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Úvod 

Světová ekonomika je v dnešní době podřízena globalizaci, která je charakteristická 

velmi vysokým nárůstem přeshraničních aktivit, jakými jsou pohyb kapitálu, zboţí či pohyb 

pracovních sil. Proto rostou poţadavky na ekonomické informace, podle kterých se 

společnosti nebo také investoři racionálně rozhodují. Těmito informacemi můţou být výstupy 

z účetnictví, které mají podobu účetních výkazů a obsáhlých komentářů. Systém národního 

účetnictví a účetního výkaznictví zaloţený pouze na národní legislativě se proto stává 

nevyhovující, jelikoţ neumoţňuje poskytování všech ekonomických a účetních informací, 

které by byly srozumitelné jakýmkoliv případným uţivatelům.  

V současnosti s vývojem celosvětové globalizace roste snaha a potřeba mezinárodní 

harmonizace účetnictví. V souvislosti s poţadavky celosvětové globalizace existují tři 

významné světové systémy. Jedná se o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), 

které vyuţívají především evropské společnosti a evropské trhy cenných papírů. Dále národní 

účetní standardy USA (US GAAP) a účetní směrnice Evropské unie.  

Bakalářská práce se zaobírá charakteristikou DHM podle Českých účetních standardů 

a Mezinárodních účetních standardů v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Ukazuje 

některé rozdíly mezi ČÚS č. 013 a IAS – 16 Pozemky, budovy, zařízení.  

Práce je rozdělená do tří částí. Po úvodní části následuje kapitola, která charakterizuje 

DHM podle českých účetních standardů. Uvádím rozdělení DHM podle standardu č. 013 a 

také pro srovnání i rozdělení DHM podle ZDP. Kapitola také pojednává o struktuře a členění 

DHM, popisuje způsoby účtování pořízení či vyřazení majetku, dále oceňování a způsoby 

odpisování tohoto majetku. V druhé kapitole se zaměřuji na DHM dle IAS/IFRS. Především 

v této kapitole charakterizuji IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Závěrečná část se 

zaměřuje na porovnání českého účetního standardu s Mezinárodním standardem finančního 

výkaznictví. Porovnání provádím na praktických příkladech majetku společnosti, která účtuje 

stále ještě podle českých účetních standardů.  

Cílem bakalářské práce je srovnat standard č. 013 a IAS – 16 Pozemky, budovy, 

zařízení a poukázat na některé rozdíly.  
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2. Dlouhodobý hmotný majetek v českých účetních standardech  

V této kapitole bych nejprve chtěla poukázat na to, co je majetek podniku a z čeho se 

skládá. Chci také zmínit členění aktiv podle hlediska hospodářské činnosti či hlediska 

financování a stručně popsat vlastnosti kaţdé majetkové sloţky. 

Majetkem podniku se rozumí souhrn prostředků, které podnik vyuţívá při své 

hospodářské činnosti. Zahrnuje věci hmotné povahy, pohledávky a nehmotné majetkové 

hodnoty. 

Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou uspořádána podle 

funkce, kterou v podniku plní, a podle času, po kterou je majetek v podniku vázán a podle 

likvidity. Majetek je tvořen dvěma sloţkami a to dlouhodobým majetkem (stálá aktiva) 

a oběţným majetkem (oběţná aktiva). Hmotný majetek dlouhodobé povahy je charakteristický 

tím, ţe při pouţívání se jeho hodnota sniţuje postupně, tzn., ţe se tento majetek pouţíváním 

opotřebovává. viz [3] Mezi dlouhodobý hmotný majetek lze zařadit: 

 technické rekultivace, 

 předměty z drahých kovů a pozemky (nelze odpisovat), loţiska, budovy, stavby a to 

bez ohledu na cenu a dobu pouţitelnosti, 

 dále sem patří samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou uţití delší neţ 

jeden rok. viz [5] 

Do nehmotného majetku dlouhodobé povahy se řadí majetek s dobou uţití delší neţ 

jeden rok např. patenty, licence, koncese, vydavatelská a autorská práva, software aj. 

Ve finančním majetku dlouhodobé povahy se nachází aktiva pořízená podnikem 

za účelem pouţívání ke své běţné činnosti, tak aby mu přinesla ekonomický prospěch 

prostřednictvím výnosů z těchto aktiv např. dividendy, přijaté úroky, nájemné, a jiné 

kapitálové zhodnocení, nebo aby mu přinesla jiné uţitky např. prostřednictvím obchodních 

vztahů. Patří sem především licence, patenty, cenné papíry a další. viz [5] 

V dalších částech se budu věnovat dlouhodobému hmotného majetku, tak jak ho 

vymezuje Český účetní standard pro podnikatele č. 013. Cílem standardu č. 013 je stanovit 

podle Zákona o účetnictví a Vyhlášky č. 500 základní postupy účtování DHM, aby se docílilo 

souladu při pouţívání účetních metod účetními jednotkami, proto zmiňuji v této kapitole 

celou českou účetní legislativu. Také uvádím, způsob jakým definuje a člení hmotný majetek 
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Zákon o dani z příjmů, podle kterého se účetní jednoty řídí při daňovém odpisování svého 

hmotného podnikového majetku. 

2.1 Právní předpisy upravující dlouhodobý hmotný majetek 

Mezi právní předpisy upravující problematiku dlouhodobého hmotného majetku lze 

zařadit: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

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

 Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícím v soustavě podvojného účetnictví (Část II – Hlava II; Část IV), 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ČÚS č. 013), 

 Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 a další právní předpisy upravující některá ustanovení zákona o účetnictví. Lze zde 

zmínit zákon č. 593/1991 Sb., zákon o rezervách nebo také zákon č. 72/1994 Sb., 

o vlastnictví bytů. 

2.2 Vymezení dlouhodobého hmotného majetku 

Velmi důleţitým znakem dlouhodobého hmotného majetku je jeho účel. Majetek 

by měl především umoţňovat, usnadňovat nebo rozšiřovat současnou podnikatelskou aktivitu. 

Tento majetek není určen k prodeji, ale k dlouhodobému uţívání v podnikatelské činnosti.  

2.2.1 Čelenění dlouhodobého hmotného majetku v českých účetních standardech 

Český účetní standard č. 013 klasifikuje dlouhodobý hmotný majetek jako stavby, 

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

zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, umělecká díla a 

sbírky. Obsahové vymezení těchto poloţek DHM podle standardu č. 013 definuje vyhláška v 

§ 6, 7 a § 69 odst. 3. viz [7] 

Stavby lze většinou nalézt v účetním rozvrhu pod číslem 021. Kategorie těchto 

nemovitostí není omezená cenovým stropem ani dobou jejich uţívání. Patří sem stavby podle 

stavebního zákona, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla atd., otvírky nových 
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lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak a také 

byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštních předpisů. viz [8] 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022), u kterých je na kaţdý předmět 

volená samostatná inventární karta. Tato poloţka se skládá především z předmětů z drahých 

kovů bez ohledu na výši ocenění a ze samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok. 

Podnik zde můţe také zahrnout movité věci, které nedosahují hodnoty stanovené účetní 

jednotkou, ale doba pouţitelnosti je delší neţ 1 rok. Pokud ho podnik nezařadí do tohoto 

majetku, jedná se zde o drobný dlouhodobý hmotný majetek, který se účtuje jako zásoba. 

Provede-li podnik na tomto drobném majetku technické zhodnocení, pak toto zhodnocení je 

součástí „samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí“, ale jen od částky, kterou 

stanoví zákon o daních z příjmů. viz [12] 

U pěstitelských celků trvalých porostů (025) je velmi důleţité, aby měl dobu plodnosti 

delší, neţ 3 roky. viz [8] 

Základní stádo a tažná zvířata (026) jsou součástí dlouhodobých hmotných aktiv. 

Do plemenných zvířat patří pouze zvířata určených kategorii, tyto kategorie si určí účetní 

jednotka ve své vnitřní směrnici, bez ohledu na výši ocenění. Také je moţno zde zařadit 

zvířata základního stáda jiných hospodářsky vyuţitých chovů, tj. muflonů, daňků, jelenů, 

pštrosů a to při vyuţitelnosti v chovu delší neţ čtyři roky. viz [8] 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) zachycuje zejména technické zhodnocení 

v případech, kdy nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu dlouhodobého hmotného 

majetku. Můţe to být technické zhodnocení na kulturní památce, která se neodepisuje nebo 

technické zhodnocení provedené na leasingovém předmětu, které provede se souhlasem 

pronajímatele nájemce, a toto zhodnocení nezvýší vstupní cenu předmětu leasingu. Zachytit 

lze na tomto účtu také technické rekultivace a výdaje na otvírky lomů, pískoven a hlinišť, tyto 

výdaje však nezvýší cenu loţisek. viz [8] 

Pozemky (031) tvoří součást dlouhodobých hmotných aktiv bez ohledu na výši 

ocenění. Součástí pozemku je hodnota lesa nebo vysázených keřů a stromů v případě, kdy 

pozemek není osázen pěstitelskými celky a s plodností delší neţ tři roky (chmelnice, vinice). 

Umělecká díla a sbírky (032) představují umělecké předměty a výtvarná díla 

ve smyslu autorského zákona, pokud nejsou součástí stavebního objektu. Nachází se zde 

kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty muzejní, galerijní a další. viz [8] 
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2.2.2 Struktura hmotného majetku podle zákona o dani z příjmů 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se majetkem stávají věci uvedené 

do stavu běţného uţívání, kterým se rozumí dokončení věci, splnění technických funkcí 

a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro uţívání. 

Pouze daňové právo také pouţívá označení „hmotný majetek“ v části zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 26 odst. 2 nazvané „odpisy hmotného majetku“. ZDP 

určuje, který majetek podniku je moţné daňově odepisovat a tak si sniţovat základ daně.  

Strukturu hmotného majetku podle zákona o dani z příjmu tvoří samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, dále budovy, 

domy a byty nebo nebytové prostory, také stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou 

plodnosti delší neţ tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný majetek. viz [9] 

Do samostatných movitých věcí se řadí především výrobní zařízení, zařízení 

a předměty slouţící k provozování sluţeb a účelová zařízení a předměty, která s budovou 

nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, kdyţ nejsou s ní pevně spojeny. Soubory 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jsou především dílčími 

částmi výrobního či jiného celku, jejich vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč a jejich 

provozně-technické funkce jsou delší neţ jeden rok. viz [9] 

Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory jsou vymezené jako jednotky zvláštním 

předpisem. Jednotkou se rozumí být nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle 

zákona č. 72/1994, o vlastnictví bytů § 2 písm. f). viz [9] 

Do staveb lze začlenit otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technická rekultivace 

(pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehoţ vstupní ceny jsou zahrnuty), dočasné 

stavby, důlní díla, zařízení staveniště, elektrické přípojky, s výjimkou: 

a) provozních důlních děl, 

b) drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajištění 

provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha 

nepřesahuje 30 m
2
 a výšku 5 m

2
, 

c) oplocení slouţící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou. 

Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky tvoří ovocné 

stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů 

na 1 ha, dále ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě 

nejméně 1 000 keřů na 1 ha a také chmelnice a vinice. viz [9] 
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Mezi hmotný majetek přináleţí také dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichţ vstupní 

cena činí více neţ 40 000 Kč. viz [9] 

Jiný majetek je vnímán jako technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, 

pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku. Jiný 

majetek obsahuje téţ technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a výdaje 

hrazené nájemci, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součet 

ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí 

najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší 

u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč. viz [9] 

Dlouhodobý hmotný majetek tedy musí mít fyzickou podstatu, být dlouhodobě 

pouţívány (víc jak jeden rok) a dosáhnout určité výše ocenění. Tuto výši si stanoví sama 

účetní jednotka ve své směrnici. Společnost by však při určovaní hranice měla přihlédnout 

k principu významnosti, věrnému a poctivému zobrazení skutečnosti. viz [9] 

Účetní a daňové pojetí dlouhodobých hmotných aktiv se můţe zdát dost podobné, ale 

účetnictví pouţívá označení dlouhodobý hmotný majetek a daně označení hmotný majetek. 

Z toho vyplývá, ţe účetní pojetí majetku je daleko širší neţ daňové. viz [5]  

2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek můţe účetní jednotka pořídit různými způsoby, které 

vymezuje jiţ zmíněný standard č. 013. Způsoby pořízení, které uvádí, standard jsou jsou 

následující: Majetek pořízený ve vlastní režii si účetní jednotka vytvoří sama vlastní činností. 

Společnost zjišťuje náklady na zhotovení majetku včetně vedlejších pořizovacích nákladů 

z evidence nedokončené výroby nebo jiné evidence. Při pořízení majetku ve vlastní reţii se 

pouţívá účet 624 – Aktivace DHM. Na tomto účtu se proúčtují zjištěné náklady na zhotovení 

majetku. viz [7] 

Majetek lze pořídit úplatně koupí od dodavatele nebo směnou. Tento způsob nabytí 

majetku se nazývá pořízení majetku za úplatu. Kupování majetku se děje buď hotově, 

vystavením výdajového pokladního dokladu nebo na fakturu, kterou vystavuje dodavatel. 

S nakupováním dlouhodobého hmotného majetku můţe souviset i placení zálohy za majetek. 

