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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na vymezení rozdílů ve vykazování dlouhodobého 

majetku dle české účetní legislativy a dle amerických US GAAP. Tyto rozdíly jsou 

specifikovány na účetních výkazech společnosti ABB s. r. o. za rok 2011. V první části 

jsou uvedena teoretická východiska související s danou problematikou. Druhá část se 

zabývá rozdíly ve vykazování dlouhodobého majetku společností ABB s. r. o. 
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on deals with differences in presentation of fixed assets 

under the Czech Accounting Law and under US GAAP in company ABB s.r.o. These 

differences are defined in detail in the financial statements of the company ABB s. r. o. 

in 2011. The first part is shown theoretical background related to this issue. The second 

part deals differences in presentation fixed assets in company ABB s. r. o. 
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Úvod 

Spolu s  vývojem světové ekonomiky nabývá mezinárodní integrace globálních rozměrů 

a vzniká tak poptávka po sblížení účetních systémů. Proto je realizováno sjednocování 

dvou významných účetních systémů, kterými jsou mezinárodní účetní standardy (IFRS) 

s americkými účetními standardy US GAAP. 

Mezinárodní účetní standardy jsou vzhledem ke svému celosvětovému pojetí velmi 

rozšířené a mají tak podstatný vliv i na vývoj české účetní legislativy. Některé účetní 

principy jsou již v české účetní legislativě zakotveny, ale do budoucna se dá 

předpokládat jejich další přejímaní a vzájemná konvergence. Americké účetní standardy 

US GAAP jsou postaveny na obdobných způsobech jako IFRS, proto je ve většině 

případů postup vykazování stejný nebo velmi podobný. 

Většina podniků se sídlem na území České republiky vykazuje především dle české 

účetní legislativy, ale je třeba zmínit, že v České republice také působí mnoho 

evropských společností, které vykazují dle již zmíněných mezinárodních účetních 

standardů. 

Cílem práce je zachytit odlišnosti ve vykazování dlouhodobého hmotného majetku 

podle českých účetních předpisů a dle amerických účetních standardů US GAAP, 

v rámci společnosti ABB s. r. o.  

Práce je zaměřena na problematiku spojenou s rozdíly mezi účtováním dle amerických 

účetních standardů US GAAP a českou účetní legislativou v oblasti dlouhodobého 

majetku a je rozdělená do tří kapitol. První část je zaměřena na úpravu dlouhodobého 

majetku v českém účetnictví. Ve druhé kapitole je vysvětlena problematika spojená 

s účtováním dlouhodobého majetku v americké účetní legislativě. V poslední části je 

provedena analýza dlouhodobého majetku společnosti ABB s. r. o. za rok 2011, a to se 

zaměřením na dlouhodobý hmotný majetek a rozdíly v jeho vykazování.  

Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky a velkému množství dlouhodobého hmotného 

majetku vlastněného společnosti ABB s. r. o., je tato práce zaměřená pouze na vybraný 

majetek. 
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1 DLOUHODOBÝ MAJETEK PODLE ČESKÉ ÚČETNÍ 

LEGISLATIVY 

1.1 Právní úprava účetnictví v České republice 

V České republice je účetnictví upraveno soustavou předpisů na úrovni zákonů a 

právních norem. Tyto právní normy a zákony navazují na jiné věcné právní předpisy a 

zákony. Účetní systém v České republice se řídí převážně zákonem č. 563/1991 o 

účetnictví v platném znění (dále jen zákon o účetnictví) a v některých aspektech se 

uplatňuje také zákon č. 513/1991 Sb., avšak je nutné zmínit, že zákon č. 513/1991 Sb. 

v platném znění je nadřazen zákonu o účetnictví. Na tyto dva základní pilíře navazuje 

mnoho dalších zákonů a norem, které představují věcný základ pro účetnictví. Jedná se 

např. o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 591 1992 Sb., o cenných 

papírech, zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový a další. Mezi prováděcí předpisy 

k účetnictví patří především vyhlášky vydávané Ministerstvem financí, které upravuje 

některá ustanovení účetnictví pro různé typy účetních jednotek.1  

1.1.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Základním předpisem, který upravuje účetnictví v České republice je zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví stanovuje, v souladu s právem Evropské unie, 

rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Účetnictví je 

upraveno formou směrnic, resp. nařízení EU. Zákon o účetnictví platí pro všechny 

účetní jednotky, které mají povinnost vést účetnictví s ohledem na různá specifika 

jednotlivých skupin účetních jednotek. Předpoklady a zásady pro vedení účetnictví dle 

zákona o účetnictví jsou především kvalitativní požadavky a věrný a poctivý obraz 

vykazovaných informací.  Zákon umožňuje účetním jednotkám možnost vedení 

účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. Na rozdíl od vedení 

účetnictví v plném rozsahu, umožňuje účetním jednotkám, které vedou účetnictví 

pomocí zjednodušeného rozsahu, jednodušší systém účtování a nabízí řadu úlev. Účetní 

principy jsou v obou zmíněných případech totožné.2 

_________________________________ 
1 RYNEŠ, P. 2012. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2012.ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-714-0. 
2 SKÁLOVÁ, J. a kol. 2013. Podvojné účetnictví 2013. GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-
4633-3 
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1.1.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb. 
Vyhláška č. 500/200 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

rozpracovává některá ustanovení zákona o účetnictví do podrobnější úpravy. Vyhláška 

