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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o dlouhodobém hmotném majetku z pohledu české účetní 

legislativy a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Důraz je kladen na 

problematiku odpisování, se zaměřením na komponentní metodu a její specifika. První část 

práce je věnována klasifikaci dlouhodobého hmotného majetku, jeho oceňování a odpisování, 

včetně rozboru rozdílů, vyplývajících z uvedených účetních systémů. Druhá část je 

zpracována v prostředí strojírenské společnosti, v rámci které je provedena analýza 

a vyhodnocení dosavadního přístupu k odpisování. Na základě získaných poznatků je 

navrţena komponentní metoda odpisování u vybraného druhu dlouhodobého hmotného 

majetku a provedeno srovnání se stávajícím stavem. V závěrečné části práce jsou shrnuty 

přínosy navrhované metody a navrţeno doporučení, v návaznosti na věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví. 

 

Klíčová slova  

Dlouhodobý hmotný majetek, hmotný majetek, klasifikace, oceňování, odpisování, 

účetní odpisy, daňové odpisy, komponentní metoda odpisování.  

 

 

Abstrakt 

The thesis deals with the long term tangible assets from the perspective of the Czech 

accounting legislation and International Financial Reporting Standards IFRS. It emphasises 

the issues of depreciation, focusing on the component method and its specificities. The first 

part deals with the classification of long term tangible property, its valuation and depreciation 

including the analysis of differences arising from these financial systems. The second part is 

compiled in an engineering company under which the analysis and evaluation of the existing 

approach is accomplished. Following the acquired data a component method of depreciation 

of the selected long term tangible assets is designed and the comparison with the current 

situation is realized. The final part summarizes the benefits of the proposed method and 

suggests recommendations in relation to the true and fair view of the accounts. 

 

Key words  

Long term tangible assets, tangible assets, classification, valuation, depreciation, 

depreciation accounting, tax depreciation, amortization component method.  
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Úvod 

Diplomová práce s názvem „Dlouhodobý hmotný majetek se zaměřením na 

komponentní metodu odpisování“ je věnována problematice dlouhodobého hmotného 

majetku (dále jen DHM), zejména z pohledu jeho odpisování, v prostředí české účetní 

legislativy a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS (dále jen IFRS). Jejím cílem 

je definovat DHM, včetně souvisejících operací a přiblíţit problematiku odpisování se 

zaměřením na komponentní metodu a její specifika z pohledu uvedených účetních systémů. 

V návaznosti na teoretické poznatky pak v rámci praktické části provést analýzu 

a vyhodnocení dosavadního přístupu k odpisování DHM ve strojírenské společnosti, 

navrhnout komponentní metodu odpisování u vybraného druhu DHM a provést srovnání se 

současným stavem. 

Kaţdá společnost je zakládána s určitým podnikatelským záměrem, jehoţ zajištění 

a uskutečnění je podmíněno, mimo jiné, vybavením DHM, slouţícím k podnikání. Ten 

představuje prostředky, umoţňující společnosti vykonávat činnost, pro kterou byla zřízena 

a které jsou jí nápomocny k dosahování zisku. DHM je charakteristický svými vlastnostmi. 

Tou nejtypičtější je dlouhodobost uţívání, během níţ dochází k postupnému opotřebení 

majetku, projevujícímu se ztrátou původních, uţitných vlastností a tím sníţení jeho hodnoty. 

Úměrně opotřebení přenáší DHM svou hodnotu ve formě účetních odpisů do nákladů 

společnosti a tím často významně ovlivňuje jeho výsledek hospodaření (dále jen VH). Na 

základ daně z příjmů mají vliv daňové odpisy, jejichţ výši a moţnost uplatnění jednoznačně 

definuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZDP). [31] V rámci komplexu mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS je DHM, 

pouţívaný společností v rámci její provozní činnosti, odpisován v souladu s IAS 16 Pozemky, 

budovy a zařízení. 

V teoretické části definuji základní pojmy, související s problematikou odpisovaného 

DHM z hlediska uvedených účetních systémů. Z důvodu jejich srovnávání se okrajově 

zmíním i o procesu harmonizace účetnictví. V rámci českého prostředí se stěţejně věnuji 

problematice DHM z účetního pohledu, ve stručnosti představím i daňový pohled. Opírám se 

o odbornou literaturu, prioritně o příslušnou právní legislativu, účinnou k 1. lednu 2013. [31] 

Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti základních kapitol, které spolu vzájemně 

souvisí. V úvodní kapitole ve stručnosti představím proces harmonizace účetnictví, krátce se 

zastavím u tvorby soustavy nadnárodních účetních norem, umoţňujících poskytování věrných 

a srovnatelných informací o procesech, probíhajících v jednotlivých společnostech, 
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realizujících svou podnikatelskou činnost v různém národním prostředí. V rámci druhé a třetí 

kapitoly klasifikuji DHM a popisuji jednotlivé způsoby jeho oceňování, jelikoţ správné 

vymezení DHM a jeho následné ocenění představuje důleţitý proces, který má bezprostřední 

vliv na výši uplatněných odpisů. Soustředím se na jednotlivá specifika daná českými právními 

předpisy a IFRS. V závěru kaţdé kapitoly analyzuji vzájemné rozdíly, vyplývající z odlišností 

uvedených účetních systémů. 

Ve čtvrté kapitole vymezuji jednotlivé metody odpisování DHM se zaměřením na 

komponentní způsob. Vlivem snahy harmonizovat české účetnictví s IFRS v oblasti 

odpisování byla od počátku roku 2010 zavedena do české účetní legislativy moţnost uplatnit 

komponentní způsob odpisování u vybraných účetních jednotek. V rámci této kapitoly 

definuji jeho teoretické předpoklady a východiska z pohledu obou systémů a analyzuji jejich 

vzájemné odlišnosti. Pozornost také věnuji ZDP a jeho postoji k uvedené problematice. 

Na teoretickou část práce navazuji v páté kapitole, kde se zaměřuji na rozbor 

dosavadního přístupu k odpisování DHM v reálné strojírenské společnosti. Na základě 

získaných poznatků navrhuji komponentní metodu odpisování u vybraného DHM a provádím 

srovnání stávajícího a navrhovaného způsobu odpisování, včetně analýzy dopadu jeho 

případného zavedení do účetních výkazů společnosti. Závěrem mé práce shrnuji zjištěné 

poznatky a přínosy aplikace komponentní metody odpisování a navrhuji určitá doporučení, 

týkající se odpisování DHM, který společnost vyuţívá k realizaci své podnikatelské činnosti, 

v návaznosti na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Z důvodu poţadavku zachování 

anonymity společnosti, neuvádím v rámci své práce její název a pouţívám označení 

„společnost XY“. 

Téma „Dlouhodobý hmotný majetek se zaměřením na komponentní metodu 

odpisování“ jsem si zvolila z důvodu profesního zájmu o tuto oblast, jelikoţ [31] je 

v současné době nově jednou z náplní mé práce. Přiblíţení oblasti DHM se zaměřením na 

moţné metody odpisování z pohledu českých právních předpisů i IFRS pokládám za velmi 

uţitečné a přínosné. Při zpracování diplomové práce pouţiji metody výběru a shromáţdění 

informací, jejich roztřídění a zpracování, konzultace s odborným personálem, analýzy 

a komparace získaných údajů a vlastní matematické výpočty a vyvození závěru. [31]   
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1 Harmonizace účetnictví 

Současná světová ekonomická situace, růst nadnárodních společností, rozvoj 

a propojování mezinárodních trhů spolu s novými informačními technologiemi sebou přináší 

potřebu poskytování kvalitních, relevantních, srozumitelných a hlavně srovnatelných 

informací o ekonomické realitě. Postupné sjednocování účetních výkazů a pravidel, 

označované jako harmonizace, má za úkol umoţnit uţivatelům z různých zemí přehledné 

a snadné porozumění účetním informacím, obsaţeným v jednotlivých účetních výkazech. 

Harmonizace představuje proces, jehoţ důsledkem je postupné odstraňování rozdílů 

vyplývajících z národního způsobu zpracování účetních transakcí, které se od sebe mohou 

navzájem odlišovat. [15]  

Snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví se začaly objevovat jiţ v 70. letech 

minulého století z důvodu zásadních rozdílů v národních účetních legislativách, které sebou 

přináší problémy při hodnocení a srovnávání účetních jednotek z různých národních 

podmínek. Tyto snahy lze pozorovat v Evropě i ve Spojených státech amerických.  

Ve Spojených státech amerických reprezentuje tyto snahy systém obecně uznávaných 

účetních principů – US GAAP, tvořený účetními standardy finančního účetnictví, které 

vyhovují náročným poţadavkům rozvinuté ekonomiky orientované na trh. US GAAP nejsou 

zaloţeny na zákonné povinnosti, ale jsou uplatňovány jako obecně uznávaná norma. V rámci 

Evropy usiluje o harmonizaci účetnictví Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která 

v roce svého zaloţení  2001 nahradila Výbor pro mezinárodní účetní standardy (IASC). [9] 

Tento výbor vydával mezinárodní účetní standardy (IAS), které jsou platné do doby jejich 

novelizace či zrušení. 

Hlavním úkolem IASB je tvorba soustavy nadnárodních, celosvětově uznávaných 

a platných účetních norem, umoţňujících věrně a srovnatelně informovat o procesech, 

probíhajících na úrovni jednotlivých podniků, realizujících svou činnost v různém národním 

prostředí. Těmto poţadavkům mají vyhovět Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

(International Financial Reporting Standards, IFRS). [11]  

Komplex Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS patří mezi jeden 

z nejvýznamnějších světových účetních systémů. Představuje soubor standardů, zahrnující 

Mezinárodní účetní standardy – IAS, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IFRS 

a jejich interpretace, které rozpracovávají, upřesňují a objasňují pravidla standardů (IFRIC). 

Cílem IFRS je vytvoření určitých pravidel pro účetní postupy a vykazování tak, aby byla 

zajištěna vysoká kvalita, srozumitelnost a plná srovnatelnost vykazovaných informací 
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o finanční situaci a výkonnosti podniků, působících v rozličných národních podmínkách. 

Jednotlivé standardy vychází z Koncepčního rámce, představujícího úvodní část, definující 

základní pojmy a zásady nezbytné k sestavení účetní závěrky v souladu s IAS/IFRS. IASB se 

také zabývá konvergencí IFRS a US GAAP s cílem odstranit vzájemné rozdíly a dosáhnout 

vzájemné kompatibility obou systémů.  

Během posledního desetiletí roste počet společností, které sestavují účetní závěrku 

v souladu se standardy vydanými IASB. [4] IFRS je prioritně určen pro kapitálové 

společnosti, jejichţ cílem je dosahování zisku. Evropské společenství ukládá od roku 2005 

všem obchodním společnostem, které jsou emitenty cenných papírů, registrovaných na 

regulovaném trhu cenných papírů v zeních Evropské unie (dále jen EU) povinnost pouţít pro 

účtování a sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené 

právem EU. V České republice je daná povinnost uzákoněna od roku 2005 Zákonem 

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

vztahující se např. na společnosti, které mají cenné papíry kótované na burze nebo 

společnosti, které sestavují konsolidované účetní závěrky. [11] Tyto společnosti musí kromě 

účetní závěrky, zpracované v souladu s IFRS, sestavovat pro účely zdanění svých příjmů také 

účetní závěrku dle účetní legislativy platné v České republice. Oba účetní systémy jsou 

zaloţeny na rozdílných zásadách a přístupech, např.: 

 česká účetní legislativa je zaloţena na závazných pravidlech, IFRS jsou zaloţeny na 

principech; 

 česká účetní legislativa vychází z předpokladu, ţe prvotním zdrojem informací 

o účetní jednotce je nekonsolidovaná účetní závěrka, dle IFRS je prvotním zdrojem informací 

konsolidovaná účetní závěrka; 

 česká daňová legislativa neumoţňuje pouţít VH dle IFRS jako základ daně z příjmů, 

tzn., ţe poţaduje vedení dvojí evidence – dle českých předpisů a dle IFRS; 

 v české účetní legislativě není obsaţen Koncepční rámec, tzn., ţe neobsahuje popis 

účetní závěrky a definice základních prvků účetních výkazů, koncepční diskuzi o účetních 

postupech a metodách, dle kterých by měla být zpracována účetní závěrka a výchozí 

předpoklady pro kvalitu informací, které by měla závěrka poskytovat. [11] 

Současnou mezinárodní účetní harmonizaci lze shrnout do 3 základních etap. Jedná se 

o harmonizaci jednotlivých účetních systémů v rámci EU, harmonizaci účetnictví v USA 

a snahu o celosvětovou harmonizaci účetnictví, tzn. o maximální sblíţení IFRS a US GAAP.  
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2 Klasifikace dlouhodobého hmotného majetku 

DHM má v kaţdé účetní jednotce své významné místo a obvykle tvoří podstatu její 

majetkové struktury. Představuje prostředky, které jednotce umoţňují vykonávat činnost, pro 

kterou byla zřízena a napomáhají jí k dosahování zisku způsobem, k němuţ byla určena. Jeho 

úkol spočívá v umoţňování, usnadňování nebo rozšiřování existující podnikatelské činnosti 

[8] (např. výroba výrobků, prodej zboţí či poskytování sluţeb). Prioritně není určen 

k následnému prodeji a k získání peněţních prostředků, ale k jeho dlouhodobému uţívání. 

DHM je vymezen svými specifickými vlastnostmi. Jedná se o majetek hmotné 

podstaty, charakteristický svou fyzickou a hmatatelnou podobou. Je typický dlouhodobostí 

svého uţívání, která obecně přesahuje období 1 roku. Během této doby dochází k jeho 

postupnému opotřebení, projevujícímu se ztrátou původních uţitných vlastností, pro které byl 

pořízen a v důsledku toho i sníţením jeho hodnoty. Úměrně danému opotřebení přenáší 

majetek svou hodnotu postupně do nákladů účetní jednotky ve formě odpisů. [31] 

DHM je podstatnou součástí stálých aktiv účetní jednotky a je souběţně sledován ze 

dvou různých pohledů, a to z hlediska konkrétní formy majetku (aktiva) a z hlediska zdrojů 

jeho financování (pasiva). DHM, jako součást aktiv, zvyšuje hodnotu účetní jednotky, která 

ho vlastní. Je důsledkem hospodářských operací, uskutečněných v minulosti, ocenitelný 

v peněţních jednotkách. Představuje budoucí ekonomický uţitek pro jeho vlastníka s tím, ţe 

očekávání budoucího uţitku musí byt dostatečně spolehlivé a prokazatelné. [13] 

 

2.1 Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české legislativy 

V České republice je DHM upraven řadou právních předpisů. Pro správné posouzení 

následných operací je nutno tento majetek rozlišovat ze dvou ne zcela totoţných pohledů, 

z hlediska daňového a účetního. [31] 

Základem právní úpravy účetního aspektu je zákon o účetnictví. Pro účetní jednotky, 

kterými jsou podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví, jsou právním pramenem 

také navazující prováděcí předpisy - Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.) a České účetní standardy 

pro podnikatele (dále jen ČÚS), zejména ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek. Daňový pohled na DHM je upraven ZDP, popř. pokynem GFŘ č. D-6 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP. [31] 
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2.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek z účetního pohledu 

DHM je definován v návaznosti na zákon o účetnictví vyhláškou č. 500/2002 Sb. Jeho 

hodnotová hranice není určena právními předpisy, tato oblast je plně v pravomoci účetní 

jednotky. Ta má právo stanovit si ve svém vnitřním účetním předpise výši ocenění, od které 

bude o předmětném majetku povinně účtovat jako o DHM. Existují však výjimky, kdy je dané 

aktivum povaţováno za DHM, bez ohledu na výši ocenění či dobu pouţitelnosti (např. 

stavby). [31] Z hlediska určení správného okamţiku, od kterého je moţno majetek účetně 

povaţovat za DHM a zahájit tak jeho případné odpisování, je nutné postupovat v souladu 

s ustanovením § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle uvedeného paragrafu se DHM 

stávají pořizované věci, uvedené do stavu způsobilého k uţívání, kterým se rozumí dokončení 

věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro 

uţívání (např. způsobilost k provozu). [31] DHM musí být tedy dokončen, musí být 

zabezpečeno, ţe bude schopen plnit veškeré funkce, ke kterým je určen a současně musí být 

splněny všechny podmínky uloţené právními předpisy pro uvedení majetku do uţívání. [12] 

Do kategorie DHM náleţí dle § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. především: 

 pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zboţím; 

 stavby, včetně budov, důlní, vodní a další stavební díla, otvírky nových lomů, 

pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky 

zákonem o vlastnictví bytů, bez ohledu na výši ocenění a dobu pouţitelnosti; 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí, konkrétně předměty z drahých kovů 

bez ohledu na výši ocenění či samostatné movité věci a sobory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením; 

 pěstitelské celky trvalých porostů, např. ovocné stromy a keře; 

 dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda); 

 jiný DHM bez ohledu na výši ocenění, např. loţiska nevyhrazeného nerostu, umělecká 

díla, která nejsou součástí stavby, sbírky či movité kulturní památky; 

 technické zhodnocení majetku, od částky stanovené ZDP; 

 nedokončený DHM, dlouhodobé nebo krátkodobé zálohy na pořízení DHM. 

 

2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek z daňového pohledu 

Hmotný majetek je vymezen ZDP v § 26 aţ 33, a to především v souvislosti 

s daňovými odpisy ve vztahu k dani z příjmů podnikatelského subjektu. [31] Podle ZDP se 
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HM stávají věci uvedené do stavu způsobilého k obvyklému uţívání. Tím se rozumí 

dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností (např. kolaudační souhlas), 

stanovených zvláštními právními předpisy pro uţívání. [22] Ocenění HM je striktně určeno 

ZDP, obecně hranicí 40 000 Kč. Obsahovou náplň HM přináší § 26 ZDP, např.: 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč a s provozně-technickými 

funkcemi delšími neţ 1 rok; 

 budovy, domy, byty a nebytové prostory, stavby, pokud nejsou pořizovány či 

zhotoveny za účelem jejich prodeje; 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ tři roky; 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, se vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč; 

 jiný majetek, např. technické zhodnocení. 

Majetek, který nelze identifikovat v rámci § 26 ZDP, není z pohledu ZDP hmotným 

majetkem. 

 

2.2 Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu IFRS 

Problematika DHM je v rámci IFRS řešena několika mezinárodními účetními 

standardy. Jak jiţ vyplývá z jejich názvu, jsou tyto standardy celosvětově uznávány a nejsou 

tedy určeny pouze pro jednu konkrétní zemi. V důsledku toho není jejich cílem upravovat 

jednotlivé účetní postupy do podrobných detailů, naopak zde existuje snaha vytvořit rámcová 

pravidla pro účetní postupy a vykazování tak, aby odpovídala poţadavkům poskytování 

vysoce kvalitních, relevantních a celosvětově srovnatelných informací. 

Otázku vykazování DHM řeší několik standardů, v rámci kterých je tento majetek od 

sebe odlišován (např. účelem pořízení). Stěţejním mezinárodním standardem je IAS 16 

Pozemky, budovy a zařízení, který definuje účetní postupy pro předmětný majetek, pouţívaný 

účetní jednotkou v rámci své provozní činnosti. Dalšími standardy, upravujícími tuto oblast, 

jsou IAS 40 Investice do nemovitostí, aplikovaný v případě vyuţívání dlouhodobého majetku 

za účelem investice do nemovitostí, IFRS 5 Dlouhodobá aktiva drţená za účelem prodeje 

a ukončované činnosti, zahrnující majetek určený k prodeji a IAS 17 Leasingy, vyuţívaný 

účetní jednotkou při pořízení dlouhodobého aktiva formou finančního leasingu. 

Při převodu účetní závěrky, sestavené dle české účetní legislativy na IFRS, musí 

účetní jednotka prioritně rozhodnout, podle kterého z uvedených standardů bude postupovat. 

Důvodem je skutečnost, ţe česká legislativa neobsahuje ţádné podobné členění, a také fakt, 
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ţe kaţdý z uvedených standardů má rozdílné poţadavky na vykazování majetku, patřícího do 

jeho působnosti. Ty se liší v otázce oceňování i v otázce vykazování v rozvaze. 

DHM je v rámci IFRS představován hmotnými aktivy, vyuţívanými účetní jednotkou 

a nesoucími určité znaky: 

 existence aktiva je výsledkem minulých skutečností či transakcí – účetní jednotka 

získává aktiva např. koupí, vlastní činností, darem, případně v rámci dotace; 

 aktivum musí být spolehlivě ocenitelné, musí účetní jednotce přinést budoucí 

ekonomický prospěch – tím se rozumí jeho potenciál přímo či nepřímo přispět k toku peněz 

a peněţních ekvivalentů do společnosti. [1] 

Stanovení hodnotové hranice, od níţ je majetek povaţován za dlouhodobé aktivum, 

standardy IAS/IFRS neřeší, určení této hranice je čistě v pravomoci účetní jednotky. Pro 

určení existence aktiva není podstatné vlastnické právo účetní jednotky. Výčet aktiv, 

klasifikovaných jako DHM v české účetní legislativě v zásadě odpovídá IFRS. Příkladem jsou 

pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí nebo jiný DHM. 

Ve své diplomové práci s ohledem na její hlavní cíl, tj. problematika DHM se 

zaměřením na jeho odpisování podle české účetní legislativy a IAS/IFRS, popisuji pouze 

problematiku DHM, kterou v rámci IFRS upravuje IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. 

 

2.2.1 IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení 

Cílem tohoto standardu je definovat přístup k účtování pozemků, budov a zařízení tak, 

aby jednotliví uţivatelé účetních závěrek měli na základě účetních informací moţnost 

rozeznat investice účetní jednotky do pozemků, budov a zařízení včetně jejich změn. Základní 

problémy při jejich účtování spočívají v uznání aktiv, určení účetních hodnot a ve vztahu 

k nim určení odpisových sazeb a sníţení hodnot. [10] 

IAS 16 se uplatňuje při účtování předmětného majetku, který účetní jednotka drţí 

z důvodu jejich pouţívání k výrobě nebo dodávce zboţí a sluţeb, pro pronájem jiným 

subjektům, nebo z administrativních důvodů, s dobou pouţitelnosti delší neţ jedno účetní 

období. Za dobu pouţitelnosti se v tomto případě povaţuje doba, po kterou se předpokládá, ţe 

aktivum bude účetní jednotkou uţíváno, nebo očekávané mnoţství výrobků či podobných 

jednotek, které můţe účetní jednotka uţíváním aktiva získat. Proto, aby mohly být majetek 

povaţován za aktivum, je potřebné, aby byly splněny ještě další podmínky. Jednou z nich je 

pravděpodobnost budoucího ekonomického uţitku, plynoucího jednotce z daného majetku, 

tou druhou je moţnost spolehlivého ocenění pořizovacích nákladů aktiva. IAS 16 navrhuje 
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klasifikaci DHM do jednotlivých tříd podle společných charakteristik na pozemky, budovy, 

stroje, lodě, letadla, motorové dopravní prostředky, nábytek a příslušenství a kancelářské 

zařízení. Při členění majetku je potřeba brát v úvahu významnost informací pro uţivatele 

a také fakt, ţe zvolený oceňovací model (viz kapitola č. 3.2 Oceňování z pohledu IFRS) je 

nutné pouţít pro celou skupinu samostatně vykazovaných aktiv. [1] 

Standard IAS 16 se podrobně zabývá náhradními díly, které lze výhradně pouţít 

k údrţbě v souvislosti s konkrétní poloţkou pozemků, budov a zařízení, nebo u kterých účetní 

jednotka očekává, ţe budou pouţívány déle neţ jedno účetní období. Ostatní náhradní díly, 

nesplňující uvedené předpoklady, jsou povaţovány za zásoby. Dalším specifikem IAS 16 je 

problematika provádění generálních oprav DHM. Náklady na ně vynaloţené jsou aktivovány 

jako samostatná poloţka předmětného majetku a odpisovány po dobu do provedení další 

generální opravy. 

 

2.3 Zásadní rozdíly mezi českou legislativou a IFRS 

Mezi českou účetní legislativou a IFRS existuje řada rozdílů v oblasti účtování 

pozemků, budov a zařízení. Zatímco české předpisy přistupují k většině transakcí s těmito 

aktivy podle právní normy ve smyslu vlastnického práva, pro IFRS je směrodatná jejich 

ekonomická podstata. V klasifikaci předmětného majetku jsou oba účetní systémy podobné, 

významný rozdíl spočívá v přístupu k náhradním dílům a generálním opravám. Česká účetní 

legislativa povaţuje všechny náhradní díly bez rozdílu doby či účelu pouţití, v souladu 

s vyhláškou č. 500/2002 Sb., vţdy za zásoby o kterých je účtováno jako o oběţném majetku. 

Z pohledu IFRS je při identifikaci, zda se jedná o DHM či zásoby, rozhodující účel jejich 

pouţití spolu s dobou pouţitelnosti. Generální oprava představuje v rámci IFRS samostatnou 

poloţku příslušného aktiva, která je rozpouštěna do nákladů prostřednictvím odpisů. Podle 

českých předpisů jde o jednorázový náklad s přímým dopadem do VH v roce provedení 

opravy. Účetní jednotka má moţnost tvořit na předmětnou oprava rezervu za účelem 

rozloţení souvisejících výdajů do více zdaňovacích období. Tuto moţnost IFRS nepřipouští. 

Podmínku definovanou IFRS, týkající se pravděpodobnosti budoucích ekonomických 

uţitků z aktiva spolu s moţností spolehlivého ocenění pořizovacích nákladů, česká legislativa 

neobsahuje.  

V případě hodnotové hranice pro zařazení majetku do dlouhodobých aktiv je přístup 

českých účetních předpisů a IFRS shodný. Její stanovení je plně v kompetenci účetní 

jednotky.   
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3 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku  

Problematika oceňování majetku úzce souvisí s jeho odpisováním, protoţe vstupní 

cena majetku spolu s dobou a zvolenou metodou odpisování představuje rozhodující faktory, 

které přímo určují výši odpisové základny a z ní i výši odpisů. 

 

3.1 Oceňování z pohledu české legislativy 

Oceňování DHM je důleţitým procesem, přímo závislým na způsobu pořízení (např. 

úplatně, vytvořením ve vlastní reţii). Představuje jeden z klíčových momentů ekonomického 

ţivota daného aktiva. [31] Správné stanovení vstupní ceny, která následně ovlivňuje náklady 

společnosti prostřednictvím odpisů po řadu let a která má bezprostřední vliv na bezchybné 

určení zůstatkové ceny, je důleţitým faktorem z  účetního i daňového hlediska. 

 

3.1.1 Oceňování z účetního pohledu 

Právní oporu oceňování DHM přináší ustanovení § 24 aţ 27 zákona o účetnictví, § 47 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. [31] 

Účetní jednotka oceňuje DHM buď k okamţiku uskutečnění účetního případu, nebo ke konci 

rozvahového dne, případně k jinému okamţiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku. 

K okamţiku uskutečnění účetního případu je DHM oceňován v návaznosti na způsob 

pořízení. Majetek pořízený za úplatu je oceňován pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl 

pořízen, včetně souvisejících nákladů. Vstupní cena DHM vytvořeného vlastní činností je 

dána výší vlastních nákladů, tedy přímých a nepřímých nákladů vynaloţených na jeho výrobu 

či jinou činnost. Bezúplatně nabytý DHM a DHM, u kterého není moţné zjistit výši vlastních 

nákladů na jeho vytvoření, ocení účetní jednotka reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za 

kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je o něm účtováno. Tento typ ceny se uplatňuje 

v případě získání majetku darem nebo zděděním, při jeho pořízení směnnou smlouvou, pokud 

ve smlouvě není sjednána cena, [18] u vkladů DHM, s výjimkou případů, kdy je vklad dle 

společenské smlouvy či zakladatelské listiny oceněn jinak a u nově zjištěného DHM (např. 

v rámci inventarizace), který dosud nebyl evidován v účetnictví. [16] Reprodukční pořizovací 

cena se pouţije i v případě, kdy není moţné zjistit vlastní náklady na majetek vytvořený 

vlastní činností, případně tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu. 