Zálohu účtujeme na účtu 052 – Poskytnuté zálohy na DHM. Tuto zálohu vyúčtovat aţ po 

přijetí faktury za nákup majetku. Náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného 

majetku se účtují vţdy na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku aţ do doby 

uvedení majetku do uţívání. viz [6] 
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Majetek pořízený přeřazením z osobního užívání do podnikání vyuţívají osoby 

samostatně výdělečně činné. Tento způsob funguje na principu, kdy podnikatel tímto 

způsobem můţe vloţit do podnikání dodatečný dlouhodobý hmotný majetek. Pouţívá se účet 

491 – Účet individuálního podnikatele. viz [7] 

Majetek lze pořídit bezúplatně dědictvím, darováním, vydáním majetku podle 

právních předpisů, sloučením společností, přebytkem majetku zjištěném při inventarizaci atd. 

Při získání majetku prostřednictvím dědictví nebo darování pouţíváme účet 413 – Ostatní 

kapitálové fondy. viz [7] 

Pořízení majetku formou finančního leasingu s následnou koupí majetku musí být 

vţdy sjednáno v leasingové smlouvě. V leasingové smlouvě se nachází také splátkový 

kalendář. Po skončení leasingové smlouvy musí být předmět leasingu odkoupen za předem 

dohodnutou částku v leasingové smlouvě. viz [6] 

Účetní jednotka se můţe rozhodnout, jestli pořízený majetek, který nedosahuje částky 

jí určené a kterého doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok, zařadí do dlouhodobého 

hmotného majetku nebo ho zařadí do drobného dlouhodobého hmotného majetku. Pokud 

se rozhodne, majetek zařadit do drobného majetku eviduje ho v podrozvahové evidenci. 

Vţdy, kdyţ je proces pořízení ukončen, musí se majetek převést do uţívání, k tomu 

účetní jednotce slouţí účty ve skupině 02 – Dlouhodobý hmotný majetek - odepisovaný          

a 03 – Dlouhodobý hmotný majetek - neodepisovaný. Uvedení do uţívání znamená 

zabezpečení všech technických funkcí potřebných k jeho pouţívání a splnění povinností 

vyplývajících z právních předpisů (o ochraně ţivotního prostředí, hygieně atd.). viz [7] 

V příloze č. 1 uvádím v tabulkách zde popsané způsoby účtování pořízení DHM. 

2.4 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Společnost kaţdý dlouhodobý hmotný majetek musí ocenit věrně, poctivě a pravdivě 

podle způsobu, jakým tento majetek nabyla. 

Majetek pořízeny směnou nebo koupí se oceňuje v pořizovací ceně. Pořizovací cena 

se skládá z ceny pořízení a vedlejších nákladů. Vedlejší náklady můţeme chápat jako výdaje 

na přípravu a zabezpečení výstavby, dopravné, montáţ, clo, provize, úroky z investičních 

úvěrů, a to aţ do doby uvedení investice do provozu atd. Musí se, ale pamatovat na to ţe do 

pořizovací ceny nemůţeme zahrnout zejména smluvní pokuty, úroky z prodlení sankce ze 

smluvních vztahů, výdaje na přípravu pracovníků, výdaje na opravy a údrţbu dlouhodobého 

hmotného majetku atd. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sniţuje vţdy o hodnotu 
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dotace, která byla poskytnuta na nákup daného majetku, a také o dotaci na úhradu úroků 

zahrnovaných do ocenění majetku. viz [12] 

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený ve vlastní reţii se oceňuje vlastními náklady. 

Do vlastních nákladů se zahrnují všechny přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou 

činnost a nepřímé náklady, přímo související s vytvořením daného majetku tzn. výrobní nebo 

provozní reţie. viz [5] 

 Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl dlouhodobý hmotný majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Pouţívá se v případech, kdy není známá pořizovací cena 

majetku. Cena majetku nemusí být znána u majetku získaného darem, dědictvím, nebo kdyţ 

při inventarizaci majetku najdeme přebytky. K tomu, abychom správně ocenili majetek, slouţí 

zákon o oceňování a příslušná vyhláška k němu. viz [12] 

2.5 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se uţíváním morálně a fyzicky opotřebovává. Je proto 

důleţité toto opotřebení vypočíst a účetně vyjádřit. K vyjádření opotřebení účetní jednotce 

slouţí odpisy.  

Odpisy jsou proto určitou formou časového rozlišení nákladů vynaloţených     

na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Vyjadřují trvalý pokles hodnoty majetku 

a kumulativně se zachycují na účtu oprávek. Odepisovat lze účetně i daňově. Zde dochází 

k daňovým a účetním rozporům. Účetní opisy odpovídají reálnému opotřebení majetku, proto 

způsob jejich výpočtů si stanovuje sama účetní jednotka ve svých vnitřních předpisech. 

Daňové odpisy jsou především pro účely výpočtu daně z příjmů. Výše daňových odpisů   

se uznává při výpočtu daně z příjmů, tedy tyto odpisy nepřihlíţí k podmínkám podniku. Výše 

těchto dvou odpisů, by měla být tedy málokdy shodná, viz [12]. Při odepisování se nesmí 

zapomenout na majetek, který není moţné odepisovat a tím je majetek uvedený v § 28 zákona 

o účetnictví: 

a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, 

předměty kulturní hodnoty a obdobné věci stanovené zvláštními právními 

předpisy, 

b) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není 

uvedeno do stavu způsobilého uţívání, 

c) najatý či podobně uţívány dlouhodobý hmotný majetek, není-li zákonem 

stanoveno jinak. viz [10] 
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Tento majetek se eviduje v účetní skupině 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný.  

2.6 Účetní odpisy 

Účetní odpisy, by měly věrně zobrazovat skutečnost opotřebení dlouhodobého 

hmotného majetku. Je to proces postupného rozpouštění nákladů na pořízení dlouhodobého 

majetku. Tento proces by měl také vyjadřovat postupné sníţení hodnoty majetku v souvislosti 

s jeho poţíváním, fyzickým a morálním zastaráváním. 

Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka svým odpisovým plánem. V odpisovém 

plánu si účetní jednotka stanovuje sazby, dobu odpisování majetku a metodu, kterou bude 

odpisovat majetek. Můţe se stát, ţe stejný majetek bude mít různou dobu a také jiný 

koeficient odpisování. Vše záleţí na intenzitě vyuţívání majetku a prostředí, ve kterém   

se majetek pouţívá. viz [12] 

Sníţení hodnoty majetku kvůli opotřebení se vyjadřuje pomocí účtu skupiny     

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, který slouţí k zachycení kumulativního 

opotřebení daného majetku za celou dobu jeho pouţívání. viz [7] 

2.6.1 Odpisy časové 

Vycházejí z doby pouţitelnosti majetku. Doba pouţitelností majetku je závislá    

na technických parametrech, na finanční politice podniku tzn., za jak dlouho podnik můţe 

nahradit aktivum novým. Pořizovací cena daného majetku je odpisovou základnou, ze které  

se odpis počítá. Roční odpisy se stanoví s přesností na dny nebo na celé měsíce. Vţdy 

začínáme následujícím měsícem po dni, v němţ byl majetek zaevidován u poplatníka. Odpisy 

časové se skládají z metody lineárního nebo zrychleného odpisování. viz [11] 

Principem metody lineárních (rovnoměrných) odpisů je, ţe kaţdý rok účetní jednotka 

zahrnuje do nákladů stejnou výši odpisů. Tato podoba odpisů je pozměněnou podobou 

metody rovnoměrných odpisů podle § 31 ZDP.  

,    (2.1) 

kde n je doba ţivotnosti, ZbH je zbytková hodnota. 

U metody zrychleného odpisování jsou odpisy z počátku vyšší a postupně klesají. Tato 

metoda umoţňuje zohlednit větší pohled hodnoty majetku na začátku především z důvodů 

rychlého morálního zastarávání. Tato metoda zahrnuje metodu SYD, metodu dvojnásobného 

zmenšujícího se základu a metodu DDB (metoda dvojnásobné lineární sazby). viz [11] 
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1. Metoda SYD 

Tato metoda sumace čísel je zaloţena na stanovení proměnlivého procenta odpisu 

z pevného základu tzn. z vstupní ceny pro odpisování. viz [11] 

          ,  (2.2) 

kde i je i-tý rok odpisování. 

2. Metoda dvojnásobného zmenšujícího se základu 

,    (2.3) 

 

       ,   (2.4) 

kde n0 je počet let, po které se dosud odpisovalo a ZC je zůstatková cena (pořizovací cena 

sníţená o oprávky). 

3. Metoda DDB 

Odpisové procento je stanovené jako násobek lineární sazby. Nejčastěji se jedná 

o dvojnásobek lineární sazby. Určeným procentem je pak násobená aktuální zůstatková cena. 

Výhodou je jednoduchost této metody a procentem stanovené odpisy. Nevýhodu najdeme 

v tom, ţe není moţné výpočtem odpisů dosáhnout přesně stanovenou zbytkovou hodnotu 

v posledním roce. viz [11] 

          ,  (2.5) 

2.6.2 Metoda zohlednění zbytkové hodnoty 

Od 1. ledna 2009 mohou společnosti odpisovat majetek z hodnoty sníţené      

o předpokládanou zbytkovou hodnotu při vyřazení. Zbytková hodnota je chápana jako 

odůvodnitelná kladná částka, kterou by podnik mohl získat vyřazením daného aktiva,    

po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s prodejem majetku. Tento způsob 

odpisování zajišťuje přesnější ocenění majetku v průběhu jeho pouţívání a také v době jeho 

vyřazení. Niţší základna pro odepisování má za následek niţší odpisy v průběhu pouţívání 

daného aktiva, a proto zisk nebo ztráta z jeho vyřazení je realističtější. viz [15]  
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2.6.3 Výkonové odpisy 

 Výpočet odpisů není závislý na ekonomické ţivotnosti v letech, měsících, ale od počtu 

vyrobeného mnoţství jednotek, které podnik získá prostřednictvím daného majetku. Doba 

ţivotnosti je proto odhadnuta prostřednictvím celkového objemu výrobků, které zařízení   

za dobu svého uţívání vyrobí. viz [11] 

   , (2.6) 

kde PC je pořizovací cena (náklady). 

2.6.4 Komponentní odepisování 

 Komponentní odpisování je novinkou, která se pouţívá od 1. ledna zdaňovacího 

období roku 2010. Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. do této vyhlášky doplnila nový odstavec 

§ 56a, který upravuje tuto metodu odpisování. Metoda komponentního odpisování odpovídá 

IAS/IFRS. Umoţňuje majetek rozdělit na jednotlivé významné části tedy komponenty. 

Komponenty mají různou dobu ţivotnosti a je třeba je samostatně odpisovat, podle jejich 

doby ţivotnosti. Při výměně komponentu se ocenění majetku sniţuje o hodnotu vyřazovaného 

komponentu a zvyšuje se o výši ocenění nově zařazovaného komponentu, včetně nákladů 

souvisejících s výměnou komponentů. Pokud by nebyly komponenty 100% odepsané, 

provede se jejích odpis do výše jejích ocenění. Komponentní odpisování je v České Republice 

dobrovolné, viz [15]. Výpočet odpisů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Odpisy se 

zahrnují do nákladů jen do výše 100% pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny.  

2.7 Daňové odpisy 

 Daňové odpisování dlouhodobého hmotného majetku upravuje zákon o daních 

z příjmů v § 26 – 32. ZDP poţaduje, aby kaţdý nabytý majetek byl zatříděn do jedné ze šesti 

odpisových skupin. Tyto odpisové skupiny jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.  

Pro kaţdou odpisovou skupinu zákon stanoví minimální dobu odpisování a roční odpisovou 

sazbu. viz [9] 

 Majetek se odpisuje do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. Způsob 

odpisování nejde měnit po celou dobu odpisování a poplatník si můţe zvolit, jestli chce 

odpisovat podle zákona o daních z příjmů. Daňové odpisování můţe společnost přerušit a pak 

znovu pokračovat, jako kdyby ţádné přerušení nebylo. Veškeré odpisy se uplatňují aţ 
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na konci kaţdého zdaňovacího období, (ZDP). Daňové odpisy se člení podle metodiky na 

rovnoměrné, zrychlené a mimořádné odpisování. 

U metod rovnoměrného a zrychleného odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazená 

maximální roční odpisová procenta, která se ale různí podle typu ekonomické činnosti 

poplatníka. Zákon o daních z příjmů stanoví varianty odpisování majetku. Varianty umoţňují 

poplatníkovi v prvním roce pouţít: 

 o 10 % vyšší odpisovou sazbu u poplatníka se zemědělskou a lesní výrobou 

 o 15 % vyšší odpisovou sazbu u poplatníka se zařízením na čištění a úpravu vod 

 o 20 % vyšší odpisovou sazbu u poplatníků, kteří mají majetek v 1 – 3 odpisové 

skupině, kromě letadel, motocyklů, osobních automobilů apod. 