č. 500/2002 Sb. stanovuje zejména: 

- rozsah a jednotlivé části individuální a konsolidované účetní závěrky pro  

    podnikatele, 

- vymezení obsahu některých položek individuálních účetních závěrek a formát 

  jednotlivých účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní    

  závěrky, 

- směrnou účtovou osnovu, 

           - konsolidovanou účetní závěrku.3 

1.1.3 České účetní standardy 

Cílem účetních standardů je stanovit pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícím v soustavě podvojného účetnictví základní postupy účtování, za účelem 

docílení souladu při používání účetních metod různými účetními jednotkami. Celkem 

existuje 23 účetních standardů, které jsou neustále novelizovány.  

Postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku stanovuje účetní 

standard č. 013. V Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 jsou vymezeny: 

1. cíle tohoto standardu, ve kterých je charakterizován dlouhodobý nehmotný a 

    hmotný majetek, 

2. obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

3. oceňování dlouhodobého a nehmotného majetku, 

4. odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

5. postup účtování, kterým se musí účetní jednotka řídit, 

6. analytické a podrozvahové účty.4 

_________________________________ 
3 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů 
4 
Český účetní standard pro podnikatele č. 013 : Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek [online]. 2013 

[citováno 2011-04-17]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/013.aspx 
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1.2 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je majetek podniku, který má dobu použitelnosti delší, než jeden 

rok. Nespotřebovává se najednou, ale pouze se opotřebovává. Podnik jej využívá 

k provozování své činnosti nebo k finančním investicím. 

Dlouhodobý majetek se dělí na: 

               - dlouhodobý nehmotný majetek, 

               - dlouhodobý hmotný majetek, 

               - dlouhodobý finanční majetek.5 

 

1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek  

O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtových skupinách 02 dlouhodobý 

hmotný majetek odpisovaný a 03 dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný.  

Charakteristickými rysy dlouhodobého hmotného majetku jsou: 

- fyzická podstata, 

- doba užívání musí být delší než jeden rok, 

- dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví účetní jednotka sama,  

              s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého  

              zobrazení.6 

Dlouhodobý hmotný majetek však nemusí vyhovovat výše uvedeným znakům, proto 

některý hmotný majetek se do této skupiny zařazuje vždy, a to bez ohledu na výši svého 

ocenění či doby použitelnosti. 

 

_________________________________ 
5 SKÁLOVÁ, J. a kol. 2013. Podvojné účetnictví 2013. GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-
4633-3 
6 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 



 

 

14 

 

Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku podle §7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří 

následující položky: 

a) Pozemky 

   Aby mohl být pozemek zařazen do dlouhodobého hmotného majetku, nesmí být   

   pořízen  za účelem dalšího prodeje. Cenu pořízení podnik nezohledňuje.  

 

b) Stavby 

    U staveb podnik nehledí na výši ocenění a ani na dobu použitelnosti. Za stavby se  

    považují zejména: 

- stavby a budovy, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další  

  stavební díla podle zvláštních právních předpisů, 

- otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, 

- technické rekultivace, 

- byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvl. Právního 

  předpisu. 

 

c) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

    Zařazení majetku do této kategorie je vázáno dobou použitelnosti delší než 1 rok.  

    Výši ocenění stanovuje účetní jednotka na základě splnění povinností stanovených  

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

    zákona o účetnictví.   

     

    Do kategorie samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí se řadí: 

- předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění, 

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí s technicko-ekonomickým  

  určením.  
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d) Pěstitelské celky trvalých porostů za které jsou považovány: 

  - ovocné stromy a keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 

              hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar 

- trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.7 

 

e) Dospělá zvířata a jejich skupiny 

    Do této skupiny jsou zařazeny dospělá zvířata a jejich skupiny. Doba použití musí 

    přesahovat jeden rok, dle povinností stanovených zákonem. Pokud nejsou dospělá  

    zvířata a  jejich skupiny vykazovány jako dlouhodobý majetek, účtuje se o nich jako  

    o zásobách. 

 

f) Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

    Při účtování jiného dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka nesleduje  

    ocenění majetku. Do jiného dlouhodobého majetku patří: 

- umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky,     

  předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci (případně jejich soubory)  

  stanovené zvláštními právními předpisy, 

- ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí, koupené nebo nabyté vkladem  

              (za předpokladu splnění určitých podmínek). 

g) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

    Do této kategorie dlouhodobého majetku, podnik zařazuje pořizovaný dlouhodobý  

    hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.8 

 

 

 

_________________________________ 

7 RYNEŠ, P. 2012. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2012.ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-714-0. 
8 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
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1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

O dlouhodobém nehmotném majetku se účtuje v účtové skupině 01 a jeho 

charakteristickými rysy jsou: 

