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1 ÚVOD 

Globalizaci a dynamičnost lze povaţovat za charakteristické znaky vývoje současné 

světové ekonomické situace. Právě na základě těchto znakŧ je nutné zajistit obecnou 

srovnatelnost a srozumitelnost ekonomických informací vykazovaných účetními jednotkami, 

jejíchţ účetnictví podléhá neustálému vývoji jak v evropském, tak i ve světovém měřítku. 

Z těchto dŧvodŧ dochází k zesílení tendence k harmonizaci mezinárodního účetnictví, jelikoţ 

kaţdý stát, a to ať uţ se nachází v Evropské unii (dále jen EU) či mimo ní, má svá vlastní 

účetní pravidla zahrnující rovněţ zpŧsoby oceňování, odpisování a vykazování.  

V současnosti jsou rozlišovány tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. 

Zásadním významem disponují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS
1
, díky 

kterým je zajištěno obdobné účetnictví u všech účetních jednotek, i přes skutečnost, ţe 

účtování není shodné, jelikoţ IFRS se zaměřují především na účetní výkazy. Investoři se tak 

dostávají k moţnosti porovnat účetní výkazy jednotlivých společností. Zároveň dochází ke 

zlepšení ekonomického rozhodování a zvyšování investic. Další linie mezinárodní účetní 

harmonizace je tvořena účetní směrnicí Evropské unie a nelze opomenout ani dŧleţitou roli 

národních účetních standardŧ USA tzv. US GAAP
2
 vyuţívaných především ve Spojených 

státech amerických. 

Co se týče českých závodŧ, které dopad harmonizace pocítí stále výrazněji, je moţné 

konstatovat, ţe jistá připravenost a včasné řešení problematiky harmonizace bude v budoucnu 

jejich jistou konkurenční výhodou (např. levná pracovní síla, velikost trhu, daně, cla aj.). 

V situaci, kdy obchodní společnosti nebudou schopné poskytovat srovnatelné a správné 

účetní informace, bude výsledkem ztráta dŧvěry nejen na kapitálových trzích a peněţních 

trzích, ale i u veškerých obchodních partnerŧ. Disponuje-li obchodní společnost kvalitními 

účetními informacemi, otevírá se jí tak cesta k finančním zdrojŧm na kapitálových trzích a 

stejně tak i ke zdrojŧm v podobě bankovních úvěrŧ. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je práce věnována oblasti dlouhodobého 

majetku, a to jak dlouhodobého majetku hmotného, tak i nehmotného z pohledu české 

legislativy a z pohledu IFRS se zaměřením na odpisy tohoto majetku. Cílem diplomové práce 

je vymezení dlouhodobého majetku dle systému české účetní legislativy (dále ČÚL) a dle 

                                                 
1
 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS v sobě zahrnují Koncepční rámec, Mezinárodní účetní 

standardy IAS (International Accounting Standards), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 

(International Financial Reporting Standards) a jejich interpretace. 
2
 General Accepted Accounting Principles 
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systému IFRS se zaměřením na komparaci odpisŧ majetku z hlediska obou systémŧ 

prostřednictvím aplikace ve vybrané obchodní společnosti AB, s.r.o. 

Práce je, bez ohledu na úvod a závěr, rozdělaná do tří stěţejních částí. První z nich 

blíţe představuje teoretické pojetí dlouhodobého majetku z hlediska ČÚL. Kapitola je 

soustředěna rovněţ na zpŧsoby pořízení dlouhodobého majetku, jeho oceňování a odpisy 

stanovené dle ČÚL. Nechybí zde ani vyřazení dlouhodobého majetku a dopad odpisŧ majetku 

na základ daně z příjmŧ. 

V druhé části bude poukázáno na teoretické pojetí dlouhodobého majetku z pohledu 

IFRS, přičemţ zde budou postupně zachyceny jednotlivé standardy související 

s dlouhodobým majetkem. Opět se zde rozeberou odpisy dlouhodobého majetku, ale 

z hlediska IFRS. Zároveň zde bude přihlédnuto i k zásadním rozdílŧm mezi ČÚL a IFRS 

v oblasti dlouhodobého majetku. 

Třetí stěţejní kapitola je orientována na praktickou aplikaci. Zprvu je zde představena 

vybraná obchodní společnost. Poté jsou zde provedeny výpočty odpisŧ jak podle ČÚL, tak dle 

IFRS. Nechybí zde ani znázornění dopadŧ odpisŧ na rozvahu a jejich vliv na výsledek 

hospodaření. Vzhledem k rozsáhlosti práce, je praktická komparační část zaměřená pouze na 

otázku dlouhodobého majetku hmotného. Primárním cílem kapitoly je srovnání odpisŧ dle 

českého pojetí a dle IFRS. Současně je zde vymezeno určení závislosti mezi některými odpisy 

prostřednictvím regresní analýzy a konečná vyhodnocení a doporučení. 

Během zpracování stanoveného cíle byly vyuţity standardní vědecké metody 

pouţívané u prací v oblasti účetní teorie. Náleţí k nim zejména metoda deskripce, analýza a 

syntéza, indukce a dedukce, komparační analýza a v neposlední řadě rovněţ statistické 

metody v podobě regresní analýzy. 
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2 POJETÍ DLOUHODÉHO MAJETKU Z POHLEDU 

ČESKÉ LEGISLATIVY 

Cílem této kapitoly je vymezit a charakterizovat majetek podniku včetně zpŧsobŧ jeho 

pořízení a vyřazení tak, jak na něj pohlíţí česká legislativa. Nejprve je zde majetek 

charakterizován z pohledu účetního včetně jeho opotřebení vyjádřeného prostřednictvím 

účetních odpisŧ a oceňování. Následně je zde vymezen majetek z hlediska daňového 

zahrnujícího rovněţ odpisy daňové a ocenění majetku. Závěr kapitoly je věnován vlivu odpisŧ 

na základ daně z příjmŧ. 

2.1 Majetek podniku 

Aby mohl závod správně fungovat, potřebuje ke své činnosti určitý majetek (aktiva) 

umoţňující podniku produkci zboţí a sluţeb, které dále uspokojují potřeby zákazníkŧ. 

Majetek závodu je rozlišován na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobým majetkem závodu 

se rozumí takový, který zŧstává v závodu po dobu kratší neţ jeden rok. Za dlouhodobý 

majetek se povaţuje naopak ten, který v závodu zŧstává po dobu delší jak jeden rok. 

Závod by měl mít sestaveny vnitřní účetní směrnice obsahující pravidla včetně 

postupŧ o vymezení dlouhodobého majetku, odpisové plány pro účetní i daňové odpisy, 

tvorbě a čerpání rezerv, tvorbě a rušení opravných poloţek a o provádění inventarizace 

majetku.
3
 

Dlouhodobý majetek mŧţe mít jednak podobu hmotnou a jednak podobu nehmotnou. 

Tento majetek se nespotřebovává, ale postupně se opotřebovává. Opotřebení dlouhodobého 

majetku a tedy trvalé sníţení jeho hodnoty lze vyjádřit prostřednictvím odpisŧ. Souhrn 

veškerých odpisŧ uplatněných v jednotlivých letech nesmí převýšit vstupní cenu či zvýšenou 

cenu majetku. Odpisování lze zahájit po tom, co je majetek uveden do stavu zpŧsobilého 

k uţívání a řádně zaevidován.
4
 

Dle zákona o dani z příjmŧ (dále ZDP) zásadně platí, ţe majetek odepisuje pouze jeho 

vlastník, který má k odpisování majetku vlastnické právo nebo právo nakládat s majetkem 

státu, nebo nájemce, u něhoţ jsou splněny podmínky odpisování uvedené v ZDP. 

V hospodářské praxi je moţné se setkat se dvěma skupinami podnikatelŧ. První 

skupinu tvoří účetní jednotky, které pro své taktické a strategické záměry musejí znát účetní 

odpisy představující náklady a daňové odpisy odčerpávající jejich volné peněţní prostředky. 

                                                 
3
 Bulla (2012) 

4
 Prudký, Lošťák (2012) 
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Do druhé skupiny náleţí malé a střední závody, které účetnictví nevedou, a proto jsou pro ně 

rozhodující zejména daňové odpisy dlouhodobého majetku sniţující jejich příjmy a následně 

pak i daňové břemeno.
5
 

2.2 Vymezení způsobů pořízení dlouhodobého majetku 

V okamţiku kdy poplatník pořizuje majetek, je povinen z hlediska účetního i 

daňového provést několik úkonŧ. Dlouhodobý majetek je pořizován především koupí, 

vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkŧm duševní tvořivé činnosti, bezúplatnou 

formou (zděděním, darováním), vkladem přijatým od jiné osoby, převodem dle zvláštních 

právních předpisŧ či přeřazením z osobního uţívání do podnikání (jen v případě fyzických 

osob).
6
 

Pořízený dlouhodobý majetek poplatník eviduje na inventárních kartách ať uţ 

v papírové či technické podobě. Tyto inventární karty by měly obsahovat údaje o názvu, 

popisu nebo číselném označení majetku, datum a zpŧsob jeho pořízení a uvedení do uţívání a 

zaúčtování na příslušný účet, ocenění, údaje o zvoleném postupu jak účetního tak i daňového 

odpisování, včetně odpisových sazeb a odpisových plánŧ a dále datum a zpŧsob vyřazení.
7
 

Zpŧsoby, jakými mohou účetní jednotky o pořízení majetku účtovat, uvádí Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 – Zařazení dlouhodobého majetku pořízeného nákupem do užívání 

Operace Strana MD
8
 Strana D

9
 

Účtování pořízení 

dlouhodobého majetku přímo 

na majetkové účty 

01x, 02x 211, 321 

Účtování pořízení dlouhodobého majetku přes účty pořízení: 

Pořízení dlouhodobého 

majetku 

041, 042 211, 321 

Zařazení majetku do uţívání 01x, 02x 041, 042 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 
5
 Sedláček (2004) 

6
 Chalupa a kol. (2012) 

7
 Skálová (2013) 

8
 Tj. na vrub daného účtu. 

9
 Tj. ve prospěch daného účtu. 



9 
 

 Nevznikají-li při pořízení dlouhodobého majetku náklady související s jeho pořízením, 

účtuje se pořízení tohoto majetku přímo na majetkové účty. V případě dlouhodobého majetku 

nehmotného je to na vrub účtŧ účtových skupin 01x. Bude-li účetní jednotka pořizovat 

dlouhodobý majetek hmotný, zaúčtuje jeho pořízení na vrub účtu účtové skupiny 02x. 

V dalších případech se uvedení dlouhodobého majetku do uţívání projeví z hlediska 

účetnictví jeho přeúčtováním z účtu pořízení majetku (tj. u dlouhodobého nehmotného 

majetku 041 a u dlouhodobého majetku hmotného 042) na příslušné výše uvedené majetkové 

účty. Souvztaţné pouţití účtu 211 a 321 odráţí zpŧsoby placení majetku, a to buď 

prostřednictvím hotovosti z pokladny 211 nebo pomocí faktury přijaté od dodavatele 321. 

2.3 Účetní odpisy dlouhodobého majetku 

Veškeré existující obchodní společnosti (dále společnosti) potřebují ke svému 

správnému fungování dlouhodobý majetek, u kterého mohou po jeho zařazení do uţívání 

uplatňovat odpisy, a to jak účetní dle podmínek zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisŧ (dále jen ZoÚ), tak daňové upravené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmŧ ve znění pozdějších předpisŧ. 

Účetní jednotky by si měly klást za úkol veškeré odpisy správně rozlišovat a pro účely 

zjištění základu daně z příjmŧ právnických osob podle výše jejich rozdílŧ korigovat výsledek 

hospodaření. Uvedený postup však v praxi není ctěn všemi účetními jednotkami. Řada z nich 

si usnadňuje práci ztotoţněním výše odpisŧ účetních s daňovými. Vyvstává tak na povrch 

otázka správnosti tohoto postupu. Účetní jednotky tak konají ve snaze sníţit administrativní 

náročnost spjatou s evidencí a aktuálním oceněním majetku. Není tak nutné provádět korekci 

výsledku hospodaření v dŧsledku rozlišných hodnot běţných odpisŧ. Účetní jednotky 

počítající s odloţenou daní tak nemusejí řešit ţádné účetně daňové rozdíly. 

ZoÚ vymezuje tři sloţky dlouhodobého majetku: 

 dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (dále DNM), 

 dlouhodobý finanční majetek (dále DFM). 

DHM zahrnuje ten, který má fyzickou podstatu a je moţné jej uchopit. DHM se 

rozlišuje na majetek odpisovaný (účtová skupina 02) a neodpisovaný (účtová skupina 03). 

Zatímco odpisovaný DHM se během pouţívání opotřebovává, neodpisovaný DHM nikoli. Do 

neodpisovaného DHM se řadí např. pozemky, umělecká díla a sbírky, předměty z drahých 

kovŧ, kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu 
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pouţitelnosti. Do odpisovaného DHM patří stavby, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostŧ, dospělá zvířata a jejich skupiny a ostatní 

dlouhodobý majetek.
10

 

DNM (účtová skupina 01) je myšlen majetek, který nelze uchopit. Jedná se např. o 

zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a 

goodwill. Zřizovací výdaje představují veškeré výdaje vynaloţené na zaloţení účetní jednotky 

aţ do okamţiku jejího vzniku (např. soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty). 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje obsahují výsledky úspěšně provedených prací, jeţ 

nejsou předmětem prŧmyslových a jiných ocenitelných práv. Ocenitelnými právy jsou 

vyjádřeny zejména předměty prŧmyslového a obdobného vlastnictví, dále výsledky duševní 

tvŧrčí činnosti a práva dle zvláštních právních předpisŧ, pokud byly vytvořeny vlastní činností 

za účelem obchodování s nimi. Podstatou goodwillu je kladný či záporný rozdíl mezi 

oceněním podniku nebo jeho části.
11

 DNM, jenţ nelze odepisovat se myslí nehmotný majetek 

nabytý vkladem, jenţ vkladatel nepořídil úplatně a zároveň nebyl u fyzické osoby zahrnut do 

obchodního majetku a u právnické osoby v jejím majetku, u majetku nabytého přeměnou 

nástupnické společnosti v případě, ţe byl evidován u zrušované obchodní společnosti ke dni 

zrušení bez likvidace a nebylo moţné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku u 

zanikající obchodní společnosti či druţstva.
12

 

DFM (účtová skupina 06) obsahuje volné prostředky se záměrem získat ekonomický 

prospěch. Patří zde cenné papíry a podíly s dobou drţby nad jeden rok. DFM se 

neodepisuje.
13

 

Skutečné a reálné opotřebení majetku odpovídající jeho vyuţití v daných podmínkách 

lze vyjádřit prostřednictvím účetních odpisŧ. Reálným opotřebením se označuje nejen 

opotřebení fyzické, ale i pŧsobení prostředí (např. povětrnostní podmínky) a morální 

opotřebení vyjadřující zastarávání majetku vlivem technického pokroku.
14

 

Pro účetní odpisování majetku je rozhodující jeho ocenění v účetnictví (Tab. 2.2). 

K oceňování se vyuţívá pořizovací (historická) cena, za kterou byl majetek pořízen včetně 

výdajŧ souvisejících s pořízením majetku (např. clo, dopravné, výdaje na montáţ atd.). Do 

pořizovací ceny se nezahrnují opravy a údrţby, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky 

z prodlení, nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, náklady na přípravu 

                                                 
10

 Sedláček (2004) 
11

 Skálová (2013) 
12

 Prudký, Lošťak (2012) 
13

 Sedláček (2004) 
14

 Šebestíková a kol. (2013) 



11 
 

pracovníkŧ pro budované provozy a zařízení a vybavení pořizovaného majetku zásobami, 

náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného 

dlouhodobého majetku do uţívání, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do 

předchozího stavu a daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku. Jednou z moţností 

ocenění majetku je rovněţ reprodukční pořizovací cena, za kterou byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Majetek vytvořený vlastní činností lze ocenit vlastními náklady 

zahrnující přímé náklady a nepřímé náklady na výrobu tohoto majetku. 