Poplatníci musí být ale prvními vlastníky hmotného majetku. viz [9] 

1. Metoda rovnoměrného odpisování podle § 31 zákona o daních z příjmů 

Metoda rovnoměrného odpisování se počítá pomocí následujícího vzorce: 

          , (2.7) 

2. Metoda zrychleného odpisování podle § 32 zákona o daních z příjmů 

Při pouţití zrychleného odpisování jsou odpisy v prvním roce nejvyšší a postupně 

se sniţují. Zákon o daních z příjmů uvádí koeficienty pro zrychlené odpisování. Také tento 

způsob odpisování umoţňuje zvýšit v prvním roce odpis o 20, 15, 10 % vstupní ceny. 

        ,   (2.8) 

         ,  (2.9) 

kde N je počet let, po které byl jiţ majetek odpisován, VC je vstupní cena, k1 je koeficient pro 

první rok odpisování a kn je koeficient pro další roky odpisování. viz [5] 

3. Mimořádné odpisy § 30a zákona o daních z příjmů 

Kaţdý hmotný majetek zařazený do 1 odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu a pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 můţe poplatník odepsat 

rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 10 měsíců. Poplatník musí být však 

prvním vlastníkem aktiva. 

 Mimořádný odpis se také vztahuje na majetek, zařazený do 2. odpisové skupiny 

a pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Poplatník si můţe tento hmotný 
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majetek odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za 12 měsíců 

uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny aktiva a za dalších následujících 

12 měsíců uplatní odpisy do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. viz [9] 

2.8 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

 Pojem technické zhodnocení je vytvořen především pro účely daňového práva. 

Technické zhodnocení je vymezeno a definováno v § 33 zákona o dani z příjmu. Tento zákon 

stanoví, ţe technickým zhodnocením se rozumí vţdy výdaje na dokončené nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Při posouzení zda 

jde o technické zhodnocení, je důleţité aby: viz [9] 

 technické zhodnocení bylo dokončené, 

 uskutečnily výdaje, 

 byla splněná kritéria pro nástavbu, přístavbu, stavební úpravu, rekonstrukci nebo 

modernizaci, 

 výdaje přesáhly stanovenou částku 40 000 Kč. 

Technickým zhodnocením můţou být i tyto uvedené výdaje nepřesahující stanovenou 

částku, kterou poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj podle § 24 ZDP.  

2.8.1 Vymezení pojmů technického zhodnocení 

Za technické zhodnocení povaţujeme nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, 

rekonstrukci a modernizaci. Nástavbou se rozumí změny dokončených staveb, jimiţ se stavby 

zvyšují. Přístavba znamená změny dokončených staveb, jimiţ se stavby půdorysně rozšiřují, 

a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou. Stavební úpravy jsou 

změnami dokončených staveb, při nichţ se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby. U těchto úprav je téměř vţdy technickým zhodnocením jakákoliv změna vnitřní 

dispozice např. přemístění oken, dveří atd. Rekonstrukcí je podle zákona, kaţdý zásah 

do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. 

Rekonstrukce je vţdy, kdyţ se změní prováděnou akcí na majetku pouze jediný technický 

parametr, a to o jakoukoliv hodnotu. Modernizací se rozumí kaţdý zásah do majetku, který 

má za následek rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. viz [9] 

Pro účtování technického zhodnocení je důleţité datum uvedení do uţívání, kdy 

technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku. Technické 
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zhodnocení, které nepřevyšuje uvedenou částku ocenění, lze účtovat jako ostatní provozní 

náklady na účtu 548. Tento účet je nutné při přípravě účetní závěrky podrobit inventarizaci 

a přezkoumat, jestli u jednotlivého majetku nepřekročily náklady na technické zhodnocení 

v úhrnu ve zdaňovacím období stanovenou hranici. Jestli překročí pak je třeba technické 

zhodnocení odúčtovat z nákladů a zaúčtovat do majetku – aktivovat. viz [5] 

2.9 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Český účetní standard č 013 zmiňuje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

likvidací, prodejem, darováním a přeřazením z podnikání do osobního uţívání. Kaţdé 

vyřazení musí být řádně dokladováno. V případě likvidace by měl být vyhotoven protokol o 

likvidaci, který by měl být projednán a schválen likvidační komisí. Likvidační protokol má 

obsahovat důvod vyřazení a způsob likvidace nepotřebného dlouhodobého hmotného 

majetku. Při vzniku škody, kdyţ je znám pachatel, by komise měla projednat i výši náhrady 

za provedenou škodu na majetku, viz [8]. Likvidace můţe být dvojího charakteru: 

a) Klasická likvidace opotřebeného majetku 

Musíme si dávat pozor na to, jestli vyřazujeme majetek, který je částečně nebo zcela 

odepsán. U zcela odepsaného majetku je zůstatková cena majetku nulová. Pokud je 

zůstatková cena nulová, pak daňový subjekt pouze dlouhodobý majetek vyřadí ze své 

evidence. Pokud má, ale vyřazovaný dlouhodobý majetek zůstatkovou cenu tzn., ţe je jen 

částečně odepsaný, pak se musí provést jednorázový odpis z účtu oprávek k danému majetku 

na účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. viz [12] 

b) Likvidace v důsledku škody na majetku 

Zde se jedná především o škody, které nejdou opravit. Škodu se rozumí jako fyzické 

znehodnocení majetku, kdy dochází k vyřazení majetku, který je neopravitelný nebo jeho 

oprava je neţádoucí. Při vyřazení majetku z titulu škody způsobené ţivelnou pohromou nebo 

neznámým pachatelem se zůstatková cena promítá plně jako daňově uznatelná. Ţivelná 

pohroma je podle zákona nezaviněný poţár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí nad 75 km/h, 

povodeň, krupobití atd. Výše škody musí být vţdy v těchto případech doloţena posudkem 

pojišťovny nebo soudního znalce. Pokud vyřazujeme majetek, který má zůstatkovou cenu, 

v důsledku jiné škody pak lze do nákladů daňově uznatelných zahrnout pouze tu část 

zůstatkové ceny, která odpovídá výši náhrady. Náhrada můţe plynout od pojišťovny nebo od 

zaměstnance, který ji způsobil. Majetek vyřazený kvůli ţivelné pohromě vyřazujeme přes účet 

582 – Škody. Při jiných škodách se pouţívá účet 549 – Manka a škody. viz [13] 
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V případě prodeje se sjednaná kupní cena zahrne do zdanitelných výnosů v okamţiku 

splnění fakturačních podmínek a převodu vlastnických práv k prodanému majetku. Trţba  

se účtuje ve prospěch účtu 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. Současně se musí zaúčtovat také vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

z evidence. Pokud není majetek zcela odepsán, musíme zůstatkovou cenu odepsat do nákladů. 

K doúčtování zůstatkové ceny do nákladů zde slouţí účet 541 – Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V případě prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku, který se neodepisuje, je daňově uznatelná vstupní cena prodávaného majetku jen do 

výše příjmů z prodeje. viz [13] 

Při darování dlouhodobého hmotného majetku se musí zůstatková cena zaúčtovat 

do nákladu, a to na účet 543 – Dary. Pokud podnikatel daruje dlouhodobý majetek a je 

plátcem DPH musí toto DPH také odvést finančnímu úřadu. Daň z přidané hodnoty se odvádí 

na základě daňového dokladu a účtuje se také na účtu 543. Zůstatková cena není daňově 

uznatelná, ale po splnění předepsaných podmínek můţe být odečitatelnou poloţkou 

od základu daně v daňovém přiznání. viz [13] 

V případě vyřazení dlouhodobého majetku z podnikání do osobního užívání musí 

podnikatel odvést DPH z vyřazeného majetku, pokud je plátcem DPH. Při vyřazování 

majetku z evidence podnikatele se pouţije účet 491 – Účet individuálního podnikatele. viz 

[13] 

V příloze č. 2 uvádím v tabulkách zde uvedené metody účtování vyřazení DHM. 
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3. Dlouhodobý hmotný majetek v mezinárodních standardech 

Světová ekonomika v dnešní době má stále větší globální charakter, proto se snaţí   

o odbourávání národních hranic. Roste potřeba sjednotit informační systémy, urychlit 

komunikace, zvýšit srovnatelnost, všeobecnou srozumitelnost a spolehlivost ekonomických 

informací. Velmi důleţitá je zde harmonizace účetnictví. Cílem celosvětové harmonizace je 

především přiblíţení různých systémů účetního výkaznictví a také jejich konvergence, tj. 

dosaţení shody. Shoda je zde velmi důleţitá, protoţe finanční účetnictví probíhá v různých 

státech světa nejrůznějším způsobem a v různém rozsahu. Rozdíly vycházejí především 

z tradic, zvyklostí, ekonomického, sociálního a legislativního prostředí dané země. viz [2] 

3.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 

V současné době existují tři významné linie mezinárodního účetního výkaznictví. 

Mluvíme zde o Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS, o účetních směrnicích 

Evropské unie a také velmi důleţitou roli mají národní účetní standardy USA – US GAAP.  

US GAAP představují soubor národních účetních standardů USA, proto jsou velmi 

důleţité pro celosvětovou harmonizaci účetnictví. Důvodem proč jsou tak důleţité     

pro celosvětovou harmonizaci můţe být ekonomický význam a síla USA, ale také kvalita US 

GAAP. Kaţdá společnost, která chce obchodovat na burze v New Yorku, musí sestavovat 

svou účetní závěrku v souladu s US GAAP. viz [2]  

Harmonizace v rámci EU je zakotvena uţ ve Smlouvě o zaloţení Evropského 

hospodářství z roku 1957 – tzv. římská smlouva. Smlouva představuje právní základ 

harmonizace evropských zemí. Jejím prostřednictvím se uskutečňuje přizpůsobování 

legislativy členských států prostřednictvím vydávaných směrnic. Normy si zabudovává kaţdá 

země EU do své národní úpravy. V oblasti účetnictví jsou legislativami dokumenty: 

 4. směrnice Rady Evropského společenství, která je zaměřena na obsah roční účetní 

závěrky. V roce 2000 byla doplněná o další 3 významné normy řídící účetnictví, 

 7. směrnice Rady Evropského společenství, která pojednává o konsolidované účetní 

závěrce, 

 8. směrnice Rady Evropského společenství se týká auditorů, tzn. osob, které ověřují 

účetní výkazy. viz [4] 

Směrnice postupem času zastarávaly a přestaly vyhovovat potřebám hlubší 

harmonizace. V roce 2000 vyhlásila Evropská komise „novou harmonizační strategii“, která 
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obsahovala zásadní koncepční změnu. Evropská komise dospěla k názoru, ţe nástrojem 

regulace evropského účetnictví budou IFRS. K zabezpečení realizace IFRS do národních 

účetních systému byl vytvořen tzv. schvalovací mechanismus IFRS, který měl především 

zajistit uznání IFRS v prostředí EU. Schvalovací mechanismus říká, ţe pouze ty standardy, 

které jsou schvalovány Výborem pro regulaci účetnictví a zveřejněny v Úředním věstníku, 

jsou povinné. viz [2]  

 Mezinárodní harmonizace se snaţí o konvergenci US GAAP a IFRS. Tyto systémy 

jsou postaveny na velmi podobných principech a nejsou mezi nimi zásadní rozpory. V rámci 

IFRS jsou řešeny problémy, které odstraňují některé rozdíly těchto systémů, Dvořáková 2008. 

V dnešní době jsou IFRS vyuţívány v řadě zemí světa. Jsou to především země EU, 

Hong Kong, Austrálie atd. Téměř 100 zemí doporučuje, povoluje pouţití IAS/IFRS nebo chce 

svůj účetní systém přiblíţit k IFRS, viz [1]. Dále bych se chtěla jiţ jen věnovat mezinárodním 

standardům účetního výkaznictví. 

3.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

 IASB se snaţí vytvořit úplný systém kvalitních, srozumitelných a vymahatelných 

účetních norem a prosadit jejich celosvětové vyuţití. Účetní závěrky tvořené podle IFRS by 

měly obsahovat kvalitní, transparentní a srovnatelné informace. Vzniká potřeba harmonizovat 

IFRS s národními účetními standardy různých zemí. Musíme však vţdy dbát, aby bylo přijato 

nejkvalitnější řešení. viz [2] 

3.3 Definice a rozpoznání aktiva 

 Koncepční rámec IFRS definuje základní prvky účetní závěry. Do základních prvků 

patří aktiva, závazky a také vlastní kapitál. Aby tyto poloţky mohly být vyjádřený v rozvaze 

společnosti, musí splňovat definici základního prvku účetní závěrky: 

 existuje pravděpodobnost, ţe budoucí ekonomický prospěch spojený s poloţkou 

poplyne do účetní jednotky nebo z ní odplyne, 

 poloţku lze ocenit náklady pořízení nebo hodnotou, kterou lze spolehlivě měřit. 

Kaţdou poloţku, která splňuje znaky základního prvku, ale nesplňuje kritéria pro 

uznání, lze vykázat v poznámkách, doplňkových tabulkách atd. V české právní úpravě nejsou 

obecné předpoklady pro uznání poloţek v rámci účetní závěrky. viz [1] 

Koncepční rámec vymezuje aktiva jako ekonomický zdroj vyuţívaný podnikem. 

