se zvedne jeho vklad do společnosti. Společnost o dva roky později (v lednu 2011) tuto 

budovu technicky zhodnotila. Toto technické zhodnocení (TZ) bylo ve výši 500 000 Kč.  

 

4.2.1 Účtování dle českých účetních předpisů 

Společnost zařadila vloženou budovu do obchodního majetku mezi DHM, jelikož 

stavby se podle českých účetních předpisů řadí do DHM bez ohledu na výši jejich ocenění a 

dobu použitelnosti. Stavba byla znalcem oceněna na částku 4 800 000 Kč. Účtování o 

způsobu pořízení budovy vkladem do společnosti je znázorněno v Tab. 4.5.  

 

Tab. 4.5: Pořízení nové výrobní haly vkladem do podnikání 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. Vklad budovy do podnikání 4 800 000 042 419 

2. Zápis vkladu do obchodního rejstříku 4 800 000 419 411 

3. Zařazení budovy do užívání
24

 4 800 000 021 042 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Stavba byla dle Přílohy č. 1 ZDP zařazena do 5. odpisové skupiny. Doba odpisování 

stavby je 30 let. V následujících tabulkách 4.6 a 4.7 jsou znázorněny obě daňové metody 

odpisování (lineární a zrychlené) pro prvních 5 let odpisování výrobní haly. 

 

  

                                                             
24 Zařazení stavby do DHM musí být podloženo protokolem o zařazení. 
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Tab. 4.6: Výpočet rovnoměrných odpisů nové výrobní haly (v roce 2011 provedeno TZ) 

Rok 
Sazba 

(v %) 

Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 1,4 67 200 67 200 4 732 800 

2010 3,4 163 200 230 400 4 569 600 

2011 3,4 180 200 477 800 4 822 200 

2012 3,4 180 200 658 000 4 642 000 

2013 3,4 180 200 838 200 4 461 800 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Lineární odpisy jsou do roku 2010 vypočteny dle vztahu (2.10). Od roku 2011, kdy 

bylo provedeno technické zhodnocení, podle vztahu (2.11). 

 

Tab. 4.7: Výpočet zrychlených odpisů nové výrobní haly (v roce 2011 provedeno TZ) 

Rok Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 30 160 000 160 000 4 640 000 

2010 31 309 334 469 334 4 330 666 

2011 30 322 045 791 379 4 508 621 

2012 30 310 940 1 102 319 4 197 681 

2013 30 299 835 1 402 154 3 897 846 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Degresivní způsob je vypočten pomocí vztahu (2.12) pro první rok odpisování a dle 

vztahu (2.13) pro další roky odpisování. V roce provedení technického zhodnocení je odpis 

vyjádřen dle vztahu (2.14) a pro následující léta dle vztahu (2.15). Obě metody odpisování 

jsou vypočteny pomocí platných koeficientů a sazeb pro rok 2012 dle ZDP.  

 

Společnost ABZ, s. r. o. se rozhodla daňově uplatňovat rovnoměrné odpisování, avšak 

ve své vnitropodnikové směrnici stanovila, že výše daňových a účetních odpisů se nebude 

rovnat.  

 

Pro výpočet účetních odpisů je použit rovnoměrný způsob, přičemž účetní jednotka 

stanovila dobu použitelnosti budovy na 50 let. Roční odpis je vyjádřen dle vztahu (2.2). 

Měsíční odpis se pak vypočte jako 1/12 ročního odpisu. 
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Do doby provedení TZ, tzn. do roku 2011, bude účetní jednotka účtovat do nákladů 

roční odpis ve výši 96 000 Kč. Jakmile je zařazeno a zaúčtováno TZ, musí se upravit 

odpisový plán z důvodu prodloužení doby životnosti majetku, neboť byl technicky 

zhodnocen. V roce 2011 se nový účetní odpis stanoví jako součet zůstatkové ceny majetku 

v době zařazení TZ navýšené o částku TZ. Tento součet se následně vydělí zbylou dobou 

odpisování zvýšenou o prodloužení životnosti způsobenou TZ. Účetní jednotka prodloužila 

dobu životnost o 6 let. Zůstatková cena na konci roku 2010 byla ve výši 4 608 000 Kč 

(4 800 000 – 96 000 – 96 000) a majetek ještě zbývalo odepsat po dobu 48 let. 