 

Tab. 2.2 - Způsoby ocenění dlouhodobého majetku 

Typ dlouhodobého majetku Způsob ocenění 

DNM a DHM pořízený externě Pořizovací cena 

DNM a DHM vytvořený vlastní 

činností 

Vlastní náklady 

Podíly, majetkové cenné papíry 

(DFM) 

Pořizovací cena 

Cenné papíry dluhové (DFM) Pořizovací cena 

Pohledávky v podobě poskytnutých 

záloh na DNM, DHM a DFM 

Jmenovitá hodnota 

DNM, DHM, DFM bezúplatně 

nabytý 

Reprodukční pořizovací cena 

DNM a DHM vytvořený vlastní 

činností, jehoţ vlastní náklady nelze zjistit 

nebo jsou vyšší neţ reprodukční pořizovací 

cena 

Reprodukční pořizovací cena 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Bulla a kol. (2012, s. 49) 

 

Podmínky pro akceptaci účetních odpisu majetku řeší ZoÚ. S ohledem na opotřebení 

majetku dle jeho uţívání, si daňový subjekt sám stanoví odpisový plán, na jehoţ podkladě 

majetek účetně odepisuje. V odpisovém plánu by měla být vymezena metoda odpisování 

odpovídající co nejvěrněji skutečné době pouţívání majetku. Společnost začíná odpisovat 

majetek v měsíci následujícím po uvedení majetku do uţívání. Účetní odpisování nelze 

přerušit, ale není pravdou, ţe jej nelze měnit. V případě, ţe dojde ke změnám v odpisování, 

musí se upravit odpisový plán. Tyto změny by měly být vţdy komentovány v příloze účetní 
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závěrky a jejich realizace je moţná pouze na začátku účetního období, nikoli v jeho prŧběhu. 

Z hlediska základních účetních metod odpisování se rozlišuje časová metoda odpisování, 

výkonová metoda odpisování a komponentní metoda odpisování. 

U časové metody odpisování se uplatňuje závislost na délce pouţívání daného 

majetku. V podstatě se jedná o tři varianty odpisování. Rovnoměrné účetní odpisy (2.1) se 

doporučuje vyuţívat u rovnoměrného opotřebování majetku po celou dobu pouţívání. Při 

vyuţití těchto odpisŧ je v kaţdém roce odpisování do účetní nákladŧ přenesená stejná výše 

vstupní ceny majetku.  

 

                          
                    

               
,     (2.1) 

 

Zrychlené účetní odpisy (2.2) je vhodné uplatnit u majetku ztrácejícího hodnotu 

(morálně zastarávajícího) zejména v prvních letech odpisování. Odepsaná částka 

v následujícím roce je vţdy niţší neţ v roce předchozím. Největší odpis je tedy vykázán 

v prvním roce odpisování a nejniţší naopak v posledním roce. 

 

                         
                                                 

                                   
,  (2.2) 

 

Uplatňování zpomalených účetních odpisŧ (2.3) lze doporučit u majetku, u něhoţ je 

zřejmé, ţe svou hodnotu bude ztrácet zejména na konci své ţivotnosti a v prvních letech 

pouţívání bude naopak jeho opotřebování minimální. Při těchto odpisech platí, ţe v kaţdém 

následujícím roce odpisování bude odepsána částka vyšší neţ v předchozím roce. 

 

                        
                             

                                   
,    (2.3) 

 

Při pouţití výkonové metody odpisování (2.5) dochází k závislosti na výkonech 

majetku (např. počtu vyrobených výrobkŧ). Typickým majetkem, u něhoţ lze tuto metodu 

vyuţít, jsou výrobní stroje. K výpočtu slouţí odpisový koeficient (2.4). 

 

                    
            

                                         
,    (2.4) 

 

                                                                      ,  (2.5) 
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Metodu komponentního odpisování je vhodné pouţít pouze pro stavby, byty a 

nebytové prostory a samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
15

 Smyslem uvedeného 

zpŧsobu odpisování je výrazně odlišná doba pouţitelnosti a významná cena některých částí 

(komponent) souboru majetku. U těchto komponent je moţnost jejich odpisování 

samostatně.
16

  

Co se týče technického zhodnocení, jedná se o výdaje na dokončené nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku v případě, ţe jejich úhrn se 

pohybuje nad hranici 40 000 Kč.
17

 V případě navýšení ocenění DHM a DNM, na němţ se 

provede technické zhodnocení, se pokračuje v pŧvodním odpisovém plánu, ale z nové ceny, 

která je tvořená pořizovací cenou navýšenou o technické zhodnocení. Pokud je technické 

zhodnocení ve vlastnictví nájemce, tvoří základnu pro odpisování hodnota technického 

zhodnocení profinancována nájemcem.
18

  

Zásahy do majetku, jeţ mají za následek změnu účelu uţití majetku, či jeho 

technických parametrŧ lze označovat za rekonstrukci. Naopak dojde-li k rozšíření vybavenosti 

nebo rozšíření pouţitelnosti majetku, hovoříme o tzv. modernizaci. 

Od technického zhodnocení je zapotřebí odlišit opravy a udrţování. Opravami je 

rozuměno odstraňování účinkŧ částečného fyzického opotřebení či poškození, a to především 

za účelem do předchozího a provozuschopného stavu. Během opravy je moţné pouţít jiných 

neţ pŧvodních materiálu, dílŧ, součástí nebo technologií, nedojde-li tím k technickému 

zhodnocení. Údrţbou se označují soustavné činnosti zpomalující fyzické opotřebení. 

Předchází se tak poruchám a dochází zde k odstraňování drobnějších závad.  

Účetní odpisy se počítají s přesností na dny, ale častějším případem je jejich výpočet 

s přesností na měsíce. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 19

 

 

2.4 Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

§ 26 ZDP zachycuje dlouhodobý hmotný majetek jako: 

 samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč 

a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, 

                                                 
15

 Valouch (2011) 
16

 Šebestíková a kol. (2013) 
17

 Valouch (2011) 
18

 Šebestíková a kol. (2013) 
19

 Valouch (2011) 
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 budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek, 

 stavby, s výjimkou: 

o provozních dŧlních děl, 

o drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 

slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování 

myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m
2
 a výška 

5m, 

o oplocení slouţícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je 

drobnou stavbou, 

 pěstitelské celky trvalých porostŧ s dobou plodnosti delší neţ tři roky 

vymezené v odstavci 9, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, jejich vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč, 

 jiný majetek vymezený v odstavci 3. 

DHM vyloučený z odpisování vymezuje § 27 ZDP. 

Za DNM se povaţují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, ocenitelná práva a jiný majetek, jehoţ vstupní cena je vyšší neţ 60 000 Kč a doba 

pouţitelnosti nad jeden rok.
20

 DNM, jenţ nelze odpisovat je tvořen nehmotným majetkem 

nabytým vkladem nebo přeměnou, u kterého vkladatel nebo zanikající obchodní společnost či 

druţstvo neměli moţnost uplatňovat odpisy, dále pak nehmotný majetek nabytý vkladem 

zahraniční, a to ať uţ právnickou či fyzickou osobou v případě, ţe vklad má vyšší hodnotu, 

neţ mŧţe vkladatel prokázat.
21

 

Smyslem daňových odpisŧ je sniţování daňové povinnosti. Skutečnému opotřebení 

daňové odpisy nemohou odpovídat nikdy. Úprava daňových odpisŧ striktně vymezuje ZDP. 

Daňové odpisy se stanovují jinak u hmotného majetku a jinak u nehmotného majetku. 

ZDP pouţívá u vstupní ceny majetku několik pojmŧ. Pod pojmem pořizovací cena je 

chápána cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením. Přímé 

náklady vynaloţené na výrobu a nepřímé náklady vztahující se k výrobě se označují jako 

vlastní náklady. Cena zjištěná dle zvláštních předpisŧ nebo soudním znalcem v případě, ţe 

není moţné tuto cenu dle zvláštních předpisŧ zjistit, se nazývá reprodukční pořizovací cena. 

Zŧstatková cena je definována jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou 

                                                 
20

 Rylová a kol. (2014) 
21

 Prudký, Lošťák (2012) 
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výši odpisŧ z tohoto majetku. Podstatou zvýšené vstupní ceny je její zvýšení o technické 

zhodnocení.
22

 

 

2.4.1 Daňové odpisy DHM 

Subjekt oprávněný odpisovat majetek si zpŧsob odpisování zvolí sám pro kaţdý nově 

pořízený hmotný majetek. Výjimku zahrnují případy, ve kterých má poplatník povinnost 

pokračovat v odpisování započatém pŧvodním vlastníkem.
23

 Zpŧsob odpisování nelze změnit 

po celou dobu odpisování. Daňové odpisy je však moţno kdykoliv přerušit, a to na jakoukoli 

dobu. Při dalším pokračování jiţ započatého odpisování je nutné navázat na předchozí zpŧsob 

odpisování, jako by k jeho přerušení vŧbec nedošlo. 

Neumoţní-li ZDP vyuţití jiné formy daňového uplatnění odpisŧ, musí poplatník 

přistoupit k jejich výpočtu rovnoměrným nebo zrychleným zpŧsobem. Společným znakem 

obou těchto technik je nutnost zařazení majetku v prvním roce odpisování do některé ze šesti 

odpisových skupin stanovených ZDP. Pro tyto účely je vytvořena Příloha č. 1 ZDP 

vymezující odpisové skupiny (Tab. 2.1), do kterých jednotlivý majetek spadá. Doba 

odpisování dle jednotlivých odpisových skupin odráţí Tab. 2.3.
24

 

 

Tab. 2.3 – Doba odpisování dle odpisových skupin 

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 na základě Rylová a kol. (2014, s. 48). 

 

První ze základních moţností odpisování hmotného majetku jsou rovnoměrné odpisy 

(2.6) počítající se ze vstupní ceny pomocí ročních odpisových sazeb (Tab. 2.3). Rovnoměrné 

odpisy se, s výjimkou prvního roku, ve všech odpisových obdobích shodují.  

 

                                                 
22

 Sedláček (2004) 
23

 Chalupa a kol. (2012) 
24

 Chalupa a kol. (2012) 
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,  (2.6) 

 

Od roku 2005 umoţňuje ZDP u hmotného majetku zařazeného v první, druhé a třetí 

odpisové skupině navýšení rovnoměrného odpisu v prvním roce odpisování o 10 %, 15 % a 

20 %.
25

 Roční odpisovou sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce o 20% smí pouţít poplatník 

zaměřený na zemědělskou a lesní výrobu. 15% zvýšení odpisu v prvním roce je určeno 

prvnímu odpisovateli zařízení pro čištění a úpravu vod. Nejniţší zvýšení odpisu ve výši 10 % 

smí pouţít odpisovatel hmotného majetku zařazeného v první aţ třetí odpisové skupině, 

kromě těch, u kterých lze uplatnit 20% a 15% zvýšení odpisŧ.
26

 To vše ale jen v případě, ţe je 

subjekt prvním vlastníkem majetku. Prvního vlastníka představuje poplatník, který si majetek 

pořídil jako první k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zboţím. Stejně tak se za 

prvního vlastníka povaţuje i poplatník, který si majetek vyrobil ve vlastní reţii. Ze zvýšení 

odpisu jsou vyloučena letadla
27

, motocykly a osobní automobily
28

. U takového postupu 

odpisování se vyuţívá koeficientŧ uvedených v Příloze 1 aţ 4. 

Technické zhodnocení je ZDP §33 charakterizováno jako výdaje na dokončené 

nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, v případě, ţe 

převýšily u jednotlivého majetku úhrnu ve zdaňovacím období roku 1995 částku 10 000 Kč, 

počínaje zdaňovacím obdobím roku 1996 částku 20 000 Kč, za zdaňovací období od roku 

1998 částku 40 000 Kč. Od roku 2014 je však stanovení této hranice plně v kompetenci účetní 

jednotky. Tato hranice se musí shodovat s hranicí, která je rozhodující pro zařazení hmotné 

movité věci do dlouhodobého hmotného majetku. Technickým zhodnocením jsou rovněţ 

myšleny uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, jeţ poplatník na základě svého 

rozhodnutí neuplatnil jako výdaj dle §24 ZDP. Rekonstrukce je vnímána jako zásah do 

majetku mající za následek změnu jeho účelu či technických parametrŧ. Za modernizaci je 

naopak označováno rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku.
29

 Dojde-li během 

rovnoměrného odpisování majetku k technickému zhodnocení (2.7) zvýší se vstupní cena 

majetku o toto technické zhodnocení a pouţije se koeficient pro zvýšenou vstupní cenu. 

 

                                                 
25

 Valouch (2011) 
26

 Rylová a kol. (2014) 
27

 V případě, ţe nejsou vyuţívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací prostřednictvím vydané 

koncese a provozovateli leteckých škol. 
28

 Pokud nejsou vyuţívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxisluţby na základě 

vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily provedení speciální 

vozidlo podskupiny sanitní či pohřební. 
29

 Rylová a kol. (2014) 
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, (2.7) 

 

Za druhou ze základních variant daňového odpisování dlouhodobého hmotného 

majetku se povaţují zrychlené odpisy. U zrychlených odpisŧ se nevyuţívá roční odpisové 

sazby, nýbrţ koeficientu pro zrychlené odpisování. U zrychlených odpisŧ dochází 

k nerovnoměrnému uplatnění odpisŧ, jelikoţ umoţňují v prvních letech odepsat větší částku 

neţ odpisy rovnoměrné. Zpŧsob jejich výpočtu v prvním roce (2.8) a v dalších letech (2.9) se 

značně liší. 

 

                         
  

  
,        (2.8) 

kde VC se rozumí vstupní cena a K1 koeficient pro zrychlené odpisování pro první rok 

odpisování. 

 

                                 
    

    
,     (2.9) 

kde ZC je zŧstatková cena majetku, K2 koeficient pro zrychlené odpisování pro 

následující roky odpisování a n je počet let, po které jiţ byl majetek odpisován. 

Je-li poplatník prvním vlastníkem majetku, je moţné vyuţít, stejně jako u 

rovnoměrných odpisŧ, v prvních letech zvýšení odpisŧ ve výši 10 % aţ 20 %. 

V případě, ţe bude na majetku provedeno technické zhodnocení (2.10) a (2.11), dojde 

ke zvýšení vstupní ceny majetku. 

 

                                  
     

  
,               (2.10) 

kde ZC je zŧstatková cena, ZZC zvýšená zŧstatková cena, K3 koeficient zrychleného 

odpisování pro zvýšenou zŧstatkovou cenu. 

 

                                               
     

    
,             (2.11) 

kde ZC je zŧstatková cena, ZZC je zvýšená zŧstatková cena, K3 koeficient 

zrychleného odpisování pro zvýšenou zŧstatkovou cenu a n je počet let, po které jiţ bylo 

odpisováno ze zvýšené zŧstatkové ceny. 

Velice často se lze setkat s technickým zhodnocením hmotného majetku 

nepřesahujícího 40 000 Kč u jednoho majetku. Záleţí na rozhodnutí účetní jednotky, zda i 

přes nízkou částku bude tyto výdaje povaţovat za technické zhodnocení či nikoli. Rozhodne-li 
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se účetní jednotka povaţovat tyto výdaje jako technické zhodnocení, postupuje u něj stejně 

jako u technického zhodnocení převyšující 40 000 Kč. Nerozhodne-li se však účetní jednotka, 

ţe tyto výdaje jako technické zhodnocení uzná, lze je uplatnit jednorázově jako daňový 

výdaj.
30

 

Daňové odpisy hmotného majetku se počítají s přesností na celé roky a zaokrouhlují se 

na celé koruny nahoru. 

Do jedné z technik odpisování hmotného majetku se řadí i mimořádné odpisování 

vztahující se pouze na majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny a zároveň 

pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Mimořádné odpisy majetku 

spadajícího do druhé odpisové skupiny lze odepsat do 100% vstupní ceny za 24 měsícŧ. Za 

prvních 12 měsícŧ byly uplatňovány odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny majetku a 

během dalších 12 měsícŧ se uplatnil pouze ve výši 40 % vstupní ceny majetku. Mimořádné 

odpisy se počítají se přesností na celé měsíce. Mimořádné odpisy není moţné přerušit. Pokud 

dojde při mimořádném odpisování k technickému zhodnocení, nenavyšuje technické 

zhodnocení vstupní cenu majetku, nýbrţ je nutno toto technické zhodnocení evidovat 

samostatně jako tzv. jiný majetek a dále standardně odpisovat.
31

 

V praxi mnohdy dochází k situaci, kde z hlediska ZDP není moţné uplatnit v daném 

zdaňovacím období rovnoměrný či zrychlený odpis v plné výši, ale jen ve výši poloviční. 

Tyto situace jsou vymezeny § 26 odst. 7 ZDP. 