            - nehmotná podstata, 

            - doba užívání delší než 1 rok,  

            - výše ocenění, které si stanovuje účetní jednotka ve své vnitropodnikové 

              směrnici.9 

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek dle §6  vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří: 

a) Zřizovací výdaje 

    Za  zřizovací výdaje  se  považuje  souhrn  výdajů  vynaložených  na  založení účetní  

    jednotky do okamžiku jejího vzniku, a to zejména soudní a správní poplatky, odměny  

    za  zprostředkování a  poradenské služby a nájemné. Odpisování  zřizovacích  výdajů 

    probíhá maximálně 5 let. Mezi zřizovací výdaje  nepatří výdaje na pořízení majetku a     

    zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo  

    družstva. 

b) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

    Do kategorie  nehmotného  výzkumu a vývoje se  řadí výsledky úspěšně provedených  

    prací,  které  nejsou  předmětem  průmyslových  a  jiných  ocenitelných  práv  a   jsou  

    vytvořeny  vlastní  činností za účelem obchodování, nebo nabyté od jiných osob. 

c) Software 

Zachycování software resp. programového vybavení probíhá za předpokladu, že není 

součástí nabytého hardware a jeho ocenění, nebo v případě, že byl vytvořen vlastní 

činností.10 

 

_________________________________ 
9 PRUDKÝ, Pavel a LOŠŤÁK Milan. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad 
změn. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-596-2. 
10 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
 



 

 

17 

 

 d) Ocenitelná práva 

  Účtují se zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní  

  tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů, pokud byly vytvořeny  

  vlastní činností za účelem obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob.11 

 

e) Goodwill 

  Goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části ve  

  smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním  

  majetku a závazků v rámci přeměn společností a souhrnem jeho individuálně  

  přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky.12 

 

f) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

  Na tento účet se zachycují nehmotná aktiva, která nelze zařadit na výše uvedené účty.   

  Od 5. 10. 2005 (při vstupu v účinnost vyhlášky č. 379/2005 Sb., kterou se mění  

  vyhláška č. 500/2002 Sb.) se na tento účet účtují také emisní povolenky a  

  preferenční limity. 13 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
11 DANARIONLINE. Nehmotný majetek v současném účetnictví a daních z příjmů - 1. Část., [online]. 
2007 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z: <http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2412v3177-
nehmotny-majetek-v-soucasnem-ucetnictvi-a-danich-z-prijmu-1-cast/> 
12 PRUDKÝ, Pavel a LOŠŤÁK Milan. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad 
změn. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-596-2. 
13 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
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1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek 
Do kategorie dlouhodobého finančního majetku se zařazují aktiva, u kterých podnik 

předpokládá, že doba držby, realizace nebo splatnosti je přesahující dobu delší než 12 

měsíců. O dlouhodobém finančním majetku se účtuje v účtové skupině 06.14 

Do kategorie dlouhodobého finančního majetku dle § 8 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří: 

- podíly v ovládaných a řízených osobách, 

- podíly účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

- ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 

- půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod   

  podstatným vlivem, 

- jiný dlouhodobý finanční majetek (ostatní půjčky a úvěry), 

- pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.15 

1.3 Oceňování dlouhodobého majetku 

Účetní jednotky jsou povinny oceňovat majetek způsobem stanoveným zákonem o 

účetnictví. Podniky oceňují dlouhodobý majetek: 

          a) při pořízení,  

          b) k rozvahovému dni, 

          c) ke dni otevření účetních knih u zanikajícího resp. nástupnického podniku. 

 

Oceňování dlouhodobého majetku se řídí dle §25 zákona o účetnictví, který definuje 

tyto oceňovací základny: 

         a) pořizovací cena, 

         b) reprodukční pořizovací cena, 

         c) vlastními náklady, 

         d) historická cena.16 

_________________________________ 

14 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
15 
Český účetní standard pro podnikatele č. 013 : Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  

16 SKÁLOVÁ, J. a kol. 2013. Podvojné účetnictví 2013. GRADA, 2013. 218 s. ISBN 978-80-247-4633-3 
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a) Pořizovací cena 

Účetní jednotka využívá pořizovací cenu v případě, kdy byl majetek pořízen za 

úplatu. Do pořizovací ceny se zahrnuje cena pořízení a vynaložené náklady 

související s jeho pořízením (v souladu s účetními metodami). Ocenění 

dlouhodobého a nehmotného majetku se sníží o dotaci na pořízení majetku a o 

dotaci na úhradu úroků zahrnutých do ocenění majetku. V případě nabytí se ocenění 

jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odepisovaného dlouhodobého 

hmotného majetku zvyšuje o technické zhodnocení. Pořizovací cenou se ocení také 

dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou, avšak musejí být ve 

smlouvě sjednány. Do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku a 

dlouhodobého nehmotného majetku nelze zahrnout výdaje na opravy a údržbu, 

kurzové rozdíly apod. 17 

 

b) Reprodukční pořizovací cena 

Touto cenou se rozumí cena, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy 

se o něm účtuje. Dle zákona jsou vymezeny případy, u nichž lze tuto cenu použít, 

jedná se o: 

- majetek nabytý bez úplaty (např. přijaté dary, přebytky zjištěné při  

  inventarizaci apod.), 

- majetek vytvořený vlastní činností, pokud jeho vlastní náklady nelze zjistit. 