 

                    
                 

    
            

 

Postup účtování účetních odpisů v průběhu prvních pěti let a vyřazení budovy 

z užívání na konci její životnosti je naznačen v Tab. 4.8.  

 

Tab. 4.8: Účtování rovnoměrných odpisů a vyřazení výrobní haly z užívání 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. Odpis výrobní haly za rok 2009 96 000 551 081 

2. Odpis výrobní haly za rok 2010 96 000 551 081 

3. Provedeno technické zhodnocení na stavbě 500 000 021 221 

4. Odpis výrobní haly za rok 2011 94 593 551 081 

5. Odpis výrobní haly za rok 2012 94 593 551 081 

6. Odpis výrobní haly za rok 2013 94 593 551 081 

7. Vyřazení výrobní haly v pořizovací ceně 5 300 000 081 021 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rozdíl, který nastane mezi účetními a daňovými odpisy, se promítne ve výsledku 

hospodaření společnosti. Např. v roce 2011 je rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem 
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85 607 Kč. Tento rozdíl společnosti ABZ, s. r. o. zvyšuje základ daně, tzn., zvyšuje se jí 

daňová povinnost.  

 

4.2.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Nová výrobní hala je využívána k výrobě výfukových svodů, její doba použitelnosti je 

delší než jeden rok. S největší pravděpodobností z užívání haly pro výrobu, bude mít 

společnost budoucí ekonomický užitek. Stavba je spolehlivě oceněna pořizovacími náklady, a 

tedy tento majetek lze zařadit a vykazovat dle mezinárodního účetního standardu IAS 16. 

 

Výrobní halu musela společnost rozdělit na tři komponenty. Střechu, která má 

odhadovanou dobu použitelnosti 30 let, okna s dobou použitelnosti 20 let a ostatní části 

budovy s dobou použitelnosti 50 let. Střecha byla oceněna na částku 1 500 000 Kč, okna 

v hodnotě 700 000 Kč a ostatní části budovy ve výši 2 600 000 Kč. Technické zhodnocení, 

které je provedeno v roce 2011 ve výši 500 000 Kč, bude využito pro zateplení ostatních částí 

budovy, čímž bude prodloužena životnost této komponenty o 7 let. Společnost se rozhodla pro 

rovnoměrný způsob odpisování.  

Výpočty odpisů jednotlivých komponent pro prvních pět let odpisování, viz 

následující tabulka (4.9), kde bylo použito vztahu (3.1). 

 

Tab. 4.9: Výpočet rovnoměrných odpisů pro jednotlivé komponenty 

Rovnoměrné odpisování pro komponentu č. 1 – střecha 

Rok 
Počet let 

odpisování 

Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 30 50 000 50 000 1 450 000 

2010 30 50 000 100 000 1 400 000 

2011 30 50 000 150 000 1 350 000 

2012 30 50 000 200 000 1 300 000 

2013 30 50 000 250 000 1 250 000 

Rovnoměrné odpisování pro komponentu č. 2 – okna 

2009 20 35 000 35 000 665 000 

2010 20 35 000 70 000 630 000 

2011 20 35 000 105 000 595 000 

2012 20 35 000 140 000 560 000 

2013 20 35 000 175 000 525 000 
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Rovnoměrné odpisování pro komponentu č. 3 – ostatní části budovy 

2009 50 52 000 52 000 2 548 000 

2010 50 52 000 104 000 2 496 000 

2011 55 54 473 158 473 2 837 527 

2012 55 54 473 212 946 2 783 054 

2013 55 54 473 267 419 2 728 581 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Komponenta č. 3 byla v roce 2011 technicky zhodnocena. Tzn., že nový odpis se 

vypočetl tak, že zůstatková cena navýšená o TZ se vydělila zbylou dobou odpisování 

komponenty zvýšenou o 7 let.  