Nastane-li případ, kdy je odpisovaný majetek vyuţíván částečně i k soukromým 

účelŧm, není moţné uplatňovat daňové odpisy jako daňový výdaj v plné výši. Do výdajŧ 

k zajištění zdanitelného příjmu lze zahrnout pouze poměrnou část odpisŧ hmotného majetku 

vyuţívaných pro zajištění zdanitelných příjmŧ. U silničního motorového vozidla se poměrnou 

částí odpisŧ rozumí 80% odpisŧ.
32

 

 

2.4.2 Daňové odpisy DNM 

Daňové odpisy nehmotného majetku se určují s přesností na měsíce a zaokrouhlují se 

na celé koruny nahoru. Je zde pouze jedna metoda odpisování. Obecně platí pro výpočet 

odpisu nehmotného majetku, ţe se získá jako podíl vstupní ceny majetku a doby sjednané 

smlouvou. V jiných případech se majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení a to tak, ţe 

                                                 
30

 Valouch (2011) 
31

 Chalupa a kol. (2012) 
32

 Valouch (2011) 
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audiovizuální dílo 18 měsícŧ, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsícŧ, 

zřizovací výdaje 60 měsícŧ a ostatní nehmotný majetek 72 měsícŧ.
33

 

Jako technické zhodnocení u DNM je vhodné definovat výdaje na ukončené rozšíření 

vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku nebo zásahy mající za následek změnu účelu 

nehmotného majetku v případě, ţe u jednotlivého nehmotného majetku převýší po ukončení 

částku 40 000 Kč.
34

 Od roku 2014 je to částka stanovená samotnou účetní jednotkou. Je-li pro 

daňové účely závaznou hranicí vymezení technického zhodnocení výše 40 000 Kč, je plně 

v kompetenci účetní jednotky stanovení této hranice pro účely účetní. Je však nutností, aby 

tato hranice byla nastavena ve výši, od jaké účetní jednotka odvozuji i vznik dlouhodobého 

nehmotného majetku. Z čehoţ vyplývá, ţe hodnotová hranice zakládající vznik dlouhodobého 

nehmotného majetku a vznik jeho technického zhodnocení musí být stejná. Pokud dojde 

k technickému zhodnocení, zvýší se vstupní cena majetku a změní se také počet měsícŧ 

odpisování u audiovizuálních děl 9 měsícŧ, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

po dobu 18 měsícŧ a ostatní nehmotný majetek 36 měsícŧ. Od roku 2014 lze dohledat ještě 

další významný rozdíl a to takový, ţe zatímco v účetním pojetí se náklady vynaloţené na 

technické zhodnocení povaţují za souhrn nákladŧ na dokončené zásahy (do jednotlivého 

dlouhodobého majetku) za účetní období, v pojetí daňovém je posuzován kaţdý jednotlivý 

„ucelený“ zásah do majetku zcela samostatně.
35

 

 

2.5 Vymezení způsobu vyřazení dlouhodobého majetku 

Nehodlá-li závod jiţ nadále hmotný či nehmotný majetek vyuţívat, vyřadí jej. 

Vyřazením majetku podnik pozbývá vlastnictví k příslušnému majetku. V hospodářské praxi 

dochází k vyřazení majetku v dŧsledku prodeje, darování, škody či manka, likvidace majetku 

po uplynutí doby jeho ţivotnosti, přeřazení majetku do osobního uţívání podnikatele, 

povinného bezplatného předání dle zvláštních předpisŧ a vkladu majetku do obchodní 

společnosti. 

Je-li majetek účetní jednotkou vyřazen, je na místě klást si otázku zda a v jaké výši se 

zŧstatková cena dlouhodobého majetku stává poloţkou, jeţ sniţuje základ daně z příjmŧ. Pro 

tyto účely je zapotřebí porovnat účetní zŧstatkovou cenu a zŧstatkovou cenu daňovou. 

Přičemž jak říká Dvořáková (2014, s. 7): „Za účetní zůstatkovou cenu lze považovat rozdíl 

mezi oceněním majetku při zařazení do užívání a oprávkami, tj. odpisy uplatněnými za dobu 
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odpisování v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky podle zákona o účetnictví. Daňová 

zůstatková cena je v zásadě rozdílem mezi vstupní cenou a celkovou výši odpisů podle zákona 

o daních z příjmů.“ Převyšuje-li účetní zŧstatková cena daňovou zŧstatkovou cenou, zvýší se 

o jejich rozdíl výsledek hospodaření. V daňovém přiznání k dani z příjmŧ právnických osob 

se rozdíl uveden na řádek č. 40). Na druhou stranu je-li daňová zŧstatková cena vykázána ve 

větší výši neţ účetní zŧstatková cena majetku, sníţí se o tento rozdíl výsledek hospodaření a 

v daňovém přiznání k dani z příjmŧ právnických osob se rozdíl vykáţe na řádku č. 160. 

Pokud nastane situace, kdy se zŧstatkové ceny od sebe neliší, logicky se výsledek hospodaření 

nijak neupravuje.  

I přes skutečnost, ţe vyřazení majetku náleţí mezi běţné záleţitosti účetní jednotky, 

mnohdy se objevují případy, ve kterých posouzení jednotlivých daňových dopadŧ nemusí být 

tak jednoznačné. Např. prodá-li vlastník majetek ještě v prŧběhu jeho ţivotnosti (kdyţ není 

ještě zcela plně odepsán), lze v roce prodeje zahrnout do daňových výdajŧ pouze poloviční 

výši odpisŧ (pouze v případě, ţe majetek měl ve vlastním v obchodním majetku). Je však 

nutno do základu daně zahrnout prodejní cenu majetku. Dojde-li k prodeji jiţ plně 

odepsaného majetku, není moţné uplatnit daňové výdaje. 

Při darování majetku je nezbytné sledovat, na jaký účel byl majetek darován. Daruje-li 

podnikatel hmotný majetek jinému subjektu, nesmí být ZC tohoto majetku zahrnována do 

daňových výdajŧ. Na druhou stranu však lze uplatnit poloviční odpis (v případě, ţe byl 

majetek evidován v obchodním majetku). Navíc smí podnikatel uplatňovat odčitatelnou 

poloţku dle podmínek stanovených v § 15 ZDP. V tomto případě bývá součástí zŧstatkové 

ceny majetku i DPH, kterou je povinný plátce daně odvést. 

Při vyřazování hmotného či nehmotného majetku v dŧsledku manka lze rovněţ 

uplatnit odpis v poloviční výši. Nelze však uplatňovat zŧstatkovou cenu jako daňový výdaj. 

Výjimkou však je situace, kdy je manko či škoda předepsána k úhradě, ale jen maximálně do 

výše úhrady. V případě škody musí vlastník majetku rozlišovat několik situací. Dojde-li ke 

škodě na majetku v dŧsledku ţivelné pohromy či byla-li škoda spáchána neznámým 

pachatelem a policie doloţí potvrzení, je moţné do výdajŧ zahrnout poloviční odpis a zároveň 

i celou výši zŧstatkové ceny. Byla-li škoda zpŧsobená jiným zpŧsobem, lze jako daňový výdaj 

uplatnit poloviční odpis, ale zŧstatková cena mŧţe být uplatněna jako daňový výdaj 

maximálně do výše příjmŧ plynoucích podnikateli v dŧsledku škody (např. pojistné plnění). 

Dojde-li k vyřazování hmotného nebo nehmotného majetku v dŧsledku likvidace, je 

nutné sepsat likvidační protokol. Výdaje spojené s likvidací hmotného majetku jsou výdajem 

daňovým a lze opět uplatnit poloviční odpis a daňovou zŧstatkovou cenu v plné výši dle § 24 
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odst. 2 písm. b) ZDP. Dochází-li k likvidaci zcela či zčásti stavebního díla (tj. budovy, domu 

či stavby) v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým 

zhodnocením, nepovaţuje se daňová zŧstatková cena či její část za daňově uznatelný náklad. 

V tomto případě se odráţí vstup účetní zŧstatkové ceny do pořizovací ceny nového stavebního 

díla, přičemţ ovlivnění daňových nákladŧ se projeví aţ prostřednictvím odpisŧ po zařazení 

majetku do uţívání. 

I v případě, kdy podnikatel převádí dlouhodobý majetek do svého osobního uţívání, 

mŧţe uplatnit poloviční odpis jako daňový výdaj. Platí však, ţe pokud dochází k vyřazení 

majetku do tří let od uplatnění odčitatelné poloţky, musí ji zahrnout do svých daňových 

příjmŧ. Je zapotřebí věnovat pozornost také situaci, kdy dojde k prodeji movitých věcí a 

nemovitostí zahrnutých do obchodního majetku podnikatele, a to v době do pěti let od jejich 

vyřazení. Příjem z tohoto prodeje je potřeba zahrnout jako daňový příjem do základu daně.
36

  

 Pro přehlednost výše uvedených zpŧsobŧ vyřazení, jsou jednotlivé zpŧsoby ještě 

jednou uvedeny a shrnuty v Tab. 2.4. 
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Tab. 2.4 – Přehled způsobů vyřazení majetků 

Způsob vyřazení majetku Úprava dle ZDP Ustanovení v ZDP 

Prodej Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. b) bod 2 

Likvidace z dŧvodu stáří či 

nepotřebnosti 

Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. b) bod 2 

Darování – nepeněţní dar na 

odstranění následkŧ ţivelních 

pohrom v EU 

Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. zp) 

Darování – povinně 

bezúplatně podle zvláštního 

zákona 

Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. b) bod 3 

Darování – ostatní případy Daňová zŧstatková cena je 

neúčinná 

§ 25 odst. 1 písm. o), lze dále 

aplikovat § 20 odst. g 

Škoda – ţivelná pohroma Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. l) 

Škoda – neznámý pachatel 

podle potvrzení policie 

Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 2 písm. l) 

Ostatní škody a manka Daňová zŧstatková cena je 

uznatelná jen do výše náhrad 

§ 24 odst. 2 písm. c) a § 25 

odst. 1 písm. n) 

Směna za jiný majetek Daňová zŧstatková cena je 

uznatelným nákladem 

§ 24 odst. 1 

Vklad do obchodní 

korporace 

Daňová zŧstatková cena je 

neúčinná v okamţiku 

vyřazení majetku 

§ 24 odst. 7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Dvořáková (2014, s. 13 – 14) 

 

 To, jakou formou společnost majetek vyřadí, ovlivní zpŧsob účtování a stejně tak i 

posouzení ZDP na danou operaci. Zpŧsoby účtování při vyřazení majetku zachycují Tab. 2.5 

a Tab. 2.6. 

 

 

 



23 
 

Tab. 2.5 – Doúčtování zůstatkové ceny majetku 

Operace Strana MD Strana D 

Likvidace majetku 551 07x, 08x 

Prodej majetku 541 07x, 08x 

Darování majetku 543 07x, 08x 

Vklad majetku 367 07x, 08x 

Manko/škoda na majetku 549 07x, 08x 

Přeřazení majetku do 

osobního uţívání 

491 07x, 08x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nejprve musí účetní jednotka provést doúčtování zŧstatkové ceny majetku 

prostřednictvím jednotlivých účtŧ.
37

  

 

Tab. 2.6 – Vyřazení majetku z evidence v pořizovací ceně 

Operace Strana MD Strana D 

Likvidace majetku 07x, 08x 01x, 02x 

Prodej majetku 07x, 08x 01x, 02x 

Darování majetku 07x, 08x 01x, 02x 

Vklad majetku 07x, 08x 01x, 02x 

Manko/škoda na majetku 07x, 08x 01x, 02x 

Přeřazení majetku do 

osobního uţívání 

07x, 08x 01x, 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Následně je potřeba zaúčtovat vyřazení majetku z evidence v jeho pořizovací ceně.
38

 

2.6 Vliv odpisů na základ daně z příjmů 

V účetnictví se subjekt řídí zásadou běţného účtování o účetních odpisech během 

účetního období. O účetních odpisech se účtuje v hlavní knize. Daňové odpisy se řeší zejména 

                                                 
37

 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 541 – Zŧstatková cena prodaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 543 - Dary, 367 – Dluhy z upsaných nesplacených cenných 

papírŧ a vkladŧ, 549 – Manka a škody z provozní činnosti, 491 – Účet individuálního podnikatele. 
38

 Dvořáková (2014) 
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na konci roku a porovnávají se s odpisy účetními. Odpisující subjekty nemají povinnost nýbrţ 

právo uplatnit daňové odpisy jako poloţku sniţující základ daně. V případě, ţe dojde 

k rozdílu v částce účetních a daňových odpisŧ, je nutností o tento vzniklý rozdíl upravit 

výsledek hospodaření. Přesahuje-li výše účetních odpisŧ odpisy daňové, jedná se o poloţku 

zvyšující základ daně. V daňovém přiznání k dani z příjmŧ právnických osob se tento rozdíl 

uvede na řádek č. 50. Naopak jsou-li daňové odpisy vyšší jak odpisy účetní, je potřeba o tento 

rozdíl základ daně sníţit. V daňovém přiznání k dani z příjmŧ právnických osob se to projeví 

uvedením rozdílu na řádku č. 150. Jsou-li účetní daňové odpisy shodné, výsledek hospodaření 

se nikterak neupravuje.
39
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3 VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLE  

IAS/IFRS 

Obsahem této kapitoly je analýza vybraných IFRS upravujících dlouhodobá aktiva. 

Budou zde obecně rozebrány jednotlivé standardy související s dlouhodobým majetkem 

hmotným i nehmotným, smysly jednotlivých standardŧ a modely ocenění uplatňující se 

v daných standardech. V závěru kapitoly se pozornost soustřeďuje na zásadní rozdíly pojetí 

dlouhodobého majetku dle české legislativy a dle IFRS. 

3.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 

Jak jiţ je uvedeno v úvodní části diplomové práce, světová ekonomika po desetiletí 

odbourává národní hranice – zvyšuje svŧj globální charakter. Potřebu nadnárodních, 

celosvětově platných a uznávaných účetních norem vyvolává především rŧst nadnárodních 

společností, nových informačních technologií a neustálý rozvoj mezinárodního kapitálového 

trhu. První snahy o sjednocení systémŧ účetnictví se uskutečnily v Evropě během vzniku 

Evropského hospodářského společenství v padesátých letech. Pŧvod tvorby IFRS tedy 

vyplývá z politického rozhodnutí členských zemí sjednocené Evropy. Pŧvodní IAS byl 

vydáván IASC zaloţený dohodou mezi účetními institucemi Austrálie, Francie, Japonska, 

Kanady, Mexika, Velké Británie, USA atd. Poţadavkŧm na věrné a srovnatelné údaje mají 

vyhovět především Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS posilující srovnatelnost 

vykazovaných informací o finanční výkonnosti a finanční situaci rŧzných podnikŧ 

existujících v rŧznorodých národních podmínkách. Do roku 2002 byly standardy vydávány 

pod názvem Mezinárodní účetní standardy (tj. IAS). Od roku 2003 se vydávají pod názvem 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (tj. IFRS.). Změna názvu odráţí skutečnost, ţe 

jejich hlavním cílem je sestavení a zveřejnění srovnatelných účetních výkazŧ určených pro 

externí uţivatele. 

IFRS jsou však rozdílného charakteru neţ ČÚS. Zatímco ČUS předepisují základní 

účetní struktury v podobě účetní osnovy, rozvahy, výsledovky atd. a rovněţ firmám říkají, jak 

by měly účtovat, IFRS tyto postupy neupravují a zachycují názor, ţe kaţdá firma by si měla 

definovat svou vlastní účetní osnovu a vytvořit své vlastní účetní výkazy. IFRS tedy 

podnikŧm vymezují, co by měli vykazovat. IFRS jsou identifikovány na základních 

předpokladech, tedy principech: 
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 akruální báze zajišťující, ţe výsledky transakcí a dalších skutečností jsou 

předmětem uznání v době, kdy k daným skutečnostem dochází a nikoli aţ 

v době, kdy jsou přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty; 

 trvání podniku odráţející skutečnost, ţe podnik bude v nejbliţší době ve své 

činnosti pokračovat; 

 srozumitelnosti, jejímţ cílem je zajistit, aby veškeré informace v účetní závěrce 

byly pro uţivatele srozumitelné; 

 relevance, která se opírá o skutečnost, ţe informace umoţňují uskutečnit 

ekonomická rozhodnutí na základě minulého hodnocení; 

 spolehlivosti, soustředící se na neexistenci závaţných chyb či zkreslení 

informací obsaţených v účetních výkazech; 

 srovnatelnosti, jejíţ základní funkcí je vyjadřování informací takovým 

zpŧsobem, aby bylo zajištěno rozpoznání trendŧ ve finanční pozici a 

výkonnosti; 

 pravdivého a věrného obrazu účetní závěrky. 

Vstup České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 jen podmanil její úsilí o 

zvýšení mezinárodní účetní harmonizace včetně daňové harmonizace a koordinace. Zatímco 

v minulosti bylo pouţívání IFRS v České republice téměř dobrovolné, od roku 2005 je ale pro 

určité podniky jejich aplikace povinná. Tento typ společnosti je vymezen ZoÚ § 19a a §23a. 

Jedná se o tyto společnosti: 

 které mají cenné papíry kótované na burze; 

 sestavující konsolidované účetní závěrky
40

; 

 připravující se na vydání kótovaných cenných papírŧ; 

 které z burzy odešly se záměrem se vrátit; 

 jeţ mají v úmyslu poţádat o dotace v EU; 

 sestavující účetní závěrku dle IFRS dobrovolně. 

