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Příloha č. 1 

 

Doba odpisování v jednotlivých odpisových skupinách včetně příkladů majetku 

zařazeného do jednotlivých odpisových skupin 

 

 

Odpisová skupina Doba odpisování Příklady dlouhodobého hmotného majetku 

1 3 roky nářadí, počítače, kancelářské potřeby 

2 5 let 
knihy, čerpadla, motorová vozidla, přívěsy, 

návěsy, motocykly, nábytek 

3 10 let 
kovové konstrukce, kotle, trezory, motory, 

turbíny, pece, výtahy, eskalátory, klimatizace 

4 20 let dřevěné budovy, oplocení, potrubí 

5 30 let budovy, dálnice, silnice, mosty, vodní nádrže 

6 50 let 

budovy hotelů, administrativní budovy, 

obchodní domy, společenské domy, muzea, 

knihovny 
 

  Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 2 

 

Roční odpisové sazby u rovnoměrného odpisování hmotného majetku 

 

 

Odpisová skupina 
Roční odpisová sazba 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou  
vstupní cenu * 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
 

  *Pozn.: zvýšenou vstupní cenou rozumíme vstupní cenu navýšenou o technické zhodnocení  

    provedené v dalších letech užívání majetku (není provedeno v prvním roce odpisování).   

              

    Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 3 

 

Koeficienty pro zrychlené odpisování 

 

 

Odpisová skupina 
Koeficient pro zrychlené odpisování 

v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou  
zůstatkovou cenu * 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 
            

  *Pozn.: zvýšenou zůstatkovou cenou rozumíme zůstatkovou cenu navýšenou o technické zhodnocení   

    provedené v dalších letech užívání majetku (není provedeno v prvním roce odpisování).   

              

   Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 4 

 

Doba odpisování u nehmotného majetku včetně minimální doby odpisování po 

provedení technického zhodnocení 

 

 

Nehmotný majetek 
Standardní doba 

odpisování 

Minimální doba 
odpisování po provedení 
technického zhodnocení 

audiovizuální dílo 18 měsíců 9 měsíců 

software 36 měsíců 18 měsíců 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců 18 měsíců 

zřizovací výdaje 60 měsíců - 

ostatní nehmotný majetek 72 měsíců 36 měsíců 
 

  Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 5 

 

Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého hmotného majetku 

 

 
 

Položka 
Úprava dle mezinárodních 

účetních předpisů 
Úprava dle českých účetních 

předpisů 

ocenění při pořízení 

pořizovací cenou nebo vlastními 

náklady; specificky vymezené 

vedlejší náklady pořízení 

pořizovací cenou nebo vlastními 

náklady; vedlejší náklady 

pořízení odlišné od IFRS pojetí 

následné ocenění 

model pořizovací ceny nebo 

přeceňovací model – ocenění 

reálnou hodnotou 

pořizovací cena ponížená o 

oprávky; reálná hodnota 

nepřípustná 

následné výdaje 

technické zhodnocení se účtuje 

do nákladů, náhradní díly nebo 

generální opravy mohou být 

aktivovány 

účetní hodnota majetku se zvýší 

o provedené technické 

zhodnocení, splní-li zákonné 

požadavky; náhradní díly i 

generální opravy se účtují do 

nákladů 

odpisování 

základ pro odpisy je pořizovací 

cena ponížená o zbytkovou 

hodnotu; odpisy se mohou 

v průběhu životnosti majetku 

měnit; pokud je to možné, 

uplatňuje se komponentní 

odpisování 

odpis se počítá z pořizovací 

ceny; zahrnutí zbytkové hodnoty 

je možné; komponentní 

odpisování je možné od  

1. 1. 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 

 

Srovnání aplikace zásady opatrnosti u dlouhodobého nehmotného majetku 

 

 
 

Položka 
Úprava dle mezinárodních 

účetních předpisů 
Úprava dle českých účetních 

předpisů 

ocenění při pořízení 
pořizovací cenou nebo  

vlastními náklady 

pořizovací cenou nebo  

vlastními náklady 

následné ocenění 

model pořizovací ceny nebo 

přeceňovací model – ocenění 

reálnou hodnotou 

pořizovací cena ponížená o 

oprávky; reálná hodnota 

nepřípustná 

odpisování 

pouze majetek s konečnou 

dobou použitelnosti; neexistuje 

předpokládaná maximální doba 

použitelnosti 

odpisuje se veškerý majetek, 

odpis je rovnoměrný po celou 

dobu použitelnosti dle 

odpisového plánu 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 

 

Srovnání aplikace zásady opatrnosti u snížení hodnoty aktiv 

 

 
 

Položka 
Úprava dle mezinárodních 

účetních předpisů 
Úprava dle českých účetních 

předpisů 

obecná pravidla 

existuje-li znehodnocení (nebo 

jeho náznak), sníží se ocenění na 

vyšší z hodnot – reálná hodnota 

snížená o náklady na prodej vs. 

hodnota z užívání; ztráta ze 

znehodnocení ovlivňuje dobu 

používání aktiv 

rozlišuje se trvalé snížení 

hodnoty (tj. odpis) nebo 

přechodné snížení hodnoty (tj. 

opravná položka); detailní 

postupy nejsou stanoveny 

zrušení ztráty ze 

snížení hodnoty 

pokud dojde ke změně 

ekonomických podmínek nebo 

předpokládaného využití aktiva 

opravné položky se ruší, pokud 

pomine důvod přechodného 

snížení hodnoty aktiv 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 8 

 