Existence aktiva je výsledkem minulých událostí a od aktiva se očekává, ţe přinese podniku 
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budoucí ekonomický prospěch, který bude spolehlivě měřitelný. Aktivum musí být spolehlivě 

měřitelné, to znamená, ţe náklady spojené s pořízením lze měřit. K měření často pouţíváme 

odhady. Pouţití odhadů je někdy nezbytné a nesniţuje spolehlivost, pokud je provedeno 

v souladu s účetními pravidly. Pokud náklady nejdou měřit ani přiměřeně odhadnout, není 

moţné poloţku vykázat v účetní závěrce. viz [2] 

Budoucí ekonomický prospěch můţeme chápat jako způsob přispět přímo nebo 

nepřímo k toku peněz a peněţních ekvivalentů do účetní jednotky. Ekonomický prospěch 

můţe plynout z aktiv do podniku různými způsoby: 

 aktivum můţe být pouţito samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy při výrobě 

výrobků nebo poskytování sluţeb, které bude účetní jednotka prodávat, 

 můţe být směněno za jiná aktiva, 

 pouţito k vypořádání závazků, 

 rozděleno mezi vlastníky podniku. viz [1] 

Aktiva mohou mít různou formu. Mohou být vykázány v hmotné podobě například 

jako pozemky, budovy, zařízení nebo v nehmotné formě jako patenty, autorská práva, 

software, pokud se očekává, ţe přinesou ekonomický prospěch, a kontroluje je účetní 

jednotka. Velmi důleţité je pro určení aktiva fakt, ţe není podstatné vlastnické právo. viz [1]  

 Aktiva jsou výsledkem minulých události, myslíme tím pořízení nákupem, vlastní 

činností, darováním nebo jinými skutečnostmi. Koncepční rámec říká, ţe samotné vynaloţení 

prostředků podniku neznamená, ţe došlo k pořízení aktiva. Pořízená sloţka majetku musí 

splňovat definici aktiva. viz [2]  

3.4 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

 IAS 16 zahrnuje všechny pozemky, budovy a zařízení, které účetní jednotka pořídila 

se záměrem je uţívat ve své běţné podnikatelské činnosti. Standard se zabývá jejich 

uznáváním v rozvaze a způsoby jejich oceňování a odpisování. viz [2] 

 Norma definuje pozemky, budovy a zařízení jako hmotná aktiva, která podnik drţí 

z důvodů pouţívání ve výrobě nebo zásobování zboţím, sluţbami, nebo k administrativním 

účelům. A také dle očekávání budou vyuţívána během více neţ jednoho období. Do 

standardu nelze zahrnout: 

 lesy a podobné obnovitelné přírodní zdroje a ostatní biologická aktiva (IAS 40 – 

Zemědělství), 
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 práva k nerostům, průzkum a těţba nerostů, ropy, zemního plynu a podobných 

neobnovitelných zdrojů (IFRS 6 – Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů), 

 dlouhodobá aktiva pořizovaná formou finančního leasingu (IAS 17 – Leasingy), 

 dokončené investice do nemovitosti (IAS 40 – Investice do nemovitosti), 

 pozemky, budovy a zařízení, které jsou běţně pořizovány a drţeny za účelem prodeje 

(IAS – 2 Zásoby), 

 majetek, který uţ podnik nepouţívá a má být vyřazen (IFRS 5 – Stála aktiva držená 

k prodeji a ukončované činnosti). viz [2] 

 Podnik rozhoduje o klasifikaci dlouhodobých aktiv k uţívání, tzn., jakým způsobem 

bude aktiva vykazovat. Můţe poloţky agregovat nebo desagregovat. Velký vliv na to jak je 

bude sledovat, závisí na charakteru podnikatelské činnosti, způsobu vyuţívání aktiv, době 

pouţitelnosti a zásadě významnosti. Agregovat smí jen poloţky stejného technicko-

ekonomického určení, které nejsou významné. Poloţky jsou pak sledovány a odpisovány jako 

celek. Desagregace aktiva na více součástí je povinná, pokud aktivum se skládá 

z významných částí, které mají rozdílnou dobu ţivotnosti. Významné části se pak sledují 

a odpisují odděleně. viz [2] 

 Některá aktiva vyţadují provádět pravidelné významné kontroly, které nemusí 

znamenat výměnu součástí aktiv. Náklady na generální opravy se klasifikují jako samostatné 

aktivum a odpisují se po dobu do předpokládané další kontroly. Náhradní díly jsou součástí 

pozemků, budov, zařízení pokud je předpoklad, ţe se budou uţívat po dobu delší neţ jeden 

rok. Náhradní díly představují většinou komponenty aktiv, které byly desagregované.  

IAS 16 podává návrh klasifikace dlouhodobých aktiv do jednotlivých tříd podle 

společných vlastností na pozemky, budovy, stroje, lodě, letadla, motorové dopravní 

prostředky, nábytek a příslušenství, kancelářské zařízení. viz [2] 

3.4.1 Ocenění v momentě pořízení 

Pořízená aktiva se oceňují na bázi pořizovacích nákladů. Pořizovací náklady zahrnují 

všechny náklady, které nutně souvisí s pořízením aktiva. Jsou to především náklady jako 

nákupní cena aktiva, clo, přípravu místa, instalaci, přepravu a manipulaci, odhadnutý náklad 

na demontáţ. Patří zde také úroky z úvěru, pokud jsou s pořízením aktiva spojeny, a ty musí 

podnik do data zařazení aktivovat do ceny dlouhodobého hmotného majetku a další. Do 

pořizovací ceny nemůţeme zahrnout administrativní a všeobecné reţijní náklady, počáteční 
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provozní ztráty, náklady na zavedení nového produktu, nadměrnou spotřebu materiálu atd. viz 

[1].  

Tvorba rezervy, která zvyšuje pořizovací náklady 

 V budoucnosti můţe vzniknout potřeba demontovat aktivum, uvést místo      

do původního stavu a s touto potřebou se váţe vznik závazku buď ihned v době pořízení 

aktiva, nebo na konci doby jeho ţivotnosti. Vzniklý závazek má charakter rezervy. Účetní 

jednotka ho musí rozpoznat, ocenit a vykázat v účetní závěrce v souladu s IAS 37 – Rezervy, 

podmíněné závazky a podmíněná aktiva. O stejnou hodnotu jakou nese rezerva se zároveň 

zvýši hodnota pořizovaného aktiva. Prostřednictvím odpisování se rozprostřou výdaje spojené 

s likvidací aktiva do jednotlivých účetních období pouţívání dlouhodobého aktiva. viz [2]  

Aktiva vytvořená vlastní činnosti 

 Pořizovací cena je stanovena jako u nakoupených aktiv. V případě, ţe podnik aktiva 

vyrábí a prodává, jsou vlastní náklady stanoveny v souladu s IAS 2 – Zásoby. IAS 2 vylučuje, 

aby pořizovací cena obsahovala nerealizovatelný (interní) zisk společnosti. viz [2] 

Odložená splatnost platby 

V případě, kdy podnik úroky z úvěru neaktivuje do pořizovací ceny aktiva, vyţaduje 

standard oddělení úroků z pořizovací ceny v případě odloţené splatnosti platby. O odloţené 

splatnosti platby mluvíme v souvislosti s prodlouţenou dobou splatnosti např. dodavatelské 

faktury. Závazek musí být oceněn současnou hodnotou budoucí platby, tedy aktivum bude 

oceněno na úrovni okamţité hotovostní platby. viz [2]  

Dotace na pořízení aktiva 

Stát můţe formou dotace podpořit podnik při nákupu dlouhodobého majetku 

poskytnutím peněţní dotace nebo dotace formou nepeněţního aktiva. Problematikou 

poskytnutí peněžní dotace se zabývá IAS 20 – Vykazování státních dotaci a zveřejňování 

státních podpory. Standard připouští dva způsoby vykazování: 

 snížení hodnoty pořizovaného aktiva spočívá v tom, ţe aktivum je vykazováno 

podhodnocené oproti trţní hodnotě, a to se pak odráţí ve výši odpisů. Pokud dojde 

k přecenění aktiva k rozvahovému dni na fair value, bude rozdíl z přecenění zachycen 

rozvahově – do fondu z přecenění.  



21 

 

 zaúčtovat aktivum ve výši celkových pořizovacích nákladů a přijatou dotaci zachytit 

jako výnos příštích období. Výnos z dotace je postupně rozpouštěn do výnosů běţných 

období stejnou metodou jaká se pouţívá při odpisování majetku. 

Pokud má státní dotace charakter nepeněţitého aktiva, oceňuje se aktivum i dotace  

ve výši fair value obdrţeného aktiva. Alternativou ocenění aktiva můţe být ocenit 

dlouhodobý majetek nominální hodnotou. viz [2] 

Pořízení aktiva směnou 

 Poloţka pozemků, budov a zařízení můţe být pořízená směnou za aktivum peněţní či 

nepeněţní povahy. Dlouhodobý majetek je oceněn ve fair value. Nelze-li určit jeho fair value, 

pouţije se k ocenění získaného aktiva fair value poskytnutého aktiva. Můţe nastat situace, 

kdy ani toto ocenění nelze pouţít, v tomto případě je poloţka oceněná účetní hodnotou 

přijatého aktiva. Ocenění ve fair value se nepouţije pokud: 

 směnná transakce nemá komerční povahu nebo 

 nelze spolehlivě určit reálnou hodnotu získaného nebo poskytnutého aktiva. 

Transakce má komerční povahu pokud, peněţní toky vyvolané získáním aktiva se liší    

od peněţních toků, které byly charakteristické pro poskytnuté aktivum. viz [2] 

3.4.2 Ocenění v průběhu držení aktiva 

Přecenění je nutné provádět, kdyţ se reálna hodnota nebo pořizovací cena významně 

liší od účetní hodnoty. Pokud dochází k častým změnám těchto hodnot, je třeba přeceňovat 

majetek kaţdoročně, v případě, ţe nedochází k významným změnám, stačí přeceňovat jednou 

za 3 aţ 5 let. 

Model historické ceny 

 Pozemky, budovy a zařízení jsou oceňovány pořizovací cenou, která je sníţená    

o oprávky a kumulované ztráty ze sníţení hodnoty. Metody rozpoznání ztráty ze sníţení 

hodnoty najdeme v IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv. viz [1] 

Model fair value 

 Účetní jednotka přeceňuje dlouhodobá hmotná aktiva k rozvahovému dni na fair 

value. Reálná hodnota pozemku, budov a zařízení je určena především na základě trţních cen, 

které se zjišťují průzkumem trhu v dané oblasti, nebo je podloţena znaleckých odhadem. 

Jestliţe neznáme trţní hodnotu, určí se reálná hodnota na bázi reprodukčních nákladů 

sníţených o opotřebení. Při určování reálné hodnoty aktiva lze postupovat takovými způsoby: 
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 pozemky a budovy – reálnou hodnotou je obvykle cena trţní, kterou stanoví odhadce, 

 movité věci – fair value je především jejich trţní cena. Pokud nelze zjistit trţní cenu, 

určujeme hodnotu pomocí výnosové metody, nebo oceňujeme ve výši jejich 

odepsaných reprodukčních nákladů. viz [2] 

Vzniklé rozdíly z přecenění aktiv se zachycují zvýšením nebo sníţením účetní 

hodnoty. Zvýšení (účetní) hodnoty se zaúčtuje ve prospěch vlastního kapitálu „fond 

z přecenění“. Jestliţe byla hodnota poloţky jiţ v minulosti sníţená a toto sníţení bylo 

vykázáno jako náklad, je zvýšení hodnoty aktiva vykázáno jako výnos ve výsledovce aţ do 

výše v minulosti uznaného nákladu. Snížení (účetní) hodnoty aktiva je zachyceno ve 

výsledovce jako náklad, pokud na tuto poloţku jiţ v minulosti nebyl vytvořen fond 

z přecenění. V případě, ţe byl vytvořen, se sníţení hodnoty promítne přímo ve vlastním 

kapitálu aţ do výše vytvořeného fondu. viz [2] 

Fond z přecenění, který vznikl v souvislosti s oceňováním poloţek aktiv na fair value, 

můţeme převést do nerozděleného zisku, jen v případě vyřazení daného aktiva. Fond 

z přecenění aktiva lze také postupně převádět do nerozděleného zisku ještě v době pouţívání 

aktiva. Jde o kaţdoroční rozdíl mezi odpisy při oceňování historickou cenou a reálnou 

hodnotou. viz [1] 

Podnik by si měl zvolit frekvenci přecenění, tak aby nedošlo k významnému rozdílu 

mezi účetní hodnotou a reálnou hodnotou dlouhodobého hmotného majetku. V případě, kdy 

se významně neliší obě tyto hodnoty, stačí přeceňovat jednou za 3 aţ 5 let. Standard 

umoţňuje dvě moţnosti přepočtu na fair value, jedná se o ocenění v adekvátní výši 

odepsaných reprodukčních nákladů, kdy oprávky i brutto hodnota jsou přepočteny ve stejném 

poměru. Druhý způsob přepočtu na fair value vychází z předpokladu, ţe základem určení je 

tržní cena, zde oprávky jsou zúčtovány ve prospěch brutto hodnoty aktiva a přeceněná bude 

pouze brutto hodnota. viz [1] [2] 

Technické zhodnocení 

Jsou to všechny výdaje na opravy, udrţování i technické zhodnocení dlouhodobých 

hmotných aktiv a označujeme je jako tzv. následné výdaje. Výdaje zvyšují hodnotu aktiva, 

jestliţe zvětšují jeho uţitečnost. Mezi příklady technického zhodnocení patří: 

 úprava prodluţující ţivotnost budovy, nebo zvyšující její kapacitu (vylepšení stroje 

povede ke zlepšení kvality produkce, sníţení nákladů, zvýšení kapacity či výkonu); 

 nahrazení části strojů částmi, které přispějí ke zlepšení kvality produkce; 

 vývoj nového výrobního postupu, který značně sníţí provozní náklady. 
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Výdaje na opravy a pravidelnou údrţbu, které nezvyšují ekonomické uţitky z daného 

aktiva, se účtují jako náklad v období, ve kterém byl vynaloţen. viz [2] 

3.4.3 Opotřebení majetku – odpisy 

 Odpisy jsou systematickou alokací pořizovací ceny do nákladu účetní jednotky, nebo 

do pořizovací ceny vyráběných aktiv. Odpis je nejčastěji zachycován jako náklad, s výjimkou 

situací, kdy jsou zahrnutý do ocenění aktiv.  