Pro vytvoření jednotného podnikatelského prostředí za účelem volného pohybu zboţí, 

sluţeb, osob a kapitálu v zemích EU byly sestaveny směrnice EU závazné pro všechny 

členské státy EU. Paseková, Strouhal (2012, s. 10) uvádí: „ Pro oblast účetnictví byly 

vypracovány a přijaty směrnice, které tvoří kodex účetní legislativy Evropské unie: 

 Čtvrtá směrnice Rady (78/660/EHS), o ročních účetních závěrkách některých 

forem společností; 

                                                 
40

 Tyto společnosti většinou disponují mateřskou zahraniční společností. 
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 Sedmá směrnice Rady (83/348/EHS), o konsolidovaných účetních závěrkách 

bank a ostatních finančních institucí; 

 Směrnice Rady (86/635/EHS), o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 

účetních závěrkách banka a ostatních finančních institucí; 

 Směrnice Rady (91/674/EHS), o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných 

účetních závěrkách pojišťoven; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (2006/43/ES) o povinném auditu 

ročních a konsolidovaných účetních závěrek; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (2009/49/ES), kterou se mění 

směrnice Rady (78/660/EHS) a (83/349/EHS), pokud jde o některé požadavky 

na zveřejnění u středně velkých společností a povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku.“ 

I přesto, ţe US GAAP představují soubor národních účetních standardŧ pro Spojené 

státy americké (dále USA), mají velký význam pro celosvětovou účetní harmonizaci. Tento 

význam spočívá především v ekonomickém významu a síle USA. Základní filosofii, na níţ 

jsou zaloţeny US GAAP, je především poskytování odpovídajících informací investorŧm. 

Tento systém tedy neumoţňuje státní dozor nad organizacemi a zajištění co nejkvalitnějšího 

výkonu daňové správy. Navíc vzhledem k tomu, ţe newyorská burza se povaţuje za 

nejvýznamnější burzu světa, musejí společnosti, které chtějí na této burze své cenné papíry 

kótovat, sestavovat účetní závěrky v souladu s US GAAP. Nicméně newyorská burza 

v případě mezinárodních společností akceptuje rovněţ výkazy sestavené dle IFRS. 

3.2 Dlouhodobý majetek z pohledu IFRS 

Typickými znaky, pod kterými si lze představit aktivum z pohledu IFRS, se rozumí 

především existence daného aktiva v dŧsledku minulých událostí. Znamená to tedy, ţe účetní 

jednotka má právo disponovat aktivem. Rovněţ je od aktiva očekáváno přinesení budoucího 

ekonomického prospěchu
41

 podniku. Má-li být aktivum vykázáno v rozvaze, musí být 

spolehlivě ocenitelné a budoucí ekonomický prospěch plynoucí do společnosti se musí 

povaţovat za jistý. Pouţívá se velké mnoţství zpŧsobŧ, jakými mohou budoucí ekonomické 

prospěchy obsaţené v aktivu plynout do podniku. Např. je moţné pouţít aktivum samostatně 

nebo v kombinaci s jinými aktivy při výrobě výrobkŧ či poskytování sluţeb. Dále se účetní 

                                                 
41

 Dvořáková (2011, s. 21) píše: „Budoucím ekonomickým prospěchem obsaženým v aktivu se rozumí jeho 

potenciál přispět přímo nebo nepřímo k toku peněz a peněžních ekvivalentů do podniku.“ 
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jednotka smí rozhodnout, zda smění aktivum za aktivum jiné, zda pouţije aktivum 

k vypořádání závazkŧ, nebo jej rozdělí mezi vlastníky společnosti. Je třeba mít vţdy na mysli, 

ţe aktivum společnosti je výsledkem minulých transakcí či obdobných minulých skutečností. 

Účetní jednotka má moţnost několika zpŧsobŧ pořízení aktiva, a to ať uţ nákupem, 

vlastní výrobou, bezúplatně nebo zvláštním zpŧsobem v podobě směny aktiva. V závislosti na 

zpŧsobu pořízení aktiv se následně rozlišují rŧzné druhy oceňování aktiv. 

Pořídí-li účetní jednotka aktivum nákupem, vychází se z ocenění z pořizovacích 

nákladŧ (costs). Tento zpŧsob pořízení lze ztotoţnit s oceněním pořizovací cenou dle systému 

ČÚL. Jedná se tedy o náklady, jeţ je nutno vynaloţit na nákup aktiva a zajištění jeho 

zpŧsobilosti k uţívání. Aktiva vyrobená se obvykle oceňují na základě ocenění na výrobu 

vynaloţené spotřeby (tj. vlastními náklady výroby). Na bázi odhadu trţní ceny ke dni pořízení 

se oceňují bezúplatně nabytá aktiva. V případě, ţe účetní jednotka pořizuje aktivum směnou, 

je nutno posoudit, jestli má směnná transakce komerční povahu. Dvořáková (2011, s. 30) 

tvrdí: „Transakce má komerční povahu, pokud: 

 peněžní toky očekávané od získaného aktiva (po zdanění) jsou odlišné od 

peněžních toků charakteristických pro poskytnuté aktivu (odlišná mohou být 

rizika spojená s očekávanými peněžními toky, rozvržení peněžních toků v čase 

či jejich částky); nebo 

 v důsledku směny se změní očekávané přínosy z určité podnikové činnosti 

(činností); a 

 výše uvedené rozdíly významně ovlivňují fair value směňovaných aktiv.“ 

Účetní jednotce tak v těchto případech vznikne zisk či ztráta (tj. komerční transakce). Je-li 

tento zisk či ztráta ve vztahu k rozdílným hodnotám směněných aktiv významný, pouţije se 

ocenění ve výši fair value
42

 při směně. Není-li moţné spolehlivě výši fair value předaného 

aktiva určit, nebo je spolehlivěji zjistitelná hodnota fair value získaného aktiva, je k ocenění 

aktiva vyuţita účetní hodnota poskytnutého aktiva. Pokud transakce nedisponuje komerční 

povahou, ocenění ve fair value se nepouţije. 

V rámci účetního systému IFRS se dlouhodobým majetkem zabývá cela řada 

standardŧ. Otázkou dlouhodobého hmotného majetku se zabývají zejména standardy IAS 16 – 

Pozemky, budovy a zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí, IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva 

                                                 
42

 Dvořáková (2011, s. 59) upozorňuje: „Fair value je cena, která by mohla být ke dni ocenění obdržena při 

prodeji aktiva či zaplacena při úhradě závazku při běžné transakci mezi účastníky trhu.“ 
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drţená k prodeji a ukončované činnosti, IAS 41 – Zemědělství a IAS 17 - Leasingy. 

Dlouhodobému nehmotnému majetku věnuje pozornost standard IAS 38 – Nehmotná aktiva.
43

 

 

3.2.1 IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení 

Nejdŧleţitějším standardem v oblasti DHM je standard IAS 16, jehoţ smysl tkví 

v uznání, oceňování a vykazování pozemkŧ, budov a zařízení, včetně v problematice jejich 

odpisování a případného technického zhodnocení a vyřazení.  

Jak tvrdí Hinke (2013, s. 37): „Dlouhodobý majetek zahrnuje veškerá aktiva hmotné 

povahy, která jsou účetní jednotkou pořízena za účelem dlouhodobého užívání (k výrobě, 

zásobování, ke službám, za účelem pronájmu atd.).“ Princip IFRS spočívá v tom, ţe není 

stanovena ţádná peněţní hranice, dle které by spadal majetek do dlouhodobých aktiv. Záleţí 

tedy na politice daného subjektu.
44

 Podmínkou pro vykázání těchto aktiv však je 

pravděpodobnost budoucího ekonomického uţitku, coţ znamená, ţe na podnik budou 

přenesena veškerá rizika i prospěchy z těchto aktiv. Navíc musí být moţné spolehlivě měřit 

pořizovací náklady, tedy aktiva musí být spolehlivě ocenitelná.
45

 

V IAS 16 je pozornost soustředěna na významné náhradní díly, u nichţ se předpokládá 

doba uţívání delší jak jeden rok. Naopak z pŧsobnosti IAS 16 jsou vyjmuta biologická aktiva 

a neobnovitelné přírodní zdroje. Standard dále udává, ţe v případě rŧzné ţivotnosti 

jednotlivých částí majetku, je vhodné kaţdou část posuzovat a odpisovat odděleně (např. 

letadlo a jeho motor, sedačky). Tento zpŧsob odpisování se nazývá komponentní přístup. 

Jednotlivé části majetku se tedy odepisují zvlášť v závislosti na jejich odpovídající době 

ţivotnosti a při aktivaci nákladŧ na nahrazení části poloţky se odúčtuje nahrazovaná část. 

Dŧvodem existence tohoto přístupu odpisování je nemoţnost tvorby rezerv na opravu 

dlouhodobého majetku. Existuji však také aktiva, u kterých je potřeba pro zajištění jejich 

správného provozu provádět pravidelné významné kontroly (generální prohlídky), ať uţ po 

určité době, či po určitém počtu výkonŧ. Tyto výdaje se klasifikují jako samostatné aktivum a 

jsou odpisovány po dobu zbývající do další kontroly. Je-li kontrola provedena dříve, neţ se 

předpokládalo, pŧvodní náklady na generální prohlídku se vyřadí.
46

 

Jakmile podnik pořizuje aktivum, oceňuje jej na bázi pořizovacích nákladŧ. Tyto 

pořizovací náklady obsahují zejména: 
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 Dvořáková (2011) 
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 Hinke (2013) 
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 Dvořáková (2011) 
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 Paseková, Strouhal (2012) 
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 nákupní cenu aktiva (sníţenou o veškeré dosaţené slevy), 

 clo, 

 jiné náklady umoţňující uvést aktivum do stavu zpŧsobilého k uţívání (např. náklady 

na montáţ, náklady na přípravu místa), 

 výkony provedené ve vlastní reţii, které lze aktivovat, 

 náklady na záběh výroby a jiné předvýrobní náklady, 

 odhadnutý náklad na demontáţ, přemístění aktiva a uvedení aktiva do pŧvodního 

stavu, na nějţ byla vytvářena rezerva.
47

 

Do pořizovací ceny však naopak nesmí vstoupit náklady na reklamu a propagaci, 

náklady na školení nových zaměstnancŧ a náklady na otevření nového zařízení. Problematiku 

ocenění aktiv nakupovaných a vyráběných ve vlastní reţii tento standard striktně neodděluje. 

V prŧběhu drţení pozemkŧ, budov a zařízení rozlišuje standard model pořizovací ceny 

(nákladový model) a model přecenění. Kaţdý podnik si zvolí sám model ocenění a poté jej 

aplikuje na celou třídu pozemkŧ, budov a zařízení. 

Model pořizovací ceny odráţí hodnotu pozemkŧ, budov a zařízení v pořizovací ceně 

sníţené o oprávky a kumulované ztráty ze sníţení hodnoty. Přecenění směrem nahoru se 

v tomto modelu neúčtuje. Naopak sníţení pořizovací ceny má vţdy výsledkový charakter. 

Tento model se v praxi vyuţívá nejvíce.  

Model přecenění má za cíl vyjádřit aktiva jako vázaná v reálné hodnotě k datu 

přecenění sníţené o následné oprávky a ztráty ze sníţení hodnoty. Tento model umoţňuje 

přecenění majetku směrem dolŧ i nahoru. Zatímco přecenění směrem dolŧ se vykazuje jako 

ztráta ve výsledovce, přecenění směrem nahoru se zachytí jako součást vlastního kapitálu. 

Aby se zamezilo významným odlišnostem od reálné hodnoty k rozvahovému dni, měl by 

podnik provádět přecenění pravidelně kaţdých tři aţ pět let.
48

 Jelikoţ se jedná o poměrně 

nákladnou a náročnou aplikaci tohoto modelu, vyuţívá se většinou jen u pozemkŧ. 

Náplní IAS 16 je rovněţ otázka účetních odpisŧ. Jelikoţ daňové odpisy řeší vţdy 

daňové předpisy jednotlivých státŧ, nejsou tudíţ v IFRS zmiňovány. Odpisy je myšlena 

systematická alokace pořizovací ceny do nákladŧ. Částka, která je předmětem odpisování 

(odpisovatelná částka) se stanoví po odečtení zbytkové hodnoty aktiva. Zbytkovou hodnotu
49

 

si určí vedení podniku na základně odhadu. Zbytkovou hodnotou je chápána částka, kterou by 
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 Paseková, Strouhal (2012) 
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 Do českého účetnictví byl pojem zbytkové hodnoty zaveden v roce 2009. Tato problematika je upravována 

§56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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podnik získal v současnosti, kdyby se aktivum nacházelo ve stejném stavu, v jakém se bude 

nacházet na konci ţivotnosti. Účetní jednotka začíná aktivum odpisovat po tom, co je 

zpŧsobilé k pouţívání. Odpisování není moţné přerušit a to dokonce i v době, kdy není 

aktivum pouţíváno. I přesto, ţe se pozemky obvykle neodpisují, jelikoţ nelze jednoznačně 

stanovit dobu jejich pouţitelnosti, bere standard v úvahu rovněţ variantu, kdy dobu jejich 

pouţití stanovit naopak lze. Pozemek by tak byl odpisován. Výše odpisŧ dlouhodobých 

hmotných aktiv je závislá na výši vstupní ceny (pořizovací cena) a na výši zbytkové hodnoty 

(hodnota při vyřazení), dále na době ţivotnosti (pouţitelnosti) a na pouţité metodě 

odpisování. Pouţitá metoda odpisování by měla odráţet očekávaný zpŧsob, jakým budou 

budoucí ekonomické uţitky z aktiva spotřebovávány jednotkou. Pouţitou odpisovou metodu 

je potřeba pravidelně prověřovat a v případě potřeb i změnit. Po dobu pouţitelnosti aktiva 

mohou být vyuţívány rŧzné odpisové metody. K těmto metodám se řadí metody zaloţené na 

čase a metody zaloţené na výkonu aktiva.  

V rámci časové metody odpisování se rozlišuje metoda lineární, metoda zmenšujícího 

se základu, metoda DDB (Double Declining Balance Method) a metoda SYD (Sum of the 

Year´s Digits). Během lineárního odpisování (3.1) se účtuje konstantně po celou dobu 

pouţitelnosti aktiva, nezmění-li se zbytková hodnota aktiva.  

 

               
                                

                                 
,     (3.1) 

 

Metoda zmenšujícího se základu (3.2) se zaměřuje na klesající odpisy po celou dobu 

pouţitelnosti. 

 

                       √
   

  

 
,      (3.2) 

kde n je očekávaná doba ţivotnosti, ZbC je zbytková cena a PC vyjadřuje pořizovací 

náklady. 

Metoda DDB (3.4) navazuje na předchozí metodu. Je zaloţena na konstantní odpisové 

sazbě a klesající odepisovatelné částce. 

 

                 
 

                                 
,    (3.3) 

 

                                                           , (3.4) 
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Metoda SYD (3.5) vychází ze stanovení proměnlivého procenta odpisu z pevného 

základu. 

                                  
     
       

 

,              (3.5) 

kde i je rok odpisování, PC označují pořizovací náklady, ZbC vyjadřuje zbytkovou cenu, n je 

očekávána doba ţivotnosti aktiva. 

Metoda výkonová (3.6) představuje odpisy závislé na očekávaném uţití výkonŧ. 

 

                     
                  

             
,      (3.6) 

kde PC jsou pořizovací náklady a ZbC vyjadřují zbytkovou cenu. 

Doba pouţitelnosti aktiv je ovlivňována fyzickým opotřebením odráţející zpŧsob a 

kvalitu pouţívání aktiva, intenzitou jeho vyuţívání a mnoţstvím oprav a udrţování. Dále je 

zapotřebí brát v potaz morální zastarávání aktiva, které je spjato s dostupnými informacemi o 

očekávaném vývoji technického pokroku v daném oboru. V praxi mnohdy nastává případ, 

kdy se vyuţívání aktiva povaţuje za neekonomické, jelikoţ existují aktiva vedoucí k rychlejší, 

levnější a kvalitnější produkci. Bude-li produkce vyráběna prostřednictvím zastaralého aktiva, 

bude dŧsledkem pokles poptávky po této produkci. Doporučením standardu je, aby plánovaná 

doba pouţitelnosti aktiva byla kratší neţ odhadnutá doba pouţitelnosti. Jedná se tedy o 

aplikaci zásady opatrnosti.  

Neočekává-li se jiţ od majetku ţádný ekonomický uţitek, dochází v souladu s IFRS 

k vyřazení majetku. Účetní hodnota aktiva je tak odúčtována. 