 

c) Vlastní náklady 

Tento způsob oceňování se používá, je-li dlouhodobý hmotný majetek vytvořen 

vlastní činností. Do vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré přímé náklady, ale také 

nepřímé náklady související s vytvářeným dlouhodobým hmotným majetkem, tzv. 

výrobní (provozní) režie, ale také i režijní náklady administrativní povahy, pokud 

mohou být vztaženy přímo k danému aktivu.18 

 

_________________________________ 
17 ŠTOHL, P. Maturitní okruhy účetnictví 2009. ŠTOHL, 235 s. ISBN 978-80-87237-09-0 
18 BŘEZOVJÁKOVÁ A.. Oceňování majetku [online]. 2008 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 
<http://www.svetucetnictvi.cz/aktualne/ocenovani-majetku> 
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historická cena 

K ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v okamžiku jeho nabytí 

užívá podnik historickou cenu. Historická cena představuje hodnotu majetku v době, 

kdy byl majetek pořízen. Znamená to, že majetek je oceněn v peněžních částkách, 

které byli na jeho získání vynaloženy v době pořízení. Ocenění historickou cenou 

vyžaduje evidenci dlouhodobého majetku v individuálních pořizovacích cenách 

nebo v individuálních vlastních nákladech. Oceňuje se i jeho úbytek.  

1.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek se v důsledku používání fyzicky a morálně opotřebovává a 

důsledkem toho, je třeba toto opotřebení v účetnictví vyjádřit. Příklad morálního 

opotřebení majetku lze uvést neustálé zastarávání nebo vytvoření výkonnějších a 

kvalitnějších zařízení téhož druhu. V případě odpisů dochází k rozdílným požadavkům 

ze strany účetnictví a daňového řádu. V praxi dochází k používání dvou druhů odpisů a 

to účetních a daňových odpisů.19 

1.4.1 Účetní odpisy 

Povinnost účetních jednotek odpisovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

účetními odpisy vyplívá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní odpisy mají 

odpovídat skutečnému opotřebení majetku, tzn., že se přihlíží k opotřebení v daných 

podmínkách, ve kterých se podnikatelský subjekt nachází. Způsob výpočtu je 

v pravomoci podniku, a to například dle předpokládané doby použitelnosti majetku, 

vztahu k výkonu (např. u dopravních prostředků) aj. Odpisování se týká výhradně 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podnik si sestaví odpisový plán, ve 

kterém uvede metody pro výpočet účetních odpisů, ty lze shrnout do tří základních 

metod, kterými jsou:  

- metoda časová,  

- metoda výkonová.  

- metoda komponentního odpisování.20 

_________________________________ 
19 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
20 ŠTOHL, P. Maturitní okruhy účetnictví 2009. ŠTOHL, 2009. ISBN 978-80-87237-09-0 
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Časové metody odpisování 

Užití časových odpisů vychází z doby použitelnosti majetku. Tuto dobu je třeba 

odhadnout, jelikož závisí nejen na technických parametrech, ale i na finanční politice 

podniku (nahrazení daného aktiva novým). Výhodou časových odpisů je jejich výpočet 

s přesností na dny, častěji se počítají na kalendářní měsíce. Odpisy se počítají 

z pořizovací ceny, která představuje odpisovou základnu. Metody časových odpisů se 

dělí na: 

 - lineární (rovnoměrné), 

           - zrychlené (degresivní), 

 - zpomalené (progresivní).21 

 

a) Rovnoměrné účetní odpisy 

Používají se u majetku, k jehož opotřebování dochází rovnoměrně po celou dobu 

užívání. 

Odpis =  
������í		
��

���	�����á�í
 

 

b) Zrychlené účetní odpisy 

Metoda zrychlených účetních odpisů se doporučuje u majetku, který morálně zastarává, 

a to především v prvních letech odpisování. V případě, že podnik uplatní zrychlené 

účetní odpisy, je vždy v následujícím roce odpisování odepsána nižší část hodnoty 

majetku, než v roce předcházejícím. V českém prostředí se v současnosti nejvíce 

využívá metoda DDB, která vychází z konstantního procenta odpisování a klesajícího 

základu. Výpočet zrychlených účetních odpisů pomocí metody DDB je následující: 

Odpis = zůstatková cena * %DDB. 22 

kde: 

            %DDB = 
���%

�č
�	�
�	�����á�í	���
���
 * 2 

____________________________ 
21 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualizované vydání Praha: Polygon, 
2012. ISBN 978-80-7273-169-5 
22 VALOUCH, P.: Účetní a daňové odpisy 2008. Praha: Grada. 2008. 142s. ISBN 978-80-247-2558-1 
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c) zpomalené účetní odpisy 

Metodu zpomalených účetních odpisů je vhodné využít v situaci, kdy bude zřejmé, že 

majetek bude ztrácet hodnotu především až na konci. Podnik očekává, že v prvních 

letech používání bude opotřebování minimální. Zpomalený odpis dlouhodobého 

hmotného majetku je stanoven podle vztahu: 

 Odpis = 
�	∗	������í		
��	∗	��	�����á�í

���	�����á�í	(���	�����á�í	�	�)
. 23 

 

Výkonové metody odpisování 

Výkonové metody odpisování se užívají u majetku, u kterého je míra opotřebování 

závislá na míře využití majetku. Výkonové metody odpisování se odvozují 

z kalkulovaného množství jednotek, které podle předpokladů podnik získá 

prostřednictvím daného majetku. Odhaduje se množství výkonů, které lze při užívání 

odpisovaného majetku vyrobit. 