Částka, která je předmětem odepisování, je stanovena aţ po odečtení zbytkové 

hodnoty. Zbytková hodnota je stanovena vedením podniku na základě racionálního odhadu. 

Jedná se o částku, kterou by společnost získala v současnosti, kdyby se aktivum nacházelo 

v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci ţivotnosti. Zbytková hodnota a doba 

pouţitelnosti, by měla být přezkoumaná na konci kaţdého účetního období. Pravidla    

pro stanovení zbytkové hodnoty a doby pouţitelnosti aktiv najdeme v účetních pravidlech 

podniku. viz [1] 

Podnik začíná odpisovat, vţdy kdyţ je dlouhodobý majetek způsobilý k pouţívání a 

končí v okamţiku vyřazení, prodeje nebo, kdyţ je zařazeno mezi aktiva drţená k prodeji 

podle IFRS 5. Odpisování nejde přerušit v době, kdy není pouţíváno. Pouze v případě 

výkonových odpisů je částka odpisů rovna nule. viz [2] 

Kaţdé aktivum, které se skládá z více částí a jejich cena je významná k celkové 

pořizovací ceně, musí být samostatně odpisována. Pořizovací cenu je nutno rozdělit mezi 

významné části aktiva – komponentní přístup. 

Pozemky, budovy se posuzují jako separátní aktiva, i kdyţ byly nakoupeny spolu. 

Pozemky se většinou neodepisují, pokud nemají v podniku omezenou pouţitelnost a budovy 

se odpisují vţdy, protoţe mají omezenou pouţitelnost. Výše odpisů v jednotlivých obdobích 

závisí na: 

 pořizovacích nákladech odpisovaného majetku; 

 zbytkové hodnotě, jeţ je odhadem částky, která se získá z aktiva při jeho vyřazení; 

 délce pouţitelnosti, která můţe být určena v závislosti na čase nebo celkovém výkonu; 

 pouţité metodě odpisování. viz [4] 

Faktory, které ovlivňují dobu ţivotnosti aktiva: 

 očekávané fyzické opotřebení, 

 očekávané pouţití podle očekávané výkonnosti nebo kapacity, 

 technická zastaralost, 
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 právní nebo podobná omezení pro pouţívání. 

3.4.4 Odpisové metody 

 Odpisovou metodu volíme tak, aby odpis odráţel způsob, jakým jsou v podniku 

spotřebovány uţitky z majetku po dobu jeho pouţitelnosti. Pouţitá metoda by měla být 

průběţně prověřována. Pokud se vyskytnou významné změny v rozloţení spotřeby budoucích 

ekonomických uţitků z aktiv, je nutné změnit metodu. Změna se zachytí v souladu s    

IAS 8 – Účetní politiky, změny v odhadech a chyby. viz [1]  

Zrychlené odpisy 

 Jsou to takové metody, které umoţňují účetní jednotce odpisovat dlouhodobý hmotný 

majetek rychleji, protoţe se postupně sniţuje částka ročních odpisů. Cílem těchto metod je 

chránit před morálním zastaráváním aktiv.  

a) Metoda zmenšujícího se základu 

Tato metoda vede k poklesu částky odpisů po dobu pouţitelnosti. Odpis se zde 

vypočte jako násobek konstantního procenta a aktuální zůstatkové ceny. viz [2] 

      ,    (3.1) 

       ,   (3.2) 

kde je roční odpisová sazba, ZbC je zbytková cena, ZC je zůstatková cena, n je doba 

pouţitelnosti. 

Nevýhoda spočívá v tom, ţe zbytková cena musí být nenulová a degrese odpisů je 

příliš prudká.  

 

b) Metoda DDB 

Metoda DDB je upravenou variantou výše uvedené metody. Pracuje s odpisovým 

procentem, které je stanoveno jako dvojnásobek lineární sazby. viz [2] 

       ,    (3.3) 

      ,    (3.4) 

kde PDDB je koeficient odpisu DDB, n je počet let ţivotnosti aktiva. 
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c) Metoda SYD 

Metoda sumace čísel je zaloţena na klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné 

částce. viz [4] 

        ,   (3.5) 

kde Di je roční odpis v i-tém roce, i je i-tý rok odpisování. 

Rovnoměrná metoda 

 Lineární metoda má konstantní odpis po celou dobu ţivotnosti. Rovnoměrně rozkládá 

odpis po celou dobu pouţitelnosti dlouhodobého majetku. Roční výše odpisů se vypočte jako: 

       ,   (3.6) 

kde C jsou pořizovací náklady, Z je zbytková hodnota, n je odhad pouţitelnosti. viz [4] 

Výkonová metoda 

 Odpisy jsou závislé na mnoţství uskutečněných výkonů, či objemu výroby. Je vhodná 

pro stroje a zařízení, kde lze očekávanou dobu ţivotnosti určit mnoţstvím vyrobených 

výstupů. Stanoví se zde odpis na jednotku výkonu a podle skutečného objemu je pak stanoven 

odpis za období. viz [1] 

         ,  (3.7) 

3.4.5 Odúčtování 

 Účetní hodnota dlouhodobého hmotného aktiva je odúčtována v okamţiku prodeje, 

likvidace, zahájení finančního leasingu, darování nebo v případě, ţe nelze očekávat z uţívání 

aktiva další ekonomický uţitek.  

 Celkový výsledek z pozbytí aktiva se vykáţe jako zisk nebo ztráta, která ovlivní 

hospodářský výsledek. Výsledek se vykáţe aţ v okamţiku vyřazení aktiva. Okamţik vyřazení 

nesmí nastat dříve, neţ bude vyhovovat operace principu uvedenému v IAS 18 – Výnosy = 

výnosy z prodeje zboţí. Výnos se neobjevuje v trţbách, ale samostatně, protoţe se svým 

obsahem liší od běţných aktivit podniku. viz [1] 
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3.4.6 Zveřejnění 

 V účetní závěrce musí podnik zveřejnit pro kaţdou třídu pozemků, budov a zařízení 

určité informace. Je nutno, aby uveřejnil informace související s oceňováním každé třídy 

dlouhodobých aktiv k používání. Mezi informace, které souvisejí s oceňováním kaţdé třídy 

dlouhodobých aktiv k pouţívání, patří pouţité způsoby oceňování pro určení brutto hodnoty. 

Pokud se oceňuje pořizovací cenou, uvádí se všechny sloţky pořizovací ceny. Jinak je tomu 

při přeceňování aktiv na fair value se uvádí základnu pro přecenění aktiv, datum účinnosti 

přecenění, zda ocenění provedl nezávislý znalec, metody a významné předpoklady pro 

stanovení reálných hodnot poloţek, specifikace výpočtů reprodukčních nákladů, účetní 

hodnotu kaţdé třídy, která byla zahrnutá do účetní závěrky v historické ceně a také se 

vyčísluje rozdíl z přecenění za účetní období. viz [2] 

 Dále je nutno zveřejnit pouţité metody odpisování; doby pouţitelnosti; odpisové 

sazby; brutto hodnota aktiv, oprávek a opravných poloţek na začátku a na konci období; vliv 

změn v účetních odhadech a v účetní metodě v této oblasti. Také se publikuje analýza 

celkových změn aktiv za účetní období v členění na přírůstky, úbytky, pořízení v rámci 

podnikových kombinací, ztráty ze sníţení hodnoty (zachyceny  v nákladech nebo zpětně 

vrácené do výsledovky), odpisy, čisté kursové rozdíly vyplývající z převodu účetní závěrky 

do zahraničních jednotek, dopad přecenění na fair value a důsledek sníţení hodnoty aktiv 

zachycených prostřednictvím vlastního kapitálu a ostatní změny. viz [2] 

Společnost musí také uvést informace o omezení vlastnických práv (zástavy, záruky) 

a informace týkající se pořizování a obnovy pozemků, budov a zařízení, které se skládají ze 

zásady pouţívané pro odhad nákladů na obnovu aktiv, nedokončené investice a závazků 

vzniklých z titulu pořízení tohoto majetku. Podnik zveřejňuje také hodnotu kompenzací od 

třetí strany za poškození dlouhodobého hmotného majetku. viz [2] 
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4. Rozdíly a porovnání dlouhodobého hmotného majetku podle 

českých účetních a mezinárodních standardů 

V této poslední kapitole se zabývám porovnáním dlouhodobého hmotného majetku 

podle českých účetních standardů s Mezinárodními účetními standardy (IAS/IFRS). Srovnání 

provádím na praktických příkladech jedné nejmenované významné holdingové společnosti. 

Managament této společnosti si nepřeje, aby byl název podniku zveřejněn v této práci. 

Společnost je zde uváděna jako firma XY. Společnost XY vlastní pozemky, stavby, 

automobily, různé stroje a zařízení. Firma je plátcem DPH, proto má nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty na vstupu.  

4.1 Hala zalomených hřídelí 

Společnost XY si pořídila 21. září 2009 halu zalomených hřídelí. Na stavbu haly 

zalomených hřídelí firma XY neměla dostatek svých vlastních peněţních zdrojů, proto se 

rozhodla pouţit pro jeho financování podnikatelský úvěr. Úvěr byl poskytnut bankou, ve které 

má společnost XY uţ delší dobu jeden ze svých běţných účtů.  

Tab. 4.1 Základní údaje týkající se pořízení haly zalomených hřídelí 

Pořizovací cena haly zalomených hřídelí 186 534 526,- Kč 

DPH 19% 35 441 560,- Kč 

Cena celkem za halu zalomených hřídelí 221 976 086,- Kč 

Vlastní zdroje (25 % z celkové ceny haly) 55 494 022,- Kč 

Celková výše úvěru 166 482 064,- Kč 

Doba trvání úvěrů 10 let (120 měsíců) 

Zdroj: Interní zdroje 

V Tab. 4.1 uvádím základní údaje týkající se pořízení haly zalomených hřídelí. 

Společnost XY rozhodla o tom, ţe z vlastních zdrojů bude financovat 25 % celkové ceny 

budovy a zbytek hodnoty tzn., 75 % pořizovací ceny uhradí pomocí investičního úvěru. Úvěr 

uzavřela společnost s bankou na dobu 10 let od koupě majetku.  
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Tab. 4.2 Splátkový kalendář 

Splátka 

Výše měsíční 

splátky Úrok Úmor 
Úvěr 

1. 1 765 800,59 693 675,27 1 072 125,32 165 409 938,68 

2. 1 765 800,59 689 208,08 1 076 592,51 164 333 346,17 

3. 1 765 800,59 684 722,28 1 081 078,31 163 252 267,86 

4. 1 765 800,59 680 217,78 1 085 582,81 162 166 685,05 

5. 1 765 800,59 675 694,52 1 090 106,07 161 076 578,98 

6. 1 765 800,59 671 152,41 1 094 648,18 159 981 930,80 

115. 1 765 800,59 43 508,32 1 722 292,27 8 719 704,51 

116. 1 765 800,59 36 332,10 1 729 468,49 6 990 236,02 

117. 1 765 800,59 29 125,98 1 736 674,61 5 253 561,41 

118. 1 765 800,59 21 889,84 1 743 910,75 3 509 650,66 

119. 1 765 800,59 14 623,54 1 751 177,05 1 758 473,61 

120. 1 765 800,59 7 326,97 1 758 473,62 0,00 

Zdroj: Interní zdroje 

Banka sestavila společnosti XY splátkový kalendář na celou dobu trvání 

dlouhodobého úvěru. V Tab. 4.2 uvádím splátkový kalendář prvního pololetí a poslední 

pololetí trvání podnikatelského úvěru. 

Kaţdá měsíční splátka se skládá z úmoru a úroku. Úmor je pravidelná splátka jistiny 

a jistina úvěru představuje objem prostředků, které si dluţník půjčil. Úrok vyjadřuje odměnu 

pro banku za poskytnutí peněţních prostředků a jeho výše je určena úrokovou sazbou. 

V tomto případě se jistina rovna hodnotě 166 482 064 Kč. Výše měsíční splátky 

v jednotlivých měsících je pořád stejná, tzn. 1 765 800,59 Kč, liší se pouze výši úroku 

a úmoru.  