 

3.2.2 IAS 40 - Investice do nemovitostí 

„Cílem investování je uložení dočasně volných peněžních prostředků do aktiv, u 

kterých je předpokládáno vyšší zhodnocení než u aktiv v podobě peněžních prostředků“ říká 

Bohušová (2008, s. 45). IAS 40 přibliţuje rozpoznání, oceňování a vykazování investic do 

nemovitostí, charakterizovaných jako majetek drţený vlastníkem či nájemcem zejména 

z dŧvodu příjmŧ ať uţ z nájemného či pro kapitálové zhodnocení neţ k vyuţití v provozní 

činnosti nebo k prodeji v rámci běţného podnikání. Příkladem investic do nemovitostí jsou 

pozemky drţené za účelem kapitálového zhodnocení, pozemky drţené k neurčitému 

budoucímu účelu, budovy vlastněné účetní jednotkou a pronajímané prostřednictvím 

operativního pronájmu, neobsazené budovy drţené za účelem nájmu. Naopak z IAS 40 je 

nutné vyloučit nemovitost určenou k prodeji v rámci běţné činnosti, či ve výstavbě nebo 
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Začátek rozhodování 

rekonstrukci, jenţ zamýšlí podnik následně prodat, dále nemovitost stavěná či rekonstruovaná 

na zakázku, vlastníkem uţívaná nemovitost, nemovitost v období výstavby zamyšlené jako 

budoucí investice do nemovitostí a nemovitost pronajatá jiné společnosti na základě 

finančního pronájmu. V praxi se mnohdy vyskytují sporné situace, kdy lze jen obtíţně určit, 

zda se má majetek vykazovat jako investice do nemovitosti dle IAS 40 nebo jako majetek 

uţívaný vlastníkem dle IAS 16. Pro jednodušší rozhodování v této situaci je vhodné vyuţít 

rozhodovacího schématu na Obr. 3.1. 

Je-li část budovy vyuţívána k výrobě, poskytování sluţeb či administrativním účelŧm 

a další část budov slouţí k dosaţení kapitálového zhodnocení a nájemného a je moţné, aby 

byly jednotlivé části prodány odděleně, vykazuje účetní jednotka tyto části odděleně. Není-li 

však moţné prodat jednotlivé části odděleně, jedná se o nemovitost investicí do nemovitosti 

jen v případě, ţe provozním účelŧm slouţí jen její nevýznamná část.
50

 

 

Obr. 3.1 - Rozhodovací schéma 
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Zdroj: Hinke (2013, s. 45) 
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Prvotně se investice ocení v pořizovací ceně obsahující i vedlejší náklady spjaté 

s pořízením. Pořídí-li se majetek ve vlastní reţii, oceňuje se na úrovni vlastních nákladŧ 

k datu, kdy byla investice dokončena. Do okamţiku dokončení investice se účetní jednotka 

řídila IAS 16. K rozvahovému dni je moţno investice do nemovitostí přeceňovat. IAS 40 byl 

první ze standardŧ umoţňující model oceňování reálnou hodnotou pro nefinanční aktiva. 

Dŧsledkem bylo zavedení kompromisu v podobě moţnosti ocenění investic do nemovitostí 

pořizovací cenou nebo reálnou hodnotou. Účetní jednotka si zvolí sama jeden z těchto dvou 

modelŧ ocenění a zvolený model musí být uplatňován po celou dobu existence daného aktiva. 

Zvolí-li si účetní jednotka model ocenění reálnou hodnotou (model fair value), musí 

přeceňovat vţdy k datu rozvahy všechny investice do nemovitosti na fair value. Rozdíl 

z přecenění se poté účtuje výsledkově. Existují však i případy, kdy nelze fair value určit. 

Standard řeší tuto situaci vyuţitím ocenění investic do nemovitostí na bázi standardu IAS 16, 

kdy uplatní ocenění v pořizovací ceně sníţené o oprávky a ztráty ze sníţení hodnoty. 

Jednotka, která si zvolila model ocenění pořizovací cenou (cost model) oceňuje 

veškeré investice do nemovitostí v pořizovací ceně sníţené o oprávky a ztráty ze sníţení 

hodnoty, kromě těch, které jsou drţeny pro prodej a oceňovány v souladu s IFRS 5.
51

 

 

3.2.3 IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

„Standard účetního výkaznictví IFRS 5 se zabývá klasifikací, oceňováním a 

vykazováním dlouhodobých aktiv držených k prodeji a dále klasifikací a zveřejňováním 

ukončených operací“ zdůrazňuje Hinke (2013, s. 47). Standard je zaloţen na skutečnosti, ţe 

při ukončování činností a při prodeji dlouhodobého majetku je zapotřebí informaci poskytnout 

externím uţivatelŧm. Záměrem standardu je, aby se aktiva drţená k prodeji oceňovala v niţší 

z částek z jejich účetní hodnoty a fair value sníţené o náklady spjaté s prodejem, dále jiţ se 

neodpisovala a byla prezentována odděleně přímo v rozvaze.  

U dlouhodobých aktiv drţených k prodeji se předpokládá pravděpodobnější zpětné 

získání účetní hodnoty prodejem neţ pokračujícím uţíváním, přičemţ jsou splněny podmínky: 

 aktiva musí být k dispozici v jejich současném stavu pro okamţitý prodej, 

 prodej aktiv musí být vysoce pravděpodobný. 

Opuštěná dlouhodobá aktiva, u nichţ se předpokládá vlastnictví do konce jejich 

ţivotnosti spíše, neţ jejich prodej, nelze povaţovat za aktiva drţená k prodeji.  
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3.2.4 IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv 

Otázkou vykazování sníţení hodnoty goodwillu, nehmotných aktiv, pozemkŧ, budov a 

zařízení a investic do nemovitostí se zabývá standard IAS 36. 

Nastane-li případ, kdy ocenění v rozvaze je vyšší neţ zpětně získatelná částka, 

hovoříme o sníţení hodnoty aktiva. Znamená to tedy, ţe aktivum není schopno na sebe 

vydělat a splatit svou účetní hodnotu. Přichází tak nutnost sníţení účetní hodnoty aktiva. 

Standard IAS 36 vyţaduje, aby se ztráta ze sníţení hodnoty aktiva vykázala vţdy v okamţiku, 

kdy zpětně získatelná částka je niţší neţ účetní hodnota. 

Podnik by měl za kaţdé účetní období zhodnotit, zda existují indikátory (tj. náznaky), 

které lze povaţovat za příčinu sníţení hodnoty aktiv. Existují-li tyto indikátory, provádějí se 

testy na sníţení hodnoty aktiv. Standard rozlišuje indikace, jeţ mohou být příčinou sníţení 

hodnoty aktiv, na externí a interní zdroje informací. Dojde-li k významným poklesŧm trţní 

ceny aktiv, významné změně ve vnějším okolí podniku, zvýšení úrokových měr a 

neočekávané sníţení trţní ceny aktiva, lze hovořit o externích zdrojích informací. Naopak 

existenci dŧkazŧ o fyzickém poškození nebo zastarávání, změně pouţití aktiva s negativním 

dopadem na podnik a horší ekonomické výkonnosti aktiva jsou vymezeny interní zdroje 

informací. 

 

3.2.5 IAS 41 - Zemědělství 

Hlavním přínosem standardu IAS 41 je úprava účetního zachycení biologických aktiv 

uţívaných k zemědělské činnosti, zemědělské produkce v okamţiku sklizně a státních dotací 

souvisejících se zemědělskou činností.
52

  

Biologické aktivum lze stručně definovat jako zvíře nebo rostlinu. Zemědělská 

produkce je chápána jako sklizený produkt z biologických aktiv jednotky. Jednotka účtuje o 

biologickém aktivu či zemědělské produkci pokud je kontrola aktiva jednotkou výsledkem 

minulých událostí, je-li pravděpodobné, ţe budoucí ekonomické přínosy spjaté s aktivem 

poplynou jednotce a je moţné spolehlivě určit reálnou hodnotu nebo pořizovací náklady 

aktiva. Při počátečním zaúčtování a dále ke kaţdému rozvahovému dni zaúčtuje jednotka 

biologické aktivum v reálné hodnotě sníţené o odhadnuté náklady prodeje, vyjma případŧ, 

kdy není moţné reálnou hodnotu spolehlivě stanovit. Zemědělskou produkci sklizenou 

z biologických aktiv jednotky, se v okamţiku sklizně oceňuje rovněţ v reálné hodnotě sníţené 
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o odhadnuté náklady prodeje. Existuje-li trh s daným aktivem, je vhodnou základnou pro 

určení reálné hodnoty daného aktiva kótovaná cena aktivního trhu s biologickým aktivem či 

zemědělskou produkcí.  

Státní dotace definuje IAS 20 účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory. 

Státní dotace nepodmíněná vztahující se k biologickému aktivu oceňovanému v reálné 

hodnotě sníţené o odhadnuté náklady prodeje se účtuje jako výnos v okamţiku, kdy se stane 

pohledávkou. Podmíněná státní dotace se účtuje v podobě výnosu v okamţiku splnění 

podmínek se státní dotací.
53

 

 

3.2.6 IAS 17 - Leasingy 

IAS 17 dává přehled o stanovení účetních pravidel pro zachycení finančních a 

operativních leasingŧ v účetních závěrkách jednak z pohledu nájemce a jednak z pohledu 

pronajímatele.  

Leasing definuje Bohušová (2008, s. 57) takto: „Leasing představuje dohodu, na 

základě které převádí pronajímatel za úhradu na nájemce právo používat aktivum po 

dohodnutou dobu, buď za jednorázovou platbu, nebo řadu plateb po smluvené období.“ 

Finanční leasing spočívá v převedení veškerých odměn a rizik spojených s aktivem na 

nájemce, přičemţ vlastnické právo po ukončení leasingu mŧţe nebo nemusí být převedeno. 

Při operativním leasingu naopak nedochází k převodu rizik a odměn plynoucích z vlastnictví 

aktiva. Operativní leasing má charakter sluţby. Typ leasingu je určen na jeho počátku. IAS 17 

stanovuje kritéria finančního leasingu: 

 do konce nájemní doby je vlastnictví aktiva převedeno na nájemce, 

 nájemce má právo (opci) nakoupit aktiva za cenu niţší neţ fair value k datu 

moţného vyuţití práva, je-li dostatečně jisté, ţe bude právo vyuţito, 

 doba leasingu je sjednaná na podstatnou část ekonomické ţivotnosti aktiva, 

 na počátku leasingu je současná hodnota minimálních leasingových plateb 

shodná nebo větší neţ reálná hodnota pronajímaného aktiva, 

 pronajatá aktiva díky jejich specifické povaze mŧţe pouţívat jen nájemce a to 

bez provedeních dalších úprav, 

 pronajímatelovy ztráty spojené se zrušením leasingu nese nájemce, 

 zisky či ztráty vzniklé vlivem pohybu fair value zbytkové hodnoty, připadají 

nájemci, 
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 nájemce mŧţe pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné niţší, neţ je 

trţní nájemné. 

Splňuje-li leasing kterékoli z výše uvedených kritérií, jedná se o finanční leasing.
54

 

 

3.2.7 IAS 38 - Nehmotná aktiva 

Předmětem standardu IAS 38 je zejména určit pravidla pro oceňování, zachycování a 

vykazování nehmotných aktiv. Standard se tedy vztahuje na výdaje na reklamu, zaškolení 

pracovníkŧ, zřizovací výdaje, výdaje na výzkum a vývoj. Naopak standard neřeší 

problematiku těţebních práv, výdajŧ na prŧzkum těţišť, těţbu nerostŧ, regeneraci zdrojŧ a 

pojišťovacích smluv. 

Pojem nehmotné aktivum znamená identifikovatelné nepeněţní aktivum bez hmotné 

podstaty, a které je kontrolovatelné podnikem jako výsledek minulých událostí. Zároveň od 

něj podnik očekává budoucí příliv ekonomických uţitkŧ a aktivum musí být rovněţ 

spolehlivě ocenitelné. Nehmotné aktivum je jak výsledkem výzkumu, vývoje a zavádění 

nových postupŧ, tak rovněţ výsledkem běţných činností nebo skutečností přinášející zlepšení 

konkrétních stránek postavení společnosti na trhu a obdobně. Do kategorie nehmotných aktiv 

mohou spadat např. vědecké a technické poznatky, programy, patenty, autorská práva, 

marketingová práva, povolení k určité činnosti, koncese, dovozní kvóty, apod. Občas mŧţe 

dojít k situaci, kdy není moţné jednoznačně určit, zda se jedná o hmotné či nehmotné 

aktivum. Příkladem lze uvést software, který je součástí hardwaru. IAS v takovém případě 

doporučuje provedení odhadu, která z části je na celé majetkové sloţce tou podstatnější a 

následně aplikovat vhodný standard IAS 16 nebo IAS 38. 

Podnik má několik moţností pořízení nehmotných aktiv. Nejběţnějším zpŧsobem 

pořízení je formou koupi (software, patenty, licence), prostřednictvím podnikových 

kombinací (goodwill, databáze zákazníkŧ, obchodní značky) dále mŧţe podnik obdrţet vládní 

dotaci (letištní přistávací práva, dovozní licence a kvóty). Nechybí zde ani moţnost výměny 

aktiva za jiné nepeněţní aktivum či vlastní činnost (vývoj). 

Při pořízení nehmotného aktiva nákupem je výchozím oceněním pořizovací cena 

zahrnující všechny náklady nutně vynaloţené k tomu, aby bylo moţné aktivum vyuţívat, 

včetně dovozního cla a nevratné daně. 

Nehmotná aktiva nabytá v podnikové kombinaci či bezúplatným pořízením se oceňují 

reálnou hodnotou, která musí být spolehlivě ocenitelná. 
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Pořídí-li účetní jednotka nehmotné aktivum směnou za jiné nehmotné aktivum, je 

potřeba rozlišit, zda se jedná o komerční transakci.
55

 Jedná-li se o komerční transakci, ocení 

se poloţka získaná směnou ve fair value předaného aktiva. V případě, ţe není moţné tuto 

hodnotu spolehlivě určit, vyuţije se ocenění ve výši fair value získaného aktiva. Nelze-li 

stanovit ani tuto hodnotu, aplikuje se k ocenění účetní hodnota poskytnutého aktiva. Hodnota 

fair value se nepouţije, nemá-li směnná transakce komerční povahu.
56

 

Za nehmotný majetek vytvořený vlastní reţii se nesmí povaţovat goodwill, jelikoţ 

nevykazuje základní kritéria pro vykázání nehmotných aktiv. U nehmotných aktiv pořízených 

ve vlastní reţii musí jednotka rozlišovat, zda tato aktiva se nacházejí ve fázi výzkumu
57

 či 

vývoje
58

. Výdaje na výzkum se zahrnují do nákladŧ v období, kdy vznikly, naopak náklady na 

vývoj se aktivují pouze tehdy, kdy je prokázána technická proveditelnost dokončení 

nehmotného aktiva. 

Během následujícího ocenění si podnik smí zvolit pro přecenění nehmotných aktiv dva 

modely, a to model pořizovací ceny (cost model) zaloţený na ocenění pořizovací cenou 

sniţovanou o oprávky a ztráty ze sníţení hodnoty. Pokud se v prŧběhu vyuţívání nehmotného 

aktiva objeví relevantní aktivní trh, lze přejít na oceňování modelem přecenění, který 

povoluje přecenit nehmotné aktivum na reálnou hodnotu stanovenou aktivním trhem a 

sníţenou o následně zúčtované oprávky a následně zúčtované ztráty ze sníţení hodnoty. 

U odpisování (amortizaci) nehmotných aktiv, je potřeba rozlišovat aktiva 

s neurčitelnou dobou pouţitelnosti, u nichţ není moţné stanovit jejich ţivotnost, a tudíţ se 

neodpisují, a aktiva s určitou dobou pouţitelnosti, která se odpisují. Odepsatelná částka se 

systematicky rozdělí na celé období pouţitelnosti aktiva. Účetní jednotka začíná aktivum 

odpisovat v momentě zahájení uţívání aktiva a ukončuje odpisování k dřívějšímu z dat: 

 klasifikace aktiva v souladu IFRS 5, 

 vyřazení aktiva. 

Pouţitá metoda odpisování (lineární, degresivní či výkonové odpisy) by měla zachycovat 

zpŧsob vyuţívání aktiva v účetní jednotce. Nejčastěji vyuţívanou metodou odpisování je 
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metoda lineární, kdy není moţné spolehlivě určit zpŧsob spotřeby budoucích ekonomických 

uţitkŧ z daného aktiva.
59

 

 

3.3 Zásadní rozdíly mezi českou legislativou a IFRS v oblasti 

dlouhodobého majetku 

Oblast účtování o pozemcích, budovách a zařízeních je podle IFRS zcela odlišná od 

Českých účetních standardŧ (dále jen ČÚS). Ţádný z těchto účetních systémŧ nestanovuje 

peněţní hranici pro zařazení majetku do dlouhodobých aktiv a nechává to zcela v kompetenci 

účetní jednotky. V ČÚL se transakce s těmito aktivy účtují v závislosti na jejich právní formě, 

zatímco aplikací IFRS se za určující kritérium udává ekonomická podstata. Mezi základní 

rozdíly patří poţadavek ČÚS nezařazovat do pořizovací ceny DHM náklady na uvedení místa 

do pŧvodního stavu a rovněţ i náklady na doplnění nahrazení části poloţky či její opravu. 

Zatímco ČÚL dává moţnost volby pro zařazení úrokŧ z úvěrŧ do pořizovací ceny nebo jejich 

ponechání jako náklady, dle IFRS se musí tyto úroky do pořizovací ceny aktivovat povinně. 