 

Pro přecenění ostatních částí budov v roce 2011 společnost využila metodu historické 

ceny. Výpočet pak lze vyjádřit následovně: 

 

                                   

 

Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že čím vyšší bude součet kumulovaných odpisů, 

tím nižší bude hodnota přeceňovaného majetku (příp. komponenty) v jednotlivých letech.  

 

Podle české účetní legislativy si společnost v roce 2011 odepíše výrobní halu do 

nákladů v hodnotě 94 593 Kč, přičemž daňově je možno uznat odpis ve výši 180 200 Kč.  

Oproti tomu, podle IAS/IFRS, je výše ročního odpisu za rok 2011 rovna součtu odpisů 

jednotlivých komponent, tj. 139 473 Kč (50 000 + 35 000 + 54 473). 

 

Z pohledu rozpoznání aktiva (v našem případě stavby) podle IAS/IFRS a českých 

účetních předpisů není velký rozdíl. České předpisy, stejně jako mezinárodní účetní 

standardy, neudávají výši ocenění majetku pro zařazení mezi dlouhodobá aktiva.  

Příklad s novou výrobní halou poukazuje na velký rozdíl v odpisování majetku. Tak 

jako v předešlém případě, ZDP přesně stanoví, do které odpisové skupiny se daný majetek 

musí zařadit, a tím i počet let jeho odpisování. Podle IAS/IFRS je nejvhodnější stanovit dobu 

použitelnosti majetku s ohledem na očekávanou funkčnost aktiva v podniku. Všeobecně je 

doporučováno, aby se použitelnost udávala kratší, než je celková ekonomická životnost 

aktiva.  
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Způsob komponentního odpisování, které je od 1. 1. 2010 v české účetní legislativě 

pouze povoleno používat, je v IAS/IFRS zásadní. Účetní jednotky mají povinnost pečlivě 

prověřit, zda se majetek nedá rozdělit na více významných součástí, které mají odlišnou dobu 

použitelnosti. V takovém případě je nutné, aby se každá jednotlivá komponenta evidovala a 

odpisovala odděleně od ostatních. Jak lze vidět na příkladu, komponentní odpisování stavby 

je výhodné nejen z pohledu technického zhodnocení, kdy není zhodnocen celý majetek, ale 

jen část majetku, ale také z pohledu lepší vypovídací schopnosti o průběhu životnosti dané 

komponenty. 

 

4.3 Bodová svářečka 

Společnost ABZ, s. r. o. v listopadu 2011 ukončila užívání jedné ze svých bodových 

svářeček pro spojování trubek do konečné podoby výfukového svodu. Tuto svářečku nahradil 

modernější a výkonnější model. Svářečka byla pořízena 21. května 2010 nákupem od 

dodavatele. Pořizovací cena činila 68 300 Kč. Společnost chtěla tento majetek v co nejbližší 

době prodat. Podala inzeráty do novin a na internetové bazary. Prodej svářečky se uskutečnil 

29. února 2012 za cenu 45 000 Kč.  

 

4.3.1 Účtování dle českých účetních předpisů 

Svářečka byla zařazena mezi DHM, protože přesáhla stanovený limit účetní jednotkou 

pro zařazení do DHM ve výši 40 000 Kč a doba použitelnosti byla delší než jeden rok. 

Účtování o pořízení svářečky viz Tab. 4.10. Tento majetek byl evidován na straně MD účtu 

022.  

 

Tab. 4.10: Pořízení bodové svářečky na fakturu 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. 