V Tab. 4.2 je patrné, ţe v prvních měsících splácení je obvykle velká část splátky 

tvořena úrokem, a menši část úmorem, z toho vyplývá, ţe zbývající dluţná částka, se nejprve 

sniţuje pomalu a pak na konci úvěru rychle. Je tomu tak, protoţe splátka úmoru vţdy sníţí 

základ pro výpočet úroků a tak kaţdá další splátka ukrojí větší část jistiny neţ splátka 

předchozí.  

4.1.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Společnost XY zařadila halu do dlouhodobého hmotného majetku, protoţe se jedná 

o stavbu. Stavby vţdy náleţí do dlouhodobého hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění 

a dobu pouţitelnosti.  
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V Tab. 4.3 uvádím způsob, jakým společnost zaúčtovala pořízení haly, úhradu části 

dodavatelské faktury z vlastních zdrojů, úhradu zbylé hodnoty faktury přímo       

z účtu dlouhodobého úvěru, a také úhradu měsíční splátky úvěru, který se skládá z úroků   

a úmoru.  

Tab. 4.3 Pořízení haly zalomených hřídelí 

Pořadí Účetní případ 
Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

1. Pořízení haly zalomených hřídelí na fakturu       

a) cena bez DPH 042   186 534 526,- 

b) DPH 19 % 343   35 441 560,- 

c) cena s DPH   321 221 976 086,- 

2. Zařazení haly do uţívání 021 042 186 534 526,- 

4. 
Úhrada části hodnoty dodavatelské faktury z účtu 

dlouhodobého úvěru 
321 461 166 482 064,- 

5. Výpis z bankovního účtu       
a) úhrada úmoru za první měsíc 461 221 1 072 125,32,-  

b) úhrada úroku za první měsíc z přijatého úvěru  562 221 693 675,27,- 

c) 
úhrada zbylé části dodavatelské faktury z 

vlastních zdrojů 
321 221 55 494 022,-  

Zdroj: Vlastní 

Společnost XY zařadila majetek podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 5. 

odpisové skupiny. Délka trvání odpisu dle ZDP je stanovena na 30 let.  

Tab. 4.4 Zrychlený daňový odpis haly zalomených hřídelí 

Rok  Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 30 6 217 818 6 217 818 180 316 708 

2010 31 12 021 114 18 238 932 168 295 594 

2011 31 11 606 593 29 845 525 156 689 001 

2012 31 11 192 072 41 037 597 145 496 929 

2036 31 1 243 563 185 290 963 1 243 563 

2037 31 829 042 186 120 005 414 521 

2038 31 414 521 186 534 526 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Společnost XY si zvolila zrychlený způsob odpisování. Pro výpočet zrychleného 

odpisu v prvním roce jsem pouţila vzorec (2.8), a pro další roky odpisování vzorec (2.9). 
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Výsledky provedených výpočtů znázorňuje Tab. 4.4. V tabulce uvádím první čtyři roky a 

poslední tři roky odpisování majetku. 

Protoţe společnost má moţnost počítat odpisy jiným způsobem neţ zrychleným, 

uvádím v Tab. 4.5 výpočet odpisu haly rovnoměrnou metodou. Výpočty odpisů 

v jednotlivých letech jsem provedla na základě vzorce (2.7).  

Tab. 4.5 Rovnoměrný daňový odpis haly zalomených hřídelí 

Rok  Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková 

cena 

(v Kč) 

2009 1,4 2 611 484 2 611 484 183 923 042 

2010 3,4 6 342 174 8 953 658 177 580 868 

2011 3,4 6 342 174 15 295 832 171 238 694 

2012 3,4 6 342 174 21 638 006 164 896 520 

2036 3,4 6 342 174 173 850 182 12 684 344 

2037 3,4 6 342 174 180 192 356 6 342 170 

2038 3,4 6 342 170 186 534 526 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Společnosti XY si stanovila ve své vnitropodnikové směrnici, ţe výše daňových 

odpisů se nebude rovnat výši účetních odpisů. Účetní odpisy vypočítám následujícím 

způsobem. 

                     
                              

  
        

                                                                   

Základní odpisovou sazbu si společnost stanovila ve výši 2 % tzn., ţe bude účetně 

odpisovat majetek 50 let. Společnost XY účtuje pouze o účetních odpisech majetku. Způsob 

jakým podnik zaúčtuje odpisy, uvádím v Tab. 4.6. Také v této tabulce uvádím, způsob jakým 

můţe firma XY vyřadit budovu ze svého dlouhodobého hmotného majetku.  
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Tab. 4.6 Účtování účetních odpisů a vyřazení haly zalomených hřídelí 

Rok Účetní případ 
Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

2009 Odpis haly  551  081 621 782,- 

2010 Odpis haly 551 081 3 730 691,- 

2011 Odpis haly 551 081 3 730 691,- 

2012 Odpis haly 551 081 3 730 691,- 

  Vyřazení haly 082 021 186 534 526,- 

Zdroj: Vlastní 

O rozdíl mezi účetním a daňovým zrychleným odpisem se upraví výsledek 

hospodaření účetní jednotky. V roce 2010 hodnota rozdílu činí 8 290 423 Kč. Tento 

vypočtený rozdíl sniţuje společnosti XY daňový základ a zároveň sniţuje výši daňové 

povinnosti.  

4.1.2 Vykázání dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS 

Halu zalomených hřídelí lze zařadit podle Mezinárodních účetních standardů     

do IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Jelikoţ podnik XY hodlá pouţívat stavbu ve výrobě 

déle neţ jedno období, je velmi pravděpodobné, ţe díky pouţívání haly ve výrobě poplyne 

firmě XY ekonomický uţitek. Standard vyţaduje, aby byl majetek spolehlivě oceněn 

pořizovacími náklady, coţ znamená, ţe i tuto podmínku pro zařazení do IAS 16 hala 

zalomených hřídelí splňuje.  

Pro výpočet odpisů jsem se rozhodla pouţít metodu zvětšujícího se základu (DDB), 

protoţe je jednoduchá a má procentem volitelný pokles odpisů. Výpočty uvádím v Tab. 4.7. 

Tyto výpočty jsem prováděla na základě vzorců (3.4) a (3.5).  

Pořizovací náklady jsou stanoveny v hodnotě 186 534 526 Kč. Doba pouţitelnosti 

haly zalomených hřídelí je odhadnutá na 50 let. Lineární odpisové procento se rovná 10 %. 

Odpisové procento pro metodu DDB zvolíme jako dvojnásobek lineárního procenta tzn., ţe se 

bude rovnat 20 %. 
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Tab. 4.7 Metoda zvětšujícího se základu 

Rok  Sazba 

(v %) 

Roční odpis 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 20 37 306 906 149 227 620 

2010 20 29 845 525 119 382 095 

2011 20 23 876 420 95 505 675 

2012 20 19 101 136 76 404 539 

2057 20 1 040 4 134 

2058 20 832 3 302 

2059 20 666 2 636 

Zdroj: Vlastní 

Metoda zvětšujícího se základu má jednu nevýhodu a tou je, ţe v posledním roce není 

moţné, aby dlouhodobý hmotný majetek byl „odepsán do nuly“ tzn., ţe vţdy zůstane nějaká 

část neodepsána, ta se pak odepíše jako součást odpisu v posledním roce. Dle mého mínění se 

tento způsob odpisování pouţije ve společnostech, které mají velké trţby, vysoké ceny nebo 

jsou velkovýrobními firmami. V případě společnosti XY v roce 2059 neodepsaná hodnota 

haly zalomených hřídelí bude mít hodnotu 2 636 Kč. 

Stavbu zalomených hřídelí jsem v průběhu drţení ocenila modelem historické ceny. 

Model historické ceny mi umoţnil ocenit aktivum za rok 2010 tímto způsobem: 

186 534 526 – (37 306 906+ 29 845 525) = 186 534 526 – 67 152 431 

= 119 382 095,- Kč 

Vypočtená výše ocenění haly zalomených hřídelí má hodnotu 119 382 095 Kč a je 

závislá na původní pořizovací ceně a kumulovaných odpisech haly zalomených hřídelí. Čím 

vyšší budou odpisy v jednotlivých letech, tím niţší bude hodnota přeceňovaného majetku 

společnosti XY.  

Do nákladů se dostane za rok 2010 odpis tohoto majetku dle ČÚS v hodnotě 

3 730 691 Kč (dle ZDP lze uznat odpis ve výši 12 021 114 Kč) a podle IFRS ve výši 

29 845 525 Kč.  

4.2 Osobní automobil Volkswagen PASSAT Limousine Business 

Společnost XY koupila v roce 2009 nový osobní automobil značky Volkswagen 

PASSAT Limousine Business. Osobní automobil byl zařazen do uţívání 13. října téhoţ roku. 
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Podnik zaplatil celou částku faktury z vlastních zdrojů, tzn., ţe nepouţil pro jeho financování 

ţáden úvěr nebo leasing. V Tab. 4.8 uvádím pořizovací cenu osobního automobilu. 

Tab. 4.8 Základní údaje týkající se pořízení osobního automobilu značky VW 

Pořizovací cena osobního automobilu  538 228,- Kč 

DPH 19% 102 263,- Kč 

Cena celkem za osobní automobil VW 640 491,- Kč 

Zdroj: Vlastní 

4.2.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Osobní automobil značky volkswagen společnost XY zařadila do svého dlouhodobého 

hmotného majetku, protoţe splnil dvě podmínky, které ukládá ZDP. První podmínkou je, ţe 

hodnota majetku musí převyšovat hranici 40 000,- Kč a druhou podmínkou je, ţe doba 

pouţitelnosti osobního vozidla bude delší neţ jeden rok. V tabulce 4.9 ukazuju jak podnik XY 

zaúčtoval pořízení automobilu. 

Tab. 4.9 Pořízení osobního automobilu Volkswagen Limousine Business  

Pořadí Účetní případ 

Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

1. 
Pořízení osobního automobilu VW na 

fakturu       

a) cena bez DPH 042   538228,- 

b) DPH 19 % 343   102263,- 

c) cena s DPH   321 640491,- 

2. 
Zařazení osobního automobilu VW do 

uţívání 022 042 
538228,- 

3. 
Úhrada dodavatelské faktury z bankovního 

účtu společnosti 321 221 
604491,- 

Zdroj: Vlastní 

Protoţe byl dopravní prostředek pořízen zcela nový, společnost XY měla moţnost 

zvolit si ze široké škály metod daňového odpisování jeden, nejoptimálnější způsob odpisování 

tohoto majetku. Mohla vyuţít pro odpisování majetku takové metody jako metodu 

rovnoměrného, zrychleného, mimořádného odpisování nebo navýšení odpisu v prvním roce 

o 10 %. 

Firma XY si zvolila moţnost mimořádného odpisování, jelikoţ tento způsob 

odpisování majetku je pro společnost XY velmi výhodný. Díky metodě mimořádného 
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odpisování se do nákladů daňových společnosti XY dostane větší míra odpisu neţli u jiné 

moţné metody. Mimořádný odpis mohla společnost XY pouţít, protoţe dlouhodobý hmotný 

majetek zařadila do 2. odpisové skupiny, byla prvním vlastníkem a osobní automobil koupila 

v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Mimořádné odpisy si stanovuje s přesností na 

celé měsíce a odpisování majetku začíná následujícím měsícem od zařazení do uţívání. 

Vypočtený mimořádný odpis uvádím v Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Mimořádný daňový odpis VW PASSAT Limousine Business 

Rok  
Sazba 

(v %) 

Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

listopad - prosinec 2009 60 53 823 53 823 484 405 

leden - říjen 2010 60 269 114 322 937 215 291 

listopad - prosinec 2010 40 35 882 358 819 179 409 

leden - říjen 2011 40 179 409 538 228 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Dalšími způsoby, které si společnost XY mohla zvolit, jsou způsob zrychleného    

a rovnoměrného odpisování, proto jsem uvedla pro porovnání i výpočet těchto způsobů 

odpisování, které uvádím v Tab. 4.11 a 4.12. 

Tab. 4.11 Zrychlený daňový odpis VW PASSAT Limousine Business 

Rok  Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 5 107 646 107 646 430 582 

2010 6 172 233 279 879 258 349 

2011 6 129 175 409 054 129 174 

2012 6 86 116 495 170 43 058 

2013 6 43 058 538 228 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 
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Tab. 4.12 Rovnoměrný daňový odpis VW PASSAT Limousine Business 

Rok  
Sazba 

(v %) 

Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 11 59 206 59 206 479 022 

2010 22,25 119 756 178 962 359 266 

2011 22,25 119 756 298 718 239 510 

2012 22,25 119 756 418 474 119 754 

2013 22,25 119 754 538 228 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Sazbu účetního odpisu dopravního prostředku společnost XY stanovila ve výši 17 %. 

Tab. 4.13 ukazuje jakým způsobem společnost XY účtuje a bude účtovat o účetních 

odpisech v jednotlivých letech odpisování, a také způsob vyřazení osobního automobilu 

z uţívání. 