V praxi často činní účetním jednotkám problém vymezení, co je a co jiţ není součástí 

ocenění DHM. Pomoc přináší § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle odst. 1 zmiňovaného 
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paragrafu se za součást ocenění povaţují náklady vzniklé do doby, neţ se majetek stal DHM, 

za podmínky, ţe jde o náklady s pořízením související. Konkrétně se jedná např. o náklady na 

přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské sluţby 

a zprostředkování), úroky, zejména z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, 

průzkumné a projektové práce, licence, patenty a jiná práva vyuţitá při pořizování majetku, 

nikoliv pro budoucí provoz, či zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého 

k uţívání. Vzniknou-li při zkouškách pouţitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z nich 

součástí provozních výnosů a náklady na ně součástí provozních nákladů. Na druhou stranu 

ustanovení § 47 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. vymezuje poloţky, které nelze povaţovat za 

součást ocenění DHM. Příkladem jsou náklady na opravy a údrţbu, kurzové rozdíly, smluvní 

pokuty a úroky z prodlení, náklady na vybavení DHM zásobami, či náklady spojené 

s přípravou a zabezpečením majetku, vzniklé po uvedení DHM do uţívání. Zmiňované 

poloţky nezvyšují pořizovací cenu majetku a pohlíţí se na ně jako na provozní náklady. 

Další problémovou oblastí spojenou s praktickou aplikací je stanovení okamţiku, od 

kdy začít náklady, související s pořízením DHM, zahrnovat do jeho ocenění. Touto 

problematikou se zabývala Národní účetní rada a vydala odborné doporučení „Interpretaci 

č. 5“, kde obhajuje názor, ţe rozhodným okamţikem, od kdy jsou příslušné poloţky součástí 

ocenění DHM, je moment, kdy se účetní jednotka rozhodne řešit určitou problematiku 

pořízením konkrétního nového majetku. U rozsáhlejších investic je z důvodu jednoznačnosti 

vhodné tento okamţik písemně stvrdit např. zápisem z jednání představenstva. [24] 

Během doby pouţívání majetku můţe docházet k určitým případům, jejichţ 

výsledkem je změna ocenění DHM, např. provedení technického zhodnocení. 

Podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se ocenění odpisovaného DHM zvyšuje 

o technické zhodnocení, k jehoţ odpisování a účtování je účetní jednotka oprávněna. Zde je 

nutno pamatovat na základní pravidlo, které říká, ţe DHM je moţno odpisovat maximálně do 

100 % jeho hodnoty, v tomto konkrétním případě tedy do zvýšené pořizovací ceny. 

Ustanovení § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. řeší na druhou stranu případ, kdy se ocenění 

DHM sniţuje z důvodu poskytnutí dotace na pořízení majetku nebo na úhradu úroků, 

zahrnovaných do ocenění majetku. Změny v ocenění mohou nastat i v případě souboru 

movitých věcí, kdyţ je určitá poloţka do daného souboru dodatečně zařazena nebo je z něj 

vyřazena. Úpravu této situace řeší ČÚS č. 013. V prvém případě se ocenění souboru zvýší 

o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu či vlastní náklady aktiva do souboru 

dodatečně zařazeného. Při vyřazení části souboru se jeho ocenění sniţuje o ocenění vyřazené 

části, kdy je míra odepsání vyřazené části shodná s mírou odepsání daného souboru. [31] 
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Podle zákona o účetnictví musí účetní jednotka brát v úvahu všechna moţná sníţení 

hodnoty majetku. Pokud tedy účetní jednotka na základě inventarizace zjistí, ţe skutečná 

hodnota DHM je podstatně niţší, neţ hodnota vykazovaná v účetnictví po odpočtu oprávek, je 

povinna vytvořit opravnou poloţku za předpokladu, ţe se jedná pouze o přechodné sníţení 

hodnoty DHM. Pokud by se jednalo o sníţení trvalé, provede účetní jednotka mimořádný 

odpis, který jednorázově ovlivní VH. V rámci české účetní legislativy není moţné tvořit 

opravné poloţky z důvodu zvýšení hodnoty DHM. 

Při oceňování DHM je účetní jednotka povinna respektovat základní účetní principy, 

které svou podstatou zasahují do oceňovacích metod. Jedná se zejména o zásadu opatrnosti, 

princip konzistentnosti (stálosti účetních metod), princip historické ceny (DHM je evidován 

v cenách pořízení či vytvoření) a princip věrného a poctivého zobrazení skutečnosti (tedy 

dlouhodobého majetku v účetnictví účetní jednotky). 

 

3.1.2 Oceňování z daňového pohledu 

Při oceňování HM z daňového hlediska se účetní jednotka musí řídit ZDP. Správně 

stanovená vstupní cena se následně prostřednictvím daňových odpisů promítá do daňově 

účinných nákladů, a tím přímo ovlivňuje základ daně z příjmů. ZDP se v souvislosti 

s oceňováním HM částečně odvolává na zákon o účetnictví a jiné právní předpisy. [31] 

Právní oporu oceňování HM přináší ustanovení § 29 odst. 1 ZDP, kde je definována 

vstupní cena, včetně vymezení jednotlivých moţností ocenění majetku. [31] Vstupní cenou 

HM se rozumí mimo jiné pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena či vlastní náklady.  

[21] HM pořízený úplatně (např. koupí, směnou) se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou, za 

kterou byl pořízen, vč. nákladů s jeho pořízením souvisejících. HM vyrobený ve vlastní reţii, 

oceňuje účetní jednotka vlastními náklady, jimiţ se rozumí náklady bezprostředně související 

s vytvořením daného majetku. [22] Reprodukční pořizovací cena se vyuţívá při bezúplatném 

nabytí majetku (např. u darů), v případě, kdy nelze zjistit náklady na vytvoření majetku 

vlastní činností, popř., kdyţ tyto náklady reprodukční pořizovací cenu převyšují. [19] Účelem 

zmiňovaného opatření je ochrana, aby se vysokých vlastních nákladů nezneuţívalo k tvorbě 

neoprávněných daňových odpisů a tím nedocházelo ke krácení základu daně z příjmů. [31] 

 Pokud je na pořízení HM poskytnuta dotace např. ze státního rozpočtu, vyplývá 

účetní jednotce, v návaznosti na § 29 odst. 1 ZDP, povinnost sníţit vstupní cenu příslušného 

HM o výši přijaté dotace, pokud tyto prostředky nejsou zúčtovány do výnosů. 
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Během pouţívání HM můţe dojít ke zvýšení jeho ocenění, [19] např. provedením 

technického zhodnocení, a to ve zdaňovacím období, ve kterém je technické zhodnocení 

dokončeno a uvedeno do stavu, způsobilého obvyklému uţívání. [31] Dojde-li ke zvýšení či 

sníţení vstupní ceny jiţ odpisovaného HM z jiného neţ výše uvedeného důvodu, hovoří ZDP 

o změněné vstupní ceně [22] (např. při registraci či zrušení plátce daně z přidané hodnoty). 

 

3.2 Oceňování z pohledu IFRS 

Oceňování dlouhodobého majetku z pohledu IFRS se odvíjejí od okamţiku, ve kterém 

je oceňování prováděno, tzn., buď při jeho rozpoznání, nebo v průběhu drţení majetku.
 
[1] 

 

3.2.1 Oceňování v okamžiku rozpoznání majetku  

Oceňování DHM v okamţiku jeho rozpoznání (pořízení, vzniku) je úzce spjato se 

způsobem nabytí. Při pořízení majetku nákupem vychází ocenění z pořizovacích nákladů. 

Těmi se rozumí zejména cena pořízení daného aktiva spolu s vedlejšími pořizovacími 

náklady, které je potřebné vynaloţit k tomu, aby byl daný majetek připraven pro zamyšlené 

pouţití a byl způsobilý přinášet účetní jednotce uţitek. [17] 

DHM nabývaný vlastní výrobou je oceňován ve výši vlastních nákladů výroby, 

konkrétně ve výši pořizovacích cen aktiv, spotřebovaných či opotřebovaných při výrobě. 

Častý problém při ocenění majetku pořizovaného ve vlastní reţii přináší alokace nepřímých 

nákladů do ocenění. V rámci IFRS řeší tuto problematiku prioritně IAS 2 Zásoby. Ostatní 

standardy přistupují k této oblasti obdobně, jsou však méně podrobné. V praxi je proto 

potřeba se při oceňování DHM, nabytého vlastní výrobou, řídit zejména standardem IAS 2, 

a to především v případě majetku upravovaného standardem IAS 16. Obecná východiska pro 

zjištění pořizovacích nákladů vyráběného majetku lze shrnout následovně: 

 do hodnoty majetku je moţné zahrnout pouze účelně vynaloţené náklady spojené 

s výrobou, ocenění nelze navyšovat o neproduktivně vynaloţené náklady; 

 správní reţii je moţné zahrnout do ocenění aktiva pouze ve výjimečných případech, 

kdy je účetní jednotka schopná prokázat přímou vazbu konkrétní poloţky správní reţie 

s pořízením daného DHM; 

 náklady spojené s odbytovou reţií nesmí být zahrnovány do pořizovacích nákladů. [1] 
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Bezúplatně nabytý DHM je oceňován na bázi odhadu jeho trţní ceny ke dni pořízení. 

Přesnost odhadu je přímo úměrná charakteru aktiva, zda se jedná o majetek, se kterým je 

běţně obchodováno či o majetek speciálního charakteru, jehoţ trţní cena není běţně známá. 

Specifickou oblast při oceňování DHM v okamţiku jeho pořízení představují výpůjční 

náklady, kterým se věnuje standard IAS 23 Výpůjční náklady. Ty jsou představovány 

náklady, které účetní jednotka vynakládá v souvislosti se získáním a vyuţíváním cizích zdrojů 

financování (např. úroky z úvěrů). IAS 23 definuje aktiva, do jejichţ ocenění je potřeba 

výpůjční náklady zahrnout, jako aktiva způsobilá. Ty jsou představovány aktivy, která 

nezbytně vyţadují značné časové období k tomu, aby se stala způsobilými pro zamýšlené 

pouţití. Konkrétní příkladem jsou dlouhodobá aktiva určená k budoucímu uţívání, upravená 

standardem IAS 16. [1] Do ocenění majetku lze aktivovat pouze výpůjční náklady, související 

se zdroji financování, získanými přímo za účelem pořízení způsobilého aktiva (např. úroky 

z úvěru na pořízení strojního zařízení). Jedná se tedy o náklady, které by nevznikly, pokud by 

DHM nebyl pořizován. Další důleţitou podmínkou aktivace výpůjčních nákladů je splnění 

obecné definice aktiva, tedy pravděpodobnosti budoucího přínosu ekonomického prospěchu 

a jeho spolehlivá ocenitelnost. Výpůjční náklady se do pořizovacích nákladů DHM začínají 

aktivovat v okamţiku zahájení pořizování předmětného majetku a jejich aktivace je ukončena 

v momentě jeho připravení k zamýšlenému pouţívání. 

 

3.2.2 Oceňování v průběhu držení majetku  

Důleţitým okamţikem v průběhu drţení DHM je moment sestavení účetní závěrky, 

která by měla podávat věrný a poctivý obraz o finančně majetkové situaci účetní jednotky. 

Kvalita ocenění DHM je v tomto smyslu klíčovou záleţitostí. V současnosti má účetní 

jednotka moţnost volit mezi dvěma koncepcemi oceňování k rozvahovému dni, a to 

oceňování na bázi historických cen a na bázi fair value. 

 

3.2.2.1 Oceňování na bázi historických cen 

Oceňování na bázi historických cen vychází z výše nákladů spojených s pořízením 

DHM. Historické ceny jsou dány výší původních nákladů, vynaloţených při pořízení majetku, 

konkrétně se jedná o ceny pořizovací a o výrobní náklady. V případě bezúplatného pořízení 

majetku se historické ceny odvíjí z odhadnuté částky, kterou by účetní jednotka musela 

vynaloţit na jeho nabytí v době pořízení. 
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Jednoznačnou výhodou této oceňovací báze je jeho průkaznost a snadná proveditelnost 

ve smyslu nákladovosti a pracnosti. Nevýhodu lze spatřovat v její vazbě na minulost 

a v poměrně nízké vypovídací schopnosti. Při oceňování DHM v rámci účetní závěrky na bázi 

historických cen je nutné pamatovat na fakt, ţe historickou cenu je moţné pouze sniţovat 

(např. dojde-li ke zhoršení uţitečnosti majetku), tzn., ţe v rámci účetnictví není moţné 

zachytit případné zvýšení ceny DHM. Sníţení historické ceny se promítá do nákladů účetní 

jednotky a tím sniţuje její VH. Pokud by důvody pro předchozí sníţení hodnoty majetku 

pominuly, dojde zpětně ke zvýšení účetního ocenění, maximálně však do výše původních 

pořizovacích nákladů. [1] Princip sníţení hodnoty majetku vychází ze zásady opatrnosti. 

 

3.2.2.2 Oceňování na bázi fair value 

Koncepce fair value představuje přecenění jednotlivých poloţek na výši zjištěné fair 

value k rozvahovému dni. [1] Obecným cílem daného konceptu je ocenění DHM, odráţející 

trţní hodnotu k datu ocenění a vycházející z podmínek trhu. Jedná se tedy o cenu, která by 

mohla být sjednána mezi svobodně a bez nátlaku se rozhodujícími subjekty na trhu, kdy bude 

dosaţeno profitu obou stran. [5] Pro praktické stanovení fair value umoţňují standardy IFRS 

vyuţít trţní cenu aktivního trhu, pokud je známá, případně navrhují pouţití ceny poslední 

transakce, ceny obdobného aktiva nebo současnou hodnotu budoucích čistých peněţních toků. 

Rozdílné přístupy ke stanovení fair value sebou přináší různá rizika a různou míru 

spolehlivosti. To je důvodem, proč standardy IFRS vyţadují v komentáři k účetním výkazům 

popis způsobu stanovení fair value účetní jednotkou. 

Výhodu uvedeného ocenění lze spatřovat v jeho aktuální úrovni cenové hladiny na 

trhu. Model oceňování na bázi fair value umoţňuje, na rozdíl od oceňování na bázi 

historických cen, hodnotu DHM sniţovat, ale i zvyšovat. Nové ocenění majetku pak 

představuje východisko pro ocenění při opotřebení majetku v následujícím roce, případně při 

jeho pozbytí. Fair value je vyuţíván v rámci jednotlivých standardů s rozdílnou mírou 

závaznosti. V případě DHM v rámci IAS 16 existuje moţnost, nikoli povinnost, pouţít toto 

ocenění v okamţiku významného odlišení jeho účetní hodnoty od trţní ceny. 

Důsledkem zmiňovaného přecenění je zamezení podhodnocení odpisů a tím vykázání 

fiktivního zisku. Rozdíl mezi novým oceněním a účetní hodnotou můţe být záporný i kladný. 

V rámci jednotlivých standardů je upraven způsob jeho vypořádání. IAS 16 připouští 

kombinovaný dopad přecenění (viz kapitola č. 3.2.4 IAS 16 - Oceňování v průběhu drţení 

majetku). 
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3.2.3 IAS 16 – Oceňování v momentě pořízení majetku 

Standard IAS 16 striktně nerozlišuje mezi oceněním DHM nabytého koupí 

a vyráběného ve vlastní reţii. Principy uvedené v IAS 16 jsou většinou shodné oběma 

způsobům pořízení. Příslušný DHM se při pořízení oceňuje pořizovacími náklady, 

zahrnujícími všechny účelně vynaloţené náklady. Zejména se jedná o: 

 nákupní cenu aktiva, clo, výpůjční náklady, pokud jsou s pořízením způsobilého aktiva 

spojeny a aktivovány do ceny DHM do data zařazení;  

 další náklady, umoţňující uvést DHM do stavu způsobilého přinášet účetní jednotce 

uţitek, např. náklady na přípravu místa, instalaci, přepravu, výdaje na poţitky zaměstnanců 

vztahující se k vytvoření či získání DHM, odměny specialistům; 

 výkony provedené ve vlastní reţii lze aktivovat jedině, pokud jsou nezbytné pro 

vlastní pořízení aktiva a mohou být k tomuto aktivu přímo vztaţeny; 

 náklady na záběh výroby a jiné předvýrobní náklady, pokud jsou nezbytně nutné pro 

uvedení aktiva do provozu; 

 odhadnutý náklad na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu. [1] 

V souladu s IAS 16 nelze do pořizovací ceny majetku zahrnout např. náklady na 

zavedení nového produktu (včetně nákladů na reklamu a propagaci), náklady spojené 

s podnikáním v nové lokalitě nebo s novou skupinou zákazníků (včetně nákladů na školení 

personálu), počáteční provozní ztráty či správní náklady a ostatní všeobecné reţijní náklady. 

Na pořízení DHM můţe stát poskytnout účetní jednotce dotace. Poskytnutou peněţní 

dotaci je moţné v souladu s IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory 

zachytit dvěma způsoby. První moţností je sníţení hodnoty pořizovaného aktiva o částku 

obdrţené dotace. Nevýhoda tohoto postupu spočívá v tom, ţe daný DHM je vykazován 

v podhodnocené výši ve srovnání s trţní cenou, coţ se následně odráţí ve výši 

podhodnocených odpisů. Pokud dojde k rozvahovému dni k přecenění předmětného aktiva na 

fair value, bude rozdíl vzniklý z přecenění zachycen kapitálově. Druhý postup spočívá 

v zaúčtování pořizovaného DHM ve výši celkových pořizovacích nákladů s tím, ţe přijatá 

dotace je zachycena jako výnos příštích období a následně je rozpouštěna do výnosů běţných 

období shodnou metodou, jakou uplatňuje účetní jednotka při odpisování daného majetku. [1] 

Pokud účetní jednotka pořizuje DHM prostřednictvím komerční směny, ocení ho ve 

fair value předaného aktiva, lze-li ho spolehlivě určit. V opačném případě pouţije k ocenění 

fair value získaného aktiva. Směna má komerční povahu, jsou-li peněţní toky očekávané od 

získaného DHM odlišné od peněţních toků, charakteristických pro poskytnuté aktivum. [1] 
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3.2.4 IAS 16 - Oceňování v průběhu držení majetku 

V průběhu uţívání DHM dochází často k okolnostem, kdy je potřeba v souladu se 

správným vykazováním majetku sníţit, popřípadě zvýšit jeho hodnotu. Ke změně hodnoty 

dochází jednak v rámci následných výdajů, jednak při ocenění k rozvahovému dni.  

Výdaje, které účetní jednotka vynakládá v průběhu drţení DHM na jeho opravy, 

údrţbu či technické zhodnocení jsou v rámci IFRS označovány jako „následné výdaje“. Ty 

jsou aktivovány do ocenění majetku v případě, ţe zvyšují jeho výkonnost, účetní jednotka 

z něho bude mít větší ekonomický uţitek a ţe se tyto náklady v budoucnu vrátí. Příkladem je 

vylepšení parametru stroje, které vede ke sníţení nákladů výroby či zvýšení produkce.  

U některého druhu DHM je po určitém období či po určitém počtu výkonů potřebné 

provádět generální opravy, aby byl zachován jeho technický stav. Náklady na tyto opravy jsou 

posuzovány jako samostatné aktivum. Opakem jsou výdaje na pravidelně se opakující údrţbu 

či drobné provozní opravy, které nezvyšují technické parametry DHM. Z tohoto důvodu je na 

ně nahlíţeno jako na provozní náklad, vykazovaný v rámci VH účetní jednotky. 

Při přecení k rozvahovému dni si účetní jednotka v souladu s IAS 16 zvolí oceňovací 

model pro jednotlivé skupiny DHM. Rozhodnout se můţe mezi modelem historické ceny 

a modelem přecenění na fair value. Při svém rozhodování musí přihlédnout ke skutečnosti, ţe 

v rámci jedné samostatně vykazované skupiny DHM můţe uţívat pouze jeden model ocenění.   

V případě modelu historické ceny jsou předmětná aktiva oceněna a vykázána 

v pořizovací (historické) ceně, sníţené o oprávky a kumulované ztráty ze sníţení hodnoty. 

Druhou přípustnou variantou, kterou můţe účetní jednotka vyuţít, je moţnost přeceňovat 

DHM k rozvahovému dni na fair value. V tomto případě jsou pozemky a budovy oceňovány 

reálnou hodnotou, představovanou trţní cenou, zjištěnou průzkumem trhu v dané oblasti 

a většinou podloţenou odhadem kvalifikovaného znalce. Přecenění strojů a zařízení je 

stanoveno odhadem jejich trţní hodnoty. Pokud trţní hodnotu není moţné např. z důvodu 

specifičnosti majetku zjistit, vyuţije účetní jednotka ocenění na bázi reprodukčních nákladů, 

sníţených o adekvátní opotřebení. [11] 

Důleţitým krokem v rámci přecenění je vypořádání jeho výsledků. Zvýšení hodnoty 

majetku neovlivní VH účetní jednotky, ale je zachyceno kapitálově. Pokud by v následujícím 

období došlo u daného DHM ke sníţení hodnoty, je nutné v prvním kroku rozpustit původní 

přecenění a teprve následně sniţovat historickou cenu majetku s tím, ţe toto sníţení je 

účtováno do nákladů. Stejný postup platí i v opačném případě. Z tohoto důvodu je účelné 
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sledovat přecenění jednotlivého DHM odděleně. Sníţení hodnoty aktiva se účtuje výsledkově 

s výjimkou situace, kdy jiţ byl majetek v předchozích obdobích přeceněn směrem nahoru. 

IAS 16 jednoznačně nedefinuje frekvenci přecenění. Uvádí pouze, ţe by ho účetní 

jednotka měla provádět s dostatečnou pravidelností tak, aby nedošlo k významnému odtrţení 

účetní hodnoty DHM od hodnoty reálné. Jeho četnost má tedy přímou vazbu na změny reálné 

hodnoty pozemků, budov a zařízení. Dojde-li k přecenění určitého majetku, je nutno přecenit 

celou skupinu, do které daný majetek náleţí. K datu přecenění DHM je potřebné přepočíst 

i příslušné oprávky, a to ve stejném poměru, jakým je poměr reálné a účetní hodnoty aktiva, 

popřípadě jsou oprávky eliminovány tak, aby se účetní hodnota rovnala hodnotě reálné. 

Samozřejmostí je, ţe následné odpisování daného DHM vychází z přeceněné hodnoty. 

V České republice je většinou účetních jednotek účtujících podle IFRS preferován 

model historické ceny. Jedním z důvodů je nákladná a sloţitá aplikace modelu fair value. 

 

3.3 Zásadní rozdíly mezi českou legislativou a IFRS  

Systém oceňování DHM při jeho pořízení vykazuje v obou účetních soustavách 

drobné odlišnosti. České účetní předpisy taxativně vymezují, co lze či nelze zahrnout do 

pořizovací ceny, případně co je moţné tam zahrnout. IFRS pohlíţí na tuto problematiku ve 

smyslu obecných podmínek vedlejších pořizovacích nákladů. Podle poţadavků českého 

zákonodárství nejsou, na rozdíl od IFRS, součástí pořizovací ceny odhadované náklady na 

demontáţ a přemístění DHM a na uvedení místa do původního stavu. V případě úroků z úvěru 

na pořízení majetku, do doby jeho zařazení do uţívání, má účetní jednotka v rámci české 

legislativy moţnost volby, zda je do pořizovací ceny zahrne či nikoliv, IFRS stanovuje 

povinnost tyto úroky do pořizovací ceny příslušného majetku aktivovat. 

V okamţiku uznání DHM se v rámci obou účetních systémů pouţívá model pořizovací 

(historické) ceny. Z titulu IFRS můţe účetní jednotka navíc pouţít i model přecenění aktiv na 

fair value.  

V české legislativě je umoţněno, v oprávněných případech, sníţit účetní hodnotu 

DHM prostřednictvím opravných poloţek. Přecenit majetek směrem nahoru povoleno není, 

na rozdíl od IFRS, který tuto moţnost, stejně jako přecenění směrem dolů, připouští.  

Koncept ocenění DHM při jeho pořízení směnou je v rámci obou soustav odlišný. 

IFRS danou transakci oceňuje na bázi fair value, jedná-li se o komerční směnu. Česká právní 

úprava vyţaduje ocenění v pořizovací ceně, pokud je tato sjednána ve směnné smlouvě, 

v opačném případě pouţije ocenění v reprodukční pořizovací ceně.   
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4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

K hlavním charakteristikám DHM patří skutečnost, ţe se postupně opotřebovává 

a v návaznosti na opotřebení se jeho hodnota systematicky přenáší do nákladů výroby nebo 

jiných činností účetní jednotky. Opotřebení DHM, které můţe být buď fyzické povahy vlivem 

pouţívání majetku, projevujícím se jeho niţší výkonností či spolehlivostí, nebo morální 

povahy, způsobené technickým zastaráním, je vyjádřeno prostřednictvím odpisování.  

To lze vymezit jako systematickou a postupnou alokaci pořizovací ceny odpisovaného 

DHM do nákladů v rámci jednotlivých roků, po které je majetek odpisován. K této alokaci 

dochází formou odpisů, vyjadřujících trvalé sníţení hodnoty DHM. Uvedená hodnota, 

vyjádřená v peněţních jednotkách, je následně účtována rovnou do nákladů, popřípadě do 

pořizovací ceny aktiv, které účetní jednotka vytváří. [14] Vstupní cena odpisovaného DHM se 

tak v nákladech účetní jednotky nepromítne v období jeho zařazení do uţívání, ale aţ 

následně je rozpouštěna v průběhu stanovené doby pouţívání. 

 

4.1 Odpisování z pohledu české legislativy 

V České republice existují dvě soustavy odpisování DHM, účetní a daňová. [31] Výše 

uvedená definice odpisování se prioritně vztahuje k účetním odpisům, které odráţí reálné 

opotřebení DHM a stanovení jejich konkrétní výše je čistě v pravomoci účetní jednotky.  

Zcela odlišný přístup sebou nesou daňové odpisy, jejichţ výše je stanovena s ohledem 

na fiskální dopad do státního rozpočtu. Sazby daňových odpisů jsou dány ZDP a jsou shodné 

pro všechny účetní jednotky. Proto není prakticky moţné, aby se jejich výše vztahovala 

k reálnému opotřebení odpisovaného HM.  

Účetní a daňové odpisy se tedy ve většině případů odlišují a proto by neměly být 

účetní jednotkou ztotoţňovány. Běţná účetní praxe však ukazuje na pravý opak. Účetní 

a daňové odpisy jsou často stanovovány ve stejné výši, z důvodu administrativního 

zjednodušení a sníţení náročnosti souvisejících operací. Tento přístup je ale v rozporu 

s poţadavkem věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví. 

 

4.1.1 Odpisování z účetního pohledu 

Dle zákona o účetnictví je odpisovaným majetkem kaţdý DHM, uvedený do stavu 

způsobilého k uţívání, který není z odpisování vyloučen (např. umělecká díla, pozemky). [21] 

Povinnost odpisovat DHM se týká pouze účetních jednotek se zákonnou povinností vést 
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účetnictví. Vymezení subjektů povinných či oprávněných k odpisování, stejně jako subjektů 

od odpisování osvobozených, přináší zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb. [31] 

Účetními jednotkami povinnými k odpisování jsou především jednotky, které mají vlastnické 

či jiné právo k danému majetku, nebo nájemce na základě smlouvy o finančním pronájmu. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. vymezuje subjekty, které DHM odpisovat nemusí (např. bytová 

druţstva v případě DHM, který neslouţí k podnikání). 