 

1.4.2 Daňové odpisy 

Pro výpočet daňových odpisů se používá výhradně zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. V tomto zákoně jsou stanovena nejen pravidla pro výpočet odpisů, které si 

může plátce daně uplatnit jako daňově uznatelný náklad, ale také odpisové skupiny, do 

kterých je povinen poplatník daně zařadit odepisovaný majetek. Dlouhodobý majetek 

odepisuje výhradně ten, kdo má vlastnické právo. 

V prvním roce odpisování je účetní jednotka povinna zařadit hmotný majetek do jedné 

z odpisových skupin, kterou po celou dobu odpisování ji nelze změnit. Celková suma 

odpisů uplatněných za počet let odepisování, nesmí přesáhnout hodnotu majetku 

vyjádřenou vstupní cenou, případně technickým zhodnocením. 24 

_________________________________ 
23 VALOUCH, P.: Účetní a daňové odpisy 2008. Praha: Grada. 2008. 142s. ISBN 978-80-247-2558-1 
24 SKÁLOVÁ, J. a kol. 2013. Podvojné účetnictví 2013. GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-
4633-3 
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Tabulka č. 1: Odpisové skupiny s maximální sazbou odpisování  (Zdroj: §30 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění) 

odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

V rámci daňového odpisování dlouhodobého hmotného majetku má účetní jednotka 

možnost si stanovit jednu ze dvou metod, kterými jsou odpisy rovnoměrné, nebo 

zrychlené. 

 

Rovnoměrné odpisování 

Metoda rovnoměrného odpisování je zakotveno v § 31 zákona o daních příjmů a je 

považováno za základní metodu odpisování. Tato metoda spočívá v tom, že podnik 

předpokládá rovnoměrné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku. Výše odpisů 

v jednotlivých zdaňovacích období se stanoví následujícím způsobem: 

Rovnoměrné odpisy = 	
������í		
��	∗	�č�í	�����á	�� ��	�	�ří���š�é�	�	
	�����á�í

���
 

 

V případě, že podnikatelský subjekt zvolí rovnoměrné daňové odpisy ze zvýšené 

vstupní ceny, znamená to, že pro účely daňových odpisů se touto cenou rozumí 

pořizovací cena zvýšená o technické zhodnocení. Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní 

ceny probíhá následovně: 

 Rovnoměrné odpisy ze zvýšené vstupní ceny = 
$�ýš
�á	������í		
��	∗	&

���
 

kde: 

 x … roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. 
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Tabulka č. 2: koeficienty pro rovnoměrné odpisování (Zdroj: §31 zákona č. 568/1992 Sb., o 

daních z příjmů v platném znění) 

Koeficienty pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová 

skupina 

sazba v prvním 

roce odpisování 

sazba pro další 

roky odpisování 

sazba pro 

zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Zrychlené odpisování 

Druhou možností odpisování dlouhodobého hmotného majetku jsou zrychlené daňové 

odpisy. Na rozdíl od rovnoměrných daňových odpisů umožňují odepsat v prvních letech 

odpisování vyšší částku. Postup při výpočtu zrychlených odpisů je následující: 

- v prvním roce odpisování: 

       Odpis = 
������í		
��

�
'�	�
��	��	 �(	)�
�é	�����á�í
 

 

- v dalších letech odpisování: 

       Odpis = 
�	∗	 ů������á		
��

��	+	�
 

kde: 

 k2 … koeficient pro zrychlené odpisování v následujících letech, 

 N … počet let, po které byl majetek odpisován. 
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Zvýšená vstupní cena u zrychlených daňových odpisů je rovna stejně jako u 

rovnoměrných daňových odpisů ceně pořízení navýšené o technické zhodnocení. 

- v prvním roce odpisování: 

Odpis  = 
�	∗	 �ýš
�á	 ů�����á		
��

,-
. 

kde: 

          k3 … koeficient zrychleného odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu. 

- v následujících letech odpisování: 

Odpis = 
�	∗	./ýš01á	.ů234356/á	7014

8-	+	1
 

 K3 … koeficient zrychleného odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu, 

 N … počet let, kdy bylo již odepisováno ze zvýšené zůstatkové ceny 

Tabulka č. 3: koeficienty pro zrychlené odpisování (Zdroj: §32 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z 

příjmů v platném znění) 

Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zrychlené daňové odpisy se dle zákona o daních z příjmů stejně jako rovnoměrné 

daňové odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru.25 

 

 

_________________________________ 
25 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 
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2 HARMONIZACE Ú ČETNICTVÍ V USA  

V současné době existuje po celém světě několik významných účetních systému. Mezi 

nejdůležitější z nich patří především mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

(IFRS) a americké obecně přijímané účetní zásady US GAAP. Oba dva zmíněné účetní 

systémy mají významnou roli pro celosvětovou harmonizaci účetnictví. V případě 

amerických US GAAP je to dáno především vlivem USA na celosvětový hospodářský 

vývoj.  