Zásadním rozdílem je klasifikace náhradních dílŧ, které se dle ČÚL účtují jako zásoby a IFRS 

je naopak vymazuje jako pozemky, budovy a zařízení. Má-li významná část aktiva jinou dobu 

ţivotnosti, vyţaduje IFRS samostatné odpisování kaţdé této významné části, coţ ČÚL do 

roku 2010 nepřipouštěly. Pouţití ČÚL neumoţňuje účtovat výdaje na výměnu či opravu 

aktiva do pořízení tohoto aktiva, nýbrţ jen jako opravu nebo technické zhodnocení, zvyšující 

účetní hodnotu aktiva. Přeceňování majetku směrem nahoru není ČÚL povoleno. Dále po 

dokončení odpisování se podle ČÚL shoduje zŧstatková hodnota majetku s jeho zbytkovou 

hodnotou. Naopak IAS 16 počítá s nenulovou hodnotou. Co se týče vyřazení majetku, 

zachycuje ČÚL zŧstatkovou cenu tohoto majetku na příslušném účtu, zatímco dle IFRS se 

čistá částka z operace zachytí jako zisk či ztráta za běţného období. 

V české právní úpravě neexistuje ţádná úprava podobná IAS 40. Investice do 

nemovitostí se vykazují jako běţný dlouhodobý hmotný majetek, coţ znamená, ţe v souladu 

s českou úpravou pro podnikatele není moţné přeceňovat investice do nemovitostí na reálnou 

hodnotu. Investice do nemovitostí drţené za účelem pronájmu tvoří součást dlouhodobého 

hmotného majetku a přijaté nájemné není ve výsledovce odlišeno od výsledkŧ ostatních 

činností podniku.  
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V české právní úpravě není specificky řešena otázka obdobné úpravy jako v IFRS 5, u 

nichţ se přepokládá jejich prodej do jednoho roku. Tato aktiva se vykazují stejně jako jiná 

dlouhodobá aktiva a nepřeceňují se. 

V českém prostředí vychází úprava leasingu z daňové legislativy, která definuje 

minimální dobu trvání leasingu k tomu, aby byl leasing uznán jako leasing finanční. Při 

účetním zachycení leasingu je upřednostňována forma před obsahem na rozdíl od IAS, u 

kterých je to přesně naopak. Je tak moţné v praxi narazit na případ, kdy leasing bude 

klasifikovaná dle IAS 17 jako finanční a dle ČÚL jako operativní a naopak. 

Problematika dlouhodobých nehmotných aktiv není v ČÚL příliš podrobně rozebírána 

tak jako je tomu v IFRS. Je zde zřetelný rozdíl v přístupu k uznání některých druhŧ majetku 

za dlouhodobý nehmotný majetek. Navíc ČÚL vyţaduje vyjma emisních povolenek odpis 

veškerých nehmotných aktiv, zatímco dle IFRS se aktiva musejí rozlišovat na aktiva 

s určitelnou či neurčitelnou dobou pouţitelnosti. Standardy umoţňují přecenění dlouhodobých 

nehmotných aktiv na reálnou hodnotu, v České republice je jejich ocenění moţné pouze 

v historických cenách.
60
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4 PRAKTICKÁ APLIKACE ODPISOVÁNÍ MAJETKU  

VE VYBRANÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola pojednává o praktické aplikaci odpisŧ v konkrétní obchodní společnosti, 

která si však nepřeje být jmenována, tudíţ bude označována jako AB, s.r.o. Jelikoţ se firma 

řídí ČÚS, bude v kapitole pojednáno zejména o komparaci odpisŧ dle ČÚS a dle IFRS. Zprvu 

zde budou vymezeny základní údaje o společnosti získané z jejich interních směrnic. Stěţejní 

část této kapitoly se zaměřuje na problematiku odpisŧ automobilu, závěsné dráhy a budovy, a 

to jak z pohledu ČÚS tak z pohledu IFRS. Součástí této části je rovněţ regresní analýza 

zobrazující vzájemnou závislost mezi rovnoměrnými odpisy automobilu dle ČÚL a lineárními 

odpisy dle IFRS. 

4.1 Představení obchodní společnosti 

Obchodní společnost AB, s.r.o. (dále jen společnost) se v současnosti řadí mezi 

zavedené středně velké stolařské firmy pŧsobící v Moravskoslezském regionu. Společnost 

sídlí v Českém Těšíně spadající pod okres Karviná. Její zápis do obchodního rejstříku byl 

proveden dne 22. ledna 2002 u Krajského soudu v Ostravě. Předmětem podnikání dle 

obchodního rejstříku je truhlářství, podlahářství, výroba, obchod a sluţby neuvedené 

v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 

Specializací AB, s.r.o. je výroba z masivu a rovněţ se povaţuje za profesionála ve 

výrobě kuchyní, bytového a kancelářského nábytku. Veškerá výroba se provádí na 

nejnovějších CNC strojích optimalizovaných pomocí počítačem vedených procesŧ. Svou 

podnikatelskou filosofii staví společnost nikoli jen na kvalitě, stabilitě na trhu a progresi 

v oblasti výrobních technologií, ale především na spokojených zákaznicích.  

Významné odběratelé zahrnují STATMONT – PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., 

Město Český Těšín, SKANSKA a.s. a nelze opomenout ani zahraniční odběratelé ze 

Slovenska, Velké Británie a Francie, na které se společnost rovněţ v posledních pěti letech 

soustředí. Dodávka plošného materiálu je zajišťována firmou DŘEVO TRUST, a.s., laky 

dodává firma ADLER Česko s.r.o. a izolační skla zprostředkovává polská společnost PRESS-

GLAS SA. 
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Bankovní účty společnosti jsou vedeny u Komerční banky, kde se vyuţívá 

elektronické bankovnictví. Pro zajištění veškerého majetku prostřednictvím pojištění se 

vyuţívá pojišťovna Allianz. Veškeré telefonní sluţby obstarává operátor T-mobile.
61

 

 

4.1.1 Organizační struktura 

Statutární orgán je tvořen dvěma jednateli, z nichţ kaţdý jedná jménem společnosti 

samostatně. Základní kapitál ve výši 200 000 Kč byl jiţ zcela splacen oběma společníky, kteří 

vlastní oba 50% podíl ve společnosti.  

Z organizační struktury uvedené v Příloze 6 je zřejmé, ţe vedení společnosti je 

v rukou jednatelŧ odpovědných za řízení provozu, za publicitu v rámci EU, zajišťování 

zakázek, propagaci a přijímání nových pracovníkŧ. 

Účetní se pomoci účetního programu STEREO stará o veškeré účetnictví, platby a 

tvorbu finančních výkazŧ v rámci účetní závěrky. 

Dohled na provozní činnost, tvorba výrobní dokumentace pro nové zakázky a dohled 

na činnost pracovníkŧ a technologie v provozní výrobě je v kompetencích vedoucího výroby. 

Díky neustálému vývoji a moţnosti rozšiřování strojového parku disponuje společnost 

k dnešnímu dni celkem patnácti dělníky, a to čtyřmi stolaři a jedenácti pomocnými dělníky 

věnujícím se provádění a odpovědnostem za svěřené úkony na strojích včetně kontroly a péče 

o tyto stroje.
62

 

4.2 Odpisy v AB, s.r.o. 

Účetnictví společnosti je vedeno dle české účetní legislativy v souladu se Zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví a rovněţ v platném znění s Českými účetními standardy pro 

podnikatele. 

Ve vnitropodnikových směrnicích si účetní jednotka pro zařazení do dlouhodobého 

hmotného majetku stanovila rozhodující cenu pořízení nad 40 000 Kč. V případě 

dlouhodobého nehmotného majetku je to pořizovací cena nad 60 000 Kč. Je vhodné uvést, ţe 

společnost si zvolila postup, kdy jsou daňové odpisy shodné s účetními odpisy.
63

 

 

                                                 
61

 Vnitropodnikové směrnice společnosti AB, s.r.o.; Ministerstvo spravedlnosti České republiky, (2012 – 2014) 
62

 Vnitropodnikové směrnice společnosti AB, s.r.o. 
63

 Vnitropodnikové směrnice společnosti AB, s.r.o. 
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4.2.1 Odpis automobilu 

Pro svou podnikatelskou činnost společnost AB, s.r.o. zakoupila dne 15. června 2012 

osobní automobil značky TOYOTA s pořizovací cenou 151 241,67 Kč. Účetní jednotka 

zařadila tento majetek do druhé odpisové skupiny a zvolila si zde rovnoměrný zpŧsob 

odpisování. Odpisový plán rovnoměrných daňových odpisŧ automobilu udává Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 – Rovnoměrné daňové odpisy dle ČÚL v Kč 

Rok Vstupní cena Sazba Výše odpisu Zůstatková 

cena 

2012 151 241,67 11 16 637 134 604,67 

2013 151 241,67 22,25 33 652 100 952,67 

2014 151 241,67 22,25 33 652 67 300,67 

2015 151 241,67 22,25 33 652 33 648,67 

2016 151 241,67 22,25 33 648,67 0 

Celkem   151 241,67  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé výpočty k Tab. 4.1: 

Rok 2012 
                

   
        

Rok 2013 – 2015 
                   

   
        

 

Tab. 4.1 zobrazuje rovnoměrné odpisy osobního automobilu. Je patrné, ţe tyto odpisy 

se pohybují po celou dobu své ţivotnosti téměř ve stejné výši, protoţe zde existuje předpoklad 

rovnoměrného vyuţití majetku. Majetek lze odepsat maximálně do výše zŧstatkové ceny, 

tudíţ je odpis v posledním roce o nepatrnou částku niţší neţ v letech předchozích. 

Pro vyčíslení prŧměrných rovnoměrných odpisŧ je vhodné pouţít vztah (4.1). 

 

             

                                      
 

          

 
           (4.1) 

 

Vztah (4.1) udává, ţe prŧměrné rovnoměrné odpisy automobilu se pohybují ve výši 

30 249 Kč. 

Tab. 4.2 zahrnuje stručný přehled dopadu rovnoměrných odpisŧ automobilu na 

rozvahu za rok 2015. 
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Tab. 4.2 – Automobil v rozvaze za rok 2015 dle ČÚL 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Osobní automobil 33 648,67 Výsledek hospodaření -33 652 

Peníze -151 241,67 Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-83 941 

Celkem -117 593 Celkem -117 593 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Princip zachycení jednotlivých částek v Tab. 4.2 spočívá v tom, ţe hodnota osobního 

automobilu v rozvaze za rok 2015 se zachytí pomocí Tab. 4.1 ve výši zŧstatkové ceny 

osobního automobilu v uvedeném roce. Dále hodnotou poloţky peněz je rozuměna pořizovací 

cena osobního auta. Částka výsledku hospodaření odpovídá částce odpisŧ auta v roce 2015. 

Výše výsledku hospodaření z minulých let je tvořena součtem odpisŧ do roku 2014 včetně. 

Účetní jednotka se rovněţ mŧţe rozhodnout pro zrychlenou metodu odpisování 

majetku zachycenou v Tab. 4.3, v níţ byly výpočty provedeny aplikací vzorcŧ (2.8) a (2.9). 

 

Tab. 4.3 – Zrychlené daňové odpisy dle ČÚL v Kč 

Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 

2012 151 241,67 30 249 30 249 120 992,67 

2013 151 241,67 48 398 78 647 72 594,67 

2014 151 241,67 36 298 114 945 36 296,67 

2015 151 241,67 24 198 139 143 12 098,67 

2016 151 241,67 12 098,67 151 241,67 0 

Celkem  151 241,67   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.3: 

 Rok 2012 
          

 
        

 Rok 2013 
             

   
        

 Rok 2014 
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 Rok 2015 
             

   
        

 

 Z Tab. 4.3 vyplývá, ţe zrychlené odpisy odráţí zprvu vyšší opotřebení majetku, které 

se v dalších letech na rozdíl od rovnoměrných odpisŧ (Tab. 4.1) sniţují. Zrychlený zpŧsob 

odpisování majetku se doporučuje u takového druhu majetku, u něhoţ se zpočátku 

předpokládá vyšší opotřebení. Dle zákona o daních z příjmŧ je nutné koeficienty zrychleného 

odpisování dodrţovat, coţ je nevýhodou zrychlené odpisové metody. Výhodou však naopak 

je vyšší částka, kterou lze odepsat. U zrychlených odpisŧ je výpočet komplikovanější, jelikoţ 

se vychází ze zŧstatkové ceny na konci minulého účetního období. Rovnoměrná metoda 

výpočtu odpisu však vyuţívá vstupní ceny majetku, coţ výpočet zjednodušuje. 

 Pomocí výše zachyceného vztahu (4.1) se určí prŧměrné zrychlené odpisy, které se 

pohybují ve stejné výši jako prŧměrné odpisy rovnoměrné. 

Pro účely výpočtu odpisŧ dle IFRS lineární metodou, pro níţ byl aplikován vzorec 

(3.1), je potřeba znát odhadovanou dobu ţivotnosti automobilu, která činí 5 let. Zbytková 

hodnota se pohybuje ve výši 24 000 Kč a právě v této hodnotě společnost hodlá prodat 

automobil na konci doby odpisování. 

 

Tab. 4.4 - Lineární odpisy dle IFRS v Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

2012 151 241,67 25 449 125 792,67 

2013 151 241,67 25 449 100 343,67 

2014 151 241,67 25 449 74 894,67 

2015 151 241,67 25 449 49 445,67 

2016 151 241,67 25 446 23 999,67 

Celkem   127 242  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.4: 

 Rok 2012 – rok 2015: 
                 

 
        

 Tab. 4.4 ukazuje, ţe výše lineárních odpisŧ osobního automobilu se po celou dobu 

ţivotnosti nemění. Dŧvod je obdobný jako u rovnoměrných odpisŧ vykázaných dle ČÚL. 

Velký rozdíl mezi ČÚL a IFRS je zachycen prostřednictvím zŧstatkové ceny, kdy 
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rovnoměrných odpisŧ (viz Tab. 4.1) je zŧstatková cena rovná nule, naopak u lineárních 

odpisŧ (viz Tab. 4.4) je zŧstatková cena rovna zbytkové hodnotě osobního auta, za kterou 

mŧţe být automobil následně po vyřazení prodán. 

 Pouţití vztahu (4.1) opět udává prŧměr lineárních odpisŧ automobilu dle IFRS 

pohybující se však na rozdíl od odpisŧ dle ČÚL ve výši 25 449 Kč. Rozdíl v prŧměru je vázán 

na pouţití zbytkové hodnoty majetku ve výpočtu odpisu. 

       

 
        

 

 Dopad lineárních odpisŧ automobilu dle IFRS na rozvahu za rok 2015 naznačuje Tab. 

4.5. 

 

Tab. 4.5 – Automobil v rozvaze za rok 2015 dle IFRS v Kč 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Osobní automobil 49 445,67  Výsledek hospodaření -25 449 

Peníze -151 241,67  Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-76 347 

Celkem -101 796  Celkem -101 796 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Zŧstatková cena automobilu v roce 2015 je vyšší z pohledu systému IFRS neţ 

z hlediska ČÚL. Dochází tak k navýšení aktiv a pasiv, jak vyplývá z Tab. 4.5. Je tedy vhodné 

konstatovat, ţe v případě automobilu, by bylo pro společnosti AB, s.r.o. vhodnější aplikovat 

odpisy dle pohledu IFRS. 

Pouţitím vzorce (3.3) a (3.4) byly vypočteny odpisy osobního automobilu 

prostřednictvím metody DDB (viz Tab. 4.6). 
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Tab. 4.6 – Odpisování prostřednictvím metody DDB dle IFRS v Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

2012 151 241,67 60 497 90 744,67 

2013 90 744,67 36 298 54 446,67 

2014 54 446,67 21 779 32 667,67 

2015 32 667,67 13 068 19 599,67 

2016 19 599,67 7 840 11 759,67 

Celkem  139 482  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé výpočty k Tab. 4.6: 

Rok 2012 
 

 
     

                              

Rok 2013                             

                          

Rok 2014                            

                            

Rok 2015                            

                           

Rok 2016                            

                           

 

Z Tab. 4.6 je zřejmé, ţe výše odpisŧ vypočtených metodou DDB se postupně 

sniţovala, a to tak, ţe mezi prvním a druhým rokem odpisy poklesly rapidně a v následujících 

letech se sniţovaly pomaleji.  

Vztahem (4.1) lze vyčíslit prŧměrnou výši odpisŧ vypočtených metodou DDB, a to ve 

výši 27 897 Kč. 