Účelem účetních odpisů je v návaznosti na zákon o účetnictví vyjádření trvalého 

sníţení hodnoty majetku. V účetnictví jednotky představují odpisy rozpuštění nákladů na 

pořízení odpisovaného DHM v jeho historické hodnotě do nákladů jednotlivých účetních 

období tak, aby byla zachována zásada věcné a časové souvislosti s dosaţenými výnosy 

daného období. [23]  

Účetní jednotka se při odpisování musí řídit odpisovým plánem, který není zákonem 

o účetnictví definován, jeho podoba závisí pouze na uváţení účetní jednotky. [31] 

V odpisovém plánu by měl být stanoven způsob odpisování, doba odpisování, odpovídající 

době, po kterou bude DHM pouţíván a odpisová sazba pro jednotlivé odpisové skupiny 

majetku podle předpokládané doby jeho pouţitelnosti nebo ve vztahu k jeho výkonům.  

Obecně lze konstatovat, ţe účetní odpisy jsou odhadem jednotlivých, v budoucnu 

rozpouštěných částí pořizovací ceny DHM do nákladů, jelikoţ účetní jednotka dopředu 

odhaduje jednak dobu pouţitelnosti, jednak způsob, jakým bude předmětný majetek 

spotřebováván, zda v závislosti na čase či výkonu. 

V souvislosti s účetním odpisování je účetní jednotce ponechána vcelku široká 

rozhodovací pravomoc. I přes určitou volnost, kterou zákonné předpisy připouští, musí účetní 

jednotka dodrţovat základní pravidla odpisování. To lze zahájit nejdříve od okamţiku, kdy se 

pořizovaný majetek stane DHM. Většinou je odpisování započato v měsíci, následujícím po 

měsíci uvedení majetku do stavu způsobilého k jeho uţívání. Účetní jednotkou zvolený 

způsob odpisování (podle doby pouţívání, ve vztahu k výkonům) by měl co nejvěrněji 

zobrazovat skutečné opotřebení DHM a následně ho není moţné měnit. Účetní odpisy, které 

nelze přerušit, se stanovují s přesností na kalendářní měsíce či dny a zaokrouhlují na celé Kč 

nahoru. DHM lze odpisovat maximálně do 100 % pořizovací ceny, se zohledněním jejího 

případného zvýšení o technické zhodnocení, či moţné změny souboru majetku v důsledku 

zařazení či vyřazení nového prvku. 

Účetní jednotka, s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví, můţe při odpisování DHM zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu, kterou 

je účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, jenţ můţe získat v okamţiku 
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vyřazení  majetku (např. prodejem), po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících 

s vyřazením. V praxi to znamená, ţe účetní jednotka stanoví odpisový plán DHM tak, aby se 

součet plánovaných a vykázaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty rovnal 

ocenění majetku pořizovací cenou. [18] Jde tedy o část vstupní ceny, která není alokována do 

nákladů ve formě odpisů do okamţiku předpokládaného vyřazení majetku. 

Účetní jednotka můţe volit mezi různými metodami účetního odpisování. Od roku 

2010 má moţnost uplatnit komponentní metodu odpisování, při které jsou samostatně 

odpisovány významné části DHM s různou dobou pouţitelnosti. V rámci aktiva a jeho 

případných komponent můţe účetní jednotka pouţít metodu časového odpisování, postavenou 

na předpokladu sniţování hodnoty majetku v závislosti na délce jeho pouţívání nebo metodu 

výkonového odpisování, uplatňovanou u DHM, jehoţ hodnota se sniţuje mírou jeho 

skutečného vyuţívání. [31] 

 

4.1.1.1 Komponentní metoda odpisování z účetního pohledu 

Vyhláška č. 469/2008 Sb. (ze dne 19. prosince 2008), kterou je novelizována vyhláška 

č. 500/2002 Sb., umoţňuje účetním jednotkám, s ohledem na významnost a věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, pouţívat od účetního období 

započatého 1. ledna 2010 metodu komponentního odpisování, odpovídající IAS/IFRS, 

přičemţ tuto metodu lze pouţít pouze pro: 

 stavby vč. budov – podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se za stavby 

povaţují veškerá stavební díla, vznikající stavební nebo montáţní technologií, důlní díla 

a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních 

předpisů (např. vodovody a kanalizace); 

 byty a nebytové prostory – bytem se podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví 

bytů) rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení, nebytovým prostorem 

místnost nebo soubor místností určených k jiným účelům neţ k bydlení; 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a od výše ocenění určené účetní 

jednotkou. 

Do konce zdaňovacího období 2009 nahlíţela česká účetní legislativa na jednotlivé 

poloţky DHM vţdy pouze jako na jeden technologický celek bez ohledu na moţnost různé 

ţivotnosti jeho jednotlivých částí. 
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Hlavním důvodem zavedení metody komponentního odpisování je jednak 

rovnoměrnější zatěţování účetních nákladů a návazně také VH, jednak věrnější zobrazení 

finanční situace účetní jednotky. 

Pouţití této nové metody je moţné u nového, stejně jako staršího DHM, který byl do 

uţívání uveden jiţ před 1. lednem 2010. Při přechodu dříve pořízeného DHM na metodu 

komponentního odpisování je potřeba rozdělit jeho celkové ocenění i celkovou výší 

příslušných oprávek na jednotlivé komponenty. Přitom je potřeba respektovat pravidlo 

říkající, ţe součet zůstatkových cen, připadajících na jednotlivé komponenty, nesmí být vyšší 

neţ zůstatková cena celého DHM. Provádět operace, upravující výši odpisů a oprávek  

vykázaných v předchozích obdobích, vyhláška č. 500/2002 Sb. nepřipouští. Při přechodu na 

komponentní odpisování postupuje účetní jednotka v praxi následovně: 

 celkovou pořizovací hodnotu DHM rozdělí na komponenty podle jejich ocenění; 

 následně vypočte „fiktivní“ oprávky připadající na jednotlivé komponenty s ohledem 

na jejich dobu pouţitelnosti před změnou metody odpisování s tím, ţe rozdíl mezi skutečnými 

a „fiktivními“ oprávkami komponent přiřadí zbývající části DHM; 

 zůstatkové ceny komponent a zbývající části DHM pak odpisuje rovnoměrně po 

zbylou dobu jejich pouţitelnosti. 

Komponentou se podle § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí určená část DHM nebo 

souboru DHM nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významné 

v poměru k výši ocenění celého DHM nebo souboru DHM a jejíţ doba pouţitelnosti se 

významně liší od doby pouţitelnosti DHM či souboru DHM. Komponenta se odpisuje během 

pouţívání samostatně. V případě komponenty se tedy musí jednat o poměrně přesně 

určitelnou část DHM, jejíţ ocenění je jednoznačně významné a jejíţ reálná doba pouţitelnosti 

je podstatně odlišná od zbývající části DHM.  

Názorný příklad lze nalézt u většiny velkých průmyslových strojů a zařízení, kde je 

určitá jejich součást velmi často vystavena výrazně většímu tepelnému, mechanickému, 

chemickému či jinému působení, takţe se rychleji opotřebovává a vyţádá si tedy dřívější 

výměnu, neţ zbytek stroje nebo zařízení. Je však nutné zváţit, zda bude v daném případě 

naplněna i cenová podmínka, tedy zda je ocenění předmětné součásti významné vůči ocenění 

celkového DHM. Určení významnosti částky je ponecháno čistě na rozhodnutí účetní 

jednotky. V praxi bývá zmiňovaný cenový limit komponenty většinou stanoven přibliţně ve 

výši 10 % hodnoty DHM. 

V průběhu pouţívání se komponenta odpisuje samostatně od případných ostatních 

komponent a také od zbylé části DHM nebo souboru DHM. Výhodou komponentního 
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odpisování je, ţe se účetní jednotka nemusí při odpisování komponent v rámci jednoho DHM 

omezovat pouze na jeden způsob odpisování. Má moţnost zvolit pro kaţdou komponentu 

i pro zbytek DHM správnou metodu, která bude nejlépe odpovídat způsobu vyuţívání 

předmětné části aktiva a v souvislosti s tím i sníţení její hodnoty v návaznosti na princip 

přiřazování nákladů k souvisejícím výnosům. Při odhadu předpokládané doby pouţitelnosti 

komponenty můţe účetní jednotka vycházet z vlastních zkušeností s podobnými aktivy. 

V úvahu je nutné brát fakt, ţe se předpokládaná doba pouţívání komponenty můţe u jednoho 

majetku výrazně odlišovat v rámci jednotlivých účetních jednotek, ve vazbě na způsob 

a intenzitu jejího vyuţívání.  

Po uplynutí doby pouţívání komponenty dojde k její výměně. Původní vyřazovaná 

komponenta sniţuje ocenění DHM a nově zařazovaná komponenta, vč. náhradních dílů 

spotřebovaných na výměnu komponenty a nákladů souvisejících s touto výměnou, ocenění 

naopak zvýší. Pokud vyřazovaná komponenta není k datu vyřazení ještě zcela odepsána do 

výše jejího ocenění, odepíše účetní jednotka zůstatkovou cenu vyřazované komponenty do 

nákladů. Nová, vyměněná komponenta bude účetně opět samostatně odpisována z jejího 

nového ocenění. Nejedná se tedy o klasickou opravu DHM, ale o investiční náklad zvyšující 

ocenění DHM. Z výše uvedeného vyplývá jeden z důsledků komponentního odpisování. 

Odpadá zde potřeba tvorby rezervy na opravy komponenty, jelikoţ zdroje krytí by měly být 

zajištěny jejími účetními odpisy. 

Pro většinu účetních jednotek je metoda komponentního odpisování dobrovolnou 

záleţitostí, na rozdíl od postupu, daného standardem IAS 16. Pokud se tedy účetní jednotka 

rozhodne tuto speciální metodu odpisování nevyuţívat, nemůţe ji k tomu nikdo nutit, třebaţe 

je tento způsob věcně správný. 

Společnost, která dodrţuje povinnost vykazovat věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace by měla DHM odpisovat právě v souladu s tímto pravidlem. 

Pokud se účetní jednotka rozhodne tuto metodu uplatňovat, je povinna průkazným účetním 

záznamem doloţit druh DHM, u kterého tuto metodu pouţije, průběh pouţívání komponenty, 

způsob jejího určení a ocenění podle svých potřeb. DHM s komponentou vykazuje účetní 

jednotka jako celek, stejně tak o něm i o jeho účetních odpisech účtuje. 

 

4.1.1.2 Časová metoda odpisování  

Při uplatnění časové metody účetního odpisování dochází k postupnému přenášení 

hodnoty DHM do nákladů v závislosti na délce jeho pouţívání. Účetní jednotka má moţnost 
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volit mezi rovnoměrnými, zrychlenými (degresivními) či zpomalenými (progresivními) 

účetními odpisy v závislosti na typu konkrétního majetku.  

Rovnoměrným způsobem by měl být odpisován DHM, který se opotřebovává po celou 

dobu pouţívání rovnoměrně. Příkladem je nákladní automobil, pouţívaný k podnikatelské 

činnosti, který kaţdoročně ujede přibliţně stejný počet kilometrů, nebo pomocí kterého je 

dosaţeno zhruba stejných výnosů. Při rovnoměrném způsobu odpisování zahrne účetní 

jednotka v kaţdém roce do účetních nákladů konstantní část pořizovací ceny DHM. 

K výpočtu ročního odpisu lze pouţít následující vzorec: 

O =  
PC

t
 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, t = doba odpisování. [14] 

Zrychlený způsob odpisování zvolí účetní jednotka u DHM, který v průběhu prvních 

let poţívání ztrácí větší část své hodnoty (morálně zaostává) neţ v letech následujících. 

Typickým příkladem je výpočetní technika, u které dochází k největšímu poklesu ceny 

v prvních letech pouţívání z důvodu značného morálního opotřebování vlivem rychlého 

technického pokroku. Při pouţití této metody platí, ţe odpis v následujícím roce je vţdy niţší 

neţ v roce předchozím. Přednost daného způsobu odpisování je moţno spatřovat v rychlejším 

zavádění nových technik, v obměně DHM za účelem inovace a zefektivnění výroby. Při 

výpočtu zrychlených účetních odpisů lze vyuţít např. následující vzorec: 

O =  
2 ∗  PC − ZBH ∗  (t + 1 − i)

t ∗ (t + 1)
 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, ZBH = zbytková hodnota, t = doba 

odpisování, i = rok odpisování. [14]  

Zpomalený způsob odpisování je vhodné pouţít v situaci, kdy je zřejmé, ţe DHM 

bude v prvních letech pouţívání minimálně opotřebováván a svou hodnotu bude ztrácet 

především ke konci své ţivotnosti. Při uplatnění zpomalených odpisů platí, ţe z hodnoty 

DHM je v kaţdém následujícím roce odpisování odepsána vyšší částka neţ v roce 

předcházejícím. Uvedená metoda zohledňuje například postupný náběh výroby. Pro výpočet 

zpomalených odpisů lze vyuţít následující vzorec: 

O =  
2 ∗ PC ∗ i

t ∗ (t + 1)
 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, t = doba odpisování, i = rok 

odpisování. [14] 
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4.1.1.3 Výkonová metoda odpisování  

Výkonovou metodu odpisování pouţije účetní jednotka v případě DHM, u kterého je 

míra opotřebování zcela závislá na skutečné míře vyuţívání, které je měřitelné. Výkonové 

odpisy vychází z určitých kvantitativních ukazatelů charakteristických pro daný majetek, 

např. směny u výrobní linky či tunokilometry u nákladních automobilů. [23] Tím je zaručen 

vztah výnosů a nákladů, tzn., ţe výše odpisů odpovídá např. hodnotě výrobků vyrobených 

prostřednictvím daného DHM. Typickým příkladem je výrobní zařízení, jehoţ ţivotnost je 

dána počtem zhotovených výrobků. Nevýhodou dané metody je fakt, ţe zachycuje pouze 

fyzické opotřebení a nezohledňuje opotřebení morální. Odpis se v jednotlivých letech 

vypočítá vynásobením odpisového koeficientu a např. počtem výrobků vyrobených 

předmětným majetkem v daném roce. Odpisový koeficient je určen poměrem pořizovací ceny 

DHM a přepokládaným počtem kusů výrobků, který za svou ţivotnost můţe vyrobit: 

Odpisový koeficient =  
PC

PKVDV
 

kde: PC = pořizovací cena, PKVDV = počet kusů výrobků deklarovaných výrobcem. [14] 

Odpisy v jednotlivých letech se vypočtou vynásobením odpisového koeficientu a skutečného 

počtu výrobků v daném roce. [14] 

 

4.1.2 Odpisování z daňového pohledu 

Právní oporou daňového odpisování je ZDP (především § 26 aţ § 33), vymezující jeho 

jednotnou a závaznou úpravu, platnou pro všechny účetní jednotky. [31] Odpisováním se pro 

účely ZDP rozumí zahrnování odpisů z HM, evidovaného u poplatníka, který se vztahuje 

k zajištění zdanitelného příjmu, do nákladů k zajištění tohoto příjmu. [22] 

O daňových odpisech účetní jednotka neúčtuje a jejich výši vykazuje pouze v přiznání 

k dani z příjmů. Pouţití daňových odpisů jako poloţky sniţující základ daně z příjmů je pouze 

moţností, záleţí tedy jen na uváţení účetní jednotky, zda je v příslušném zdaňovacím období 

uplatní či nikoliv. ZDP však závazně stanovuje způsob odpisování. Společným znakem 

účetního a daňového odpisování je povinnost odpisovat HM maximálně do výše jeho 

(zvýšené) vstupní ceny, zaokrouhlovat odpisy na celé Kč nahoru a zákaz měnit zvolený 

způsob odpisování, bez ohledu na vývoj hospodaření či daňovou povinnost jednotky. [31] 

Účetní jednotka je oprávněna k daňovému odpisování, jsou-li splněny zákonné 

podmínky. Jednou z nich je nutnost, aby odpisovaný HM slouţil k dosahování, zajišťování 

a udrţování jejích zdanitelných příjmů.  



 

 

26 

 

Kdo má právo odpisovat HM stanovuje především § 28 ZDP, dle kterého toto právo 

náleţí především poplatníkům s vlastnickým právem k danému majetku, případně nájemci 

pronajatého HM u jím provedeného technického zhodnocení, za současné podmínky 

písemného souhlasu pronajímatele k odpisování. 

Při pořízení HM dodavatelským způsobem můţe být mezi smluvními stranami 

dohodnuta výhrada vlastnictví, kdy vlastnické právo přechází na kupujícího aţ po zaplacení 

kupní ceny HM. Tato výhrada nebrání zahájení účetního odpisování, zcela opačný je však 

daňový pohled, kde lze předmětný majetek začít odpisovat aţ po nabytí vlastnického práva. 

Aby bylo moţno majetek odpisovat, musí být uveden do stavu způsobilého obvyklému 

uţívání a zahrnut do obchodního majetku účetní jednotky. Ta má právo uplatnit daňový odpis 

v roční výši u HM, evidovaného ke konci příslušného zdaňovacího období. Polovinu ročního 

odpisu smí uplatnit, eviduje-li HM na počátku zdaňovacího období. Pokud účetní jednotka 

přeruší daňové odpisy při splnění zákonných podmínek, musí při dalším odpisovaní 

pokračovat tak, jako by k přerušení nedošlo. [31] 

HM se pro potřeby odpisování zatřídí v prvním roce odpisování do jedné z šesti 

odpisových skupin, uvedených v příloze č. 1 k ZDP (viz příloha). Obecně platí, ţe v 1. aţ 3. 

skupině je zařazen HM movitý, ve 4. aţ 6. skupině HM nemovitý. Stavební díla se zařazují do 

odpisových skupin dle hlavního účelu uţívání. [20] Není-li moţné HM zařadit do ţádné 

z uvedených skupin, pak platí, ţe nemovitý HM se zatřídí do 5. a movitý HM do 2. odpisové 

skupiny. Zatříděním HM do odpisové skupiny je dána jeho minimální doba odpisování.  

Následujícím krokem je rozhodnutí o způsobu odpisování HM. ZDP rozeznává 

rovnoměrné, zrychlené, věcné, časové a mimořádné odpisy a odpisy HM, vyuţívaného 

k výrobě elektřiny ze slunečního záření. [22] Účetní jednotka má moţnost volit pouze mezi 

odpisy rovnoměrnými a zrychlenými, její svobodná volba by však vţdy měla vycházet 

z uváţlivého rozhodnutí, protoţe zvolený způsob odpisování bude mít dopad na její základ 

daně z příjmů řadu zdaňovacích období. Pouţití odpisů speciálních a mimořádných je pevně 

zakotveno v ZDP. [31] 

Rovnoměrné odpisování přenáší postupně hodnotu HM do daňově účinných nákladů, 

[31] proto je vhodné pro účetní jednotky, které do budoucna předpokládají vyrovnaný VH. 

Hodnotu rovnoměrných daňových odpisů HM za zdaňovací období stanoví účetní jednotka ve 

výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby: [22] 

rovnoměrný odpis =  
VC ∗ ROS

100
  

kde: VC = vstupní cena, ROS = roční odpisová sazba v příslušném roce odpisování.[14] 
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Rovnoměrné daňové odpisy HM ze zvýšené vstupní ceny (zejména po provedení 

technického zhodnocení) za zdaňovací období vypočte účetní jednotka ve výši jedné setiny 

součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou 

vstupní cenu: [22] 

rovnoměrný odpis ze ZVC =  
ZVC ∗  ROSPZVC

100
 

kde: ZVC = zvýšená vstupní cena, ROSPZVC = roční odpisová sazba pro ZVC. [14] 

Maximální roční odpisové sazby pro odpisové skupiny (viz příloha) jsou definovány 

v ZDP. Dle vlastního uváţení můţe účetní jednotka, aţ na výjimky, pouţít i sazby niţší. [31] 

Účetní jednotka, je-li prvním vlastníkem HM zařazeného v odpisové skupině 1 aţ 3, 

má dle § 31 ZDP, aţ na výjimky, právo uplatnit v 1. roce odpisování vyšší roční odpis, 

nahrazující dnes jiţ zrušený, tzv. reinvestiční odpočet. [31] Maximální roční odpisové sazby 

při zvýšeném odpisu v 1. roce odpisování, platné pro rok 2013, jsou uvedeny v příloze. 

Další moţností, jak daňově odpisovat HM, jsou zrychlené daňové odpisy dle § 32 

ZDP, umoţňující v prvních letech odpisování odepsat vyšší částky neţ v letech následujících. 

Z tohoto důvodu je tato metoda vhodná především pro účetní jednotky vykazující v aktuálním 

zdaňovacím období vyšší daňový základ. [14] Jednotlivým odpisovým skupinám jsou 

přiřazeny 3 koeficienty (viz příloha) s tím, ţe ZDP neumoţňuje pouţít koeficienty niţší. 

Zrychlené odpisy HM v 1. roce odpisování stanoví účetní jednotka jako podíl jeho vstupní 

ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování, platného v 1. roce odpisování: [22]  

zrychlený odpis v 1. roce odpisování =  
VC

K1
 

kde: VC = vstupní cena, K1 = koeficient pro zrychlené odpisování v 1. roce. [14]  

V dalších letech odpisování vypočte účetní jednotka výši zrychlených odpisů HM jako 

podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro 

zrychlené odpisování a počtem let, po které byl jiţ HM odpisován: [22]  

zrychlené odpisy v následujících letech odpisování =  
2 ∗ ZC

K2 −  n 
 

kde: ZC = zůstatková cena, K2 = koeficient pro zrychlené odpisování pro následující roky, 

n = počet let, po které jiţ byl HM odpisován. [14] 

Odepisuje-li účetní jednotka HM zvýšený o jeho technické zhodnocení, určí výši 

odpisů v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny HM 

a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování, platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu, 

v dalších zdaňovacích obdobích pak jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny HM a rozdílu 
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mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou 

cenu a počtem let, po které byl HM odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny: [22] 

zrychlený odpis v roce zvýšení zůstatkové ceny =  
2 ∗ ZZC

K3
 

kde: ZZC = zvýšená zůstatková cena, K3 = koeficient zrychleného odpisování pro ZZC, [14] 

zrychlené odpisy v dalších letech po zvýšení zůstatkové ceny =  
2 ∗ ZZC

K3 −  n 
 

kde: ZZC = zvýšená zůstatková cena, K3 = koeficient zrychleného odpisování pro ZZC, 

n = počet let, po které jiţ byl HM odpisován ze ZZC zvýšené zůstatkové ceny. [14]  

Na HM, uvedený v § 30 odst. 4 aţ 9 a § 30b ZDP (např. šablony) se vztahují věcné 

a časové odpisy. Jejich uplatnění je ZDP přesně definováno, bez moţnosti volby ze strany 

účetní jednotky. [31] Odpisy se stanoví s přesností na dny nebo na měsíce, počínaje 

následujícím měsícem po dni, kdy byly splněny podmínky pro odpisování, s tím, ţe je nelze 

přerušit. [22] 

 

4.1.2.1 Komponentní metoda odpisování z daňového pohledu 

Zavedení moţnosti pouţití metody komponentního odpisování pro účetní jednotky je 

pouze účetní záleţitostí. ZDP metodu komponentního odpisování neakceptuje, na HM pohlíţí 

jako na jeden celek a nepřipouští jeho rozdělení na jednotlivé komponenty v návaznosti na 

jejich významnost a rozdílnou dobu pouţitelnosti. Na uvedenou změnu reagoval ZDP pouze 

v § 23 odst. 2, kde je přímo uvedeno, ţe pro zjištění základu daně z příjmů u poplatníků, kteří 

odpisují HM metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících 

účetnictví, se vychází z VH bez vlivu této účetní metody odpisování.  

Pro účetní jednotku to znamená, ţe pokud zvolí pro určitý HM metodu 

komponentního odpisování, bude se jednat jen o účetní problematiku a pro účely zjištění 

svého základu daně z příjmů je povinna postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nevyuţívala. 

V rámci výpočtu své daňové povinnosti musí upravit vykázaný VH o veškeré vlivy, které 

vznikly v důsledku pouţití této účetní metody. Z pohledu daňových odpisů nedošlo, 

v souvislosti se zavedením moţnosti poţívat komponentní přístup k odpisování pro účely 

účetních odpisů, k ţádné změně a HM je daňově odpisován standardním způsobem jako celek 

v souladu s § 26 aţ 33 ZDP. 

Hlavním důvodem neakceptování účetní metody komponentního odpisování HM pro 

stanovení základu daně z příjmů je dle důvodové zprávy vydané k novele zákona č. 346/2010 

Sb., o daních z příjmů zejména skutečnost, ţe tato metoda byla do účetnictví zavedena hlavně 
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z důvodu věrnějšího a poctivějšího zobrazení uţívání HM v závislosti na různé době 

pouţitelnosti jednotlivých komponent, kdeţto daňové odpisování je stanoveno s ohledem na 

fiskální dopad do státního rozpočtu a nijak nezohledňuje dobu pouţitelnosti HM. Dalším 

důvodem je, ţe komponenty nelze objektivně zařadit do příslušných odpisových skupin. 

V rámci účetní závěrky a sestavení daňového přiznání k dani z příjmů musí účetní 

jednotka pamatovat na moţné úpravy. Samozřejmostí je zohlednění rozdílu mezi daňovými 

odpisy HM jako celku a účetními odpisy DHM, vypočtenými metodou komponentního 

odpisování, v rámci úpravy VH.  

Vymění-li účetní jednotka v průběhu zdaňovacího období určitou komponentu a tato 

výměna bude mít charakter opravy, která z účetního hlediska představuje sníţení ceny HM 

o hodnotu vyřazované komponenty a zvýšení o hodnotu nově zařazované komponenty, pak 

z daňového pohledu musí na tuto výměnu nahlíţet jako na jednorázový, daňově uznatelný 

náklad, na který má zároveň právo vytvářet daňově uznatelnou rezervu na opravu HM 

v souladu se Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách (dále jen zákon o rezervách). 

Bude-li výměna komponenty splňovat kritéria technického zhodnocení, projeví se 

v účetnictví sníţením ceny HM o výši vyřazované komponenty a zvýšením o výši nově 

zařazované komponenty, daňově bude ale uplatňována prostřednictvím daňových odpisů ze 

zvýšené vstupní, případně zůstatkové ceny. 

Dalším úkonem, u kterého musí účetní jednotka pamatovat na nutnost rozdílných 

přístupů z účetního a daňového hlediska, jsou generální opravy. Účetně se můţe jednat 

o samostatně odpisovanou komponentu do doby provedení další předpokládané opravy, 

z pohledu ZDP však nejde o odpisovaný HM, ale o jednorázový, daňově účinný náklad, jehoţ 

hodnota sníţí základ daně z příjmů účetní jednotky za předmětné zdaňovací období. 

Pro účetní jednotku představuje tedy zmiňovaný daňový přístup stejný postoj 

k identifikaci zásahů do HM jako před zavedením moţnosti komponentního odpisování ve 

smyslu rozlišování pohledu na opravy a technické zhodnocení, bez vlivu na pouţívání účetní 

metody komponentního odpisování HM. Vzniklá situace sebou přináší na jedné straně 

věrnější způsob zobrazení hospodářské a majetkové situace účetní jednotky, na druhé straně 

však pro ni znamená zvýšenou administrativní zátěţ. 

 

4.2 Odpisování z pohledu IFRS 

Odpisování DHM z pohledu IRFS vychází z principu, ţe odpisy by měly být 

alokovány do nákladů účetní jednotky v souladu s dodrţováním zásady přiřazování nákladů 
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k výnosům, tedy s tím, jak daný majetek přispívá k vytváření trţeb v daném účetním období. 

Odpisy jsou zachyceny ve VH účetní jednotky v podobě nákladů, popřípadě mohou být 

součástí ocenění jiného vyráběného aktiva. 

Obecná pravidla pro odpisování DHM upravuje IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. 

Podle uvedeného standardu se odpisuje veškerý majetek, který svou podstatou naplňuje 

vymezení předmětných aktiv. Výjimkou jsou pozemky, které se obvykle neodpisují, jelikoţ 

ve většině případů není moţné určit jejich dobu pouţitelnosti vzhledem k tomu, ţe neztrácejí 

hodnotu uţíváním. Pokud dobu pouţitelnosti stanovit lze, je pozemek odpisován. 