Pořízení bodové svářečky 

a) cena bez DPH 

b) DPH 20 % 

 

68 300 

13 660 

 

042 

343 

 

321 

321 

2. Zařazení bodové svářečky do užívání 68 300 022 042 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Dle správného zařazení do odpisové skupiny 2 se měla odpisovat po dobu 5 let. Firma 

svářečku odpisovala zrychleně (výpočet odpisů viz Tab. 4.11). Daňové a účetní odpisy se 

rovnají. Dne 31. prosince 2011 byly oprávky ve výši 35 516 Kč, degresivní odpis v prvním 

roce činil 13 660 Kč a v roce druhém 21 586 Kč. Zůstatková cena majetku pak činila 

32 784 Kč. 

 

Tab. 4.11: Výpočet zrychlených odpisů bodové svářečky 

Rok Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2010 5 13 660 13 660 54 640 

2011 6 21 856 35 516 32 784 

2012 6 16 392 51 908 16 392 

2013 6 10 928 62 836 5 464 

2014 6 5 464 68 300 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Oprávky k danému aktivu se účtovaly do nákladů na účet 551 (strana MD), souvztažně 

s účtem 082 na straně D. Vyřazení svářečky z užívání je provedeno ve dvou krocích. Nejprve 

je nutno doúčtovat zůstatkovou cenu majetku, pomocí účtu 541 (strana MD) spolu s účtem 

082 na straně D. Názorné účtování odpisů a vyřazení DHM, viz tabulka (4.12).  

 

Tab. 4.12: Účtování odpisů a vyřazení bodové svářečky z užívání 

Číslo Účetní případ 
Částka  

(v Kč) 

Zaúčtování 

MD D 

1. Odpis bodové svářečky za rok 2010 13 660 551 082 

2. Odpis bodové svářečky za rok 2011 21 586 551 082 

 3. Doúčtování zůstatkové ceny svářečky 32 784 541 082 

4. Vyřazení z užívání v pořizovací ceně 68 300 082 022 

5. 

Vystavená faktura na prodej svářečky 

a) cena bez DPH 

b) DPH 20 % 

 

45 000 

9 000 

 

311 

311 

 

641 

343 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.2 Vykázání dle IAS/IFRS 

Z hlediska IAS/IFRS již bodová svářečka neplní podmínky dosažení budoucího 

ekonomického užitku z držení aktiva. Proto se tento majetek nyní dá zařadit mezi aktiva 

držená k prodeji, podle standardu IFRS 5, neboť se firma aktivně snaží toto aktivum prodat a 

je zřejmé, že užitek z tohoto majetku bude pro společnost dosažen prodejem. Převod aktiva 

z aktiv držených za účelem užívání do aktiv držených za účelem prodeje nastal ke dni 

31. 12. 2011. 

Firma využívala pro odpisování metodu DDB (zvětšujícího se základu). Doba 

použitelnosti bodové svářečky byla odhadnuta na 8 let. Odpisové procento je stanoveno dle 

vztahu (3.5). 

 

       
     

 
         

 

Roční odpis v roce 2010 se vypočte jako součin procenta DDB a zbytkové hodnoty (v 

prvním roce se jedná o vstupní cenu).  

 

                                        

 

V dalším roce využijeme zbytkovou hodnotu ve výši 51 225 Kč. 

 

                                       

 

Zůstatková cena majetku po druhém roce odpisování, tedy v době ukončení užívání 

tohoto aktiva, je ve výši 38 418 Kč (68 300 – 17 075 – 12 807). 

 

Společnost, při převodu bodové svářečky z aktiv držených k užívání do aktiv držených 

k prodeji, má možnost si vybrat způsob ocenění tohoto aktiva. Buď majetek ocení účetní 

hodnotou, která by v našem případě činila 38 418 Kč, nebo reálnou hodnotou sníženou o 

náklady související s prodejem, a to hodnotou, která je nižší. Dle nabídek cen od případných 

kupců byla stanovena reálná hodnota ve výši 47 200 Kč. Náklady spojené s prodejem bodové 

svářečky byly vyčísleny v hodnotě 4 700 Kč. Reálná hodnota, snížená o náklady prodeje, by 

se tedy v konečné podobě rovnala sumě 42 500 Kč. Účetní hodnota je tedy nižší než reálná, a 
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proto se bodová svářečka převede z aktiv držených k užívání do aktiv držených k prodeji 

v ceně 38 418 Kč. Aktiva držená k prodeji se již dále neodpisují. 