Tab. 4.13 Účtování účetních odpisu a osobního automobilu VW Passat Limousine Business 

Rok Účetní případ 
Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

2009 Odpis VW Passat Limousine Business 551  082 15 250,- 

2010 Odpis VW Passat Limousine Business 551 082 91 499,- 

2011 Odpis VW Passat Limousine Business 551 082 91 499,- 

2012 Odpis VW Passat Limousine Business 551 082 91 499,- 

XXX 
Vyřazení VW Passat Limousine Business  

z uţívání 
082 022 538 228,- 

Zdroj: Vlastní 

O rozdíl mezi účetním a daňovým mimořádným odpisem se upraví výsledek 

hospodaření účetní jednotky. Rozdíl mezi odpisy majetku vyplývá většinou z odlišného 

stanovení opotřebení dlouhodobého hmotného majetku. ZDP pouţívá velmi zprůměrované 

průběhy odpisování a proto doba odpisování se často nekryje s dobou skutečného vyuţívání 

aktiva. Z těchto důvodů by se měly účetní odpisy dosti značně odlišovat od odpisů daňových. 

V tomto případě rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v roce 2010 činí 213 497 Kč. 

Hodnota rozdílu odpisů sniţuje společnosti zaklad daně a zároveň sniţuje výši daňové 

povinnosti. 

4.2.2 Vykázání dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS 

Osobní automobil VW Passat Limousine Business se řadí podle Mezinárodních 

účetních standardů do IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení, jelikoţ splňuje podmínky   
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pro zařazení do hmotných aktiv. Dopravní prostředek ve společnosti XY je pouţíván 

k uskutečňování ekonomické činnosti a zároveň je jeho doba pouţitelnosti stanovena   

na období delší neţ jeden rok. Podnik XY předpokládá, ţe automobil přinese v budoucnosti 

ekonomický uţitek. Pořizovací cenu majetku jde s přesností zjistit z dodavatelské faktury. 

Pro výpočet odpisů v letech 2009 a 2010 jsem se rozhodla pouţít zrychlenou metodu 

závislou na výkonu odpisovaného majetku.  

Pouţitelnost osobního automobilu je stanovena ve výši 250 000 ujetých km. 

Pořizovací cena VW Passat je 538 228,- Kč. Zbytková cena tzn., odhadnutá prodejní cena 

auta po skončení pouţívání, je ve výši 80 000,- Kč. Za rok 2009 bylo automobilem ujeto 

20 000 km a za rok 2010 60 000 km. Výpočty uvádím v Tab. 4.14. Tyto výpočty jsem 

prováděla na základě vzorce (3.7).  

Tab. 4.14 Odpis VW PASSAT Limousine Business závislý na výkonu  

Rok  
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2009 36 658 36 658 501 570 

2010 109 975 146 633 391 595 

Zdroj: Vlastní 

U osobního automobilu VW jsem pouţila odpis závislý na výkonu, jelikoţ tato metoda 

nejpřesněji odráţí způsob vyuţívání aktiva za celou dobu pouţívání majetku v podnikání. 

Výše odpisů dopravního prostředku vypočtených metodou závislou na výkonu je ovlivněná 

budoucím přínosem tohoto aktiva, který je přímo ovlivnitelný očekávaným výkonem, a také 

výši odpisů ovlivňuje celkový odhadnutý objem výkonů automobilu. 

Osobní automobil VW Passat Limousine Business jsem v průběhu drţení ocenila 

modelem historické ceny. Model historické ceny mi umoţnil ocenit aktivum za rok 2010 

tímto způsobem: 

538 228 – (36 658+ 109 975) = 538 228 – 146 633= 391 595 Kč 

Do nákladů se dostane za rok 2010 odpis tohoto majetku dle ČÚS ve výši 91 499 Kč 

(dle ZDP odpis činí 304 996 Kč) a podle IFRS ve výši 109 975 Kč.  
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4.3 Tvrdoměr DynaPocket 

Společnost XY si pořídila v roce 2008 nový tvrdoměr DynaPocket. Tento tvrdoměr 

zařadila do uţívání 2. července téhoţ roku. Podnik zaplatil celou fakturovanou částku 

z vlastních zdrojů, tzn., ţe nepouţil pro jeho financování ţáden úvěr nebo leasing. V Tab. 

4.15 uvádím pořizovací cenu nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku. 

Tab. 4.15 Základní údaje související s pořízením tvrdoměru DynaPocket 

Pořizovací cena tvrdoměru DynaPocket 90 000,- 

DPH 19% 17 100,- 

Cena celkem za tvrdoměr DynaPocket 107 100,- 

Zdroj: Interní zdroje 

4.3.1 Účtování dle českých účetních standardů 

Tvrdoměr DynaPocket splňuje poţadavek doby pouţívání, která je delší neţ jedno 

období a také splňuje podmínku hodnoty majetku, která je nad stanovenou hranici 40 000 Kč. 

Z toho důvodu společnost XY zařadila tvrdoměr do svého dlouhodobého hmotného majetku. 

V Tab. 4.16 ukazuju jak podnik XY zaúčtoval pořízení tvrdoměru a nákladů souvisejících 

s jeho pořízením.  

Tab. 4.16 Základní údaje související s pořízením tvrdoměru DynaPocket 

Pořadí Účetní případ 
Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

1. Pořízení tvrdoměru DynaPocket na fakturu    

a) cena bez DPH 042  90 000,- 

b) DPH 19 % 343  17 100,- 

c) cena s DPH  321 107 100,- 

2. 
Vnitropodniková doprava tvrdoměru 

DynaPocket 
042 622 2 595,- 

3. Zařazení tvrdoměru DynaPocket do uţívání 022 042 92 595,- 

4. 
Úhrada dodavatelské faktury z bankovního 

účtu společnosti 
321 221 107 100,- 

Zdroj: Interní zdroje 

Společnost XY se rozhodla odpisovat daňově tvrdoměr zrychlenou metodou se 

zvýšenou vstupní cenou v prvním roce o 10 %. Roční odpisovou sazbu při zvýšení odpisu 

v prvním roce odpisování o 10 % firma XY pouţila, protoţe splnila dvě podmínky, které 
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ukládá zákon o dani příjmů v § 32 odstavce 2 písmene a. ZDP ukládá pro odpisování tímto 

způsobem tyto podmínky:  

- společnost XY musí být prvním vlastníkem tvrdoměru, tzn., ţe pořídila majetek, který 

nebyl doposud nikým uţíván, 

- společnost XY musí zařadit tento majetek do první, druhé nebo třetí odpisové skupiny. 

Podnik XY zařadil tvrdoměr do první odpisové skupiny ZDP. Vypočtený odpis 

tvrdoměru při navýšení odpisu v prvním roce o 10 % uvádím v Tab. 4. 17.  

Tab. 4.17 Zrychlený daňový odpis s navýšením PC majetku v prvním roce o 10 % 

Rok  Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Navýšení o 10 % 

PC v prvním roce 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 3 30 865 9 260 40 125 52 470 

2009 4 34 980 0 75 105 17 490 

2010 4 17 490 0 92 595 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Tato metoda umoţnila podniku XY odepsat v prvním roce velkou část pořizovací ceny 

tvrdoměru a tím dostat do daňově uznatelných nákladů co největší část hodnoty majetku. 

Daňově uznatelné náklady sniţují společnosti XY základ pro výpočet daně právnických osob 

tzn., ţe společnost XY díky tak vysokému odpisu měla niţší daňovou povinnost.  

Výhodu výše uvedené metody chci ukázat na metodě zrychleného odpisování a 

metodě rovnoměrného odpisování, které jsou uvedeny v Tab. 4.18 a 4.19. Z těchto tabulek je 

moţné zjistit, ţe nejniţší odpis v  prvním roce má rovnoměrná metoda a pak metoda 

zrychleného odpisování.  

Tab. 4.18 Zrychlený daňový odpis tvrdoměru DynaPocket 

Rok  Koeficient 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 3 30 865 30 865 61 730 

2009 4 41 154 72 019 20 576 

2010 4 20 576 92 595 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 
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Tab. 4.19 Metoda rovnoměrného daňového odpisování 

Rok  Sazba 
Roční odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 20 18 519 18 519 74 076 

2009 40 37 038 55 557 37 038 

2010 40 37 038 92 595 0 

Pozn.: Tento výpočet je dle sazeb platného ZDP roku 2010 

Tab. 4.20 ukazuje jakým způsobem společnost XY účtuje a bude účtovat o účetních 

odpisech v jednotlivých letech odpisování, a také vyřazení osobního automobilu z uţívání. 

Účetní odpis společnost XY vypočítala pomocí sazby, kterou si stanovila ve výši 9 % za rok.  

Tab. 4.20 Účtování odpisu a vyřazení tvrdoměru DynaPocket 

Rok Účetní případ 
Zaúčtování Částka 

MD D (v Kč) 

2008 Odpis tvrdoměru DynaPocket 551  082 3 470,- 

2009 Odpis tvrdoměru DynaPocket 551 082 8 340,- 

2010 Odpis tvrdoměru DynaPocket 551 082 8 340,- 

XXX Vyřazení tvrdoměru DynaPocket z uţívání 082 022 92 595,- 

Zdroj: Vlastní 

Rozdíl vyplývající z odlišného účetního a daňového odpisu za rok 2010 je v hodnotě 

9 150 Kč. Vypočtená výše rozdílu sniţuje účetní jednotce daňový základ běţného období a 

také daňovou povinnost. 

4.3.2 Vykázání dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS 

Tvrdoměr DynaPocket zařazuji do dlouhodobého majetku podle IFRS, protoţe přinese 

společnosti v budoucnu ekonomické uţitky. Tvrdoměr lze také spolehlivě ocenit pořizovacími 

náklady a tím splňuje další podmínku pro zařazení do uţívání, kterou stanovují mezinárodní 

standardy finančního výkaznictví. Doba pouţitelnosti majetku je ve společnosti XY stanovena 

na dobu delší neţ jedno období.  

Odpisy v jednotlivých letech jsem počítala pomoci metody zvětšujícího se základu 

(DDB). Výpočty uvádím v Tab. 4.21, výpočty jsou provedeny na základě vzorců (3.4) a (3.5). 

Pořizovací náklady jsou stanoveny v hodnotě 92 595 Kč. Doba pouţitelnosti 

tvrdoměru DynaPocket je odhadnutá na 10 let. Lineární odpisové procento se rovná 20 %. 
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Odpisové procento pro metodu DDB zvolíme jako dvounásobek lineárního procenta tzn., ţe 

se bude rovnat 40 %. 

Tab. 4.21 Metoda zvětšujícího se základu 

Rok  
Roční odpis 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 
Rok  

Roční odpis 

(v Kč) 

Zůstatková cena 

(v Kč) 

2008 37 038 55 557 2013 4 551,00 18 204,00 

2009 11 112 44 445 2014 3 641,00 14 563,00 

2010 8 889 35 556 2015 2 913,00 11 650,00 

2011 7 112 28 444 2016 2 330,00 9 320,00 

2012 5 689 22 755 2017 1 864,00 7 456,00 

Zdroj: Vlastní 

Metoda zvětšujícího se základu má vţdy nějakou část pořizovací ceny majetku 

neodepsanou, tu se pak musí uvést jako součást odpisu v posledním roce. Pro tvrdoměr 

společnosti XY v roce 2017 bude neodepsaná hodnota činit 7 456 Kč. 

Tvrdoměr DynaPocket jsem v průběhu drţení ocenila modelem historické ceny. 

Model historické ceny mi umoţnil ocenit aktivum za rok 2010 tímto způsobem: 

92 595 – (37 038+ 11 112 + 8 889) = 92 595 – 57 039= 35 556,- Kč 

Vypočtená hodnota ocenění aktiva ve výši 35 556 Kč je závislá na původní pořizovací 

ceně a kumulovaných odpisech tvrdoměru. Čím vyšší budou odpisy v jednotlivých letech, tím 

niţší bude hodnota přeceňovaného majetku společnosti XY.  

Do nákladů se dostane za rok 2010 odpis tohoto majetku dle ČÚS ve výši 8 340 Kč 

(dle ZDP bude hodnota odpisu ve výši 17 490 Kč) a podle IFRS ve výši 8 889 Kč.  

4.3.3 Rozdíly mezi odpisem podle ČÚS a IAS/IFRS 

V následující Tab. 4.22 uvádím výši odpisů výše zmíněných dlouhodobých hmotných 

aktiv a rozdíly mezi odpisy za rok 2010 vyplývající z rozdílných standardů, jakými jsou ČÚS 

a IFRS. Tabulka také obsahuje pro porovnání i hodnoty odpisů za rok 2010 podle ZDP.  
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Tab. 4.22 Rozdíly v nákladech za rok 2010 vyplývající z rozdílů ČÚS a IFRS 

  
Odpis dle 

ZDP 

Odpis dle 

ČÚS 

Odpis dle 

IFRS 

Rozdíl ČÚS a 

IFRS 

Hala zalomených hřídelí 12 021 114,- 3 730 691,- 29 845 525,- -26 114 834,- 

VW Passat Limousine 

Business 
304 996,- 91 499,- 109 975,- - 18 476,- 

Tvrdoměr DynaPocket 17 490,- 8 340,- 8 889,- -549,- 

Zdroj: Vlastní 

V Tab. 4.22 je moţné vidět rozdíly v odpisech haly zalomených hřídelí, osobního 

automobilu VW a také tvrdoměru. Tyto rozdíly jsou výsledkem pouţití odlišných standardů. 