Výše odpisů DHM v jednotlivých obdobích závisí na pořizovacích nákladech a na 

stanovené zbytkové hodnotě majetku, na jeho délce pouţívání, určené v závislosti na čase 

nebo výkonnosti a na zvolené metodě odpisování. Při výpočtu odpisů vychází účetní jednotka 

z odepisovatelné částky, tedy z pořizovacích nákladů aktiva sníţených o zbytkovou hodnotu. 

Tu lze definovat jako odhadovanou, neodepisovanou částku, kterou by účetní jednotka 

v současnosti získala při vyřazení aktiva po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících 

s vyřazením, pokud by aktivum jiţ bylo vzhledem ke svému stáří a stavu na konci očekávané 

doby pouţitelnosti. Zbytková hodnota aktiva můţe být v určitých případech zvýšena na účetní 

hodnotu aktiva, popřípadě ji můţe i přesáhnout. Dojde-li k takové situaci, přestane účetní 

jednotka, v souladu se standardem IAS 16, daný majetek odpisovat aţ do doby, kdy zbytková 

hodnota následně klesne pod účetní hodnotu aktiva. [7] Pokud zbytková hodnota nedosahuje 

významné hodnoty, nemusí ji účetní jednotka při výpočtu odpisů zohledňovat, tzn., ţe 

odepisovatelná částka je na úrovni pořizovacích nákladů. 

Doba ţivotnosti DHM je definována s ohledem na jeho očekávanou funkčnost. 

Standard doporučuje, aby účetní jednotka stanovila dobu pouţitelnosti kratší neţ odhadnutou 

dobu ţivotnosti, z důvodu zásady opatrnosti. Při odhadu předpokládané doby pouţitelnosti 

DHM je nutné zohledňovat určité faktory: 

 fyzické opotřebení, závislé na kvalitě a způsobu pouţití; 

 morální opotřebení, odhadované na základě dostupných informací o očekávaném 

vývoji technického pokroku v daném oboru; 

 další faktory, omezující dobu pouţívání aktiva (např. v důsledku právních norem). [1] 

Zbytkovou hodnotu společně s dobou pouţitelnosti musí účetní jednotka pravidelně 

revidovat a upravovat o zjištěné významné odchylky, minimálně na konci kaţdého účetního 

období. Pravidla pro určení zbytkové hodnoty a doby pouţitelnosti by měla být součástí 

účetních pravidel jednotky. 
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Odpisování DHM je zahájeno okamţikem, kdy je majetek způsobilý k zamýšlenému 

způsobu uţívání, tedy tehdy, kdy je v provozuschopném stavu na místě určení. Jeho ukončení 

nastane buď ke dni, kdy je DHM klasifikován jako drţený pro prodej dle IFRS 5, nebo ke dni 

jeho pozbytí, podle toho, která ze situací nastane dříve. K pozbytí majetku dochází např. 

prodejem nebo likvidací. V situaci, kdy účetní jednotka přestane aktivum dočasně vyuţívat, 

není z tohoto důvodu oprávněná přerušit jeho odpisování, jedině ţe by bylo jiţ úplně 

odepsáno. Pokud však pouţívá výkonové odpisování, můţe být výše odpisů nulová, není-li 

DHM vyuţíván k výrobě. 

V pravomoci účetní jednotky je volba metody odpisování. Ta by měla být zvolena tak, 

aby u kaţdého DHM odráţela očekávaný způsob, kterým budou jeho budoucí ekonomické 

uţitky spotřebovávány po dobu jeho pouţitelnosti. [7] Zvolenou metodu pak pouţívá 

v jednotlivých účetních obdobích, nedojde-li ke změně v očekávaném způsobu spotřeby 

ekonomických uţitků. Při odpisování můţe účetní jednotka vyuţít lineární metodu, metodu 

zmenšujícího se základu (zrychlenou metodu – DDB, SYD) a výkonovou metodu. [11] 

Zvolená metoda odpisování DHM by měla být pravidelně prověřována, nejméně jednou ročně 

při sestavování roční závěrky. Pokud účetní jednotka zjistí významné změny v očekávaném 

rozloţení spotřeby budoucích ekonomických uţitků z daného majetku, upraví metodu 

odpisování tak, aby odráţela změněné rozloţení uţitků. [17] Příslušná úprava odpisů nesmí 

zasahovat do minulých účetních období, standard IAS 16 připouští pouze změnu odpisů 

v aktuálním a budoucím období, provedenou v souladu s IAS 8. 

 

4.2.1 Časová metoda odpisování  

Lineární způsob odpisování patří k odpisovým metodám zaloţeným na čase. 

Představuje v praxi nejčastěji pouţívanou metodu, spočívající v rozpouštění konstantní částky 

v průběhu doby pouţitelnosti DHM do nákladů, pokud nedojde ke změně zbytkové hodnoty. 

Roční odpisy lze vyjádřit podle vzorce: 

O =  
PC − ZBH

t
 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, ZBH = zbytková hodnota, t = doba 

pouţitelnosti majetku. [1] 

K metodám zaloţeným na čase patří i metoda zmenšujícího se základu, spočívající 

v zatěţování nákladů účetní jednotky postupně klesajícími částkami odpisů v průběhu doby 
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pouţitelnosti DHM, coţ umoţňuje odpisovat majetek rychleji v počátečních letech. Odpis se 

vypočte jako násobek konstantního procenta a aktuální zůstatkové ceny: 

s = 1 −   
ZBH

PC
 

n

, roční odpis = ZC ∗ s 

kde: s = roční odpisová sazba, ZBH = zbytková hodnota, PC = pořizovací cena, 

ZC = zůstatková cena. [1]  

Nevýhodou uvedeného postupu je, ţe zbytková hodnota musí být nenulová a pokles odpisů je 

příliš prudký. [1] 

Z důvodu výše uvedených nevýhod je předmětný způsob odpisování často nahrazován 

zjednodušenou, ze skupiny zmenšujícího se základu nejpouţívanější metodou DDB (double 

declining balance method - několikanásobný lineární odpis), kdy je odpisové procento 

stanoveno ve výši dvojnásobku původní lineární sazby: 

O1 = PC ∗  2 ∗ s  , O2 = ZC ∗ (2 ∗ s) 

kde: O1 = výše ročního odpisu v 1. roce odpisování, O2 = výše ročního odpisu v následujících 

letech odpisování, s = roční odpisová sazba, PC = pořizovací cena, ZC = zůstatková cena. [1] 

Výhodou metody DDB je bezesporu její jednoduchost a moţnost volit procentem degresi 

odpisů, nevýhodou je, ţe v posledním roce odpisování není moţné předmětný DHM odepsat 

do nulové hodnoty. Vţdy zůstane určitá, neodepsaná část, která je připočtena k odpisu 

v posledním roce. [1] 

Metoda sumace čísel SYD (sum of the years digits) je zaloţena na stanovení 

proměnlivého procenta odpisu z pevného základu (PC sníţené o ZBH): 

O =  PC − ZBH ∗  
t + 1 − i

t ∗ (t + 1)
2  

 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, ZBH = zbytková hodnota, t = doba 

odpisování, i = rok odpisování. [1] 

 

4.2.2 Výkonová metoda odpisování  

Metoda výkonových odpisů představuje odpisy zaloţené na předpokládaném uţití 

DHM, nebo na jeho výkonu: 

O =  PC − ZBH ∗  
výkon v daném roce

celkový výkon
 

kde: O = výše ročního odpisu, PC = pořizovací cena, ZBH = zbytková hodnota. [1] 
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Pouţití výkonových odpisů je vhodné u strojů a zařízení, pokud je jejich budoucí 

přínos přímo úměrný jejich očekávanému výkonu a pokud lze odhadnout celkový očekávaný 

objem výkonů v průběhu jeho pouţívání. [1] 

 

4.2.3 Komponentní metoda odpisování 

Předlohou pro zavedení komponentní metody odpisování v rámci české účetní 

legislativy jsou IFRS, konkrétně IAS 16. Zásadním rozdílem mezi komponentním 

odpisováním z pohledu IFRS a českých předpisů je skutečnost, ţe standard IAS 16 

v odstavci 43 ukládá účetním jednotkám jednoznačnou povinnost, nikoliv moţnost, 

rozdělovat pro účely odpisování DHM na jednotlivé části, jejichţ pořizovací náklady jsou 

významné v poměru k celkovým pořizovacím nákladům předmětného aktiva. 

Účetní jednotka je tedy v rámci IFRS povinna pouţívat komponentní způsob 

odpisování, skládá-li se DHM z více významných, samostatných částí s rozdílnou dobou 

pouţitelnosti. Ty musí být jednotlivě oceněny, musí být určena jejich ţivotnost a následně 

musí být také samostatně vykazovány a odpisovány. Odpisuje-li účetní jednotka některé 

komponenty samostatně, odpisuje samostatně také zbytek předmětného aktiva, který se skládá 

ze samostatně nevýznamných komponent. Typickým příkladem rozdělení majetku je 

rozdělení strojního zařízení na jednotlivé významné díly, u nichţ se předpokládá výrazně 

odlišná (zpravidla kratší) ţivotnost, neţ jaká je u strojního zařízení a zároveň tvoří 

významnou část jeho hodnoty tak, aby zmiňované části splňovaly definici komponenty (např. 

motor u stroje, který bude s velkou pravděpodobností potřeba obnovit dříve neţ samotný 

stroj, z důvodu větší zátěţe). Mají-li komponenty stejnou dobu pouţitelnosti i metodu 

odpisování, mohou být pro účely stanovení výše odpisů seskupeny. Stanovená metoda 

odpisování jednotlivých komponent musí odráţet jejich skutečné ekonomické výhody, které 

je moţné předpokládat v rámci jejich spotřeby během reprodukčního cyklu. [2] 

Standard IAS 16 na druhou stranu umoţňuje, pro zefektivnění sledování 

dlouhodobých aktiv, agregovat poloţky stejného technicko-ekonomického určení, které 

nejsou významné. Tyto poloţky jsou pak sledovány a odpisovány jako jeden celek. [1] 

Určité části DHM mohou být po uplynutí doby jejich pouţitelnosti, popř. po vyrobení 

daného mnoţství výrobku, vyměněny. V tomto případě účetní jednotka zahrne do hodnoty 

předmětného majetku pořizovací náklady spojené s náhradou komponenty a zároveň odepíše 

eventuální zůstatkovou cenu nahrazované komponenty. 



 

 

34 

 

Cílem povinného komponentního odpisování je respektování principu přiřazování 

nákladů k výnosům a alokace pořizovací ceny DHM do jednotlivých účetních období 

prostřednictvím odpisů. [1] Výhodou je bezesporu dosaţení vyšší objektivity při zobrazení 

opotřebení rozdílných sloţek dlouhodobého aktiva. 

 

4.3 Zásadní rozdíly mezi českou legislativou a IFRS 

Česká účetní legislativa, v rámci procesu sbliţování s principy pouţívanými v IFRS, 

zavedla do účetnictví v oblasti odpisování výrazné změny. I přesto, ţe se při jejich 

implementaci vycházelo z IFRS, existují mezi oběma systémy nezanedbatelné rozdíly. 

První změnou je zavedení předpokládané zbytkové hodnoty DHM. Podle českých 

účetních předpisů je zůstatková cena DHM po dokončení odpisování rovna kladné zbytkové 

hodnotě, za předpokladu, ţe si účetní jednotka tuto alternativu dobrovolně zvolí. IFRS však 

povaţuje zavedení zbytkové hodnoty majetku za povinnost. V návaznosti na uvedenou 

skutečnost definuje IFRS odepisovatelnou částku, která se rovná rozdílu pořizovacích nákladů 

majetku a jeho zbytkové hodnoty. Je-li výše zbytkové hodnoty majetku v praxi nepatrná, 

povaţuje se při výpočtu odepisovatelné částky za bezvýznamnou. Pravidla IFRS vyţadují, 

aby účetní jednotka pravidelně, minimálně při účetní závěrce, prověřila aktuálnost výše 

zbytkové hodnoty včetně doby pouţitelnosti majetku. Tento poţadavek není v české účetní 

legislativě obsaţen, účetní jednotky tak mohou činit dobrovolně. 

Další, podstatnou odlišností je oblast komponentního přístupu k odpisování DHM. 

Zatímco standard IAS 16 jednoznačně poţaduje, aby byla kaţdá, hodnotově významná 

poloţka DHM s rozdílnou dobou pouţívání samostatně odpisována, stávající úprava českých 

předpisů hovoří pouze o moţnosti uplatnění této metody. Zmíněná dobrovolnost však vnáší 

do české účetní legislativy značné rozpory. Vyhláška č. 500/2002 Sb. říká, ţe komponentní 

přístup by měl být pouţíván s ohledem na věrný a poctivý obraz účetnictví, zákon o účetnictví 

přímo poţaduje, aby bylo účetnictví vedeno tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Rozpor lze nalézt v tom, ţe 

zatímco zákon o účetnictví jednoznačně definuje povinnost respektovat věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. ji pouze doporučuje, čímţ umoţňuje, aby ji 

účetní jednotky nerespektovaly, pokud se tak rozhodnou. 

V rámci IFRS se na případné následné výdaje (opravy či technické zhodnocení) 

v případě, ţe zvyšují výkonnost DHM a na generální opravy pohlíţí jako na komponentu, 

která je postupně odpisována do nákladů účetní jednotky. Z pohledu českého účetnictví je 
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nutno rozlišovat, zda se jedná o opravu či technické zhodnocení majetku. V návaznosti na 

uvedené musí účetní jednotka přistupovat k těmto výdajům ve smyslu jednorázového nákladu 

či zvýšení vstupní ceny předmětného DHM a jeho následného odpisování ze zvýšené vstupní 

ceny. České předpisy v souvislosti s opravou DHM umoţňují účetním jednotkám vytvářet 

rezervy na jeho případné opravy, IFRS toto nepřipouští. Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe 

pokud se účetní jednotka v rámci českého účetnictví rozhodne pouţívat komponentní metodu 

odpisování, potřeba vytvářet rezervu na opravu DHM z účetního hlediska odpadá, protoţe 

nová komponenta nezatěţuje náklady jednorázově, ale postupně prostřednictvím odpisů. 

Důvodem její tvorby je však často snaha účetní jednotky sníţit základ daně z příjmů. Pokud 

tedy bude účetní jednotka uplatňovat komponentní přístup k odpisování DHM a současně 

bude vytvářet rezervy na jeho opravu z důvodu sníţení svého základu daně z příjmů, pak 

o této rezervě nebude v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. účtovat. 

Mají-li jednotlivé komponenty stejnou dobu pouţitelnosti i metodu odpisování, mohou 

být dle IFRS pro účely stanovení výše odpisů seskupeny, česká legislativa tuto alternativu 

nepřipouští. 

Při podrobném studiu obou systémů je moţné identifikovat i další rozdíly. Pro určení 

existence aktiva není z pohledu IFRS podstatné vlastnictví účetní jednotky k majetku, na 

rozdíl od českých předpisů, v rámci kterých je vlastnické či jiné právo k majetku, aţ na 

výjimky, podmínkou pro jeho následné odpisování. 

Pro uvedení DHM do uţívání je podle českého zákonodárství potřeba splnit veškeré 

zákonné poţadavky, spojené s jeho pouţíváním (ve smyslu „fyzických“ poţadavků), zatímco 

IFRS vyţaduje, aby byl majetek připraven k zamýšlenému pouţití („ekonomické“ 

poţadavky). To sebou přináší další rozdíly, např. rozlišnou výši odepisovatelné částky 

a v návaznosti na to i různou výši odpisů. 

Účetní jednotka si můţe v rámci českého účetnictví zvolit libovolnou metodu 

odpisování DHM (v praxi často na úrovni daňových odpisů z důvodu zjednodušení evidence 

a následných nutných úprav pro účely stanovení základu daně z příjmů). Podle zásad IFRS 

musí být vţdy zvolena metoda odpisování na základě věrného zobrazení průběhu spotřeby 

prospěchů z majetku. Není-li DHM účetní jednotkou aktivně vyuţíván, nedochází z pohledu 

IFRS k přerušení odpisů, na rozdíl od českých předpisů. Uvedené systémy vykazují také 

rozdílný pohled na odpisování pozemku, kdy ho za určitých podmínek IFRS připouští, české 

předpisy však nikoliv.  
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5 Zavedení komponentní metody odpisování ve vybrané společnosti  

Obsah následujících kapitol diplomové práce věnuji návrhu komponentní metody 

odpisování vybraného druhu DHM, včetně jeho srovnání se současným stavem. Dopady 

zavedení komponentního přístupu do českého účetnictví přiblíţím v prostředí strojírenské 

společnosti, kterou z důvodu jejího poţadavku na zachování anonymity, označuji v rámci své 

práce jako společnost XY. 

 

5.1 Charakteristika vybrané společnosti  

Akciová společnost XY je jednou ze zhruba třiceti firem, náleţících do jedné 

z nejvýznamnějších českých strojírenských skupin, vyznačujících se silnou pozicí ve 

vybraných oborech strojírenské produkce, v rámci které disponuje rozsáhlou, unikátní 

a moderní výrobní základnou, včetně know-how zaloţeném na výzkumu a vývoji. Skupina se 

zabývá výrobou oceli a dodávkami těţkých ocelových odlitků a zařízení oceláren. 

Rozhodujícím předmětem její činnosti je výroba, obchod a sluţby ve strojírenství a zkoušky 

tlakových, plynových, zdvihacích a elektrických zařízení. K jejím specifikům patří realizace 

dodávek velkých investičních celků na celém území ČR i v zahraničí. V současné době se 

zaměřuje na tradiční výrobu sériových produktů, informační technologie, rozvíjení 

specializovaných engineeringových oborů, nanotechnologii a green technology. Aktivně 

pracuje na projektu přechodu pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon 

stlačeným zemním plynem. Skupina má vysoký podíl na světovém trhu v oblasti speciálních 

zalomených hřídelí, je evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví s moderní výrobní 

linkou. Její podnikání je zaloţeno na inovacích a přidané hodnotě sluţeb, spolupracuje 

s vysokými školami i akademickou sférou. [25] Jednou z nejmodernějších firem skupiny je 

společnost XY.  

Tuzemská strojírenská společnost XY byla zaloţena v roce 2007 svou mateřskou 

společností, která se 100 % podílí na jejím základním kapitálu zapsaném v obchodním 

rejstříku ve výši 230 mil. Kč, jde tedy o ryze české vlastnictví. 

Svým zaměřením patří společnost XY mezi silné, inovativní průmyslové společnosti. 

Pozornost zaměřuje na oblast výroby a hutního zpracování ţeleza, drahých a neţelezných 

kovů a jejich slitin, kovářství a podkovářství, zámečnictví, nástrojářství, výzkumu a vývoje 

v oblasti přírodních a technických věd. Ke své činnosti vyuţívá svými parametry i výkonností 

zcela unikátní strojírenskou technologii v rámci České republiky i v evropském měřítku. [26] 
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Účelem jejího zaloţení bylo zpracování projektu výroby výkovků, jeho realizace, 

uvedení do provozu a následného provozování. Tento projekt byl zaměřen na realizaci 

ojedinělé technologické linky pro volné kování, skládající se ze souborů po sobě 

technologicky navazujících částí, kterými jsou ohřev vsázky, kování, dělení, tepelné 

zpracování, rovnání, nedestruktivní a mechanické zkoušení a úprava a expedice. [30]  

Od samotného zaloţení byla hlavní činnost společnosti XY zaměřena na realizaci 

předmětného projektu. V roce 2011 bylo v návaznosti na jeho úspěšné završení dosaţeno 

v rámci skupiny značného zvýšení výroby oceli a tím i podstatného sníţení fixních nákladů, 

došlo k výraznému kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu kupředu v nabízeném 

sortimentu. [26] Od roku 2007 aţ do 2010 nevykazovala společnost XY ţádnou výrobní 

činnost, své aktivní podnikání zahájila aţ v průběhu roku 2011. 

 

5.1.1 Základní informace o vybrané společnosti  

V rámci představení společnosti XY jsou níţe uvedeny stručné ekonomické 

informace, týkající se hospodaření v letech 2010 aţ 2012, pro porovnání její postupné 

progrese. Pro provedení následujících analýz jsou pouţity informace a data z výročních zpráv 

společnosti XY z roku 2010 a 2011 a z účetních výkazů roku 2012, které byly zpracovány 

ještě před dokončením mé diplomové práce. Výroční zpráva z 2012 nemohla být pro účely 

této práce pouţita z důvodu jejího nezveřejnění v období, kdy byla uvedená data 

zpracovávána. 

Rok 2010 byl zaměřen na splnění veškerých podmínek pro úspěšnou realizaci 

popisované investice a její uvedení do provozu v roce 2011. V průběhu roku byla úspěšně 

realizována všechna výběrová řízení a s jejich vítězi byly uzavřeny obchodní smlouvy na 

dodávky strojního zařízení. Základními zdroji pro investování byl základní kapitál, který byl 

postupně navýšen na konečných 230 mil. Kč, spolu s investičním úvěrem Komerční banky 

a investiční podporou získanou prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. Přírůstky 

nedokončeného DHM byly představovány výstavbou komplexu technologické linky pro 

strojírenskou výrobu, která započala v druhé polovině roku. [30] 

V tomto roce vytvořila společnost XY ztrátu ve výši 2 684 tis. Kč z důvodu doposud 

nezahájené aktivní podnikatelské činnosti.  
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Tabulka č. 1 – Základní informace o společnosti XY za rok 2010 v tis. Kč 

Základní informace o společnosti XY za rok 2010 

základní kapitál 230 000 

aktiva celkem 384 459 

nedokončený DHM 138 498 

zálohy na DHM  114 359 

výsledek hospodaření -2 684 

odpisy DHM 0 

rezervy na opravy DHM 0 

počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rok 2011 byl pro společnost XY ve znamení investování a výstavby technologických 

zařízení v rámci výše uvedeného projektu. V první polovině roku 2011 započaly dodávky 

vlastních technologických zařízení, byla zahájena montáţ technologie, která vyvrcholila 

v říjnu 2011. Klíčovou záleţitostí pro společnost XY byla v tomto roce realizace investic 

s cílem plného zprovoznění komplexu technologické linky a spuštění jejího zkušebního 

provozu.  

Výše investic dosáhla zhruba 85 % hodnoty projektu s tím, ţe jeho zbývající část ve 

výši 15 % byla realizována počátkem roku 2012. V roce 2011 byly dosmlouvány dodávky 

všech zbylých technologických uzlů s niţší náročností na dodací termíny. 

V rámci celého roku byl do uţívání zařazen pouze jeden kus DHM - mycí stroj 

v hodnotě 245 tis. Kč. Účetní ani daňové odpisování DHM nebylo zahájeno.  

V posledním čtvrtletí realizovala společnost XY své první trţby za prodej výkovků, 

v rámci svého sortimentního portfolia, na britský trh. Vlivem pouze testovacího provozu 

zmiňovaného technologického zařízení vytvořila společnost XY v tomto roce ztrátu, 

způsobenou především náklady na spotřebu materiálu, energií a mzdových prostředků. [30]  
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Tabulka č. 2 – Základní informace o společnosti XY za rok 2011 v tis. Kč 

Základní informace o společnosti XY za rok 2011 

základní kapitál 230 000 

aktiva celkem 1 102 047 

DHM 245 

z toho  

samostatné movité věci a zařízení 245 

nedokončený DHM 645 751 

zálohy na DHM  241 126 

výsledek hospodaření -38 139 

odpisy DHM 0 

rezervy na opravy DHM 0 

počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 35 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Rok 2012 byl pro společnost XY rokem jejího dalšího rozvoje. Byla proinvestována 

zbývající část projektu ve výši cca 15 %, pokračoval náběh výroby technologické linky včetně 

navazujících technologií. V průběhu roku 2012 bylo vykováno přibliţně 20 000 tun materiálu 

na finální výrobky v podobě tyčí a bloků. Převáţná část výroby směřovala na export do Velké 

Británie, Německa a USA. Cílová produkce linky je odhadována na 100 000 tun kovaných 

výrobků ročně a dle předpokladu společnosti XY jí má být dosaţeno do roku 2015. 

Od ledna 2012 byl DHM průběţně zařazován do uţívání v celkovém ročním objemu 

909 926 tis. Kč. Zatřídění DHM a stanovení sazeb účetních odpisů bylo provedeno v souladu 

s odpisovým plánem skupiny (viz příloha). Daňové odpisy vycházely z předmětných 

ustanovení ZDP. [29] 

Celková hodnota trţeb činila 883 038 tis. Kč, z toho trţby za provedené výkony 

dosáhly částky 558 984 tis. Kč. Za rok 2012 vykázala společnost XY ztrátu ve 

výši 198 767 tis. Kč. Největší podíl na celkových nákladech činily náklady za spotřebu 

materiálu - 45 %, prodané zboţí – 23 % a ostatní sluţby – 13,5 %, odpisy DHM dosáhly 

výše 2,5 %. [28]   
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Tabulka č. 3 – Základní informace o společnosti XY za rok 2012 v tis. Kč 

Základní informace o společnosti XY za rok 2012 

základní kapitál 230 000 

aktiva celkem 1 395 429 

DHM 910 171 

z toho  

budovy a stavby 40 480 

samostatné movité věci a zařízení 869 691 

nedokončený DHM 71 975 

zálohy na DHM  29 544 

výsledek hospodaření -198 767 

odpisy DHM 26 738 

rezervy na opravy DHM 0 

počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 72  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

5.1.1.1 Účetní metody vybrané společnosti  

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavována v souladu se 

zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro 

podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady platné v rámci celé skupiny, a to 

především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 

zásadu opatrnosti a předpokladu schopnosti společnosti XY pokračovat ve svých 

aktivitách. [30] 

 

5.1.1.1.1 Zásady pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

DHM se rozumí majetek s oceněním vyšším neţ 40 000 Kč v jednotlivém případě, 

s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok, při respektování principu významnosti a věrného 

a poctivého zobrazení majetku. DHM jsou téţ stavby a pozemky bez ohledu na výši jejich 
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ocenění. DHM se oceňuje pořizovací cenou, zahrnující cenu pořízení, náklady na montáţ, 

dopravu a clo, včetně nákladů s pořízením souvisejících. Součástí ocenění jsou také úroky 

z investičních úvěrů a další finanční náklady účelově vynaloţené na získání zdrojů pro 

pořízení DHM do doby jeho zařazení do pouţívání. DHM vytvořený vlastní činností je 

zařazen do uţívání v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové 

náklady a výrobní reţijní náklady, bez vlivu správní reţie a odbytových nákladů. DHM 

nabytý bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Převýší-li technické zhodnocení 

u jednotlivého DHM v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje jeho pořizovací 

cenu. [30] 

DHM se odpisuje v souladu s odpisovým plánem skupiny prostřednictvím účetních 

odpisů, maximálně do výše jeho ocenění v účetnictví. Účetní odpisy vyjadřují ekonomické 

opotřebení odpisovaného DHM. Na jejich základě zajišťuje společnost XY ekonomicky 

racionální míru opotřebení DHM vzhledem k předpokládané ekonomické ţivotnosti majetku. 