 

České účetní předpisy bohužel nemají podobný standard jako je IFRS 5, což je velká 

chyba. Přesunutí nepoužívaného majetku určeného k prodeji mezi aktiva držená k prodeji je 

velmi výhodné. Majetek tak nemůže nijak zkreslovat pohled na dlouhodobá aktiva podniku a 

zlepšuje se odhad budoucího vývoje podniku.  

Podle české účetní legislativy se takový majetek dále odpisuje, a tím snižuje výsledek 

hospodaření. Případné snížení hodnoty je provedeno formou opravných položek či 

mimořádného odpisu. Takovéto odpisování majetku, jež není používán a nepřináší firmě 

ekonomický užitek, je v rozporu s akruálním principem
25

. 

 

4.4 Komparace IAS/IFRS a české účetní legislativy 

Tato kapitola popisuje několik vybraných rozdílů mezi IAS/IFRS a českou účetní 

legislativou.  

IAS/IFRS se v první řadě od českých účetních předpisů liší základním užitím. 

Mezinárodní standardy nebyly vytvořeny, aby účetním jednotkám udávaly přesná pravidla pro 

účtování DHM. IAS/IFRS byly sestaveny, aby pouze předepisovaly zásady pro systém 

vykazování výsledků účetnictví. Definují obsah a rozsah informací, které musí účetní 

jednotka zveřejnit. Jejich úkolem není stanovovat formáty výkazů ani formovat účtovou 

osnovu. Naproti tomu česká účetní legislativa přesně definuje způsoby účtování DHM, které 

se musí dodržovat. 

Při vykazování DHM mezinárodní standardy neurčují požadovanou výši ocenění, aby 

mohlo být aktivum zařazeno do dlouhodobého majetku. České účetní předpisy požadují, aby 

byl majetek, pro zařazení mezi DHM, pořízen v ceně nad limit stanovený dle ZDP ve výši 

40 000 Kč, přičemž si účetní jednotka může tuto výši ocenění upravit ve své vnitropodnikové 

směrnici.  

Náhradní díly jsou dle standardu IAS16 zařazeny mezi pozemky, budovy a zařízení, 

pokud jsou podnikem využívány déle než jeden rok. Česká úprava definuje náhradní díly jako 

zásoby, které se v době spotřeby účtují přímo do nákladů. 

                                                             
25 Podle akruálního principu by se měly náklady a výnosy účtovat v období, do kterého patří, se kterým tzv. 

věcně a časově souvisí, bez ohledu na to, kdy došlo k reálnému pohybu peněz. 
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Komponentní způsob odpisování je pro účetní jednotky vykazující dle IAS/IFRS 

povinný. V rámci tohoto způsobu odpisování jsou účetní jednotky povinny rozdělit majetek 

na významné části, které se liší dobou použitelnosti, a proto se musí evidovat a odpisovat 

samostatně. České účetní předpisy komponentní způsob odpisování pouze umožňují, a to od 

1. ledna 2010. 

Přecenění aktiv dle standardu IAS 16 je dovoleno metodou historické ceny, nebo 

reálnou hodnotou (fair value), sníženou o kumulativní odpisy a ztráty ze snížené hodnoty. 

Možnost přecenění majetku metodou fair value česká účetní legislativa nedovoluje. 

Problematiku snížení hodnoty řeší mezinárodní standardy pomocí standardu IAS 36 – 

Snížení hodnoty aktiv. V tomto případě se nerozlišuje mezi přechodným a trvalým snížením. 

České předpisy povolují přechodné snížení, které je účtováno pomocí opravných položek, 

nebo trvalé snížení hodnoty majetku účtované pomocí odpisů. 