 

Vzhledem k tomu, že na globální úrovni dochází k poptávce po uceleném jednotném 

světovém účetnictví, vzniká snaha o konvergenci amerických US GAAP a IFRS. I přes 

určité odlišnosti, jsou oba účetní systémy založeny na podobných principech a 

požadavcích, proto neexistují žádné zásadní rozpory ve srovnatelnosti a je možná jejich 

konvergence.  

 

V roce 2006 došlo k podepsání dohody o konvergenci  IFRS A US GAAP. Cílem bylo 

odstranit všechny podstatné rozdíly a poté vytvářet standardy společně.  Při 

sjednocování amerických US GAAP a mezinárodních účetních standardů (IFRS) 

dochází k přejímání některých částí účetních standardů, ke zkrácení původních znění, 

nebo se například odstraňují podstatné rozdíly mezi nimi. I přes to, že mají oba účetní 

systémy mnoho společných prvků, bude tento proces sbližování trvat dlouho. 

 

Důležitým rozdílem mezi těmito dvěma zmíněnými účetními systémy je fakt, že IFRS 

se aplikuje na všechny ziskově orientované podnikatelské subjekty, jak v soukromém, 

tak i veřejném sektoru, avšak americký účetní systém se dělí na tři skupiny.  První 

skupinou jsou podnikatelské a neziskové jednotky v soukromém nevládním sektoru, 

které podléhají Radě pro účetní standardy (FASB).  Druhou skupinou jsou účetní 

jednotky veřejného sektoru, do kterých spadají např. státní a místní vlády, fakulty 

veřejných univerzit, ty se řídí dle rady pro vládní účetní standardy (GASB). Poslední 

skupinou je účetnictví a výkaznictví jednotek federální vlády, které se řídí poradním 

výborem vlády pro účetní standardy (FASAB).26 

_________________________________ 
26 JÍLEK, Josef a SVOBODOVÁ Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
2013, Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.  
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2.1 Standardy US GAAP 

Americký účetní systém se řadí do anglosaských účetních systémů.  Je to nejstarší 

ucelený účetní systém a jeho vývoj probíhá již od 20. let minulého století, jako reakce 

na světovou hospodářskou krizi, a to především kvůli tomu, aby se zabránilo jejímu 

opakování. Díky své propracovanosti odpovídá potřebám rozvinuté ekonomiky a jsou 

v mnoha směrech vzorem pro ostatní účetní systémy.  

 

V USA existuje již od roku 1934 velmi silná Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), 

která má zákonnou pravomoc stanovovat účetní standardy pro veřejně obchodovatelné 

společnosti. Komise pro cenné papíry a burzy vyžaduje, aby veřejně obchodované 

společnosti účtovaly a vykazovaly podle US GAAP. Tímto opatřením se Komise pro 

cenné papíry a burzy snaží výrazně omezit způsoby obcházení obecných zásad a 

pravidel.  

 

Složitost a podrobnost US GAAP  není samoúčelná. Obsahují přesná pravidla a návody, 

jak obecné zásady účetnictví v praxi interpretovat a aplikovat. Tento striktní postup 

zaručuje předcházení kolizím a podvodům s interpretací účetních principů. Ve většině 

případech totiž dochází k záměrnému zkreslování informací, což je negativním jevem 

ve správně fungujícím ekonomickém systému. 27 

 

Americká rada pro účetní standardy (FSAB) je soukromou organizací, která tvoří účetní 

standardy. Cílem této organizace je tvorba účetních standardů, podle kterých se 

připravují účetní závěrky. Aby mohli být účetní standardy oficiálně uznány, museli být 

schváleny americkou Komisí pro cenné papíry a burzy a Americkým institutem 

certifikovaných veřejných účetních. Veškeré kroky FASB jsou nezávislé na jakýchkoliv 

zájmech společností. Jejich prvořadým cílem je, aby účetní standardy sloužily pro 

správné fungování ekonomiky. 28 

 

_________________________________ 
27 FICBAUER. J. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. 3. vyd. Ostrava: Key Publishing, 
2010. ISBN 978-80-7418-081-1 
28 DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 3. vyd. 
Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2. 
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2.2 Obecně přijímané účetní zásady USA 
Jedná se o obecně přijímaná pravidla a podrobné postupy účtování. Vyvinuly se na 

základě zkušeností, zvyků a praktické nezbytnosti. Cílem US GAAP je zjištění a 

zveřejnění ekonomické aktivity ekonomických subjektů. Základní dělení účetních zásad 

je na soukromý a vládní sektor. Dle hierarchického uspořádání jsou nejvýše zařazeny 

materiály americké rady pro účetní standardy (FASB) a po nich následují dokumenty 

amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA).   

 

Dříve bylo americké účetnictví pro nevládní sektor uspořádáno do162 účetních 

standardů, které se dále rozdělovaly do čtyř kategorií. Vzhledem ke složitosti dohledání 

správného způsobu vykazování určité operace, přišla FASB s kodifikací účetních 

standardů. Nově bylo vydáno 168 účetních standardů rozdělených na 90 číselně 

označených témat. Došlo k přechodu na jednodušší strukturovaný model, ve kterém lze 

snadno vyhledat správný způsob vykazování určité operace. Nyní lze bez jakýchkoliv 

problémů uvádět odkazy v účetních závěrkách podle této kodifikace. 29 

 

2.3 Dlouhodobý hmotný majetek dle US GAAP  

Majetek dle US GAAP představuje pravděpodobný budoucí ekonomický obdržený 

přínos, který účetní jednotka získala svou kontrolovanou ekonomickou činností. 