Účetní odpisy stanovuje společnost ze vstupní ceny, kterou je DHM oceněn v účetnictví. [27] 

Výjimky v pouţití sazeb účetních odpisů, stanovených odpisovým plánem, jsou ve 

společnosti XY povoleny pouze v odůvodněných případech (např. specifické technické 

parametry DHM, intenzita jeho vyuţívání). Sazby účetních odpisů odlišné od standardních 

sazeb se pouţijí zejména pro následující případy:  

 zařazení staršího DHM do pouţívání - při stanovení odpisové sazby se pouţije tzv. 

předpokládaná zbytková doba ekonomické ţivotnosti v létech, tedy doba, po kterou se 

předpokládá uţívání majetku do jeho plného opotřebení. V tomto případě se odpisová sazba 

stanoví dle následujícího vzorce:  

odpisová sazba % = 100 / zbytková odpisová doba v létech; 

 zjištění významné odchylky mezi mírou ekonomického a fyzického opotřebení; 

srovnává se zbylá doba odpisování s očekávanou dobou uţívání do likvidace. Odpisová sazba 

se stanoví obdobným způsobem jako v případě staršího DHM: 

% ekonomického opotřebení = oprávky / pořizovací cena * 100; 

 majetek v rezervě – jedná se o DHM, slouţící k zajištění nutné rezervy, náhradních 

výkonů apod., jehoţ vyuţití se předpokládá pouze na základě vyvolaných okolností; 

 majetek zakonzervovaný z důvodu nevyuţitých a nevyţadovaných výrobních kapacit, 

např. z důvodu poklesu poptávky na trhu. DHM slouţící pro zajištění budoucích výkonů je 

obvykle uveden do stavu tzv. výrobního klidu, kdy je odůvodněné přerušit jeho odpisování, 

popřípadě sníţit odpisovou sazbu na úroveň tzv. morální amortizace. 
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K povinnosti společnosti patří ověření správnosti stanovených nestandardních sazeb 

odpisování v rámci inventarizace majetku. [27] 

Účetní odpisování zahájí společnost XY od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém 

je DHM zařazen do uţívání s výjimkou DHM zařazeného do uţívání, převzatého jako 

nepeněţitý vklad od společníka, kdy je odpisování zahájeno jiţ v měsíci převzetí vkladu, je-li 

tento vklad realizován k 1. dni daného měsíce. Provede-li společnost XY technické 

zhodnocení DHM, stanoví nový účetní odpis ze zvýšené pořizovací ceny, a to v měsíci, kdy 

došlo ke zvýšení pořizovací ceny DHM, po zařazení technického zhodnocení do pouţívání. 

Účetní odpisování DHM ukončí společnost XY v měsíci, ve kterém účetní odpisy dosáhnou 

výše jeho pořizovací ceny, tedy pokud bude jeho zůstatková cena nulová, popřípadě v měsíci 

vyřazení DHM z evidence (např. v případě likvidace, škody, daru apod.). Je-li odpisovaný 

DHM  prodán, je účetní odpisování ukončeno v měsíci, který předchází měsíci prodeje. [27] 

V případě zjištění významné odchylky v předpokládané době technické ţivotnosti 

a zbytkové doby odpisování je společnost XY oprávněna provést jednorázový, mimořádný 

odpis. Konkrétním příkladem je zjištění trvalého sníţení účetní hodnoty DHM za účelem 

věrného zobrazení majetku v účetnictví. Zároveň je jí umoţněno, v oprávněných případech, 

provést jednorázovou korekci (sníţení) účetních odpisů běţného roku. [27] 

Společnost XY je oprávněná tvořit k DHM opravné poloţky, vyjadřující dočasné 

sníţení účetní hodnoty DHM, a to maximálně do výše jeho zůstatkové ceny. Jsou-li opravné 

poloţky vytvořeny ve výši 100 % účetní zůstatkové ceny, společnost XY účetní odpisování 

přeruší. Pokud je DHM, u kterého byla dočasně sníţena cena opravnou poloţkou odpisován, 

musí společnost XY sníţit opravné poloţky o vyúčtovaný odpis tak, aby hodnota opravné 

poloţky byla maximálně do výše zůstatkové ceny DHM. [27] 

Daňové odpisy DHM jsou upraveny ZDP. Kritériem pro rozhodování společnosti XY 

o uplatnění druhu daňového odpisování a o přerušení daňových odpisů je daňová 

optimalizace, tzn. takový postup, který při vyuţití předmětných ustanovení daňové legislativy 

optimalizuje daňové náklady. Společnost XY je povinna odpisovaný DHM zatřídit do 

jednotlivých kategorií ve vazbě na odpisové skupiny a poloţky podle přílohy ZDP a zajistit 

takovou evidenci daňových odpisů, daňových oprávek a daňové zůstatkové ceny, aby byla 

schopná doloţit rozdíl účetních a daňových odpisů pro účely stanovení jejího základu daně 

z příjmů. [27] 
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5.1.2 Současný stav odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku 

V rámci završení projektu výroby výkovků bylo v průběhu roku 2012 zahájeno 

zařazování DHM do pouţívání. K 31. prosinci 2012 byl zařazen DHM v celkové pořizovací 

ceně 909 926 tis. Kč. Majetek evidovaný v poloţce staveb činil 40 480 tis. Kč, tj. 4,4 %, 

stroje, přístroje a zařízení byly aktivovány ve výši 869 446 tis. Kč, tedy 95,6 %, z objemu 

celkově zařazeného DHM. Jednoznačná převaha strojů, přístrojů a zařízení ve struktuře 

dlouhodobého majetku odpovídá strojírenskému zaměření společnosti XY. [29] 

Tabulka č. 4 – Přehled DHM zařazeného do uţívání v roce 2012 v tis. Kč 

Přehled DHM zařazeného do užívání v roce 2012 

 

pořizovací 

cena 
% 

stavby 40 480 4,4 % 

stroje, přístroje a zařízení 869 446 95,6 % 

celkem DHM 909 926 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Majetek evidovaný v kategorii staveb je představován technickým zhodnocením 

pronajaté výrobní haly. Nejvýznamnější poloţky skupiny strojů, přístrojů a zařízení tvoří 

technologická linka s cca 40 %, karuselová a sběrná pec s 12 %, kovací, kalící a pecní 

manipulátor s 12 % a patrové pece s 10 % podílem jejich pořizovacích cen na celkovém 

objemu pořizovacích cen DHM. [29] 

V souladu s odpisovým plánem skupiny, kterým se musí společnost XY řídit, byl 

DHM zařazen do jednotlivých kategorií, v návaznosti na klasifikaci stavebních děl CZ-CC 

(stavby a budovy) a na standardní klasifikaci produkce (stroje, přístroje a zařízení). Do 

kategorie jedna aţ dvě byl začleněn majetek ve věcné příslušnosti k budovám, halám 

a ostatním stavbám, do kategorie tři aţ sedm majetek náleţící mezi energetické a hnací stroje, 

výrobní stroje a zařízení, nářadí a nástroje, přístroje a zvláštní technická zařízení, dopravní 

a manipulační zařízení a inventář. Ve vazbě na zatřídění DHM do uvedených kategorií jsou 

jednoznačně definovány klíčové faktory pro odpisovaný majetek. Jedná se zejména o dobu 

uţívání majetku, ze které se odvíjí sazby účetních odpisů v procentech. Jednotlivé kategorie 

jsou konstruovány kombinovaným způsobem, který stanovuje účetní i daňové parametry. 

V případě daňových parametrů se konkrétně jedná o poloţky HM, uvedené 
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v příloze č. 1 k ZDP - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin a daňové odpisové 

skupiny. Poloţky HM určují kód odpisové skupiny (1 aţ 6) a pořadové číslo. 

Hodnoty DHM/HM včetně jejich procentního podílu na celkovém objemu DHM/HM 

společnosti XY v členění podle jednotlivých účetních kategorií a dle daňových odpisových 

skupin jsou uvedeny v následujících přehledech. [29] 

Tabulka č. 5 – Přehled DHM k 31. 12. 2012 dle účetních kategorií v tis. Kč 

Přehled DHM k 31. 12. 2012 dle účetních kategorií 

účetní kategorie DHM 
pořizovací 

cena 
% 

1 - Budovy a haly 39 501 4,34 % 

2 - Ostatní stavby 979 0,11 % 

3 - Energetické a hnací stroje a 

zařízení 
265 939 29,22 % 

4 - Výrobní stroje a zařízení, 

nářadí, nástroje 
434 363 47,72 % 

5 - Přístroje a zvláštní technická 

zařízení 
5 793 0,64 % 

6 - Dopravní a manipulační 

zařízení 
163 596 17,97 % 

7 - Inventář 0 0 

celkem DHM 910 171 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z analýzy investičních dat vyplývá, ţe největší zastoupení v objemu celkového DHM, 

co do počtu a hodnoty, má majetek zatříděný v kategorii č. 4 - Výrobní stroje a zařízení, 

nářadí, nástroje, jehoţ pořizovací cena ve výši 434 363 tis. Kč představuje cca 48 % 

z celkových pořizovacích cen DHM. 

 

Z daňového aspektu má největší zastoupení HM zařazený v 2. odpisové skupině ve 

výši 564 036 tis. Kč, coţ odpovídá zhruba 62 % celkového HM, uvedeného do uţívání 

do 31. 12. 2012. 
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Tabulka č. 6 – Přehled HM k 31. 12. 2012 dle daňových odpis. skupin v tis. Kč 

Přehled HM k 31. 12. 2012 dle daňových odpisových 

skupin 

odpisová skupina HM 
pořizovací 

cena 
% 

odpisová skupina č. 1 3 198 0,36 % 

odpisová skupina č. 2 564 036 61,97 % 

odpisová skupina č. 3 302 457 33,23 % 

odpisová skupina č. 4 1 309 0,14 % 

odpisová skupina č. 5 39 171 4,30 % 

odpisová skupina č. 6 0 0 

celkem HM 910 171 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1.2.1 Metody odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

DHM zatříděný v kategorii 1 aţ 2 - budovy, haly a ostatní stavby je účetně odpisován 

po dobu minimálně 20 a maximálně 77 let, z daňového pohledu je tento majetek zařazen ve 

4. aţ 6. odpisové skupiny. Doba účetního odpisování u strojů, přístrojů a zařízení, zařazených 

v kategorii 3 aţ 7 je následující: 

 stroje, přístroje a zařízení 4 – 25 let, 

 dopravní zařízení  6 – 17 let, 

 inventář   4 – 25 let, 

 jiný DHM          2 roky. 

Doba, po kterou je daný majetek odpisován daňově, je obligatorně stanovena ZDP 

v závislosti na jeho příslušnosti k určité odpisové skupině.  

Značné rozpětí doby účetního odpisování u jednotlivých kategorií DHM je dáno 

rozhodnutím společnosti XY v návaznosti na odpisový plán skupiny. 

Hodnoty DHM/HM s vyjádřením jejich procentního zastoupení na celkovém objemu 

DHM/HM společnosti XY v členění dle doby pouţívání z účetního hlediska a dle doby 

odpisování z daňového hlediska jsou uvedeny v následujícím přehledu.  
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Tabulka č. 7 – Přehled DHM/HM k 31. 12. 2012 dle doby pouţívání v tis. Kč 

Přehled DHM/HM k 31. 12. 2012 dle doby používání/odpisování  

doba 

používání/odpisování 

účetní 

pořizovací 

cena 

% 

daňová 

pořizovací 

cena 

% 

 
účetní hledisko daňové hledisko 

50 let 39 501 4,33 %   

30 let 979 0,11% 39 171 4,30 % 

25 let 260 141 28,58 %   

20 let   1 309 0,14% 

17 let 573 521 63,01 %   

14 let 14 258 1,57 %   

13 let 2 001 0,22%   

10 let 63 0,01 % 302 457 33,23 % 

8 let 245 0,03 %   

6 let 3 198 0,35 %   

5 let 16 264 1,79 % 564 036 61,97 % 

3 roky   3 198 0,36 % 

celkem DHM 910 171 100 % 910 171 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Výše uvedená data jasně demonstrují výraznou odlišnost ve stanovení doby 

pouţívání/odpisování DHM/HM z účetního a daňového pohledu. V tomto směru je přístup 

společnosti XY ke stanovení doby pouţívání DHM z účetního hlediska plně v souladu 

s poţadavkem, definovaným v odpisovém plánu skupiny, ve smyslu respektování principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Z přehledu jednoznačně vyplývá, ţe 

společnost XY neztotoţňuje účetní odpisy s daňovými, jak se tomu velmi často děje v řadě 

účetních jednotek z důvodu zjednodušení evidence a následné korekce pro účely výpočtu 

daně z příjmů. 

DHM vykázaný v rozvaze k 31. 12. 2012 je odpisován, v souladu s odpisovým plánem 

skupiny, měsíčně rovnoměrnými odpisy. Jejich výše se odvíjejí od sazeb účetních odpisů, 

vyplývajících ze zatřídění majetku do příslušné kategorie.  
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Pro výpočet měsíčních účetních odpisů v jednotlivých letech pouţívání je pouţit 

následující vzorec: 

O =  
PC ∗ s

100
/12 

kde: O = výše měsíčního odpisu, PC = pořizovací cena DHM, s = sazba účetních odpisů dle 

odpisového plánu. 

U ţádného majetku, evidovaného v rozvaze k 31. 12. 2012 nepouţívá společnost XY 

metodu zrychleného, výkonového ani komponentního odpisování. 

Níţe uvedená tabulka zobrazuje výši účetních odpisů DHM za rok 2012 v členění dle 

jednotlivých účetních odpisových sazeb v tis. Kč. Pro názorné porovnání je uveden 

i procentní podíl kaţdé odpisové sazby vůči celkovému objemu účetních odpisů. 

Tabulka č. 8 – Přehled účetních odpisů DHM za rok 2012 v tis. Kč 

Přehled účetních odpisů DHM za rok 2012 

účetní odpisové sazby DHM pořizovací cena % 

2 % 702 2,62 % 

3,3 % 27 0,10% 

4 % 7 817 29,24 % 

6 % 14 865 55,60 % 

7 % 818 3,06 % 

8 % 147 0,55% 

10 % 1 0,00 % 

12 % 30 0,11 % 

17 % 219 0,82 % 

20 % 2 112 7,90 % 

celkem DHM 26 738 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší podíl z pohledu uplatněných účetních odpisů vykazuje DHM odpisovaný 

účetní sazbou 6 % ročně z pořizovací ceny, roční odpisy činí 14 865 tis. Kč, tj. 55,6 % 

z celkové roční výše odpisů DHM. Při odpisování DHM společnost XY nezohledňuje 

u ţádného z majetku předpokládanou zbytkovou hodnotu. 
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Daňové odpisování HM bylo ve společnosti XY poprvé uplatněno za zdaňovací 

období roku 2012. HM evidovaný ve společnosti k 31. 12. 2012 je odpisován rovnoměrnými 

daňovými odpisy, odvíjejícími se od jeho zatřídění do příslušné odpisové skupiny, v souladu 

se ZDP. Při stanovení odpisů u nově pořízeného HM, zatříděného v odpisových skupinách 

1 aţ 3, u kterého je společnost XY jeho prvním vlastníkem, je vyuţita moţnost daná ZDP 

a v prvním roce odpisování je uplatněna odpisová sazba při zvýšení odpisu o 10 %. Jiţ 

pouţitý HM a HM zatříděný v odpisových skupinách 4 a 5 je odpisován sazbou stanovenou 

v § 31 odst. 1 písm. a) ZDP. Daňový odpis, zvýšený v prvním roce odpisování o 10 %, byl 

uplatněn u převáţné části HM v celkové pořizovací ceně 869 628 tis. Kč, tedy u 95,5 % HM 

z jeho celkového objemu. V případě zbývajících 4,5 % ve výši 40 543 tis. Kč se v jednom 

případě jednalo o jiţ pouţitý HM a v ostatních případech o HM zatříděný v daňových 

skupinách 4 a 5.  

Stejně jako v případě účetních odpisů, není ani u odpisů uplatněných na základě ZDP 

pouţita metoda zrychleného odpisování. 

Přehled hodnot uplatněných daňových odpisů za rok 2012 přináší níţe uvedená 

tabulka, která je členěna podle jednotlivých odpisových skupin v tis. Kč spolu s uvedením 

procentního podílu kaţdé odpisové skupiny vůči celkové výši daňových odpisů. 

Tabulka č. 9 – Přehled odpisů HM dle ZPD za rok 2012 v tis. Kč 

Přehled odpisů HM dle ZDP za rok 2012 

odpisová skupina HM pořizovací cena % 

odpisová skupina č. 1 960 
 

0,58 % 

odpisová skupina č. 2 118 448 71,12 % 

odpisová skupina č. 3 46 572 27,96 % 

odpisová skupina č. 4 28 0,01 % 

odpisová skupina č. 5 548 0,33 % 

odpisová skupina č. 6 0 0 % 

celkem HM 166 556 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvíce zastoupeným HM z pohledu uplatněných daňových odpisů je majetek 

zatříděný v 2. odpisové skupině. Daňový odpis za rok 2012 činil 118 448 tis. Kč, coţ 

představuje cca 71 % z celkové hodnoty daňových odpisů. 
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5.2 Návrh komponentní metody odpisování ve vybrané společnosti  

V rámci návrhu komponentního přístupu k odpisování u vybraného druhu DHM do 

českého účetnictví povaţuji za důleţité, aby si společnost XY, jako první krok, stanovila 

přesné podmínky, za kterých bude tuto metodu uplatňovat, nejlépe prostřednictvím 

vnitropodnikové směrnice. Její obsah by měl odpovídat poţadavkům společnosti XY 

a zároveň by měl být v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Směrnice by měla jednoznačně 

vymezovat následující parametry: 

 definici a specifikaci konkrétního DHM, u kterého bude metoda komponentního 

odpisování uplatňována; identifikaci jednotlivých, hodnotově významných poloţek DHM 

s odlišnou dobou pouţitelnosti, neţ jakou má DHM, ke kterému dané poloţky přísluší, včetně 

stanovení postupu při posuzování jejich moţné existence; 

 stanovení hranice významnosti hodnoty majetku a doby pouţitelnosti (např. 

procentem); 

 definici následných výdajů s vedením pravidel, za kterých se uznávají jako samostatné 

poloţky (komponenty) DHM , např. výměny komponent, generální opravy apod.; 

 metody ocenění DHM, včetně jeho technického zhodnocení, s uvedením minimální 

hodnoty pořizovacích nákladů, od které bude majetek povaţován za DHM; stanovení 

minimální výše ocenění jednotlivých poloţek DHM, od které budou uznány jako samostatné 

komponenty, vzhledem k aspektu významnosti; 

 způsob evidence DHM a jeho případných komponent; 

 stanovení doby pouţitelnosti DHM a jeho případných komponent; 

 definici zbytkové hodnoty DHM a podmínky pro její uplatnění; 

 stanovení pravidel odpisování DHM včetně jeho příslušných komponent, tj. vymezení 

okamţiku zahájení a ukončení odpisování, stanovení sazby a metody odpisování, povinnost 

konzistentního pouţívání zvolené metody a jejího pravidelného prověřování (minimálně 

1 x ročně při roční závěrce) s tím, ţe v případě výskytu významných změn je nutné adekvátně 

změnit stanovenou metodu; 

 pravidla při vyřazení DHM a jeho případných komponent; 

 kompetence a odpovědnosti, které ze směrnice vyplývají; 

 působnost a platnost směrnice. 

Se směrnicí, upravující oblast komponentní metody odpisování, by měli být seznámeni 

všichni odpovědní pracovníci, kterých se tato problematika, ve vazbě na jejich pracovní 

náplň, dotýká.  
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5.2.1 DHM použitý k návrhu komponentní metody odpisování 

Ve spolupráci s odborným technickým úsekem byl pro účely návrhu komponentního 

přístupu k odpisování vybrán majetek, u kterého je moţné a hlavně účelné a správné, 

v návaznosti na poţadavek věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví, vyčlenit určité 

komponenty s výrazně odlišnou dobou pouţívání od zbývající části DHM, jejichţ hodnota je 

v porovnání s celkovou hodnotou DHM významná. Pro začlenění DHM do skupiny majetků, 

u kterých byla zvaţována moţnost uplatnění komponentní metody odpisování, jsem ve 

spolupráci s technickým úsekem stanovila následující kritéria: 

 pořizovací cena DHM musí dosahovat minimální částky 10 000 tis. Kč; 

 předpokládaná doba pouţívání DHM musí být delší, popřípadě rovna 10 let. 

Uvedeným kritériím vyhovují, mimo jiné, dva DHM – sběrná pec a karuselová 

ohřívací pec. Tyto pece lze povaţovat za jedny z největších druhů DHM co do výše jejich 

pořizovacích cen i stupně významnosti pro společnost XY. Pořizovací ceny sběrné 

a karuselové pece odpovídají cca 12 % podílu na pořizovacích cenách celkového DHM. Díky 

jejich vysokým pořizovacím cenám představují i odpisy pecí významný podíl na celkových 

odpisech společnosti. Důleţitá je i jejich významnost pro provozování podnikatelské činnosti, 

protoţe tvoří nedílnou součást projektu uzavřeného výrobního cyklu plně automatizované 

a počítačem komplexně řízené technologické linky pro volné kování. [26], jejíţ realizace, 

uvedení do provozu a následné provozování bylo účelem zaloţení společnosti XY. V rámci 

výrobního postupu technologické linky plní sběrná i karuselová pec svou nezastupitelnou roli. 

Pro názorné přiblíţení jejich úlohy v procesu výroby uvádím dále stručný popis úkonů, 

probíhajících při volném kování. 

Vstupní materiál (surový ingot) je jeřábem vsazen do sběrné pece (DHM vybraný pro 

uplatnění komponentního odpisování), kde se vyrovnává teplota celé vsázky. Poté jsou ingoty 

vyjmuty a za pomoci sázecího manipulátoru vsazeny do karuselové ohřívací pece (DHM 

vybraný pro uplatnění komponentního odpisování). Po průchodu pecí a ohřevu na potřebnou 

kovací teplotu jsou ingoty za pomoci výstupního manipulátoru vyjmuty z karuselové ohřívací 

pece a uloţeny na válečkový dopravník, prostřednictvím kterého jsou dopraveny na dopravník 

otočný. Po ukončení kovacího programu jsou výkovky za tepla rozděleny brusnými kotouči 

na potřebné délky. Následně je kaţdý kus označen a odeslán k dalšímu zpracování 

a k dokončovacím  operacím. [26] Sběrná pec s výjezdnou nístějí slouţí k udrţení teploty 

a zrovnoměrnění teploty jednotlivých ingotů (max. 700 °C). Karuselová ohřívací pec je 

vyuţívaná pro ohřev ingotů na kovací teplotu.  
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5.2.1.1 Komponenty 

Při identifikaci jednotlivých poloţek sběrné a karuselové pece jsem pouţila 

rozhodovací diagram pro uznání komponent (viz příloha), znázorňující jednotlivé kroky při 

posuzování jejich moţné existence s cílem určit, zda je účelné příslušnou komponentu 

vykazovat samostatně či nikoliv. Pro uznání jednotlivých poloţek DHM za komponenty 

povaţuji: 

 za významnou pořizovací cenu, ve vztahu k celkovým nákladům na příslušný DHM, 

náklady ve výši minimálně 10 % celkových nákladů na DHM; 

 pro účely stanovení odlišnosti v době pouţívání, za samostatnou komponentu takovou 

poloţku DHM, jejíţ celková doba pouţitelnosti je niţší nebo rovna 50 % doby pouţitelnosti 

příslušného DHM. 

Za pomoci rozhodovacího diagramu jsem ve spolupráci s odborným pracovníkem 

společnosti XY vyčlenila, pro potřeby návrhu komponentní metody odpisování, z kaţdé 

z předmětných pecí jednu komponentu, splňující podmínku odlišné doby pouţitelnosti 

a významnosti pořizovací ceny, ve srovnání s dobou pouţitelnosti a pořizovací cenou daných 

DHM, jehoţ jsou součástí. Jedná se o ţáruvzdorné vyzdívky, slouţící k akumulaci tepla 

a k ochraně pecního tělesa při vysokých teplotách. 

Následující tabulka definuje uznané komponenty pecí, jejich pořizovací ceny 

a procentní podíl k celkovým pořizovacím cenám jednotlivých pecí v tis. Kč, odhadovanou 

dobu pouţívání a procentní podíl k době pouţívání kaţdé z pecí. 

Tabulka č. 10 – Komponenty sběrné a karuselové pece 

Komponenty sběrné a karuselové pece 

 
sběrná pec 

karuselová 

pec 

pořizovací cena celkem 22 598 89 004 

doba použitelnosti 25 let 25 let 

komponenta 
ţáruvzdorné 

vyzdívky 

ţáruvzdorné 

vyzdívky 

pořizovací cena komponenty 12 482 13 762 

% z pořizovací ceny pece 55 % 15 % 

doba použitelnosti komponenty 10 let 10 let 

% k době použitelnosti pece 40 % 40 % 

Zdroj: Vlastní zpracován  
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5.2.2 Modelace zavedení komponentní metody odpisování 

Význam a dopad komponentního přístupu k odpisování demonstruji na následujícím 

příkladu, kde porovnávám hodnoty odpisů a oprav sběrné a karuselové pece během jejich 

odhadované doby pouţívání bez implementace komponentní metody a s jejím uplatněním. 

Sběrná a karuselová pec byly společností XY pořízeny od německého dodavatele 

v roce 2011 a v březnu 2012 byly zařazeny do uţívání. Účetní a daňová pořizovací cena 

sběrné pece činí 22 598 tis. Kč. Karuselová pec byla zařazena do uţívání původně ve výši 

107 466 tis. Kč, následně v dubnu 2012 došlo k navýšení pořizovací ceny o 1 428 tis. Kč. 

V září daného rok bylo zjištěno, ţe do původní pořizovací ceny byly chybně zahrnuty výdaje 

spojené s pořízením jiného druhu DHM a došlo ke sníţení hodnoty pece o 20 000 tis. Kč. 

V prosinci 2012 byla pořizovací cena opět navýšena o adekvátní část poplatků z akreditivu ve 

výši 110 tis. Kč, odpovídající poměru pořizovací ceny karuselové pece vůči celkovému 

objemu pořizovacích cen skupiny DHM, mezi které byly poplatky rozpouštěny. Celková 

pořizovací cena karuselové pece k 31. prosinci 2012 tak činní 89 004 tis. Kč a je taktéţ 

totoţná z účetního i daňového pohledu. 

Simulované odpisy vychází z předpokladu, ţe pořizovací ceny pecí k 31. prosinci 

2012 ve výši 22 598 tis. Kč a 89 004 tis. Kč jsou konečné a v následujících letech nedojde 

k jejich navýšení z titulu provedení technického zhodnocení, které by v rámci jednoho 

účetního období převýšilo částku 40 tis. Kč v  kaţdém jednotlivém případě. Budou-li u sběrné 

či karuselové peci v budoucnu provedeny jakékoliv úpravy charakteru technického 

zhodnocení a nepřesáhnou-li hodnotový limit 40 tis. Kč u kaţdé z nich, (limit stanovený 

odpisovým plánem skupiny), nedojde k navýšení pořizovacích cen pecí a případné výdaje 

budou zahrnuty rovnou do provozních nákladů společnosti XY.  

Pece byly zatříděny do kategorie č. 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení, v rámci 

které byly definovány jejich parametry účetního i daňového odpisování. 

Tabulka č. 11 – Účetní parametry pro odpisování bez uplatnění komponentní metody 

Účetní parametry pro odpisování  

bez uplatnění komponentní metody 

 
sběrná pec karuselová pec 

SKP 29.21.12 29.21.12 

doba použitelnosti 25 let 25 let 

sazba odpisů 4 % 4 % 

způsob odpisování rovnoměrný rovnoměrný 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z důvodu potřeby srovnání dopadů odpisování předmětných pecí, bez uplatnění 

komponentní metody odpisování a s jejím uplatněním, do VH společnosti XY dále 

předpokládám, ţe jednotlivé poloţky pecí, uznané pro potřeby simulace komponentního 

přístupu jako komponenty, budou v budoucnu opravovány (vyměňovány). Časový horizont 

provedení zmíněných oprav se odvíjí od doby pouţitelnosti ţáruvzdorných vyzdívek, která je 

vzhledem k extrémnímu namáhání stanovena na 10 let. V souladu s dostupnými informacemi 

uvaţuji také s provedením generálních oprav zbývajících částí sběrné a karuselové pece. 

Bliţší údaje ke zmíněným opravám jsou obsaţeny v kapitole č. 5.2.2.1.1 Opravy bez 

uplatnění komponentní metody odpisování a v kapitole č. 5.2.2.2.1 Opravy s uplatněním 

komponentní metody odpisování. 