       

 
        

Aplikací vzorce (3.5) byly vypočteny odpisy osobního automobilu pomocí metody 

SYD se zbytkovou hodnotou (Tab. 4.7) a bez zbytkové hodnoty (Tab. 4.8). 
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Tab. 4.7 – Odpisování prostřednictvím metody SYD se zbytkovou hodnotou dle IFRS v 

Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

2012 151 241,67 42 414 108 827,67 

2013 151 241,67 33 932 74 895,67 

2014 151 241,67 25 449 49 446,67 

2015 151 241,67 16 966 32 480,67 

2016 151 241,67 8 481 23 999,67 

Celkem  127 242  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.7: 

 Rok 2012                    

     

        

 
        

 Rok 2013                    

     

        

 
        

 Rok 2014                    

     

        

 
        

 Rok 2015                    

     

        

 
        

 Rok 2016                    

     

        

 
       

 Odpisy vypočtené pomocí metody SYD opět postupně klesají, coţ je patrné za Tab. 

4.7. Rovněţ se zde odráţí skutečnost pouţití zbytkové hodnoty, která je ve výši zŧstatkové 

ceny v posledním roce ţivotnosti automobilu. 

 Prŧměrná výše odpisŧ dle metody SYD se zbytkovou hodnotou ve výši 25 449 Kč se 

určí za pomoci vztahu (4.1). 
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Tab. 4.8 – Odpisování prostřednictvím metody SYD bez zbytkové hodnoty dle IFRS v 

Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

2012 151 241,67 50 414 100 827,67 

2013 151 241,67 40 332 60 495,67 

2014 151 241,67 30 249 30 246,67 

2015 151 241,67 20 166 10 080,67 

2016 151 241,67 10 080,67 0 

Celkem  151 241,67  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.8: 

 Rok 2012             

     

        

 
        

 Rok 2013             

     

        

 
        

 Rok 2014             

     

        

 
        

 Rok 2015             

     

        

 
        

 

 Tab. 4.8 odráţí skutečnost, ţe odpisy stanovené metodou SYD jsou zprvu vysoké a 

poté klesají jen s tím rozdílem, ţe pokud není počítáno se zbytkovou hodnotou, rovná se 

zŧstatková cena nule. Rovněţ lze odpisovat majetek maximálně do výše zŧstatkové ceny, 

tudíţ odpisy v posledním roce 2016 jsou niţší neţ by byly v případě běţného výpočtu. 

 Prŧměrná hodnota těchto odpisŧ se po dosazení do vzorce (4.1) pohybuje ve stejné 

výši jako prŧměrná hodnota rovnoměrných a zrychlených odpisŧ, a to ve výši 30 249 Kč. 

Tab. 4.9 udává přehled výše vypočtených odpisŧ prostřednictvím rovnoměrné metody 

dle ČÚL a metody SYD se zbytkovou hodnotou i bez zbytkové hodnoty. Na jejím základě 

jsou následně mezi sebou tyto rovnoměrné odpisy a odpisy dle SYD porovnány.  
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Tab. 4.9 – Přehled vypočtených odpisů 

 Rok  

Odpis 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Rovnoměrná 

metoda 

16 637 33 652 33 652 33 652 33 648,67 151 241,67 

Metoda SYD 

se zbytkovou 

hodnotou 

42 414 33 932 25 449 16 966 8 481 127 242 

Metoda SYD 

bez zbytkové 

hodnoty 

50 414 40 332 30 249 20 166 10 080,67 151 241,67 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Podíl celkové výše rovnoměrných odpisŧ a celkové sumy odpisu dle metody SYD se 

zbytkovou hodnotou podává zprávu o tom, o kolik procent jsou rovnoměrné odpisy vyšší neţ 

odpisy stanovené metodou SYD se zbytkovou hodnotou. 

          

       
       

Z výpočtu vyplývá, ţe rovnoměrné odpisy dle ČÚL jsou o 18,9% vyšší neţ odpisy dle 

IFRS vypočtené pomocí metody SYD se zbytkovou hodnotou. Tento rozdíl zapříčinila 

především zbytková hodnota. 

 V případě, kdy stejným zpŧsobem srovnáme rovnoměrné odpisy s odpisy stanovených 

metodou SYD bez zbytkové hodnoty, lze dojít k závěru, ţe se výše odpisŧ dle rovnoměrné 

metody a dle metody SYD neliší. Dŧvodem je skutečnost, ţe zde není se zbytkovou hodnotou 

počítáno. 

          

          
    

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, výkonová metoda odpisování se uplatňuje u majetku, jehoţ 

hodnota se sniţuje v přímé úměře s jeho výkonnosti. V případě osobního automobilu tuto 

veličinu zachycuje počet najetých kilometrŧ. Výpočet odpisŧ výkonovou metodou pomocí 

vztahu (3.6) je proveden v Tab. 4.11 za pomocí údajŧ (tj. počtu najetý kilometrŧ) z Tab. 4.10. 
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Tab. 4.10 – Počet km najetých osobním automobilem za dobu své životnosti 

Rok Počet najetých km 

2012 14 879 

2013 21 576 

2014 32 984 

2015 28 789 

2016 25 647 

Celkem 123 875 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.11 – Výpočet odpisů pomocí výkonové metody dle IFRS v Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

2012 151 241,67 15 284 135 957,67 

2013 151 241,67 22 163 113 794,67 

2014 151 241,67 33 881 79 913,67 

2015 151 241,67 29 572 50 341,67 

2016 151 241,67 26 342 23 999,67 

Celkem  127 242  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.11: 

 Rok 2012                    
      

       
        

 Rok 2013                    
      

       
        

 Rok 2014                    
      

       
        

 Rok 2015                    
      

       
        

 Rok 2016                    
      

       
 26 342 
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 Odpisy stanovené výkonovou metodou se vyvíjejí nerovnoměrně (viz Tab. 4.11), 

jelikoţ mnoţství najetých kilometrŧ v daných letech se lišila a nikterak nestoupala ani 

neklesala. Jejich prŧměr se pohyboval ve výši 25 449 Kč po aplikaci vzorce (4.1). 

       

 
        

 V následujícím Grafu 4.1 jsou znovu pro lepší přehled zachyceny a porovnány 

jednotlivé metody odpisování. 

 

Graf 4.1 – Odpisy v jednotlivých letech dle zvolené odpisové metody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Obr. 4.1 ukazuje, ţe rovnoměrné a lineární odpisy se pohybují téměř neustále ve stejné 

výši, jelikoţ se zde předpokládá rovnoměrné opotřebení majetku v prŧběhu jeho ţivotnosti. 

Zrychlené odpisování v podobě lineárních odpisŧ, odpisŧ stanovených metodou DDB a 

metodou SYD je aplikováno na majetek, u něhoţ se předpokládá na počátku doby jeho 

ţivotnosti větší opotřebení.  

4.2.2 Regresní analýza 

 Bílková a kol. uvádí (2009, s. 521): „Regresní analýza představuje souhrn 

statistických metod a postupů, které se používají při zkoumání závislosti dvou nebo více 

číselných proměnných, kde se odhadují hodnoty nebo střední hodnoty jedné vysvětlované 

proměnné odpovídající určité hodnotě jedné nebo určitým hodnotám většího počtu 
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vysvětlujících proměnných.“ V práci je tak zjišťována vzájemná závislost rovnoměrných 

odpisŧ automobilu dle ČÚL na lineárních odpisech dle IFRS. 

Postup regresní analýzy je následující. Nejprve je vhodné vypočítat tzv. rozptyly
64

   
  a 

  
  prostřednictvím vzorcŧ (4.2) a (4.3). 

  
           

            (4.2) 

  
           

 ,           (4.3) 

 

 Nutností je rovněţ určení kovariance x a y
65

    , kterou lze vyčíslit pomocí vztahu 

(4.4). 

                   ,         (4.4) 

 

 Dalším krokem je vyjádřit koeficient korelace
66

     aplikací vzorce (4.5). 

     
   

√  
     

 
,           (4.5) 

Vyjde-li     v hodnotě 0 či blízko nule, jsou hodnoty x a y lineárně nezávislé neboli 

nekorelované. O nepřímé lineární závislosti lze hovořit v případě, ţe se hodnota     pohybuje 

ve výši -1. Pokud se výsledná hodnota     rovná 1, je mezi hodnotami x a y přímá lineární 

závislost.  

Tab. 4.12 obsahuje pomocné výpočty pro uvedenou metodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

Neubauer a kol. uvádí (2012, s. 55 ): „Rozptyl je definován jako aritmetický průměr čtverců odchylek 

jednotlivých hodnot znaku od aritmetického průměru.“ 
65

 Za kovariaci je povaţována míra vzájemné vazby mezi dvěma náhodnými veličinami. 
66

 Korelací se rozumí síla statistické závislosti. 
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Tab. 4.12 – Pomocné výpočty pro výpočet regresní analýzy 

Rok Rovnoměrné 

odpisy x 

Lineární 

odpisy dle 

IFRS y 

x
2
 y

2
 xy 

2012 16 637 25 449 276 789 769 647 651 601 423 395 013 

 

2013 33 652 25 449 1 132 457 104 647 651 601 856 409 748 

 

2014 33 652 25 449 1 132 457 104 647 651 601 856 409 748 

 

2015 33 652 25 449 1 132 457 104 647 651 601 856 409 748 

 

2016 33 648,67 25 446 1 132 232 992,77 647 498 916 856 224 056,82 

 

∑ 151 241,67 127 242 4 806 394 073,77 3 238 105 320 3 848 

848 313,82 

 

Průměr m10=30 248 m01=25 448 m20=961 278 815 m02=647 621 

064 

m11=769 

769 663 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Dosazením hodnot z Tab. 4.12 do vzorcŧ (4.2) a (4.3) lze vyčíslit hodnoty rozptylŧ   
  

a   
 .  

                             

                            

 

 Kovariance x a y    , je moţné vyčíslit pomocí vztahu (4.4) a opět následným 

dosazením hodnot z Tab. 4.12. 

                                   

 

 Vyuţitím vzorce (4.5) je vhodné vypočítat koeficient korelace    . 

      

√                   
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 Z výše uvedeného výsledku lze tedy konstatovat, ţe mezi rovnoměrnými odpisy 

automobilu dle ČÚL a lineárními odpisy dle IFRS je velice nízká závislost, jeţ vystihuje 

právě hodnota     blíţící se nule a to 0,019107341.
67

 

 

4.2.3 Odpis závěsné dráhy do lakovny 

Závěsná dráha do lakovny s pořizovací cenou 111 304,53 Kč byla pořízena 25. května 

2012. Účetní jednotka zde zvolila rovnoměrný zpŧsob odpisŧ a zařadila tento majetek do třetí 

odpisové skupiny. Odpisový plán závěsné dráhy zachycuje Tab. 4.13. 

 

Tab. 4.13 – Rovnoměrné daňové odpisy dle ČÚL v Kč 

Rok Vstupní cena Sazba Výše odpisu Zůstatková 

cena 

2012 111 304,53 5,50 6 122 105 182,53 

2013 111 304,53 10,50 11 687 93 495,53 

2014 111 304,53 10,50 11 687 81 808,53 

2015 111 304,53 10,50 11 687 70 121,53 

2016 111 304,53 10,50 11 687 58 434,53 

2017 111 304,53 10,50 11 687 46 747,53 

2018 111 304,53 10,50 11 687 35 060,53 

2019 111 304,53 10,50 11 687 23 373,53 

2020 111 304,53 10,50 11 687 11 686,53 

2021 111 304,53 10,50 11 686,53 0 

Celkem    111 304,53  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotlivé výpočty k Tab. 4.13: 

 Rok 2012 
               

   
       

 Rok 2013 – 2020 
                

   
        

 

 Rovněţ jako u osobního automobilu je z Tab. 4.13 zřetelné, ţe výše rovnoměrných 

odpisŧ je po celou dobu ţivotnosti aktiva téměř totoţná a výše zŧstatkové ceny v posledním 

roce je rovna nule. Chceme-li vyčíslit prŧměrnou výši rovnoměrných odpisŧ dle vztahu (4.1), 

dostaneme hodnotu 11 131 Kč. 

                                                 
67

 Bílková a kol. (2009); Turčan a kol. (2002) 
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 Vliv odpisŧ závěsné dráhy na rozvahu za rok 2015 je charakterizován prostřednictvím 

Tab. 4.14. 

 

Tab. 4.14 – Závěsná dráha v rozvaze za rok 2015 dle ČÚL v Kč 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Závěsná dráha 70 121,53 Výsledek hospodaření -11 687 

Peníze -111 304,53 Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-29 496 

Celkem -41 183 Celkem -41 183 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnot v Tab. 4.14 bylo dosaţeno obdobným zpŧsobem jako u automobilu výše. 

Hodnota závěsné dráhy v roce 2015 činí po opotřebení 70 121,53 Kč. V penězích se opět 

odrazí pořizovací cena závěsné dráhy v hodnotě 111 304,53 Kč. Výsledek hospodaření se 

sníţí o 11 687 Kč a výsledky hospodaření z minulých let se budou pohybovat ve výši 29 496 

Kč. 

Pro potřeby výpočtu komponentního odpisování je nutné uvést, ţe pořizovací cena 

závěsné dráhy do lakovny s dobou ţivotnosti 9 let zahrnuje rovněţ součástku, která se mění 

kaţdé 3 roky. Cena součástky činí 23 000 Kč, z čehoţ vyplývá, ţe pořizovací cena závěsné 

dráhy sníţené o hodnotu součástky činí 88 304,53 Kč. Odhadovaná zbytková hodnota závěsné 

dráhy činí 12 000 Kč a samostatné součástky 2 000 Kč. Samostatné lineární odpisy závěsné 

dráhy prostřednictvím vztahu (3.1) zachycuje Tab. 4.15 a rovněţ tak odpisy samostatně 

odpisované součástky uvádí Tab. 4.16. 
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Tab. 4.15 – Lineární odpisy závěsné dráhy dle IFRS v Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 

2012 88 304,53 8 479 8 479 79 825,53 

2013 88 304,53 8 479 16 958 71 346,53 

2014 88 304,53 8 479 25 437 62 867,53 

2015 88 304,53 8 479 33 916 54 388,53 

2016 88 304,53 8 479 42 395 45 909,53 

2017 88 304,53 8 479 50 874 37 430,53 

2018 88 304,53 8 479 59 353 28 951,53 

2019 88 304,53 8 479 67 832 20 472,53 

2020 88 304,53 8 472,53 76 304,53 12 000 

Celkem  76 304,53   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotlivé výpočty k Tab. 4.15: 

Rok 2012 – 2019 
                

 
       

 

Prŧměrnou hodnotu odpisŧ závěsné dráhy vyčíslenou vztahem (4.1) lze stanovit na 

úrovni 8 479 Kč. 
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Tab. 4.16 – Lineární odpisy součástky dle IFRS v Kč 

Rok Pořizovací cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 

2012 23 000 7 000 7 000 16 000 

2013 23 000 7 000 14 000 9 000 

2014 23 000 7 000 21 000 2 000 

2015 23 000 7 000 7 000 16 000 

2016 23 000 7 000 14 000 9 000 

2017 23 000 7 000 21 000 2 000 

2018 23 000 7 000 7 000 16 000 

2019 23 000 7 000 14 000 9 000 

2020 23 000 7 000 21 000 2 000 

Celkem  63 000   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jednotlivé výpočty k Tab. 4.16: 

 Rok 2012 – 2020 
            

 
       

 

 Pouţitím vzorce (4.1) lze dojít k prŧměrné hodnotě lineárních odpisŧ součástky 

v hodnotě 7 000 Kč. 

      

 
       

 

 Pouţitím Tab. 4.17 jsou zachyceny dopady odpisŧ závěsné dráhy z pohledu IFRS 

v roce 2015. 

 

Tab. 4.17 – Závěsná dráha v rozvaze za rok 2015 dle IFRS v Kč 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Závěsná dráha 72 388,53 Výsledek hospodaření -15 479 

Peníze -134 304,53 Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-46 437 

Celkem -61 916 Celkem -61 916 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Výše hodnot v Tab. 4. 17 bylo dosaţeno téměř stejným zpŧsobem jako dle systému 

ČÚL. Vyskytuje se zde však rozdíl zejména v podobě zbytkových hodnot jak závěsné dráhy, 

tak součástky závěsné dráhy a navíc je zde potřeba řešit otázku součástky samotné. Hodnotu 

závěsné dráhy lze získat součtem zŧstatkové ceny v roce 2015 tedy hodnoty 54 388,53 Kč, 

zbytkové hodnoty součástky v roce 2014 ve výší 2 000 Kč a zŧstatkové ceny součástky v roce 

2015 v částce 16 000 Kč. Součtem je tedy hodnota 72 388,53 Kč. Poloţku peníze je moţné 

vyčíslit součtem pořizovací ceny závěsné dráhy 111 304,53 Kč a pořizovací ceny součástky 

23 000 Kč. Dostaneme se tak na částku 134 304,53 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2015 lze 

sníţit o součet odpisŧ závěsné dráhy za rok 2015 v hodnotě 8 479 Kč a odpisŧ součástky 

v roce 2015 ve výši 7 000 Kč. Dojdeme tak k hodnotě 15 479 Kč. Součtem odpisŧ závěsné 

dráhy a odpisŧ součástky aţ do roku 2014 včetně dosáhneme částky 46 437 Kč, tedy výsledku 

hospodaření z minulých let. 