Srovnání aplikace zásady opatrnosti u rezerv 

 

 
 

Položka 
Úprava dle mezinárodních 

účetních předpisů 
Úprava dle českých účetních 

předpisů 

účetní zachycení 

rezerva je zaúčtovaná při splnění 

všech tří základních 

charakteristik 

obecná definice rezervy není, 

účtují se podle rozdělení na 

účetní a daňové 

ocenění rezerv 

nejlepší odhad minimálního 

výdaje – ocenění současnou 

hodnotou 

není specificky upraveno 

rezerva na opravy 

hmotného majetku 

je zakázána; kompenzace 

komponentním odpisováním 

je povolena, může snižovat 

základ daně 

rezerva na budoucí 

rizika a ztráty 

je zakázána; je chápána spíše 

jako podmíněný závazek 
je povolena 

rezerva na 

restrukturalizaci 

umožněna, existuje-li plán 

restrukturalizace 

je povolena; tvoří se na základě 

plánu restrukturalizace 

rezerva na 

odbahnění rybníka pokud splňují základní tři 

charakteristiky, pak rezervu 

možno tvořit 

tvorba je povolena, může 

snižovat základ daně rezerva na pěstební 

činnost 

rezerva na daň z 

příjmů 

chápáno jako jistý dluh tzn. 

rezerva by se netvořila 

tvorba umožněna v rámci 

účetních předpisů 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ROZPOČET PRO TVORBU GENERÁLNÍ OPRAVY

Oprava zásobníku Z 280.5, provoz Dehet

Inventární číslo: 3034 rok počátku tvorby: 2013

zakázkové číslo: 302 G 510 rok realizace: 2015
Odpisová skupina: 3

položka Popis jednotka cena/jedn. celková cena
číslo j. Kč/ j. 2012

1 Výkresová dokumentace pro opravu zásobníku 100 000

2 Oprava pláště
d.l. hmotnost: 3 516 kg

h.l. hmotnost: 9 470 kg

výroba 12 kč / kg 156 000
materiál 20 kč / kg 260 000
demontáž, montáž 30 kč / kg 390 000

3 Montážní otvor 4050 kg

výroba 12 kč / kg 48 600

materiál 20 kč / kg 81 000

demontáž, montáž 30 kč / kg 121 500

4 Oprava zesíleného dna nádrže 6 000 kg

výroba 8 kč / kg 48 000

materiál 20 kč / kg 120 000

demontáž, montáž 24 kč / kg 144 000

5 Oprava střechy nádrže 37 000 kg

výroba 15 kč / kg 555 000

materiál 20 kč / kg 740 000

demontáž, montáž 39 kč / kg 1 443 000

6 Oprava obslužného schodiště (vč. podest) 1 295 kg

dodávka + výroba profilový materiál 925 kg 70 kč / kg 64 750

pororošty 370 kg 80 kč / kg 29 600

demontáž, montáž vč.jeřábu 58 kč / kg 75 110

7 Oprava plynotěsného stavoznaku

dodávka 44 000

montáž a seřízení 6 000

8 Oprava hrdel nádrže hmotnost: 2 700 kg

materiál + výroba 100 kč / kg 270 000

demontáž, montáž 40 kč / kg 108 000

Příloha č. 9 

 

Ukázka rozpočtu pro tvorbu generální opravy zásobníku ve společnosti DEZA, a.s. – 

podklad pro stanovení výše zákonné rezervy na opravu hmotného majetku 
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9 Oprava ochozů a lávek na střeše 3 100 kg

dodávka + výroba profilový materiál 2 330 kg 70 kč / kg 163 100

pororošty 770 kg 80 kč / kg 61 600

demontáž, montáž 28 kč / kg 86 800

10 Demontáž, montáž a úpravy potrub. propoj.nádrže

materiál 40 100

demontáž, montáž 58 500

11 Zkoušky nádrže

(vakuová zkouška dna, hydraulická zkouška, penetrační 

zkoušky svárů, těsnostní zkoušky střechy) 30 000

12 Lešení

vnější lešení (montáž, demontáž): 957 m2 116 600

nájem 121 000

vnitřní lešení (montáž, demontáž)-obvodové: 825 m2 100 570

vnitřní lešení (montáž, demontáž)-obvodové: 3 728 m3 259 670

nájem 148 500

13 Izolace

demontáž izolace, úklid lamely 224 000
skladba desky orsil 2x80 mm, pz plech 600 000
plášť 900 m2 + střecha 450 m2
materiál (krycí pz plech 0,8mm, desky orsil, lamely) 520 000

14 Nátěr
okartáčování, oprášení, odmaštění, 
2x základní natěr. Synt. Barvou, ředidlo
plášť 900 m2 + střecha 450 m2 200 000

15 Úprava a zpevnění přístupu k zásobníku

použití panelů k přeložení potrubí, vytvoření cesty 75 000

16 Protipožární plachty 300 m2 300 kč 90 000

CELKEM 7 700 000 Kč

Ve Valašském Meziříčí dne…………

Vedoucí provozu

Vedoucí údržby

Vedoucí technické skupiny

Rozpočtář

podpis

podpis

podpis

podpis

 

 

 

 

 