Kromě toho bude u daného DHM prováděna pravidelně se opakující údrţba, běţné 

provozní opravy a čištění pecí. Tyto náklady však nijak neovlivní dopady do VH společnosti 

XY v rámci prováděného srovnání, protoţe jak v případě vyuţití komponentního způsobu, tak 

i bez něj, budou mít předmětné výdaje charakter provozních jednorázových nákladů. 

 

5.2.2.1 Odpisový plán bez uplatnění komponentní metody odpisování 

Při výpočtu odpisů sběrné a karuselové pece bez komponentní metody odpisování 

vycházím z níţe uvedených předpokladů: 

 doba pouţitelnosti pecí 25 let 

 pořizovací cena sběrné pece 22 598 tis. Kč 

 pořizovací cena karuselové pece 89 004 tis. Kč 

 zařazení pecí do uţívání  březen 2012 

 zahájení odpisování pecí duben 2012 

 ukončení odpisování pecí březen 2037 

 vzorek pro výpočet měsíčních odpisů O =  
PC∗s

100
/12 

kde: O = výše měsíčního odpisu, PC = pořizovací cena pece, s = sazba účetních odpisů 

dle odpisového plánu. 

 

V Tabulce č. 13 - Účetní odpisy sběrné a karuselové pece v 2012 - 2037 v tis. Kč (viz 

příloha) uvádím pořizovací ceny obou uvedených pecí, kalkulované účetní odpisy 

v jednotlivých letech předpokládané doby pouţívání a hodnoty účetních oprávek spolu 

s účetní zůstatkovou cenou, vţdy k 31. 12. daného roku. Vypočtené hodnoty odpovídají 
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stávajícímu faktickému stavu, kdy jsou pece zařazeny do uţívání jako jeden celek, bez vlivu 

různé doby pouţitelnosti jejich hodnotově významných poloţek. Rozdílná výše účetních 

odpisů v prvním roce odpisování je způsobena zařazením pecí v březnu 2012, tzn., ţe v roce 

zařazení jsou uplatněny účetní odpisy pouze ve výši 9/12 ročního odpisu.  

První rok odpisování karuselové pece je navíc komplikovaný jeho několikanásobnou 

změnou původní pořizovací ceny: 

 zařazení pořizovací ceny v březnu 2012 107 466 tis. Kč 

 navýšení pořizovací ceny v dubnu 2012 1 428 tis. Kč 

 sníţení pořizovací ceny v září 2012 20 000 tis. Kč 

 navýšení pořizovací ceny v prosinci 2012 110 tis. Kč 

 pořizovací cena k 31. 12. 2012 89 004 tis. Kč. 

 

Výše odpisů vychází z časového sledu tak, jak se hodnota karuselové pece v průběhu 

roku 2012 měnila s tím, ţe navýšení, popř. sníţení pořizovací ceny je do výše odpisů 

zohledněno jiţ v měsíci změny, nikoliv aţ měsíc následující. Tento způsob výpočtů vyplývá 

z odpisového plánu společnosti XY. 

Niţší hodnoty odpisů v 2037 jsou dány vlivem posledního roku odpisování, kdy jsou 

do hodnot ročních odpisů zahrnuty pouze adekvátní zbývající části jednotlivých pořizovacích 

cen pecí. 

 

5.2.2.1.1 Opravy bez uplatnění komponentní metody odpisování 

Pro názornou ilustraci dopadů porovnávaných způsobů odpisování sběrné a karuselové 

pece na VH společnosti XY je nutné zohlednit i výdaje vynaloţené na jejich opravy.  

Z tohoto důvodu předpokládám, ţe opravy (výměny) ţáruvzdorných vyzdívek obou 

pecí budou při stávajícím přístupu k odpisování prováděny se stejnou pravidelností a ve stejné 

hodnotě, s jakou je počítáno v rámci uplatnění komponentního přístupu k odpisování. 

Uvedené hodnoty odpovídají výši kaţdé jednotlivé provedené opravě: 

 roky provedení oprav vyzdívek 2021, 2031 

 náklady na opravu vyzdívek sběrné pece 12 482 tis. Kč 

 náklady na opravu vyzdívek karuselové pece 13 762 tis. Kč 

 celkem náklady na opravu vyzdívek obou pecí 26 244 tis. Kč. 
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Dále počítám s tím, ţe společnost XY bude na tyto opravy vytvářet rezervy (v souladu 

se zákonem o rezervách), jednak z důvodu v současnosti platné zákonné moţnosti sníţení 

jejího základu daně z příjmů a také z důvodu snahy o časové rozloţení nákladů, spojených 

s opravami, do více účetních období. Rezerva bude tvořena po 6 zdaňovacích období, jelikoţ 

se dle ZDP jedná o majetek zařazený ve 3. odpisové skupině. Při výpočtu výše roční rezervy 

na opravy ţáruvzdorných vyzdívek uvaţuji s následujícím: 

 celkem náklady na opravy vyzdívek obou pecí 26 244 tis. Kč 

 počet zdaňovacích období pro rozloţení nákladů 7 

(6 let tvorby rezervy + 1 rok provedení opravy). 

 

 Roční rezerva na opravy bude tvořena v letech 2015 – 2020 a 2025 – 2030 v částce 

3 749 tis. Kč ročně (tj. 26 244 tis. Kč / 7), z toho 1 783 tis. Kč na sběrnou pec a 1 966 tis. Kč 

na karuselovou pec. 

V uvedených letech budou tedy náklady společnosti XY postupně zatěţovány 

hodnotou 3 749 tis. Kč, v roce provedení oprav (v 2021 a 2031) budou vytvořené rezervy ve 

výši 22 494 tis. Kč rozpuštěny a zároveň budou do nákladů společnosti XY zahrnuty celkové 

hodnoty oprav, tj. 26 244 tis. Kč, tzn., ţe dopad do VH bude v letech provedení oprav 

3 750 tis. Kč. Přehled zmiňovaných výdajů na opravy ţáruvzdorných vyzdívek je zobrazen 

v Tabulce č. 14 – Náklady na opravy ţáruvzdorných vyzdívek v 2012 - 2037 v tis. Kč (viz 

příloha). 

V souladu s dostupnými informacemi dále uvaţuji s generálními opravami zbývajících 

částí sběrné a karuselové pece. Plán oprav společnosti XY počítá s tím, ţe sběrná pec projde 

touto opravou v kaţdém 10. roce pouţívání v odhadované výši 4 000 tis. Kč, u karuselové 

pece je generální oprava uvaţována v kaţdém 9. roce pouţívání v hodnotě 3 000 tis. Kč. 

V tomto případě kalkuluji s tím, ţe společnost XY nebude na dané opravy vytvářet rezervy. 

Výdaje, spojené s generálními opravami pecí budou jednorázově zatěţovat VH společnosti 

XY v letech jejich vynaloţení, tj.: 

 sběrná pec v roce 2021 a 2031 

 karuselová pec v roce 2020 a 2029 

(viz příloha: Tabulka č. 15 - Generální opravy sběrné a karuselové pece v 2012 - 2031 

v tis. Kč). 
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Pro názorné zobrazení nákladů spojených se sběrnou a karuselovou pecí, při 

stávajícím přístupu k odpisování (tj. bez komponentní metody), slouţí souhrnný přehled, 

v rámci kterého uvádím veškeré uvaţované náklady v tis. Kč, vynaloţené společností XY 

během jejich pouţívání, včetně znázornění jejich vlivu na VH v průběhu jednotlivých let 

i v souhrnu celkem. Z vypočtených dat jsou zřejmé jednorázové výrazné nárůsty nákladů 

v letech provádění generálních oprav pecí i v letech tvorby a rozpuštění rezerv na opravy 

ţáruvzdorných vyzdívek (viz příloha: Tabulka č. 16 - Náklady sběrné a karuselové pece 

2012 – 2037 v tis. Kč). 

 

5.2.2.2 Odpisový plán s uplatněním komponentní metody odpisování 

Sběrná a karuselová pec byly pro účely simulace komponentního odpisování 

rozděleny vţdy na ţáruvzdorné vyzdívky a na zbývající část příslušné pece: 

 pořizovací cena sběrné pece 22 598 tis. Kč 

 pořizovací cena ţáruvzdorné vyzdívky sběrné pece 12 482 tis. Kč 

 pořizovací cena zbývající části sběrné pece 10 116 tis. Kč 

 pořizovací cena karuselové pece 89 004 tis. Kč 

 pořizovací cena ţáruvzdorné vyzdívky karuselové pece 13 762 tis. Kč 

 pořizovací cena zbývající části karuselové pece 75 242 tis. Kč. 

 

Při kalkulování účetních odpisů jednotlivých vyzdívek a zbývajících částí pecí jsem 

neuvaţovala se zbytkovou hodnotou. Vycházím z předpokladu, ţe ţáruvzdorné vyzdívky 

nejsou jako samostatný majetek prodejné. Vize budoucího případného prodeje zbývajících 

částí pecí po uplynutí jejich doby pouţitelnosti je dle poskytnutých informací 

nepravděpodobná. 

Z důvodu přehledné ilustrace dopadů zavedení komponentní metody odpisování jsem 

účetní odpisy, které v současnosti uplatňuje společnost XY, přepočetla v rámci dalšího textu 

na odpisy jednotlivých poloţek sběrné a karuselové pece, kalkulované v souladu 

s komponentní metodou odpisování, od měsíce následujícího po měsíci jejich zařazení do 

uţívání: 

 zařazení pecí do uţívání  březen 2012 

 zahájení odpisování pecí duben 2012 

 ukončení odpisování pecí březen 2037. 
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Pro kalkulaci účetních odpisů uvedených poloţek DHM byla, v návaznosti na jejich 

předpokládaný způsob opotřebení, zvolena metoda rovnoměrného odpisování. Parametry, 

definující zvolenou metodu výpočtu odpisů, uvádím v následujícím přehledu.  

Tabulka č. 12 – Účetní parametry pro odpisování s uplatněním komponentní metody  

Účetní parametry pro odpisování s uplatněním komponentní metody 

 

žáruvzdorné 

vyzdívky 

 sběrné pece 

sběrná  

pec 

žáruvzdorné 

vyzdívky 

karuselové pece 

karuselová 

pec 

doba použitelnosti 10 let 25 let 10 let 25 let 

sazba odpisů 10 % 4 % 10 % 4 % 

způsob odpisování rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kaţdá z uvedených komponent i zbývající části pecí bude odpisována samostatně. Při 

výpočtu měsíčních účetních odpisů jsem pouţila stejný vzorek jako v případě výpočtu odpisů 

bez uplatnění komponentní metody: 

O =  
PC ∗ s

100
/12 

kde: O = výše měsíčního odpisu, PC = pořizovací cena jednotlivých poloţek pecí, s = sazba 

účetních odpisů dle odpisového plánu.  

Dále jsem při kalkulaci měsíčních účetních odpisů zohlednila: 

 termín zařazení jednotlivých poloţek do uţívání; odpis v prvním roce odpisování bude 

vypočten pouze ve výši 9/12 a v posledním roce 3/12 ročního odpisu; 

 předpoklad, ţe kaţdá z komponent bude po uplynutí své doby pouţitelnosti vyřazena 

z uţívání a zároveň bude zařazena nová, parametrově totoţná komponenta se stejným 

oceněním, dobou pouţitelnosti i odpisovou metodou; jelikoţ se předpokládá, ţe doba 

pouţívání zbývajících částí pecí bude 25 let, provedu simulaci odpisů kaţdé komponenty 

(včetně jejich pravidelných výměn) také po dobu 25 let, aby bylo moţno provést srovnání 

stávajícího a navrhovaného způsobu odpisování.  

V době ukončení pouţívání sběrné a karuselové pece nebudou naposledy vyměněné 

komponenty zcela odepsány. Protoţe lze očekávat, ţe tyto komponenty budou po vyřazení 

zbývajících částí pecí (v roce 2037) pro společnost XY jiţ nepouţitelné, předpokládám, ţe 

budou taktéţ vyřazeny z pouţívání. Z tohoto důvodu jsem v posledním roce odpisování 

provedla jednorázový odpis jejich zůstatkových cen do nákladů. 
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Nové přepočtené hodnoty odpisů odpovídající době pouţívání i způsobu opotřebení 

kaţdé z definovaných částí předmětného DHM uvádím v Tabulce č. 17 – Účetní odpisy 

sběrné pece v 2012 – 2037 v tis. Kč a v Tabulce č. 18 - Účetní odpisy karuselové pece v 2012 

– 2037 v tis. Kč (viz příloha).  

Výkyvy ve výši odpisů v prvním roce odpisování jsou dány měsícem zařazení 

jednotlivých poloţek sběrné a karuselové pece do uţívání. První rok odpisování karuselové 

pece je částečně ovlivněn i následným navyšováním a sníţením její pořizovací ceny, stejně 

jako v případě výpočtu účetních odpisů bez vyuţití komponentního přístupu: 

 zařazení pořizovací ceny v březnu 2012 107 466 tis. Kč 

 navýšení pořizovací ceny v dubnu 2012 1 428 tis. Kč 

 sníţení pořizovací ceny v září 2012 20 000 tis. Kč 

 navýšení pořizovací ceny v prosinci 2012 110 tis. Kč 

 pořizovací cena k 31. 12. 2012 89 004 tis. Kč. 

 

Niţší hodnoty odpisů u zbývajících částí pecí v roce 2037 vychází z uplatnění pouze 

cca 3/12 ročních odpisů z důvodu ukončení jejich uţívání. Výrazný nárůst odpisů u vyzdívek 

je v tomto roce způsoben jednorázovým odpisem jejich zůstatkových cen do nákladů. 

Uvedené hodnoty demonstrují, ţe při vyţití komponentní metody odpisování jsou 

pořizovací ceny ţáruvzdorných vyzdívek i zbývajících částí sběrné a karuselové pece 

systematicky rozpouštěny do nákladů společnosti XY prostřednictvím odpisů po celou dobu 

jejich pouţitelnosti, v souladu s opotřebením jednotlivých poloţek. 

 

5.2.2.2.1 Opravy s uplatněním komponentní metody odpisování 

Podle technických parametrů je doba pouţívání jednotlivých ţáruvzdorných vyzdívek 

stanovena na 10 let. Na základě této skutečnosti vycházím z předpokladu, ţe po uplynutí 

uvedené doby dojde k jejich celkové opravě (výměně). Původní vyzdívky budou z DHM 

společnosti XY vyřazeny a současně budou zařazeny nové, ve výši nákladů spojených s jejich 

pořízením. Pro potřeby této práce odhaduji, ţe jejich pořizovací ceny budou shodné 

s pořizovacími cenami vyřazených komponent: 

 pořizovací cena ţáruvzdorné vyzdívky sběrné pece 12 482 tis. Kč 

 pořizovací cena ţáruvzdorné vyzdívky karuselové pece 13 762 tis. Kč. 
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Při simulaci budoucího dopadu dosavadního přístupu společnosti XY k odpisování 

pecí (bez komponentní metody) jsou výdaje spojené s uvedenými opravami nákladem. 

U návrhu komponentního způsobu odpisování je předpoklad budoucích oprav promítnut do 

hodnoty odpisů ţáruvzdorných vyzdívek (viz příloha: Tabulka č. 17 a 18 - Účetní odpisy 

sběrné a karuselové pece v 2012 – 2037 v tis. Kč). 

Za účelem objektivního porovnání stávajícího a navrhovaného způsobu odpisování 

uvaţuji, i v případě simulace komponentního přístupu, s prováděním generálních oprav 

zbývajících částí sběrné a karuselové pece. Perioda jejich provádění i výše vynaloţených 

výdajů je totoţná jako v případě kalkulace nákladů bez uplatnění komponentní metody: 

 provedení generálních oprav sběrné pece v roce 2021 a 2031 

 výše generálních oprav sběrné pece 4 000 tis. Kč  

 provedení generálních oprav karuselové pece v roce 2020 a 2029 

 výše generálních oprav karuselové pece  3 000 tis. Kč. 

 

V rámci uplatňování navrhovaného přístupu k odpisování budou tyto náklady zařazeny 

do DHM společnosti XY, aktivovány jako samostatná poloţka příslušné pece a odpisovány 

po dobu do další předpokládané generální opravy. Jelikoţ počítám s provedením dvou 

generálních oprav na kaţdé z pecí během jejich doby pouţitelnosti, budou výdaje spojené 

s jejich provedením v roce 2029 (u karuselové pece) a v 2031 (u sběrné pece) odpisovány 

pouze po dobu pouţívá zbývajících částí pecí, tj. do března 2037. Vzhledem k tomu, ţe je tato 

skutečnost jiţ dopředu známá, kalkuluji výši odpisů druhých generálních oprav s přihlédnutím 

ke zkrácené době pouţitelnosti pecí (6 let u sběrné pece a 8 let u karuselové pece). 

U sběrné pece bude odpisování první generální opravy zahájeno v dubnu 2021 

a ukončeno v březnu 2031 (tj. 10 let), u druhé generální opravy předpokládám zahájení 

odpisování v dubnu 2031 a ukončení v březnu 2037 (tj. 6 let). U karuselové pece počítám se 

zahájením odpisování první generální opravy v dubnu 2020 a s ukončením v březnu 2029 

(tj. 10 let), odpisy druhé opravy započnou v dubnu 2029 a budou ukončeny v březnu 2037 

(tj. 8 let). V případě obou pecí bude hodnota druhé generální opravy alokována do nákladů 

společnosti XY po kratší dobu z důvodu sjednocení ukončení doby odpisování těchto výdajů 

s ukončením doby pouţívání pecí. Měsíční odpis je kalkuluji pomocí následujícího vzorce: 

O =  
výdaje za generální opravu

t
∗ i 

 

kde: O = výše odpisů v daném roce, t = celkový počet měsíců odpisování, i = počet měsíců 

odpisování v daném roce. 
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Při uplatnění komponentní metody dále vycházím z předpokladu, ţe společnost XY 

nebude na uvedené generální opravy vytvářet rezervy, protoţe výdaje s nimi spojené nebudou 

zatěţovat její náklady jednorázově, ale budou alokovány postupně prostřednictvím odpisů 

(viz příloha: Tabulka č. 19 - Účetní odpisy generálních oprav pecí v 2020 – 2037 v tis. Kč). 

V případě vyuţití komponentního přístupu k odpisování není při provádění oprav 

sběrné a karuselové pece ani jejich ţáruvzdorných vyzdívek jednorázově zatěţován VH 

společnosti XY. Výdaje spojené s opravami jsou rovnoměrně rozpouštěny do nákladů 

a nedochází tak k prudkým výkyvům při provádění generálních oprav a při výměnách 

uznaných komponent.  

V Tabulce č. 20 - Náklady sběrné a karuselové pece 2012 – 2037 v tis. Kč (viz 

příloha) shrnuji pro přehlednost uvaţované náklady spojené s jednotlivými poloţkami pecí 

během jejich pouţívání, spolu se znázorněním vlivu na VH, v tis. Kč. 

Mírné sníţení nákladů spojené s opravami (výměnami) ţáruvzdorných vyzdívek 

v letech 2022 a 2032 u sběrné i karuselové pece je způsobeno prováděním výměn vyzdívek. 

V uvedených letech jsou hodnoty odpisů ovlivněny doodepsáním původních komponent ve 

výši 3/12 ročních odpisů a uplatněním 9/12 ročních odpisů nových vyměněných komponent. 

Výrazné nárůsty nákladů v roce 2037 (rok vyřazení pecí z uţívání) u oprav (výměn) 

ţáruvzdorných vyzdívek jsou, jak jiţ bylo uvedeno, dány jednorázovým odpisem jejich 

zůstatkových cen z důvodu ukončení doby pouţitelnosti pecí.  

Nárůst nákladů generálních oprav v letech 2029 – 2036 u karuselové pece a v letech 

2031 - 2036 u sběrné pece je způsoben navýšenými odpisy druhých generálních oprav 

z důvodu zkrácení jejich doby pouţitelnosti (8 let u karuselové pece a 6 let u sběrné pece). 

 

5.2.3 Srovnání komponentní metody odpisování se současným stavem 

Na základě provedených analýz dosavadního přístupu společnosti XY k odpisování 

DHM a navrhovaného komponentního způsobu odpisování jsem dospěla k níţe uvedených 

závěrům.  

Z pohledu českých právních předpisů jsem provedla srovnání účetních odpisů 

a odpisů, definovaných dle ZDP. Při rozboru účetních výkazů a výročních zpráv jsem zjistila, 

ţe společnost XY neztotoţňuje daňové odpisy s účetními, coţ bývá běţnou praxí v řadě 

účetních jednotek, z důvodu zjednodušení a sníţení náročnosti příslušné administrativy. 

Parametry účetních odpisů společnosti XY vychází z odpisového plánu, v rámci 

kterého jsou definovány jednotlivé kategorie DHM, jejich doba pouţívání a sazba účetních 
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odpisů. Daňové odpisy jsou uplatněny v souladu se ZDP. Uvedený přístup povaţuji za 

správný, jelikoţ se doby odpisování DHM z účetního a HM z daňového pohledu výrazně 

odlišují. Je to způsobeno značným rozdílem mezi předpokládanou dobou skutečného uţívání 

DHM, stanovenou odbornými pracovníky společnosti XY a dobou, po kterou je HM 

odpisován z pohledu ZDP. Doba odpisování HM a v návaznosti na ni i výše odpisů je ZDP 

jednoznačně stanovena s ohledem na fiskální dopad do státního rozpočtu a nijak nezohledňuje 

předpokládanou dobu uţívání majetku ve vazbě na jeho opotřebení. Z uvedeného důvodu není 

moţné daňové odpisy zaměňovat za odpisy účetní. Stanovením odlišné doby odpisování 

DHM z účetního hlediska demonstruje společnost XY svůj zodpovědný přístup 

k problematice odpisování majetku, jako k jedné z významných nákladových poloţek 

ovlivňujících jejich VH. 

Odlišný přístup k odpisování sběrné a karuselové pece, z pohledu stávajícího způsobu 

odpisování bez komponentní metody a s jejím uplatněním sebou přináší řadu důsledků, 

projevujících se ve VH i v majetkové struktuře společnosti XY. Tím podstatným je 

problematika rovnoměrného zatěţování nákladů. 

Při současném stavu odpisování sběrné a karuselové pece (bez pouţití komponentní 

metody) jsou účetní náklady společnosti XY rozpouštěny nerovnoměrně a dochází 

k výraznému jednorázovému zatěţování jejího VH. Účetní odpisy jsou kalkulovány 

v podhodnocené výši, v důsledku čehoţ je netto hodnota DHM v rozvaze (pořizovací cena 

DHM mínus jiţ uplatněné odpisy) vykazovaná ve většině let v nadhodnocené výši. Způsob 

alokace pořizovací ceny DHM do nákladů v průběhu jednotlivých let odpisování nenaplňuje 

poţadavek věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví. Důvod spočívá v tom, ţe 

účetní odpisy kaţdé z předmětných pecí vychází z celkové pořizovací ceny pece vţdy jako 

z jednoho celku, bez ohledu na značně rozdílnou dobu pouţívání jejich jednotlivých poloţek. 

Zatímco předpokládaná ţivotnost pecí je stanovena na 25 let, uznané ţáruvzdorné vyzdívky se 

opotřebují jiţ za 10 let, do nákladů společnosti XY jsou však rozpouštěny prostřednictvím 

odpisů po dobu 25 let. 

V rámci stávající metody odpisování není zohledněna situace, kdy jsou uznané části 

sběrné a karuselové pece (vyzdívky) z důvodu extrémního namáhání podstatně rychleji 

opotřebovány neţ zbývající části pecí (2,5 x rychleji) a tudíţ musí být opraveny (nahrazeny 

částmi novými). Počítám s tím, ţe společnost XY provede tyto opravy v roce 2021 a 2031 

v částce 12 482 tis. Kč u sběrné pece a 13 762 tis. Kč u karuselové pece. Zároveň bude na tyto 

opravy vytvářet v letech 2015 aţ 2020 a 2025 aţ 2030 rezervy (v souladu se zákonem 

o rezervách) v roční výši 1 783 tis. Kč u sběrné a 1 966 tis. Kč u karuselové pece. Důvodem 



 

 

62 

 

jejich tvorby bude jednak zákonná moţnost sníţení základu daně z příjmů (pokud bude tato 

moţnost v letech provedení oprav existovat), jednak snaha společnosti časově rozloţit 

náklady spojené s opravami do více účetních období, s cílem jednorázově nezatěţovat VH 

v letech provedení oprav. Pokud bude společnost XY i nadále pokračovat ve stávajícím 

způsobu odpisování, budou výdaje na uvedené opravy rozpouštěny do jejich nákladů pouze 

v průběhu let 2015 aţ 2021 a 2025 aţ 2031, tedy pouze po dobu dvakrát sedmi let i přesto, ţe 

ve skutečnosti budou jejich výsledky vyuţívány společností XY od roku 2015 aţ do vyřazení 

pecí z uţívání v roce 2037. 

Případná tvorba rezerv na opravy ţáruvzdorných vyzdívek bude mít dopad i do 

majetkové struktury, protoţe zároveň s tímto krokem navýší společnost XY svá pasiva 

o pomyslný závazek významné výše, který ale v době jeho vzniku fakticky neexistuje. 

Společnosti tím, ţe vytvoří případné rezervy na opravy pecí, ještě nevzniká ţádný závazek 

tyto opravy skutečně provést. IRFS definuje rezervu jako závazek s nejistým časovým 

rozvrhem a výší, který můţe být vykázán pouze v případě, ţe jde o současný, spolehlivě 

ocenitelný závazek, vzniklý na základě minulé události a zároveň je pravděpodobné, ţe při 

jeho vypořádávání dojde k odtoku prostředků účetní jednotky. Tvorba rezervy na opravu 

DHM je v rozporu s uvedenou definicí a není IFRS připouštěna. 

Zároveň s uvedenými výdaji na opravy vyzdívek budou do nákladů společnosti XY 

i nadále zahrnovány původní, jiţ nahrazené části pecí, a to prostřednictvím odpisů 

vypočtených z celkové pořizovací ceny sběrné a karuselové pece, tedy z ceny včetně jiţ 

opotřebených ţáruvzdorných vyzdívek. V důsledku to znamená, ţe po celou dobu pouţívání 

pecí budou náklady společnosti XY neoprávněně navyšovány o alikvotní výši odpisů pecí, 

připadající na jiţ opotřebené a tudíţ vyměněné části tohoto majetku. Při odpisování obou pecí 

bez pouţití komponentního přístupu tedy dochází k tomu, ţe jsou odpisovány jiţ neexistující 

komponenty. Současně s tímto se výdaje spojené s výměnami vyzdívek projeví jako 

významný náklad společnosti XY v obdobích jejich vynaloţení a tvorby rezervy. Tímto 

postupem je VH zatěţován v jednotlivých letech neadekvátními náklady. 

Pokud by společnost XY vyuţila moţnost danou vyhláškou č. 500/2002 Sb. a uplatnila 

u sběrné a karuselové pece komponentní metodu odpisování, vyhnula by se tím výše 

uvedeným nesrovnalostem. Při rozdělení pecí na jednotlivé, hodnotově významné 

komponenty s odlišnou dobou pouţitelnosti a na jejich zbývající část, skládající se 

z nevýznamných komponent, by byly náklady spojené s tímto majetkem rozpouštěny 

rovnoměrně v souladu s reálným pouţíváním pecí. 
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Vyčleněné ţáruvzdorné vyzdívky by byly odpisovány pouze po dobu jejich pouţívání 

a po jejím uplynutí by byly jako jiţ opotřebené vyřazeny z uţívání a nahrazeny novými, plně 

funkčními vyzdívkami. Výdaje spojené s jejich pořízením a uvedením do provozu by byly po 

jejich aktivaci taktéţ rovnoměrně odpisovány do nákladů pouze po dobu jejich pouţívání. 