Pokud odpisujeme dlouhodobý majetek podle IFRS volíme tu optimální variantu metody 

odpisování s cílem, aby odpis odráţel to, jak jsou společnosti spotřebovány uţitky z majetku 

po dobu jeho pouţitelnosti. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví umoţňují změnit 

metodu odpisování, jestliţe se vyskytnou významné změny v oblasti očekávaného rozloţení 

spotřeby budoucích ekonomických uţitku z těchto aktiv. Účetní odpisy si stanovuje účetní 

jednotka svým odpisovým plánem a přihlíţí k reálnému průběhu reprodukce jednotlivého 

majetku. Účetní odpisy se mohou měnit, přizpůsobovat, ale ne v průběhu jednoho účetního 

období, a to jen pokud se změní podmínky vyuţívání. Vypočtený rozdíl vyplývá především 

z těchto důvodů, ţe: účetní jednotky, které odpisují podle českých účetních standardů, neznají 

nové odpisové metody, které jim umoţňuje česká účetní legislativa. Dalším důvodem je, ţe 

společnosti mají jiţ nějaký stereotyp a nechtějí měnit své zvyklosti. Pokud společnosti 

vyhovuje stanovený způsob účetního dopisování, neprocituje nutnost měnit účetní metodu 

odpisování. Zákon o dani z příjmu neumoţňuje změnu daňové odpisové metody. Metoda, 

která se zvolí na začátku odpisování, musí byt dodrţena po celou dobu ţivotnosti 

dlouhodobého hmotného majetku. Daňové odpisové metody účetní jednotka volí tak, aby do 

nákladů daňově uznatelných dostala co největší část hodnoty odpisovaného majetku. 

Odpisovou metodu tedy společnost volí podle ZDP. Výše daňového odpisu majetku sniţuje 

společnosti základ daně, ze kterého firma vypočítá svou daňovou povinnost. Daňové odpisy 

majetku nezobrazují skutečné vyuţití majetku ve společnosti. Rozdílné hodnoty odpisů, které 

znázorňuje tabulka, vyplývají z odlišných metod odpisování majetku nebo odlišné doby 

pouţitelnosti aktiva v účetní jednotce.  
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4.3.4 Sumarizace rozdílu mezi ČÚS a IFRS 

V dlouhodobém hmotném majetku je spousta významných odlišnosti v úpravě podle 

českých účetních standardů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Těmito rozdíly 

jsou např., ţe české účetní standardy nemají definici aktiva tak jako IFRS, které přímo 

uvádějí, co můţe účetní jednotka povaţovat za aktivum. 

Prvotní uznání dlouhodobých aktiv česká legislativa zakládá na vlastnictví, ale 

mezinárodní účetní standardy dlouhodobá aktiva vystavují ekonomické kontrole, na základě 

které se zjistí, jestli dané dlouhodobé aktivum splňuje podmínky pro uznání, tzn. ţe je 

zohledněn účel, za kterým bylo aktivum pořízeno nebo je drţeno.  

ČÚS poskytují výčet nákladů, které můţe nebo nemůţe firma aktivovat do pořizovací 

ceny aktiva, zato IFRS stanovují pouze obecné podmínky vedlejších pořizovacích nákladů. 

V podstatě je oceňování majetku v momentě pořízení shodné v obou systémech, ale ČÚS na 

rozdíl od IFRS rozsáhleji vymezují náklady zahrnované do pořizovací ceny aktiva.  

Uvedení do uţívání DHM podle české legislativy je moţné aţ po zabezpečení všech 

technických funkcí potřebných k uţívání a splnění všech povinností stanovených právními 

předpisy jako stavebními, ekologickými, poţárními atd. Podle IFRS momentem pro zařazení 

majetku do uţívání je okamţik, kdy aktivum splňuje všechny ekonomické podmínky, tzn. je 

k dispozici a jsou vytvořeny veškeré podmínky pro jeho pouţití. 

Úprava podle IFRS preferuje pouţít metodu komponentního odpisování, u majetku se 

odpisuje pouze tzv. odepisovatelná částka. To znamená, ţe majetek je odpisován pouze do 

výše zbytkové hodnoty, která se pravidelně ke konci účetního období prověřuje. Odpisování 

nelze přerušit. Česká právní úprava povoluje metodu komponentního odpisování, ale 

neuvaţuje se zbytkovou hodnotou při vyřazení majetku z uţívání.  

České účetní standardy neumoţňují přeceňovat dlouhodobý hmotný majetek směrem 

nahoru, umoţňují pouze zachytit sníţení účetní hodnoty majetku prostřednictvím opravných 

poloţek k majetku. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví přeceňování majetku na 

reálnou hodnotu v průběhu doby ţivotnosti majetku nebo ponechat v pořizovací ceně sníţené 

o oprávky a případné ztráty ze sníţení hodnoty podle IAS 36. 

Dle IFRS dochází k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, jestliţe se jiţ 

neočekává, ţe dané aktivum přinese společnosti nějaký ekonomický uţitek. Při vyřazení je 

čistá částka výsledku zachycená jako zisk nebo ztráta běţného období. Zatímco ČÚS při 

vyřazení vykazují zůstatkovou cenu vyřazovaného majetku na příslušný účet v návaznosti na 
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důvody, které vedou k vyřazení. Pokud vznikne při vyřazení nějaký výnos, je vykázán jako 

výnos běţného období. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na srovnání českých účetních standardů 

s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví v oblasti dlouhodobého hmotného 

majetku. Srovnání je prováděno na praktických příkladech výše zmíněné společnosti a jejího 

dlouhodobého hmotného majetku. Cílem bylo nejdříve charakterizovat dlouhodobý hmotný 

majetek podle ČÚS a IAS/IFRS. Následně jsem tyto standardy aplikovala na společnosti XY 

a porovnávala rozdíly vyplývající ze standardu č. 013 a IAS – 16 Pozemky, budovy, zařízení.  

V teoretické části popisuji české účetní standardy a Mezinárodní standardy finančního 

výkaznictví v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Charakterizuji DHM, jeho zařazení 

do uţívání, metodiku odpisování a vyřazení podle ČÚS. V části týkající se Mezinárodních 

standardů jsem nejprve popisovala co je to aktivum, a následně jsem se zabývala jen IAS 16 – 

Pozemky, budovy a zařízení, který se týká dlouhodobého hmotného majetku. V praktické 

části bylo mým cílem porovnat na praktických příkladech DHM společnosti XY podle 

českých účetních standardů a také podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 

Dlouhodobý hmotný majetek podle ČÚS jsem zařazovala do uţívání, vyřazovala z evidence, 

účetně odpisovala způsobem, který si určila účetní jednotka XY zvolila ve svém odpisovém 

plánu a také ukazovala způsoby daňového odpisování, které si společnost XY mohla zvolit 

podle ZDP. Protoţe firma XY většinou odepisuje zrychleně v oblasti IFRS jsem všechny 

odpisy počítala zrychlenými metodami např. metodou DDB nebo výkonovou metodou, která 

závisí na výkonu daného DHM. Nakonec praktické části jsem hledala rozdíly, vzplávající 

z odlišnosti ČÚS č. 013 a IAS - 16.  

Bakalářská práce umoţňuje bliţší pohled na dlouhodobý hmotný majetek v ČÚS 

č. 013 a v IAS - 16. Zjistila jsem, ţe ČÚS se stále přibliţují Mezinárodním standardům např. 

v oblasti odpisů, kde česká legislativa jiţ umoţňuje odpisovat komponentně nebo také 

pouţívat zbytkovou hodnotu. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví věrněji a 

pravdivěji vykazují stav a opotřebení majetku v průběhu jeho ţivotnosti. Účetní jednotky, 

které účtující podle ČÚS jsou ve velké míře ovlivňovány především neznalosti nových 

účetních metod převzatých z IFRS. Účetní jednotky preferují především tradiční metody 

účetního odpisování, které jim vyhovují. Vzhledem k povinnosti účetních jednotek věrně a 

poctivě vykazovat účetnictví, a vzhledem k stále rostoucímu vlivu harmonizace doporučuji 

vyuţívat společnostem nové odpisové metody převzaté z mezinárodních standardů.  
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Seznam zkratek 

aj.   a jiné 

atd.   a tak dále 

č.   číslo 

D   dál 

DDB   Metoda zvětšujícího se základu 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EU   Evropská unie 

ha   hektar 

IAS   Mezinárodní účetní standardy 

IASB   Rada pro mezinárodní účetní standardy 

IASCF   Nadace Výrobu pro mezinárodní účetní standardy 

IFRIC   Výbor pro interpretaci mezinárodního účetního výkaznictví 

IFRS   Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

Kč   Koruna česká 

km/h   kilometry na hodinu 

kol.   kolektiv 

m
2   

metr čtvereční 

MD   Má Dáti 

např.   například 

písm.   písmeno 

pozn.   poznámka 

SAC   Poradní sbor 

Sb.   sbírky 

SYD   Metoda sumace čísel 

tab.   tabulka 

tj.   to je 

tzn.   to, znamená 

tzv.   takzvaná  

USA   Spojené státy americké 

US GAAP   Americké všeobecně uznávané účetní předpisy 

VW   Volkswagen 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1  Způsoby zaúčtovaní pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Tab. 2.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní reţii 

Účetní operace MD D Kč 

1. Spotřeba energie na výrobu DHM 501 112 500,- 

2. Aktivace majetku ve výši skutečných vlastních nákladů 042 624 500,- 

3. Uvedení do uţívání 022 042 500,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku úplatně 

Účetní operace MD D Kč 

1. Uhrazená záloha dodavateli 052 221 50,- 

2. Faktura dodavatele:     

     a) celkový závazek 042 321 150,- 

     b)zúčtovaní zálohy 321 052 50,- 

     c) úhrada zbytku faktury 321 221 100,- 

3. Vedlejší externí náklady 042 321 4,- 

4. Úhrada vedlejších externích nákladů 321 221 4,- 

5. Mzdové náklady 521 221 6,- 

6. Aktivace interních nákladů 042 624 6,- 

7. Uvedení do uţívání  022 042 160,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku dodatečným vkladem podnikatelé 

Účetní operace MD D Kč 

1. Podnikatel vloţil DHM dodatečně do podnikání 022 491 600,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku darováním 

Účetní operace MD D Kč 

1. Majetek získaný darováním 042 413 400,- 

2. Uvedení majetku do uţívání 022 042 400,- 

Zdroj: Vlastní 

 



 

 

Tab. 2.5 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s nedosahujícím oceněním 

Účetní operace MD D Kč 

1. Faktura dodavatele za nákup DHM 042 321 50,- 

2. Úhrada faktury dodavateli z BÚ 321 221 50,- 

3. Zaraţení do uţívání  022 042 50,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.6 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku koupí 

Účetní operace MD D Kč 

1. Faktura dodavatele za nákup DHM 111 321 50,- 

2. Úhrada faktury dodavateli z BÚ 321 221 50,- 

3. Dlouhodobý hmotný majetek převedený na sklad 

materiálů 
112 111 50,- 

4. Vydání majetku do uţívání 501 112 50,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.7 Pořízení majetku formou finančního leasingu s následnou koupí 

Účetní operace MD D 

1. První vyšší splátka 381 321 

2. Běţná splátka  518 321 

3. Úhrada splátek z BÚ 321 221 

4. Kupní cena  042 321 

5. Proúčtování postupného rozpuštění vyšší splátky do nákladů 518 381 

6. Zařazení do uţívání  022 042 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  Způsoby účtování vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Tab. 2.8 Vyřazení likvidací dlouhodobého majetku z evidence částečně odepsaného 

Účetní operace MD D Kč 

1. Doúčtování zůstatkové ceny vyřazovaného stroje 551 082 100,- 

2. Vyřazení stroje z evidence 082 022 800,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.9 Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence kvůli prodeji 

Účetní operace MD D Kč 

1. Faktura za prodej stroje 311 641 200,- 

2. Doúčtování zůstatkové ceny vyřazovaného stroje 541 082 100,- 

3. Vyřazení stroje z evidence 082 022 800,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.10 Vyřazení dlouhodobého neodepisovaného majetku z evidence kvůli prodeji 

Účetní operace MD D Kč 

1. Faktura za prodej pozemků 311 641 400,- 

2. Vyřazení pozemku z evidence 541 031 900,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.11 Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence z důvodu darování 

Účetní operace MD D Kč 

1. Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku 543 082 600,- 

2. DPH na výstupu podle dokladu 543 343 120,- 

3. Vyřazení z evidence 082 022 1000,- 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 2.12 Vyřazení dlouhodobého majetku do osobního uţívání z podnikání 

Účetní operace MD D Kč 

1. Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku 491 082 200,- 

2. DPH na výstupu podle dokladu 491 343 40,- 

3. Vyřazení z evidence 082 022 400,- 

Zdroj: Vlastní 



 

 

Příloha č. 3 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 

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

Číslo Název 

001 Účty a zásady účtování na účtech 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

003 Odloţená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné poloţky 

006 Kursové rozdíly 

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytku zásob 

008 Operace s cennými papíry a podíly 

009 Deriváty 

010 Zrušen 

011 Operace s podnikem 

012 Změny vlastního kapitálu 

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

014 Dlouhodobý finanční majetek 

015 Zásoby 

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidace 

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 

022 
Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné 

osoby 

023 Přehled o peněţních tocích 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/zakony/ceske-ucetni-standardy-pro-podnikatele/cele-zneni/ 