IFRS 5 umožňuje majetek, který byl vyřazen z užívání v důsledku následného prodeje, 

vykázat jako aktiva držená k prodeji. Výhodou je, že se takováto aktiva již neodpisují, a tak 

nesnižují výsledek hospodaření. Oproti tomu dle české legislativy se takovýto majetek stále 

odpisuje až do uskutečnění prodeje. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo srovnání českých účetních předpisů s Mezinárodními 

standardy finančního výkaznictví v oblasti problematiky dlouhodobého hmotného majetku. 

Práce tento cíl naplnila.  

V první kapitole je charakterizován dlouhodobý hmotný majetek podle české účetní 

legislativy. V teoretické části jsou popsány základní právní předpisy upravující dlouhodobý 

hmotný majetek, mezi které patří zejména ZoÚ, Vyhláška, ČÚS č. 013, a dále také ZDP. 

Neméně důležitou součástí této kapitoly je také základní účtování pořízení a vyřazení 

dlouhodobého majetku.  

V oblasti Mezinárodních standardů finančního výkaznictví je práce zaměřena 

především na rozpoznání aktiva a dva důležité standardy, které s dlouhodobým majetkem 

úzce souvisí. Jedná se o standard IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení a IFRS 5 – 

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Tyto standardy stanovují zásady, 

předpoklady a podmínky pro zařazení majetku mezi dlouhodobá aktiva, jejich oceňování, 

odpisování a zveřejnění.  

Cílem praktické části bylo srovnání vykazování DHM podle českých účetních 

předpisů a IAS/IFRS na vybraných druzích dlouhodobého majetku společnosti ABZ, s. r. o. 

Na vypracovaných případových studiích je ukázán především odlišný pohled na 

dlouhodobá aktiva z české účetní legislativy a Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví, ale také na rozdílné způsoby ocenění, odpisování apod. Tato část práce je 

aplikací teoretických poznatků, popsaných v předcházejících kapitolách. 

 

Zásadním rozdílem mezi českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy 

finančního výkaznictví je existence koncepčního rámce IAS/IFRS, jež je základním 

východiskem pro přípravu a pochopení jednotlivých zásad a standardů. Česká účetní 

legislativa žádný podobný koncepční rámec nezahrnuje.  

Mezi další hlavní rozdíly, při porovnávání těchto dvou systémů, patří různé ocenění 

majetku, aby mohl být uznán jako majetek dlouhodobý. České účetní předpisy stanovují, aby 

si účetní jednotky stanovily limit (peněžní ocenění) ve vnitropodnikové směrnici, který musí 

majetek se svou pořizovací cenou překročit, aby mohl být zařazen do majetku dlouhodobého, 

případně se mohou řídit dle ZDP, který pro daňové účely tento limit stanoví v hodnotě 

40 000 Kč. Oproti tomu standard IAS 16 v žádném případně nepožaduje jakékoliv peněžní 

ocenění, které má za následek uznání aktiva mezi dlouhodobý hmotný majetek. 
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V konečném srovnání však člověk nenajde jen rozdíly, ale také mnohé podobnosti, 

které jsou vyvolány důsledkem harmonizace. Od roku 2002, kdy Evropská komise vyhlásila, 

že Mezinárodní standardy finančního výkaznictví byly zvoleny jako nástroj regulace 

evropského účetnictví, musí společnosti registrované na evropských burzách cenných papírů 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle tohoto systému. Ale také díky stále většímu 

zájmu zpracovávat účetní závěrky podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví se 

tyto zásady ukotvují do národních účetních systémů.  

 

V závěru je nutno konstatovat, že ačkoliv jsou Mezinárodní standardy finančního 

výkaznictví časově a finančně náročnější, pro účetní jednotky mají mnoho výhod. Důkazem 

toho je skutečnost, že finanční výkazy sestavené podle IAS/IFRS mají lepší vypovídací 

schopnost o finanční situaci podniku, hospodaření s majetkem a ekonomickém postavení 

společnosti. Z toho důvodu je třeba doporučit, aby se účetní jednotky řídily dle standardů 

IAS/IFRS, případně jim alespoň věnovaly určitou míru pozornosti. 
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