V rámci výměn vyzdívek nastane v budoucnu pravděpodobně situace, kdy zbývající části 

sběrné a karuselové pece budou vyřazeny z uţívání dříve, neţ budou naposledy vyměněné 

komponenty zcela odepsány. V tomto případě by společnost XY musela, v roce vyřazení 

zbývajících částí pecí (v 2037), jednak odepsat eventuální zůstatkovou cenu vyzdívek do 

nákladů a zároveň tyto komponenty taktéţ vyřadit z uţívání. Důvodem je praktická 

nepouţitelnost samostatných vyzdívek. Uvedená situace by se projevila i ve VH společnosti 

XY. V roce vyřazení jednotlivých poloţek DHM by výrazně vzrostly její náklady z titulu 

jednorázového odepsání zůstatkových cen vyzdívek.  

Navrhovaný přístup odpovídá poţadavku odpisovat DHM pouze po dobu jeho 

pouţitelnosti, tedy po dobu, po kterou bude společnosti XY generovat výnosy, v souladu 

s respektováním principu přiřazování nákladů výnosům. Společnosti také odpadne potřeba 

vytvářet případnou rezervu na opravy majetku, protoţe zdroje krytí budoucího investování do 

majetku by měly být zajištěny účetními odpisy. Vedlejším efektem aplikace komponentního 

způsobu, v souvislosti s výše vedeným, je správné vykazování závazků v pasivech, jelikoţ 

nebudou neoprávněně navyšovány po řadu účetních období tvorbou rezerv. 

Diskutovanou oblastí jsou i generální opravy DHM. V současné době společnost XY 

nepředpokládá tvorbu ţádných rezerv na tyto druhy oprav. Do budoucna počítá s prováděním 

generálních oprav zbývající části sběrné pece v roce 2021 a 2031 ve výši 4 000 tis. Kč, 

u karuselové pece plánuje generální opravy v roce 2020 a 2029 ve výši 3 000 tis. Kč. Výdaje 

související s provedením těchto oprav budou za stávajícího přístupu k odpisování (bez 

komponentní metody) jednorázově zahrnuty do nákladů společnosti XY v letech jejich 

vynaloţení, čímţ výrazně sníţí její VH.  

V případě, ţe by se společnost XY rozhodla zavést komponentní způsob odpisování, 

byly by výdaje spojené s generálními opravami aktivovány jako samostatné poloţky majetku 

v okamţiku jejich vynaloţení a postupně by byly rozpouštěny do nákladů prostřednictvím 

odpisů v letech 2020 aţ 2037. Společnost XY předpokládá provedení dvou generálních oprav 

u kaţdé z pecí. První generální opravy budou odpisovány od okamţiku jejich aktivace aţ do 

doby provedení dalších generálních oprav (2021 aţ 2031 u sběrné pece, 2020 aţ 2029 

u karuselové pece). Druhé generální opravy budou taktéţ odpisovány od okamţiku jejich 

zařazení do uţívání, ale pouze do doby ukončení pouţívání zbývajících částí pecí (2031 aţ 
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2037 u sběrné pece, 2029 aţ 2037 u karuselové pece). Celkové výdaje vynaloţené na druhé 

generální opravy tak budou do nákladů společnosti XY postupně rozpouštěny pouze po dobu, 

po kterou se předpokládá, ţe budou trvat účinky generálních oprav a sběrná a karuselová pec 

tak bude schopna i nadále produkovat výnosy (6 let u sběrné a 8 let u karuselové pece). 

Rozdíl v alokaci nákladů na generální opravy mezi stávajícím a navrhovaným 

způsobem odpisování je zřejmý. V případě pouţití způsobu odpisování bez komponentního 

přístupu budou náklady společnosti zatěţovány jednorázově, na rozdíl od uplatnění 

komponentní metody, kdy bude VH společnosti XY ovlivňováno niţšími hodnotami nákladů 

po delší časové období, tedy rovnoměrněji a v souladu s přiřazováním nákladů výnosům. (viz 

příloha: Tabulka č. 21 – Srovnání nákladů na generální opravy pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč). 

Pro názorné zobrazení rozdílů, vyplývajících z odlišného přístupu k odpisování sběrné 

a karuselové pece uvádím v Tabulce č. 22 - Srovnání celkových nákladů pecí v 2012 – 2037 

v tis. Kč (viz příloha) souhrnný přehled zvaţovaných nákladů. Zkalkulované údaje jasně 

demonstrují dopady obou způsobů do VH v jednotlivých letech pouţívání pecí. Při stávajícím 

stavu odpisování jsou náklady společnosti XY zatěţovány jednorázově a dochází k výrazným 

výkyvům v letech provádění oprav ţáruvzdorných vyzdívek i zbývajících částí pecí. 

Komponentní metoda odpisování naopak přináší rovnoměrné rozpouštění nákladů 

(s výjimkou posledního roku uţívání z důvodu jednorázového odpisu zůstatkových cen 

komponent do nákladů) a tedy věrnější zobrazení předmětu účetnictví společnosti XY. 

Zavedení komponentního způsobu odpisování se projeví také v majetkové struktuře 

společnosti XY. Bude-li společnost XY pokračovat v současném způsobu odpisování sběrné 

a karuselové pece, její aktiva, vykazovaná v zůstatkové ceně, budou po většinu doby 

pouţívání nadhodnocena. Důvodem je, ţe pořizovací cena pecí není v tomto případě 

alokována do nákladů ve správné výši, čímţ dojde ke zkreslování účetních výkazů (viz 

příloha: Tabulka č. 23 - Srovnání zůstatkových cen pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč). Výjimku 

představují období oprav (výměn) ţáruvzdorných vyzdívek (rok 2022 a 2032) a období 

následující. Příčina spočívá v zařazení nových vyzdívek do uţívání v hodnotě 26 244 tis. Kč. 

Tím výrazně stoupne hodnota aktiv v zůstatkové ceně v roce zařazení i v letech následujících 

(cca po 6 následujících období) z důvodu zahájení odpisování nově zařazeného majetku.   



 

 

65 

 

Závěr 

V rámci diplomové práce jsem se zaměřila na problematiku DHM z pohledu české 

účetní legislativy a IFRS. Jejím cílem bylo analyzovat a vyhodnotit dosavadní přístup 

k odpisování DHM v prostředí reálné strojírenské společnosti, navrhnout komponentní 

metodu odpisování u vybraného druhu DHM a provést srovnání této metody se současným 

stavem. V návaznosti na uvedený cíl jsem v rámci své práce definovala DHM, včetně 

souvisejících operací, přiblíţila jsem problematiku odpisování se zaměřením na komponentní 

metodu a její specifika z pohledu uvedených účetních systémů. 

Předmětnou problematiku jsem řešila ve společnosti prioritně se zaměřující na oblast 

strojírenství, se silnou majetkovou základnou, která v současné době neuplatňuje 

komponentní přístup k odpisování. Z důvodu jejího poţadavku na zachování anonymity, 

označuji tuto společnost v rámci své práce jako společnost XY. 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala DHM z pohledu české legislativy 

a IFRS, ve smyslu jeho klasifikace a oceňování, jelikoţ vymezení těchto kategorií úzce 

souvisí s problematikou odpisování. Blíţe jsem se věnovala podrobnému rozboru pravidel 

odpisování, svou pozornost jsem zaměřila na teoretické předpoklady jednotlivých metod, 

prioritně na komponentní přístup. V rámci české právní úpravy jsem rozebrala výše uvedené 

oblasti ekonomického ţivota DHM z účetního i daňového aspektu. Přiblíţila jsem také reakci 

ZDP na zavedení moţnosti pouţití komponentního způsobu odpisování. I přes zřejmou snahu 

českého zákonodárství reagovat na nové účetní postupy uţívané v IFRS a aplikovat metody, 

přispívající k lepšímu zobrazení předmětu účetnictví, přetrvávají mezi oběma systémy 

podstatné rozdíly, které jsem popsala vţdy v závěru kaţdé tematické části mé práce. 

V praktické části diplomové práce jsem vyuţila získané informaci a analyzovala jsem 

dosavadní přístup strojírenské společnosti XY k odpisování DHM. Ve spolupráci 

s technickým útvarem společnosti XY jsem za účelem vytvoření návrhu komponentní metody 

odpisování vybrala DHM, který svými parametry nejlépe odpovídá poţadavkům, 

definovaným vyhláškou č. 500/2002 Sb. Jednalo se o sběrnou a karuselovou pec, jejichţ 

významnými poloţkami jsou ţáruvzdorné vyzdívky. 

Pro názornost srovnání současného a navrhovaného způsobu odpisování jsem provedla 

výpočet účetních odpisů po celou dobu pouţívání pecí, včetně zahrnutí plánovaných 

pravděpodobných oprav, souvisejících s tímto DHM v následujících letech, v zobrazení po 

jednotlivých účetních obdobích. Při návrhu komponentní metody odpisování jsem sběrnou 

a karuselovou pec rozdělila na ţáruvzdorné vyzdívky s významným oceněním a s odlišnou 



 

 

66 

 

dobou pouţitelnosti a na zbývající části kaţdé z pecí, skládající se z nevýznamných 

komponent. U kaţdé z definovaných poloţek DHM byla stanovena doba pouţívání 

a odpovídající metoda odpisování.  

V návaznosti na to jsem simulovala výpočet jejich účetních odpisů spolu 

s předpokladem budoucích oprav, ve stejném reţimu jako výpočet stávajícího způsobu 

odpisování. Výdaje vynaloţené za účelem provedení plánovaných oprav jsem aktivovala jako 

DHM a výši příslušných odpisů jsem zahrnula do souhrnu celkových nákladů, souvisejících 

s předmětným majetkem. Následně jsem analyzovala jednotlivé rozdíly, vyplývající z obou 

provedených kalkulací. Pro názornost jejich odlišností jsem vypočtená data sestavila do 

přehledných tabulek. Jejich významnost jsem demonstrovala také prostřednictvím grafů, 

uvedených v příloze k této diplomové práci. Výsledky srovnání dosavadního přístupu 

společnosti XY k odpisování s navrhovanou metodou jsem podrobně popsala v kapitole 

č. 5.2.3 Srovnání komponentní metody odpisování se současným stavem. 

Při rozhodování, zda metodu komponentního odpisování aplikovat do svých účetních 

postupů, musí společnost XY posoudit významnost dopadů této metody na věrohodnost 

a poctivost jejího účetnictví. Na základě provedených výpočtů, ze kterých jasně vyplývají 

podstatné rozdíly mezi srovnávanými způsoby odpisování, dovozuji, ţe aplikace navrhované 

metody by společnosti XY přinesla řadu pozitiv. Za ty hlavní lze povaţovat zejména lepší 

vypovídací schopnost, spočívající v přiřazování nákladů spojených s DHM v jednotlivých 

účetních obdobích k výnosům, které předmětný DHM generuje a rovnoměrnější vliv na VH, 

kdy jsou náklady, vyvolané případnou výměnou uznané komponenty aktivovány jako 

samostatně odpisovaný majetek a nejsou jednorázově zahrnuty do provozních nákladů.  

Zavedení komponentní metody sebou přináší i určitá negativa, na které je také potřeba 

upozornit. Asi tím největším nedostatkem je zvýšená administrativní náročnost a pracnost, se 

kterou je metoda spojena. Účetní informační systém, který společnost XY v současné době 

vyuţívá, nezareagovat na zákonnou moţnost uplatnění komponentního přístupu k odpisování 

DHM a jeho stávající podoba zavedení této metody neumoţňuje. Kdyby se společnost XY 

rozhodla pro jeho aplikaci, musela by zároveň řešit tuto oblast. Jednou z nabízených moţností 

je přechod na jiný účetní software. Vzhledem k finanční i administrativní náročnosti této 

operace však povaţuji tuto variantu za velmi nepravděpodobnou. Druhou moţností je 

zavedení další souběţné evidence, která by komplexně evidovala DHM odpisovaný 

komponentní metodou, včetně veškerých souvisejících operací, pro potřeby kaţdoroční 

transformace VH společnosti XY na základ daně z příjmů. Komponentní metoda nemá, za 

současné podoby ZDP, ţádný vliv na výši základu daně z příjmů a tudíţ by společnost XY 
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musela svůj VH vţdy upravit tak, jako kdyby komponentní přístup k odpisování 

neuplatňovala.  

Z uvedených skutečností lze dovodit, ţe navrhovaná metoda sebou přináší, jak jiţ bylo 

uvedeno výše poměrně velkou administrativní náročnost. Ta můţe být důvodem, který menší 

společnosti od dané alternativy odrazuje. Lze tedy očekávat, ţe této moţnosti vyuţijí pouze 

velké společnosti u významných poloţek DHM, coţ je i případ společnosti XY. 

V návaznosti na uvedené skutečnosti doporučuji společnosti XY implementovat 

komponentní přístup k odpisování do jejich účetních pravidel. Navrhovaná implementace by 

měla v první řadě zahrnovat vytvoření základních pravidel, týkajících se dané oblasti, nejlépe 

formou vnitřní směrnice a zavedení vyhovující účetní evidence pro předmětný DHM.  

Následně by měl být vybraný DHM rozdělen na jeho jednotlivé, hodnotově významné 

části s výrazně rozdílnou dobou pouţívání a na zbývající část DHM, ke kterému uznané 

komponenty náleţí. Jelikoţ společnost XY převáţnou část svého odpisovaného DHM zařadila 

do pouţívání a začala účetně odpisovat jiţ v roce 2012, je dalším nutným krokem rozdělení 

pořizovacích cen a oprávek vybraného DHM na jednotlivé komponenty a zbývající části 

DHM. Musí být vypočtena fiktivní výše oprávek, která připadá na jednotlivé komponenty 

v souvislosti s dobou jejich pouţívání před změnou metody odpisování. Rozdíl mezi 

skutečnou a fiktivní hodnotou oprávek komponent je pak nutno přiřadit ke zbývající části 

DHM. Zůstatkové ceny jednotlivých komponent a zbývajících částí DHM budou následně 

samostatně odpisovány po zbylou dobu jejich pouţívání. Při tomto postupu musí společnost 

XY ověřit, ţe součet zůstatkových cen, připadajících na komponenty a zbývající části DHM, 

nesmí být vyšší neţ zůstatková cena celkového vybraného DHM. 

Pokud by společnost navrhovanou metodu odpisování aplikovala od účetního období, 

započatého v roce 2014, pak by výše uvedené operace provedla v aktuálním roce, nikoliv 

zpětně. V případě, ţe by se k této změně rozhodla jiţ od roku 2013, pak navrhuji provést 

zmiňované kroky v částkách odpovídajících jejich stavu k 1. lednu 2013, zpětně přepočítat 

hodnoty uplatněných odpisů v období 2013 a provést jejich korekci tak, jakoby navrhovaná 

metoda byla uplatňována jiţ od 1. ledna 2013. 

Bude-li společnost XY odpisovat vybraný DHM v souladu s komponentní metodou, 

neměla by jiţ vytvářet rezervu na opravu tohoto majetku. Pokud tak učiní z důvodu sníţení 

základu daně z příjmů, nebude o této tvorbě účtovat. 

Při rozboru současné skladby DHM jsem dospěla k názoru, ţe podmínku významnosti, 

ve smyslu ocenění a odlišnosti doby pouţívání, splňuje více druhů DHM. Další alternativu 

spatřuji např. v technologické lince, popř. v patrových pecích. 
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V případě, ţe společnost XY vyuţije moţnosti dané vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

a aplikuje komponentní metodu odpisování do svých účetních postupů, docílí tím naplnění 

poţadavku zásady věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a její finanční situace, 

v souladu se zákonem o účetnictví. Dle tohoto zákona je zobrazení věrné, odpovídá-li obsah 

jednotlivých poloţek účetní závěrky skutečnému stavu, a je poctivé, jsou-li při něm pouţity 

účetní metody způsobem, vedoucím k dosaţení věrnosti.  

Komponentní přístup k odpisování, dle mého názoru, povede v případě společnosti 

XY k přiblíţení účetního pojetí ekonomické skutečnosti, coţ sebou přinese přesnější naplnění 

zmiňovaného věrného zobrazení předmětu účetnictví. Náklady související s vybraným DHM 

budou mít rovnoměrný dopad na její VH a DHM bude díky systematické alokaci nákladů 

vykazován ve výši odpovídající intenzitě jeho vyuţití.   
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Přílohy 

 

Odpisové skupiny HM dle ZDP 

odpisová 

skupina 

doba 

odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

 

 

Maximální roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování dle ZDP 

odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

VC 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování dle ZDP 

 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 20 % 

odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

VC 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 15 % 

odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

VC 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

Zdroj:vlastní zpracování  

 

 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 10 % 

odpisová 

skupina 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

VC 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

Zdroj:vlastní zpracování  

  



 

76 

 

 

 

 

Koeficienty pro zrychlené odpisování dle ZDP 

odpisová 

skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

v prvním roce 

odpisování 

v dalších 

letech 

odpisování 

pro zvýšenou 

ZC 

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:vlastní zpracování  
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Odpisový plán společnosti XY  

Odpisový plán 

Kód CZ-CC Název 

Sazba 

účetních 

odpisů 

Daňová 

odpisová 

skupina 

Položka 

odpisové 

skupiny 

Kategorie 1 - Budovy a haly 

1010 127113 Skleníky pro pěstování rostlin 10,0 3 341 

1020 1xxxxx Oplocení budov a hal  2,0 4 402 

1030 1xxxxx Vnější osvětlení budov a hal 3,3 4 403 

1040 xxxxxx 

Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky 

zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a 

plastů 

4,0 4 422 

1050 1xxxxx Budovy a haly ze dřeva a plastů 4,0 4 401 

1060 125112 Budovy a haly výrobní pro energetiku 4,0 4 404 

1070 1xxxxx 
Budovy a haly obč. výstavby (sociální, provozní, 

vrátnice, přístřešky, přístavky atd.), budovy pro bydlení 
1,3 5 501 

1080 1xxxxx 
Budovy a haly pro skladování, vodní hospodářství, 

čistíren a úpraven vod, čerpací stanice 
1,5 5 501 

1090 1xxxxx 
Budovy a haly pro výrobu a sluţby (budovy trafostanice, 

rozvodny) 
2,0 5 501 

1100 xxxxxx 

Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, 

kromě bytů a nebytových prostor vymezených jako 

jednotky v budovách ze dřeva a plastů (pol. 422) a 

nebytových prostor vymezených jako jednotky v 

budovách a stavbách uvedených v DOS 6 

1,3 5 539 

1110 121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení 2,0 6 601 

1120 122xxx Budovy administrativní 1,3 6 602 

1130 1261xx Budovy pro společenské a kulturní účely 2,0 6 605 

1140 1262xx Muzea a knihovny 2,0 6 606 

1150 1273xx Historické nebo kulturní památky 2,0 6 608 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 2 - Ostatní stavby 
  

2010 2xxxxx Signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb 10,0 2 280 

2020 230341 

Věţové zásobníky chemických podniků mimo 

zásobníků s tepelným zařízením (SKP 292440), 

zásobníků s mechanickým zařízením (SKP 2956xx) a 

stavebních základů chemických technologických 

zařízení (CZ-CC 2xxxxx) 

10,0 3 344 

2030 2xxxxx Oplocení ostatních staveb, areálů závodů 2,0 4 402 

2040 2xxxxx Vnější osvětlení ostatních staveb 3,3 4 403 

2050 212121 Svršek drah ţelezničních dálkových - tratě 3,3 4 407 

2060 212224 Svršek drah ţelezničních dálkových - vlečky 3,3 4 410 

2070 212229 Svršek drah kolejových jinde neuvedených 3,3 4 412 

2080 221xxx Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická 3,3 4 413 

2090 222xxx Objekty podzemní - studny, kanály, kanály kabel. 1,3 4 414 

2100 222xxx 
Vedení místní trubní- rozvody a přípojky vody, 

kanalizace, 
1,5 4 414 

2110 222xxx 

Plynovody, vzduchovody trubní, parovody a teplovody 

trubní, vedení elektrické a dráhy visuté (kabely, napájecí 

kabely, přípojky) 

3,3 4 414 

2120 222xxx 
Rozvody podzemní slaboproudá kabelová, rozvody 

času, rozhlasu, telef.vedení, optické vedení dat. sítí 
5,0 4 414 

2130 

230141, 

230341, 

230441 

Věţe, stoţáry, věţové zásobníky, chladicí věţe 3,3 4 415 

2140 2302xx Stavby elektráren (kromě podzemních) 2,0 4 416 

2150 230451 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl 3,3 4 418 

2160 242052 Valy samostatné ze dřeva a plastů 2,0 4 420 

2170 211xxx 

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace kromě 

signalizačního a zabezpečovacího zařízení (CZ-CC 

211193,211293) 

1,3 5 502 

2180 212211 Spodek drah kolejových městských a ostatních 2,0 5 504 

2190 2141xx 
Mosty (kabelovody) a visuté dálnice kromě 

signalizačního a zabezpečovacího zařízení  
1,3 5 506 

2200 2142xx 
Tunely, podjezdy, podchody kromě signalizačního a 

zabezpečovacího zařízení v CZ-CC 214293 
1,3 5 507 

2210 221232 

Pozemní nádrţe, jímky, zásobníky, jámy, ostatní 

pozemní nádrţe, objekty čistíren odpadních vod (kromě 

budov) 

1,5 5 512 

2220 221241 
Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního 

hospodářství, vodní nádrţe (kromě budov) 
1,5 5 513 

2230 221279 Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené 3,3 5 514 

2240 222232 
Nádrţe vod podzemní (přečerp. jímky, akumulační 

jímky) 
2,0 5 515 

2250 222251 Vrty čerpací (studny vrtané) 1,5 5 516 

2260 222252 Studny jinde neuvedené a jímání vody 1,5 5 517 

2270 222253 Fontány, hydranty, kašny 2,0 5 518 

2280 222332 Nádrţe, jímky  1,5 5 519 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 2 - Ostatní stavby 

2300 222479 
Podzemní stavby pro energetiku, energokanály, 

kabelové kanály 
1,3 5 521 

2310 230131 Objekty úpravy surovin 3,3 5 522 

2320 230132 Objekty výroby stavebních hmot 2,0 5 523 

2330 230121 
Dráhy lanové podzemní bezkolejové pro těţbu surovin a 

dopravu nákladů 
1,3 5 524 

2340 230171 Základy technologických výrobních zařízení 2,0 5 526 

2350 230411 Stavby hutního a těţkého průmyslu (kromě budov) 2,0 5 531 

2360 230418 
Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těţký průmysl 

(nádvoří, zpevněné plochy, skladovací plochy) 
1,3 5 532 

2370 230449 
Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené 

(kromě budov) 
2,0 5 533 

2380 230479 
Podzemní stavby pro ostatní průmysl - spoj. tunely, 

ochlazovací jámy 
1,3 5 534 

2390 230479 
Podzemní stavby - hlubinné zásobníky, septiky, licí 

jámy, montáţní jámy, jímky na vodu 
1,5 5 534 

2400 230479 Objekty podzemní zvláštní - licí jámy, mořící lázně 2,0 5 534 

2410 230471 
Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní 

průmysl 
2,0 5 535 

2420 241xxx 
Stavby pro sport a rekreaci, kromě koupališť a bazénů v 

CZ-CC 241111  
1,3 5 536 

2430 2420xx 

Ostatní inţenýrská díla jinde neuvedená, kromě valů ze 

dřeva a plastů (CZ-CC 242052,pol. 420), - např. plochy 

a úpravy území, opěrné stěny, protihlukové stěny, 

ocelové konstrukce, kryty CO 

2,0 5 537 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení 
 

3010 29122x Čerpadla a zdviţe pro kapaliny 8,0 2 218 

3020 292313 
Chladící a mrazící zařízení, tepelná čerpadla (kromě 

zařízení pro domácnost) 
8,0 2 222 

3030 29241x 
Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro 

úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel 
8,0 2 223 

3040 311031 

Elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým 

motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW 

elektrického výkonu 

5,0 2 244 

3050 311032 

Generátorová soustrojí se záţehovými a spalovacími 

motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW 

elektrického výkonu 

5,0 2 245 

3060 314xxx Akumulátory, primární články a baterie 20,0 2 246 

3070 316122 
Spouštěče, ostatní generátory a ostatní přístroje a 

zařízení 
12,0 2 248 

3080 312031 Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1000V a niţší 6,0 2 273 

3090 2830xx 
Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné 

reaktory 
5,0 3 307 

3100 29112x Turbíny 4,0 3 315 

3110 29121x 
Hydraulické a pneumatické pohony a motory - hydraul. 

agregáty a čerpadla 
12,0 3 316 

3120 29121x 
Stahovací a hydraulické válce pouţívané při montáţních 

pracích 
17,0 3 316 

3130 29123x 
Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory 

kromě laboratorních zařízení pro vývin vakua 
8,0 3 317 

3140 29211x 
Pece a hořáky, kromě laboratorních pecí, pícek, autokláv 

a fermentorů 
6,0 3 318 

3150 292311 

Výměníky tepla a zkapalňovače plynů mimo 

laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a 

zkapalňování plynů, sušiček a laboratorních termostatů 

7,0 3 327 

3160 292312 Klimatizační zařízení 7,0 3 328 

3170 29232x Ventilátory chladicí, odsávací -  mimo stolní 7,0 3 330 

3180 29241x 

Plynové generátory, destilační, filtrační nebo 

rektifikační přístroje mimo výrobních a provozních 

filtračních zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 

ekvivalentních obyvatel, laboratorních a rektifikačních 

přístrojů v SKP 292411, pol. 279 

7,0 3 331 

3190 3110xx 

Elektromotory, generátory a transformátory kromě 

generátorových soustrojí v SKP 311031 a 311032 do 2,5 

MW výkonu 

6,0 3 335 

3200 312xxx 

Elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení mimo 

rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000V a 

niţších v SKP 312031 

6,0 3 336 

3210 32101x Elektrické kondenzátory 6,0 3 337 

3220 282212 
Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou 

součástí stavebního díla  
4,0 3 342 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 4 - Výrobní stroje a zařízení, nářadí, nástroje 

 
4010 2862xx 

Nástroje a nářadí, kromě nástrojů pro strojní tváření za 

tepla 
25,0 1 115 

4020 2941xx Ruční mechanizované nářadí a přístroje 25,0 1 120 

4030 286250 Nástroje na stolní tváření zatepla 25,0 2 212 

4040 28631x Závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky 20,0 2 213 

4050 2871xx 
Ocelové sudy a podobné nádoby s objemem 300 litrů a 

niţším zejména cisterny, sudy, bubny, kádě 
17,0 2 214 

4060 2872xx 

Drobné kovové obaly, zejména hliníkové sudy, barely, 

zásobníky pro jakýkoliv druh materiálu o objemu niţším 

neţ 300 litrů 

17,0 2 215 

4070 28731x Drátěné výrobky, zejména lana a pásy 20,0 2 216 

4080 292431 Odstředivky jinde neuvedené 8,0 2 225 

4090 292432 
Kalandry, nebo jiné válcovací stroje mimo strojů pro 

válcování kovů nebo skla 
12,0 2 226 

4100 2932xx 
Ostatní zemědělské a lesnické stroje, kromě SKP 

293214, 293240, 293250 a 293265 
12,0 2 231 

4110 294xxx 

Obráběcí a tvářecí stroje kromě ručního 

mechanizovaného nářadí (stroje pro svařování, pálení a 

řezání kovu SKP 294320 - 9%) 