Podmínkou je, že se musí jednat o výsledek minulých transakcí nebo událostí. 

Pravděpodobný přínos vyjadřuje jistotu, se kterou musí k danému přínosu dojít a 

ekonomický přínos charakterizuje budoucí peněžní prostředky v podobě majetku. 

Pokud aktivum nesplňuje výše zmíněnou charakteristiku, nemůže ho podnik vykazovat 

v rozvaze, ale musí jej odepsat, prodat apod.  Důležitý je fakt, že účetní jednotka nemusí 

majetek vlastnit, ale postačí jí plná kontrola nad ekonomickými přínosy, které z něj 

plynou. V Českém účetnictví se tento fakt objevuje například u výrobního zařízení 

pronajatého formou finančního leasingu. Majetek bude uveden na rozvaze nájemce, ale 

nesmí být vykazován ve stejné podobě u pronajímatele.  

 

_________________________________ 
29 JÍLEK, Josef a SVOBODOVÁ Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
2013, Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.  
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Majetek se dle amerických US GAAP dělí do následujících skupin, kterými jsou: 

a) hmotný majetek (Property, plant and equipment), 

b) nehmotný majetek (Intangible assets), 

c) investice (Investments), 

d) zdroje (Resource). 

 

2.3.1 Hmotný majetek (Property, plant and equipment) 

Americké účetní standardy nemají žádnou vyhlášku, která by se komplexně věnovala 

problematice dlouhodobého hmotného majetku. Upraveny jsou jen například odpisy ve 

vyhlášce ARB 43 nebo snížení hodnoty a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

podle vyhlášky SFAS 144. Dle amerických účetních standardů je dlouhodobý hmotný 

majetek charakterizován, jako majetek, který slouží k produkci a distribuci výrobků 

nebo služeb. Můžeme jej shrnout do těchto skupin: 

     - pozemky (Land and land improvements), 

     - budovy (Buildings), 

     - stroje a zařízení (Machinery and equipment), 

     - nábytek a inventář (Furniture and fixtures).30 

US GAAP nestanovuje žádný finanční limit pořízení aktiva, aby bylo možné účtovat o 

něm jako o dlouhodobém hmotném majetku. Finanční limit si určuje účetní jednotka 

sama.  

Po identifikaci aktiva jako dlouhodobý hmotný majetek dle platné definice a jeho 

zařazení do správné skupiny se musejí vyřešit další dílčí otázky. Jedná se především o 

ocenění (measurement), odepisování (depreciation), identifikaci případného snížení 

hodnoty majetku v průběhu užívání (impairment of long-lived assets) a vyřazení 

majetku (disposal of long assets).31 

_________________________________ 

30 Statement of Financial Accounting Standards No. 162: The Hierarchy of Generally Accepted 
Accounting Principles, [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]  Dostupné z 
<http://www.fasb.org/pdf/fas162.pdf> 
31 JÍLEK, Josef a SVOBODOVÁ Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
2013, Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.  
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2.3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle US GAAP 

Podniky, které účtují podle US GAAP si kladou za cíl maximalizovat svůj vykazovaný 

výsledek hospodaření. Díky jeho růstu stoupne nejen zájem investorů o cenné papíry 

společnosti, ale i jejich hodnota a s tím související odměny managementu. Z tohoto 

faktu vyplývá, že se budou snažit co nejvíce výdajů vyloučit z nákladů a zvýšit o ně 

cenu pořízení majetku. Vykazování podle české účetní legislativy je odlišné z důvodu 

provázanosti s daňovým systémem. Podniky se snaží minimalizovat svůj výsledek 

hospodaření, jelikož se z něj po aplikaci jistých úprav stává daňový základ. Aby byl 

zachován věrný a poctivý obraz účetnictví, jsou tyto dvě snahy usměrněny v účetních 

standardech. Následuje výčet vybraných složek pořizovací ceny s uvedením případné 

podmínky, při jejímž splnění se stává součástí hodnoty majetku. 

Cena pořízení 

Cenou pořízení je přímo zaplacená částka za daný hmotný majetek, která vstupuje do 

pořizovací ceny. V případě, že je součástí ceny pořízení placený úrok z důvodu využití 

časově odložených splátek, následuje také jeho začlenění do již zmíněné pořizovací 

ceny. Vzniklá účetní operace, která je dle US GAAP obdobná, jako v českém účetnictví. 

Finanční částka se zaúčtuje do majetku na vrub penězům na účtu, pokladně či závazkům 

dodavateli. 

 

Doprava 

Doprava je náklad spojený s přesunem dlouhodobého hmotného majetku na určené 

místo. V případě, že podnik realizuje dopravu sám ve vlastní režii, vzniká mu dle US 

GAAP povinnost zajistit si dokumentaci o vzniklých nákladech. Jestliže podnik tak 

neučiní, nemůže vzniklé náklady zahrnout do pořizovací ceny. Avšak pokud nastane 

situace, že je doprava zajištěna a poskytnuta prodejcem nebo třetí stranou, je tato částka 

zahrnuta ve fakturované ceně a podnik o ní neúčtuje. 