 V případě závěsné dráhy by však pro společnost bylo výhodnější aplikovat odpisy dle 

systému ČÚL. Pouţila-li by firma odpisy z pohledu IFRS dostala by se na niţší hodnotu aktiv 

a pasiv za rok 2015, a to zejména z dŧvodu povinné vyuţití zbytkové hodnoty dle IFRS a 

součástky k závěsné dráze. 

 

4.2.4 Odpis budovy 

V roce 2005 společnost AB, s.r.o. pořídila pro vykonávání své podnikatelské činnosti 

budovu, jejíţ pořizovací cena byla ve výši 443 660 Kč. Budova byla zařazena do páté 

odpisové skupiny a pro její odpisování byl vyuţíván rovnoměrný zpŧsob. 

V roce 2008 bylo na budově provedeno technické zhodnocení v částce 65 022 Kč. 

Příloha 7 uvádí celý odpisový plán budovy prostřednictvím rovnoměrných odpisŧ dle ČÚL 

v Kč. 

 Jednotlivé výpočty k Příloze 7: 

 Rok 2005 
            

   
       

 Rok 2006 – rok 2007 
            

   
        

 Rok 2008 – rok 2034 
(              )     

   
        

 

 Z Přílohy 7 lze vyčíst, ţe rovnoměrné odpisy budovy byly v prvním roce nejniţší a 

v dalších letech uţ byly více jak dvojnásobné. Výraznému zvýšení v roce 2008 přispělo 

především technické zhodnocení provedené na budově v hodnotě 65 022 Kč. Po tomto 
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navýšení se odpisy pohybují v rovnoměrné výši aţ na poslední rok, kdy je moţné budovu 

odpisovat nejvýše do hodnoty zŧstatkové ceny. 

 Po pouţití vzorce (4.1) je moţné prŧměrnou hodnotu rovnoměrných odpisŧ vyčíslit ve 

výši 15 897 Kč. 

       

  
        

 

Pro účely výpočtu odpisŧ budovy dle IFRS lze nyní předpokládat, ţe v roce 2016 se 

společnost rozhodla budovu pronajímat pro její nepotřebnost.  

Z pohledu ČÚL bude budova nadále evidována jako dlouhodobý majetek a účetní 

jednotka bude pokračovat v jejím odpisování. Co se týče z hlediska vykázání dle IFRS, je 

nutno poznamenat, ţe se jiţ budova bude vykazovat nikoli dle standardu IAS 16 - Pozemky, 

budovy a zařízení, nýbrţ dle standardu IAS 40 – Investice do nemovitostí. Pro ocenění si 

účetní jednotka zvolila model přecenění.  

V Tab. 4.18 je zachycen dopad do rozvahy k 31.12.2015 dle ČÚL. Přičemţ hodnota 

budovy se získá po odečtení celkových oprávek do roku 2015 (tj. roku předcházejícímu 

pronájmu) ve výši 174 750Kč. 

 

Tab. 4.18 – Rozvaha firmy za rok 2015 dle ČÚL 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Budova 333 932 Výsledek hospodaření -17 296 

Peníze -508 682 Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-157 454 

Celkem -174 750 Celkem -174 750 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z Tab. 4.18 je zřejmé, ţe i přes skutečnost, kdy budova nebude slouţit k podnikatelské 

činnosti, bude účetní jednotka dle ČÚL dále pokračovat v odpisování dle stanoveného 

odpisového plánu. Hodnota budovy na konci roku 2015 bude činit 333 932 Kč. Poloţka 

peníze opět odráţí výši pořizovací ceny budovy zahrnující rovněţ technické zhodnocení. 

Výsledek hospodaření se pohybuje ve výši odpisŧ. 

 Prostřednictvím externí firmy si společnost AB, s.r.o. nechala vyhotovit odhad 

hodnoty budovy, činící 896 000 Kč. Součet odpisŧ od počátku odpisování aţ do roku 2015 (tj. 

rok předcházející pronájmu budovy) činí 174 750 KČ a zŧstatková cena se pohybuje ve výši 
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333 932 Kč. Rozdíl přeceněné hodnoty a zŧstatkové hodnoty je tedy 562 068 Kč (viz Tab. 

4.20). 

 

Tab. 4.19 – Rozvaha firmy za rok 2015 dle IFRS 

Rozvaha ke dni 31.12.2015 

Investice do nemovitosti 896 000 Výsledek hospodaření -174 750 

Peníze -508 682 Fond přecenění 562 068 

Celkem 387 318 Celkem 387 318 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tab. 4.19 odráţí zásadní rozdíly mezi ČÚL a IFRS. U mezinárodních standardŧ dojde 

k přecenění budovy na částku 896 000 Kč. Vzhledem k příznivé situaci na trhu 

s nemovitostmi a poměrně výhodné pozici budovy se nákup nemovitosti společnosti AB, 

s.r.o. vyplatil. Aktiva společnosti se tak razantně navýšila a lze konstatovat, ţe vyuţití modelu 

přecenění bylo správou volbou. Pro společnost je tedy výhodnější aplikovat mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví. 

 

4.3 Aplikace vybraných dlouhodobých hmotných položek za rok 2015 

v rozvaze 

Tab. 4.20 prezentuje konečnou rozvahu vybraného dlouhodobého majetku dle ČÚS a 

IFRS za rok 2015. K výsledným hodnotám z hlediska ČÚL se dospělo pomocí součtu údajŧ v 

Tab. 4.2, Tab. 4.14 a Tab. 4.18. Částky stanovené dle IFRS dostaneme součtem dat z Tab. 4.5, 

Tab. 4.17 a Tab. 4.19. 
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Tab. 4.20 – Porovnání účetních systémů dle ČÚL a dle IFRS za rok 2015 

AKTIVA ČÚL IFRS 

Osobní automobil 33 648,67 49 445,67 

Závěsná dráha 70 121,53 72 388,53 

Budova 333 932 - 

Investice do nemovitosti - 896 000 

Peníze -771 228,20 -794 228,2 

CELKEM -333 526 223 606 

PASIVA ČÚL IFRS 

Výsledek hospodaření -62 635 -215 678 

Výsledek hospodaření 

z minulých let 

-270 891 -122 784 

Fond z přecenění - 562 068 

CELKEM -333 526 223 606 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.20 udává přehled o rozdílných hodnotách vybraného dlouhodobého majetku dle 

jednotlivých účetních systémŧ.  

Rozdílnou hodnotu u osobního automobilu vyvolaly rŧznorodé odpisy. Je moţné 

vidět, ţe u IFRS je poloţka automobilu vykazována ve vyšší hodnotě. Dŧvodem vyšší 

hodnoty je zbytková hodnota na konci ţivotnosti automobilu ve výši 24 000 Kč, která se 

vyuţívala k výpočtu odpisŧ. Dle ČÚL byla hodnota auta na konci ţivotnosti rovná nule. 

Poloţka závěsné dráhy se u jednotlivých systémŧ liší také. Opět je to za účelem 

zbytkové hodnoty a u tohoto majetku navíc i součástky v hodnotě 23 000 Kč, kterou je nutno 

kaţdé tři roky měnit v pravidelných intervalech. Rovněţ tato součástka disponuje zbytkovou 

hodnotou ve výši 2 000 Kč. Zatímco dle pohledu ČÚL byl stroj odepisován jako celek 

zahrnující v odpisech rovněţ i součástku, v odpisech stanovených dle systému IFRS se stroj 

odpisoval komponentním zpŧsobem. Závěsná dráha a součástka se tedy odpisovaly zvlášť a 

nezávisle na sobě. 

Největší peněţní rozdíl odráţí přecenění budovy na reálnou hodnotu u systému dle 

IFRS. Toto přecenění bylo realizováno za účelem přesunutí budovy ze standardu IAS 16 - 

Pozemky, budovy a zařízení do IAS 40 – Investice do nemovitostí. Dŧvodem pro toto 

přesunutí bylo, ţe se společnost rozhodla dále budovu nevyuţívat pro svou hlavní 
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ekonomickou činnost, nýbrţ ji pronajímat. U systému dle ČÚL se tato změna nikterak 

neprojevila, tudíţ hodnota majetku (tj. budovy) na konci roku 2015 je shodná s výši 

zŧstatkové ceny budovy v uvedeném roce. 

Poloţky peníze se dosáhne pomocí součtu poloţek peníze ve výše uvedených 

tabulkách. Obdobně je tomu i v případě výsledku hospodaření a výsledku hospodaření 

z minulých let. 

 

4.3.1 Grafická prezentace zjištěných výsledků 

Pro úplnost shrnutí a srovnání byly sestrojeny dva grafy zachycující strukturu 

dlouhodobého majetku ve společnosti v roce 2015. Strukturu majetku dle hlediska ČÚL 

ukazuje Graf 4.2. Graf 4.3 se naopak soustředí na vyjádření struktury majetku dle systému 

IFRS. 

 

Graf 4.2 – Struktura dlouhodobého hmotného majetku dle ČÚL v Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 S ohledem na výše zachycený Graf 4.2 lze říci, ţe většinu majetku společnosti zaujímá 

právě budova, která tvoří téměř 76% veškerého majetku. 16% se na struktuře majetku podílí 

závěsná dráha a pouze 8% je věnováno osobnímu automobilu. 

 

 

 

8% 
16% 

76% 

Osobní automobil

Závěsná dráha

Budova
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Graf 4.3 – Struktura dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS v Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graf 4.3 dává za výsledek, ţe struktura majetku je téměř obdobná dle obou systémŧ, 

co se týče pořadí. Hodnoty majetku se však samozřejmě pohybují v jiných částkách. Lze si 

povšimnout, ţe hodnota investic do nemovitosti zaujímá 88% celkové struktury majetku. 

Závěsná dráha se tak dostala téměř na poloviční hodnotu neţ u ČÚL, tedy 7%. 5% je vyuţito 

pro osobní automobil. 

 S přihlédnutím na výše uvedené skutečnosti z oblasti dlouhodobého hmotného 

majetku, dá se konstatovat, ţe i přes vysoké přiblíţení obou systémŧ během posledních let, 

existuje zde stále řada poměrně velkých rozdílŧ. 

5% 7% 

88% 

Osobní automobil

Závěsná dráha

Investice do

nemovitosti
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5 ZÁVĚR 

Nepřetrţitý rŧst nadnárodních společností, nových informačních technologií a rozvoj 

mezinárodního kapitálového trhu vyvolávají potřebu nadnárodních, celosvětově uznávaných a 

platných účetních norem. Z těchto poznatkŧ vyplývá skutečnost, ţe vývoj účetnictví se tak 

stává nikdy nekončícím procesem, neboť musí neustále pruţně reagovat na měnící se 

ekonomické prostřední jednotlivých státŧ. Mimo tyto pruţné reakce musí rovněţ zajistit 

vzájemnou porovnatelnost vykazovaných dat.  

Vykazování majetku dle mezinárodních standardŧ se v současnosti povaţuje za stále 

běţnější záleţitost. Společnosti si jiţ začínají uvědomovat existující rozvoj ekonomiky a 

hospodářství aţ za hranice svého státu. Základním měřítkem úspěchu se tak stává vykazování 

účetní závěrky dle mezinárodních pravidel. Vlastníci firem tudíţ směřují k tomu, aby jejich 

vykazované informace bylo moţné srovnávat, byly pravdivé, nenadhodnocené a dŧvěryhodné 

pro investory jak domácí tak zahraniční. 

Otázku mezinárodních standardŧ a jejich harmonizaci lze povaţovat za téma poměrně 

rozsáhlé a vhodné k zamyšlení, a stává se tak vhodným tématem ke klasifikační práci, a to uţ 

jen z toho dŧvodu, ţe existuje široká škála moţností a zpŧsobŧ, jak danou tématiku 

prezentovat. 

Primárním cílem této diplomové práce bylo charakterizovat problematiku 

dlouhodobého majetku dle systému ČÚL a dle systému IFRS se zaměřením na komparaci 

odpisŧ majetku z hlediska obou účetních systémŧ. Za účelem propojení teorie a praxe byly 

tyto odpisy majetku aplikovány ve vybrané společnosti AB, s.r.o. 

Smysl první teoretické části práce spočívá ve vymezení dlouhodobého majetku jak 

z pohledu účetního, tak z pohledu daňového, jelikoţ problematika vykazování majetku je 

upravována mnoţstvím právních předpisŧ, zákonŧ, vyhlášek a dalších norem, tudíţ je velmi 

jednoduché se přestat v této oblasti orientovat. Zároveň je zde kladen dŧraz na odpisy účetní i 

daňové, na pořízení majetku, ocenění a následné vyřazení a na jeho vliv na základ daně 

z příjmŧ. Stručně zde byla vymezená rovněţ problematika technického zhodnocení.  

Druhá teoretická část se zabývala definicí dlouhodobého majetku z mezinárodního 

hlediska. Byly zde popsány jednotlivé standardy úzce související s dlouhodobým majetkem a 

pouţívané metody odpisování. Na konci této kapitoly bylo poukázáno na zásadní rozdíly 

vykazování majetku z hlediska obou účetních systémŧ. 
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Poznatky získané z teoretické části byly aplikovány do části praktické v podobě odpisŧ 

majetku stolařské společnosti AB, s.r.o. Nejprve se zde vypočetly odpisy automobilu 

z hlediska obou účetních systémŧ. Byla zde provedena rovněţ regresní analýza závislosti 

mezi rovnoměrnými odpisy z pohledu ČÚL a lineárními odpisy dle IFRS, přičemţ se dospělo 

k závěru, ţe zde neexistuje závislost mezi těmito dvěma zpŧsoby odpisování majetku. 

Následně se zde uvedly odpisy závěsné dráhy opět dle obou účetních systému. Nicméně zde 

byl aplikován odpis včetně odpisu výměnné součástky závěsné dráhy. V neposlední řadě 

došlo ke srovnání vykazování budovy dle obou účetních systému v případě, ţe se účetní 

jednotka rozhodla budovu dále pronajímat, nikoli pouţívat pro svou hlavní ekonomickou 

činnost. Závěr praktické části se věnuje shrnutí vypočtených výsledkŧ ve zjednodušené 

rozvaze ke konci roku 2015, jeţ slouţí jejím uţivatelŧm jako hlavní zdroj informací o reálné 

hodnotě majetku. 

Ze skutečností zjištěných v praktické části vyplývá, ţe v některých případech majetku 

by se společnosti AB, s.r.o. vyplatilo uplatnit odpisy z hlediska systému IFRS a naopak u 

jiných druhŧ majetku nikoli. IFRS pŧsobí jako výhodnější především za účelem vyuţití 

zbytkové hodnoty majetku. 

Z provedeného porovnání obou účetních systémŧ plyne, ţe započatý harmonizační 

proces ještě není zdaleka zcela dokončen a mezi oběma účetními systémy stále existují 

významné odlišnosti. Ze stručného náhledu na oba účetní systémy vyplývá, ţe ČÚL 

neposkytují pevná pravidla pro vykazování dlouhodobého majetku na rozdíl od IFRS. 

Povinností českých společností je sestavovat veškeré finanční výkazy v souladu s ČÚL 

především za účelem stanovení základu daně, ovšem výkazy IFRS primárně slouţí potřebám 

externích a rovněţ i interních uţivatelŧ. Významným rozdílem mezi oběma účetními systémy 

je rovněţ jejich regulace. Zatímco v České republice dochází k regulaci prostřednictvím 

zákonŧ, vyhlášek, úprav a standardŧ, v mezinárodním účetnictví se regulace provádí pomocí 

standardŧ, které se povaţují za dobrovolné a nejsou právně vymahatelné. Zásadním rozdílem 

je také přístup k určení dlouhodobých aktiv. Dle IFRS je určujícím kritériem zejména 

ekonomická podstata. Navíc dlouhodobá aktiva jsou vymezena v několika standardech 

současně, zatímco v české legislativě je problematika dlouhodobého majetku řešena ve 

standardu ČÚS 13. 

I přes skutečnost, ţe česká legislativa jiţ převzala řadu ustanovení mezinárodních 

standardŧ účetního výkaznictví z oblasti dlouhodobého majetku, především co se týče 

komponentního odpisování a zbytkové hodnoty, jejich aplikace je zatím spíše jen dobrovolná. 

Nicméně v rámci harmonizačního procesu lze předpokládat tlak ze strany EU na jejich 
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povinné zavedení. Aby byly rozdíly mezi oběma účetními systémy stále méně patrné, měla by 

Česká republika do svých účetních předpisŧ zavést i další řešení obsaţené v IFRS, a to i 

z jiných oblastí neţ dlouhodobého majetku. Veškeré harmonizační procesy by tak měly časem 

vést k úplné integraci IFRS do českých předpisŧ, a to bez ohledu na velikost podnikatelských 

subjektŧ. 
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