6,0 2 232 

4120 29522x 
Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním 

pohonem kromě rypadel a zakladačů 
10,0 2 234 

4130 29523x Ostatní stroje pro zemní a stavební práce 10,0 2 235 

4140 29524x 

Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními 

nerostnými hmotami stroje na tvarování odlévacích 

forem z písku 

10,0 2 236 

4150 295250 Pásové traktory 16,0 2 237 

4160 29531x 
Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování 

tabáku 
8,0 2 238 

4170 2956xx 

Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost) 

zejména SKP 29561x, 295621, 295622 -7%, 295623, 

295625 - 9,10,12% 

12,0 2 240 

4180 341051 Terénní vyklápěcí vozy (dampry) 12,0 2 258 

4190 281123 Konstrukce pro lešení a bednění 12,0 2 275 

4200 281123 Lešení pouţívaná při montáţních pracích 20.0 2 275 

4210 26612x 
Prefabrikované a stavební části a celky z betonu a 

ţelezobetonu 
10,0 3 301 

4220 281110 Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky 10,0 3 302 

4230 281121 Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů 10,0 3 303 

4240 281122 Ocelové konstrukce stoţárů, sloupů a pilířů 8,0 3 304 

4250 281123 
Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce kromě 

konstrukcí pro lešení a bednění 
6,0 3 305 

4260 281123 
Dráhy jeřábové přenosné pouţívané při montáţních 

pracích 
5,0 3 305 

4270 2821xx 
Kovové nádrţe, zásobníky a kontejnery s objemem nad 

300 litrů, mobilní sklady 
4,0 3 306 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 5 - Přístroje a zvláštní technická zařízení 

 
5010 300xxx 

Kancelářské stroje a počítače, datové rozvaděče pokud 

nejsou součásti datových rozvodů budovy  
12,0 - 20,0 1 121 

5020 322011 
Studiová provozní a ovládací zařízení, přístroje pro 

bezdrátové přenosy včetně mobilních telefonů 
12,0 1 122 

5030 322012 Televizní kamery 12,0 1 123 

5040 322020 
Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii pro 

vedení včetně faxů 
12,0 1 124 

5050 332xxx 

Měřící, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje, 

kromě přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů 

pro měření délky 

9,0 1 127 

5060 332xxx 

Přístroje měřící a elektrické, měřidla a zařízení pro 

měření geometrických veličin a jen přesné váhy, kreslicí 

a rýs. přístroje a nástroje pro měření délky SKP 33203 

pol. 253 

10,0 40210 
127, 

253 

5070 332xxx 
Přístroje opticko-mechanické, zařízení pro drát. 

telekomunikaci, zařízení ke sledování emisí 
12,0 1 127 

5080 332xxx Přístroje měřící elektronické a mikroskopy elektronové 18,0 1 127 

5090 331016 Dýchací přístroje, plynové masky 25,0 1 137 

5100 316213 
Směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování 

zvuku 
17,0 1 138 

5110 29242x 

Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, váţení, stříkací a 

rozstřikovací stroje, hasící, tryskací a obalovací zařízení, 

zařízení ke sledování emisí 

8,0 2 224 

5120 292440 

Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené 

pro zpracování materiálů postupy spočívajícími ve 

změně teploty  

12,0 2 228 

5130 3150xx 
Elektrické zdroje světla a svítidla (lustry, lampy, 

světelné reklamy a znaky) 
6,0 - 25,0 2 247 

5140 3162xx 

Ostatní elektrická zařízení jinde neuvedená, zejména 

akustická, vizuální a signalizační zařízení, ochranná, 

zabezpečovací, návěstní apod. zařízení mimo SKP 

316213 

6,0 2 249 

5150 322011 

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, 

rozhlasové, nebo telefonní vysílání mimo přístrojů pro 

bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů), 

vysílačů-přijímačů občanských radiostanic a studiových 

provozních a ovládacích zařízení (pol. 122, 125) 

12,0 2 250 

5160 3310xx 
Zdrav. přístroje a zařízení, chirurg. a ortoped. prostředky 

mimo dýchac. přístrojů a plyn. masek (SKP 331013) 
10,0 2 252 

5170 33203x 
Přesné váhy, kreslící a rýsovací přístroje a nástroje pro 

měření délky 
10,0 2 253 

5180 334xxx 

Optické a fotografické přístroje a zařízení, zejména 

dalekohledy, optické mikroskopy lasery, zařízení s 

tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery, promítací 

přístroje, zvětšovací a zmenšovací přístroje, fotoblesky, 

promítací plátna, vybavení foto laboratoří, čtecí přístroje 

12,0 2 254 

5190 3350xx Časoměrné přístroje, hodiny včetně spínacích, hodinky 9,0 2 255 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 6 - Dopravní a manipulační zařízení 

 
6010 341053 

Vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na 

golfových hřištích 
17,0 1 131 

6020 352033 
Vozíky kolejové důlní a malodráţní (pánvový vůz, 

převáţecí vozy pro kontejnery) 
17,0 1 132 

6030 292214 Jeřáby stavební, konstruované pro stavebnictví 6,0 2 219 

6040 
292217  Transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů -         

mostové jeřáby, jeřáb. aut. kleště, traverzy, otáčedla, 
6,0 2 

220,2

21 292218 

6050 
292217 Mechanismy zvedací - pracovní plošiny, zvedací válce, 

hydraul. válce, navijáky, vrátky, 
7,0 2 

220,2

21 292218 

6060 
292217  Zaříz. vzduchotechnické, zaříz. transportní pro přepravu 

sypkých hmot 
8,0 2 

220,2

21 292218 

6070 
292217  Kovárenské manipulátory, zved. stoly, jámy pro 

natahování zalomených hřídelí 
9,0 2 

220,2

21 292218 

6080 2931xx Zemědělské a lesnické traktory, traktory kolové a pásové 12,0 2 230 

6090 34102x Motorová vozidla osobní  17,0 2 281 

6100 34103x Motorová vozidla pro přepravu 10 a více osob 17,0 2 256 

6110 34104x Motorová vozidla pro nákladní dopravu 13,0 2 257 

6120 341052 Jeřábové automobily 6,0 2 259 

6130 341054 Motorová vozidla pro speciální pouţití jinde neuvedená 13,0 2 260 

6140 34202x Přívěsy, návěsy, kontejnery 12,0 2 261 

6150 343020 Ostatní příslušenství pro motorová vozidla 17,0 2 262 

6160 3530xx Letadla 14,0 2 264 

6170 35501x 
Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména vozidla bez 

motoru jinde neuvedená) 
12,0 2 267 

6180 292215 
Vidlicové vozíky, dopravní a jiné vozíky vybavené 

zdvihacím a manipulačním zařízením a malé tahače 
17,0 2 274 

6190 292211 Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení 7,0 3 319 

6200 292211 Kladkostroje pouţívané při montáţních pracích 10,0 3 319 

6210 292212 
Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová zdvihadla včetně 

specielně vyrobených pro práci pod zemí 
7,0 3 320 

6220 292213 Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel 7,0 3 321 

6230 292214 

Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdviţné obkročné 

vozíky, portálové nízkozdviţné vozíky a jeřábové 

vozíky kromě stavebních jeřábů 

6,0 3 322 

6240 292216 
Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé 

chodníky 
7,0 3 324 

6250 292217 

Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro 

nepřetrţité přemisťování zboţí a materiálů, kromě 

transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů  

8,0 3 325 

6260 292218 

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací 

zařízení, mimo transportních zařízení pro přepravu 

kusových materiálů, sázecí manipulátor - 8%) 

7,0 3 326 

6270 292218 Lanové zvedáky pouţívané při montáţních pracích 17,0 3 326 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY   
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Kategorie 7 - Inventář 

 7010 242425 Ochranné plastové a pryţové přikrývky hlavy (přilby) 25,0 1 110 

7020 36632x Psací a kancelářské potřeby 25,0 1 134 

7030 366374 Výrobky konstruované pro předváděcí účely 25,0 1 135 

7040 366376 Umělé květiny, listoví, ovoce 25,0 1 136 

7050 17402x 
Ostatní konfekční textilní výrobky, zejména lodní 

plachty, stany a padáky 
12,0 2 202 

7060 17511x 
Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny nespojené 

se stavebním dílem 
12,0 2 203 

7070 1752xx Lana a síťované výrobky 10,0 2 204 

7080 175438 Textilní výrobky pro technické účely 12,0 2 205 

7090 192xxx Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky 25,0 2 206 

7100 203020 

Dřevěné prefabrikované stavební části a celky, zejména 

prefabrikované buňky pokud nejsou samostatnými 

stavebními díly 

12,0 2 207 

7110 2211xx Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy apod.) 12,0 2 208 

7120 252320 

Plastové prefabrikované stavební části a celky zejména 

prefabrikované buňky pokud nejsou samostatnými 

stavebními díly 

12,0 2 209 

7130 292433 Prodejní automaty 8,0 2 227 

7140 29246x Myčky nádobí průmyslového charakteru 12,0 2 229 

7150 296013 
Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých 

apod. 
12,0 2 241 

7160 2971xx Elektrické přístroje a zařízení převáţně pro domácnost 12,0 2 242 

7170 3230xx 

Rozhlasové a televizní přijímače,přístroje pro záznam a 

reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná rádiová 

zařízení a příslušenství (včetně antén a parabolických 

antén všeho druhu, mimo přijímacích přístrojů pro 

radiotelefonii a radiotelegrafii (SKP 301016, pol.126) 

12,0 2 251 

7180 361xxx Nábytek 6,0 2 268 

7190 363xxx Hudební nástroje 10,0 2 269 

7200 364xxx Sportovní potřeby 10,0 2 270 

7210 36504x Výrobky pro lunaparky, stolní nebo společenské hry 12,0 2 271 

7220 36631x Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce 12,0 2 271 

7230 287521 Trezory a pancéřové skříně (nábytek kovový) 4,0 3 308 

7240 287522 Kartotékové kovové skříně a podobné kovové výrobky 4,0 3 309 

7250 287524 Dekorační sochy, sošky a podobné předměty z kovu 10,0 3 310 

7260 287527 Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené 6,0 3 311 

Zdroj: Interní materiály společnosti XY  
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Přehled DHM zařazeného do uţívání v roce 2012 v tis. Kč 

 

Graf č. 1 - Přehled DHM zařazeného do uţívání v roce 2012 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Přehled DHM k 31. 12. 2012 dle účetních kategorií v tis. Kč 

 

Graf č. 2 - Přehled DHM k 31. 12. 2012 dle účetních kategorií v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   
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Přehled HM k 31. 12. 2012 dle daňových odpisových skupin v tis. Kč 

 

Graf č. 3 - Přehled HM k 31. 12. 2012 dle daňových odpisových skupin v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

Přehled účetních odpisů DHM za rok 2012 v tis. Kč 

 

Graf č. 4 - Přehled účetních odpisů DHM za rok 2012 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   
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Přehled odpisů HM dle ZDP za rok 2012 v tis. Kč 

 

Graf č. 5 - Přehled odpisů HM dle ZDP za rok 2012 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování   
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Rozhodovací diagram pro uznání komponent 

 

Rozhodovací diagram pro uznání komponent 

doba používání > 10 let 
NE 

 

    
 

 
ANO 

 
  

 

pořizovací cena DHM 

 10 000 tis. Kč 

NE 
 

    
 

 
ANO 

 
  

 

pořizovací cena případné 

komponenty > 10 %  
PC DHM 

NE 
 

    
 

 
ANO 

 
  

 

doba používání případné 

komponenty  50 % 

doby používání DHM 

NE 
 

  
  

 
ANO 

  
  

vykazovat  

komponentu 
 nevykazovat 

komponentu 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Náklady spojené se sběrnou a karuselovou pecí bez uplatnění komponentní metody 

 

Tabulka č. 13 – Účetní odpisy sběrné a karuselové pece v 2012 - 2037 v tis. Kč 

    bez uplatnění komponentní metody 

Účetní odpisy sběrné a karuselové pece v 2012 – 2037 bez uplatnění komponentní metody 

 Sběrná pec Karuselová pec 

rok období PC odpis oprávky ZC PC odpis oprávky ZC 

1. rok 2012 

22 598 

678 678 21 920 

89 004 

3 001 3 001 86 003 

2. rok 2013 904 1 582 21 016 3 561 6 562 82 442 

3. rok 2014 904 2 486 20 112 3 561 10 123 78 881 

4. rok 2015 904 3 390 19 208 3 561 13 684 75 320 

5. rok 2016 904 4 294 18 304 3 561 17 245 71 759 

6. rok 2017 904 5 198 17 400 3 561 20 806 68 198 

7. rok 2018 904 6 102 16 496 3 561 24 367 64 637 

8. rok 2019 904 7 006 15 592 3 561 27 928 61 076 

9. rok 2020 904 7 910 14 688 3 561 31 489 57 515 

10. rok 2021 904 8 814 13 784 3 561 35 050 53 954 

11. rok 2022 904 9 718 12 880 3 561 38 611 50 393 

12. rok 2023 904 10 622 11 976 3 561 42 172 46 832 

13. rok 2024 904 11 526 11 072 3 561 45 733 43 271 

14. rok 2025 904 12 430 10 168 3 561 49 294 39 710 

15. rok 2026 904 13 334 9 264 3 561 52 855 36 149 

16. rok 2027 904 14 238 8 360 3 561 56 416 32 588 

17. rok 2028 904 15 142 7 456 3 561 59 977 29 027 

18. rok 2029 904 16 046 6 552 3 561 63 538 25 466 

19. rok 2030 904 16 950 5 648 3 561 67 099 21 905 

20. rok 2031 904 17 854 4 744 3 561 70 660 18 344 

21. rok 2032 904 18 758 3 840 3 561 74 221 14 783 

22. rok 2033 904 19 662 2 936 3 561 77 782 11 222 

23. rok 2034 904 20 566 2 032 3 561 81 343 7 661 

24. rok 2035 904 21 470 1 128 3 561 84 904 4 100 

25. rok 2036 904 22 374 224 3 561 88 465 539 

26. rok 2037 224 22 598 0 539 89 004 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 14 – Náklady na opravy ţáruvzdorných vyzdívek v 2012 - 2037 v tis. Kč 

      bez uplatnění komponentní metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracován  

Náklady na opravy žáruvzdorných vyzdívek v 2012 – 2037 

bez uplatnění komponentní metody 

období 
žáruvzdorné vyzdívky 

sběrné pece 

žáruvzdorné vyzdívky 

karuselové pece  

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 1 783 1 966 

2016 1 783 1 966 

2017 1 783 1 966 

2018 1 783 1 966 

2019 1 783 1 966 

2020 1 783 1 966 

2021 1 784 1 966 

2022 0 0 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 1 783 1 966 

2026 1 783 1 966 

2027 1 783 1 966 

2028 1 783 1 966 

2029 1 783 1 966 

2030 1 783 1 966 

2031 1 784 1 966 

2032 0 0 

2033 0 0 

2034 0 0 

2035 0 0 

2036 0 0 

2037 0 0 

celkem 24 964 27 524 



 

91 

 

 

 

Tabulka č. 15 - Generální opravy sběrné a karuselové pece v 2012 - 2031 v tis. Kč 

      bez uplatnění komponentní metody 

Generální opravy sběrné a karuselové pece v 2012 – 2031  

bez uplatnění komponentní metody 

období sběrná pec karuselová pec 

2020  3 000 

2021 4 000  

2029  3 000 

2031 4 000  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Graf č. 6 – Generální opravy sběrné a karuselové pece v 2012 - 2031 v tis. Kč 

      bez uplatnění komponentní metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 16 – Náklady sběrné a karuselové pece 2012 – 2037 v tis. Kč 

   bez uplatnění komponentní metody 

Náklady sběrné a karuselové pece v 2012 – 2037 bez uplatnění komponentní metody 

období odpisy 
výměna 

vyzdívek 

gen. 

oprava 

vliv na 

HV 
odpisy 

výměna 

vyzdívek 

gen.  

oprava 

vliv na 

VH 

 
sběrná pec karuselová pec 

2012 678   678 3 001   3 001 

2013 904   904 3 561   3 561 

2014 904   904 3 561   3 561 

2015 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2016 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2017 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2018 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2019 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2020 904 1 783  2 687 3 561 1 966 3 000 8 527 

2021 904 1 784 4 000 6 688 3 561 1 966  5 527 

2022 904   904 3 561   3 561 

2023 904   904 3 561   3 561 

2024 904   904 3 561   3 561 

2025 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2026 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2027 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2028 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2029 904 1 783  2 687 3 561 1 966 3 000 8 527 

2030 904 1 783  2 687 3 561 1 966  5 527 

2031 904 1 784 4 000 6 688 3 561 1 966  5 527 

2032 904   904 3 561   3 561 

2033 904   904 3 561   3 561 

2034 904   904 3 561   3 561 

2035 904   904 3 561   3 561 

2036 904   904 3 561   3 561 

2037 224   224 539   539 

celkem 22 598 24 964 8 000 55 562 89 004 27 524 6 000 122 528 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf č. 7 – Náklady sběrné a karuselové pece 2012 – 2037 v tis. Kč 

      bez uplatnění komponentní metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Náklady spojené se sběrnou a karuselovou pecí s uplatněním komponentní metody 

 

Tabulka č. 17 – Účetní odpisy sběrné pece v 2012 – 2037 v tis. Kč 

   s uplatněním komponentní metody 

Účetní odpisy sběrné pece v 2012 – 2037 s uplatněním komponentní metody 

 sběrná pec žáruvzdorné vyzdívky 

rok období PC odpis oprávky ZC PC odpis oprávky ZC 

1. rok 2012 

10 116 

304 304 9 812 

12 482 

937 937 11 545 

2. rok 2013 405 709 9 407 1 249 2 186 10 296 

3. rok 2014 405 1 114 9 002 1 249 3 435 9 047 

4. rok 2015 405 1 519 8 597 1 249 4 684 7 798 

5. rok 2016 405 1 924 8 192 1 249 5 933 6 549 

6. rok 2017 405 2 329 7 787 1 249 7 182 5 300 

7. rok 2018 405 2 734 7 382 1 249 8 431 4 051 

8. rok 2019 405 3 139 6 977 1 249 9 680 2 802 

9. rok 2020 405 3 544 6 572 1 249 10 929 1 553 

10. rok 2021 405 3 949 6 167 1 249 12 178 304 

11. rok 2022 405 4 354 5 762 304 12 482 0 

 
 

výměna komponenty 

11. rok 2022 

12 482 

937 937 11 545 

12. rok 2023 405 4 759 5 357 1 249 2 186 10 296 

13. rok 2024 405 5 164 4 952 1 249 3 435 9 047 

14. rok 2025 405 5 569 4 547 1 249 4 684 7 798 

15. rok 2026 405 5 974 4 142 1 249 5 933 6 549 

16. rok 2027 405 6 379 3 737 1 249 7 182 5 300 

17. rok 2028 405 6 784 3 332 1 249 8 431 4 051 

18. rok 2029 405 7 189 2 927 1 249 9 680 2 802 

19. rok 2030 405 7 594 2 522 1 249 10 929 1 553 

20. rok 2031 405 7 999 2 117 1 249 12 178 304 

21. rok 2032 405 8 404 1 712 304 12 482 0 

 
 

výměna komponenty 

21. rok 2032 

12 482 

937 937 11 545 

22. rok 2033 405 8 809 1 307 1 249 2 186 10 296 

23. rok 2034 405 9 214 902 1 249 3 435 9 047 

24. rok 2035 405 9 619 497 1 249 4 684 7 798 

25. rok 2036 405 10 024 92 1 249 5 933 6 549 

26. rok 2037 92 10 116 0 6 549 12 482 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 18 – Účetní odpisy karuselové pece v 2012 – 2037 v tis. Kč 

   s uplatněním komponentní metody 

Účetní odpisy karuselové pece v 2012 – 2037 s uplatněním komponentní metody 

 karuselová pec žáruvzdorné vyzdívky 

rok období PC odpis oprávky ZC PC odpis oprávky ZC 

1. rok 2012 

75 242 

2 588 2 588 72 654 

13 762 

1 033 1 033 12 729 

2. rok 2013 3 010 5 598 69 644 1 377 2 410 11 352 

3. rok 2014 3 010 8 608 66 634 1 377 3 787 9 975 

4. rok 2015 3 010 11 618 63 624 1 377 5 164 8 598 

5. rok 2016 3 010 14 628 60 614 1 377 6 541 7 221 

6. rok 2017 3 010 17 638 57 604 1 377 7 918 5 844 

7. rok 2018 3 010 20 648 54 594 1 377 9 295 4 467 

8. rok 2019 3 010 23 658 51 584 1 377 10 672 3 090 

9. rok 2020 3 010 26 668 48 574 1 377 12 049 1 713 

10. rok 2021 3 010 29 678 45 564 1 377 13 426 336 

11. rok 2022 3 010 32 688 42 554 336 13 762 0 

 
 

výměna komponenty 

11. rok 2022 

13 762 

1 033 1 033 12 729 

12. rok 2023 3 010 35 698 39 544 1 377 2 410 11 352 

13. rok 2024 3 010 38 708 36 534 1 377 3 787 9 975 

14. rok 2025 3 010 41 718 33 524 1 377 5 164 8 598 

15. rok 2026 3 010 44 728 30 514 1 377 6 541 7 221 

16. rok 2027 3 010 47 738 27 504 1 377 7 918 5 844 

17. rok 2028 3 010 50 748 24 494 1 377 9 295 4 467 

18. rok 2029 3 010 53 758 21 484 1 377 10 672 3 090 

19. rok 2030 3 010 56 768 18 474 1 377 12 049 1 713 

20. rok 2031 3 010 59 778 15 464 1 377 13 426 336 

21. rok 2032 3 010 62 788 12 454 336 13 762 0 

 
 

výměna komponenty 

21. rok 2032 

13 762 

1 033 1 033 12 729 

22. rok 2033 3 010 65 798 9 444 1 377 2 410 11 352 

23. rok 2034 3 010 68 808 6 434 1 377 3 787 9 975 

24. rok 2035 3 010 71 818 3 424 1 377 5 164 8 598 

25. rok 2036 3 010 74 828 414 1 377 6 541 7 221 

26. rok 2037 414 75 242 0 7 221 13 762 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 19 – Účetní odpisy generálních oprav pecí v 2020 – 2037 v tis. Kč  

   s uplatněním komponentní metody 

Účetní odpisy generálních oprav pecí v 2020 –2037 

s uplatněním komponentní metody 

období sběrná pec karuselová pec  

2020 0 250 

2021 300 334 

2022 400 334 

2023 400 334 

2024 400 334 

2025 400 334 

2026 400 334 

2027 400 334 

2028 400 334 

2029 400 365 

2030 400 375 

2031 600 375 

2032 667 375 

2033 667 375 

2034 667 375 

2035 667 375 

2036 667 375 

2037 165 88 

celkem 8 000 6 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 8 – Účetní odpisy generálních oprav pecí v 2020 – 2037 v tis. Kč  

      s uplatněním komponentní metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 20 – Náklady sběrné a karuselové pece 2012 – 2037 v tis. Kč 

   s uplatněním komponentní metody 

Náklady sběrné a karuselové pece v 2012 – 2037 s uplatněním komponentní metody 

období odpisy 
výměna 

vyzdívek 

gen. 

oprava 

vliv na 

HV 
odpisy 

výměna 

vyzdívek 

gen.  

oprava 

vliv na 

VH 

 
Sběrná pec Karuselová pec 

2012 304 937  1 241 2 588 1 033  3 621 

2013 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2014 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2015 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2016 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2017 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2018 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2019 405 1 249  1 654 3 010 1 377  4 387 

2020 405 1 249  1 654 3 010 1 377 250 4 637 

2021 405 1 249 300 1 954 3 010 1 377 334 4 721 

2022 405 1 241 400 2 046 3 010 1 369 334 4 713 

2023 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2024 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2025 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2026 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2027 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2028 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 334 4 721 

2029 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 365 4 752 

2030 405 1 249 400 2 054 3 010 1 377 375 4 762 

2031 405 1 249 600 2 254 3 010 1 377 375 4 762 

2032 405 1 241 667 2 313 3 010 1 369 375 4 754 

2033 405 1 249 667 2 321 3 010 1 377 375 4 762 

2034 405 1 249 667 2 321 3 010 1 377 375 4 762 

2035 405 1 249 667 2 321 3 010 1 377 375 4 762 

2036 405 1 249 667 2 321 3 010 1 377 375 4 762 

2037 92 6 549 165 6 806 414 7 221 88 7 723 

celkem 10 116 37 446 8 000 55 562 75 242 41 286 6 000 122 528 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf č. 9 – Náklady sběrné a karuselové pece 2012 – 2037 v tis. Kč 

      s uplatněním komponentní metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Porovnání stávajícího a navrhovaného přístupu k odpisování 

 

 

Tabulka č. 21 – Srovnání nákladů na generální opravy pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč  

Srovnání nákladů na generální opravy pecí v 2012 – 2037 

období 
bez komponentní 

metody 

s komponentní 

metodou 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 3 000 250 

2021 4 000 633 

2022 0 734 

2023 0 734 

2024 0 734 

2025 0 734 

2026 0 734 

2027 0 734 

2028 0 734 

2029 3 000 765 

2030 0 775 

2031 4 000 975 

2032 0 1 042 

2033 0 1 042 

2034 0 1 042 

2035 0 1 042 

2036 0 1 042 

2037 0 254 

celkem 14 000 14 000 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf č. 10 – Srovnání nákladů na generální opravy pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 22 – Srovnání celkových nákladů pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč  

Srovnání celkových nákladů pecí v 2012 – 2037 

období 
bez komponentní 

metody 

s komponentní 

metodou 

2012 3 679 4 862 

2013 4 465 6 041 

2014 4 465 6 041 

2015 8 214 6 041 

2016 8 214 6 041 

2017 8 214 6 041 

2018 8 214 6 041 

2019 8 214 6 041 

2020 11 214 6 291 

2021 12 215 6 675 

2022 4 465 6 759 

2023 4 465 6 775 

2024 4 465 6 775 

2025 8 214 6 775 

2026 8 214 6 775 

2027 8 214 6 775 

2028 8 214 6 775 

2029 11 214 6 806 

2030 8 214 6 816 

2031 12 215 7 016 

2032 4 465 7 067 

2033 4 465 7 083 

2034 4 465 7 083 

2035 4 465 7 083 

2036 4 465 7 083 

2037 763 14 529 

celkem 178 090 178 090 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf č. 11 – Srovnání celkových nákladů pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3
 6

7
9

4
 4

6
5

4
 4

6
5

8
 2

1
4

8
 2

1
4

8
 2

1
4

8
 2

1
4

8
 2

1
4

1
1
 2

1
4

1
2
 2

1
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

8
 2

1
4

8
 2

1
4

8
 2

1
4

8
 2

1
4

1
1
 2

1
4

8
 2

1
4

1
2
 2

1
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

4
 4

6
5

7
6
3

4
8
6
2 6
0

4
1

6
0

4
1

6
0

4
1

6
0

4
1

6
0

4
1

6
0

4
1

6
0

4
1

6
2
9
1

6
6
7
5

6
7
5
9

6
7
7
5

6
7
7
5

6
7
7
5

6
7
7
5

6
7
7
5

6
7
7
5

6
8
0
6

6
8
1
6

7
0
1
6

7
0
6
7

7
0
8
3

7
0
8
3

7
0
8
3

7
0
8
3

1
4
5
2
9

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

bez komponentní metody s komponentní metodou



 

104 

 

 

 

 

Tabulka č. 23 – Srovnání zůstatkových cen pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč 

Srovnání zůstatkových cen pecí v 2012 – 2037 

období 
bez komponentní 

metody 

s komponentní 

metodou 

2012 107 923 106 740 

2013 103 458 100 699 

2014 98 993 94 658 

2015 94 528 88 617 

2016 90 063 82 576 

2017 85 598 76 535 

2018 81 133 70 494 

2019 76 668 64 453 

2020 72 203 58 412 

2021 67 738 52 371 

2022 63 273 72 590 

2023 58 808 66 549 

2024 54 343 60 508 

2025 49 878 54 467 

2026 45 413 48 426 

2027 40 948 42 385 

2028 36 483 36 344 

2029 32 018 30 303 

2030 27 553 24 262 

2031 23 088 18 221 

2032 18 623 38 440 

2033 14 158 32 399 

2034 9 693 26 358 

2035 5 228 20 317 

2036 763 14 276 

2037 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf č. 12 – Srovnání zůstatkových cen pecí v 2012 – 2037 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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