 

Daně, cla a poplatky 

Do pořizovací ceny hmotného majetku vstupuje také clo hrazené při importu, pojistné 

při dopravě a další. 
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Uvedení do provozu 

Jedná se o náklady související se zařazením do užívání. Patří sem například instalace 

strojů na určené místo.  Dle US GAAP se spolu s použitým přímým materiálem zahrnují 

především přímé mzdové náklady pracovníků, kteří se účastní uvedení majetku do 

provozu. Přímý materiál je chápán jako nutný materiál pro chod zařízení, ale také i 

materiál použitý při počáteční fázi, kdy se stroj seřizuje a zkouší.32 

 

2.3.3 Následné výdaje (subsequent cost) 

Oceňování v průběhu držení aktiva dle amerických US GAAP je téměř totožné s českou 

účetní legislativou a to konkrétně v oblasti problematiky technického zhodnocení. Po 

zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání nastává rozhodovací situace, zda 

výdaj:  

        a) kapitalizovat, a nebo 

        b) zahrnout do nákladů za období, se kterým věcně i časově souvisí. 

V US GAAP by se do této problematiky nazývané Subsequent cost dala zařadit 

například údržba, běžné a generální opravy, rekonstrukce apod. Co však na rozdíl od 

českého účetnictví není podstatné, je výše částky následných výdajů. Posuzuje se pouze 

vliv na dlouhodobý hmotný majetek, a to v případě že: 

- náklady na dlouhodobý majetek jej udržují v použitelném stavu, ve kterém je  

  schopen poskytovat ekonomický prospěch, nebo jej tyto náklady do tohoto  

  stavu vracejí. 

           - V případě že náklady slouží jako vylepšení hmotného majetku, prodloužení 

              životnosti nebo zvýšení kvality s výslednou vyšší výkonností či navýšení  

              kvality je vyžadována jejich kapitalizace do ceny dlouhodobého majetku.33 
 

 

_________________________________ 
32 JÍLEK, Josef a SVOBODOVÁ Jitka. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
2013, Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.  
33 Statement of Financial Accounting Standards No. 144: Accounting for the Impairment or Disposal of 
Long-Lived Assets, [online]. 2001 [cit. 2013-05-05] Dostupné z <http://www.fasb.org/pdf/fas144.pdf> 
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2.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku dle US GAAP 

Dlouhodobý majetek nemá přímé spojení mezi realizovanými tržbami a náklady 

souvisejícími s jeho pořízením, jako to je v případě zásob. Aby bylo možné odhadnout 

výši ekonomické oběti, nutné pro získání daného výdělku, využívají se k tomuto účelu v 

účetnictví odpisy. 

Na rozdíl od českého účetnictví americké US GAAP nepožadují, aby byla formou 

odpisů uhrazena celá pořizovací cena majetku. Bere se v úvahu to, že aktivum bude 

využíváno po celou dobu, kdy bude za zdrojem ekonomických užitků pro danou účetní 

jednotku. Z toho vyplývá, že majetek může být po skončení této fáze prodán za 

nenulovou částku, kterou se částečně nahradí náklady spojené s pořízením majetku. 

Proto se formou odpisů nemusí reprodukovat celá počáteční účetní hodnota, ale jen 

rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou.  

Zbytková hodnota (salvage value) se stanovuje v případě, že se předpokládá prodej 

dlouhodobého majetku. Majetek je po odepsání dále veden v účetnictví v této zbytkové 

hodnotě, až do doby jeho vyřazení.  

Účetní jednotka se řídí při stanovení odpisového plánu vyhláškou US GAAP – ARB 43. 

Dále je povinna rozvrhnout si systematicky a racionálně pořizovací náklady po celou 

dobu životnosti majetku, aby co nejvěrněji zobrazovali skutečnost, k čemu je majetek 

využíván. Výhodou je, že US GAAP nestanovuje striktní metody, které musí účetní 

jednotka použít. V ARB 43 jsou stanoveny dvě odpisové metody: 

            a) declining balance method 

            b) Sum-of-the-years-digits method 

Využití těchto dvou metod probíhá v případě, že majetek poskytuje nejvyšší produkci 

na začátku své životnosti a s postupem času jeho výkonnost klesá. 
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Dalšími standartními metodami odepisování jsou: 

       - Units of production method, 

       - Staight line method. 

Za standartní jsou chápány jako odpisové metody, které je možno nalézt v běžné účetní 

literatuře. Podniky také mohou využít možnost volby alternativních metod odepisování, 

ale vzhledem k investorům mohou tyto snahy působit nedůvěryhodně. V takto 

zmíněném případě je nutné použité nestandartní metody uvést a vysvětlit v příloze 

k účetní závěrce 

Drobný hmotný majetek nesplňující finanční limit stanovený účetní jednotkou, může 

být plně odepsán v roce, kdy byl zařazen do užívání.34 

 

Lineární odpisová metoda (straight line method) 

Lineární odpisy patří mezi nejpoužívanější a nejjednodušší. Využívají je podniky 

účtující dle české i americké účetní legislativy. Výpočet lineárních odpisů je následující: 

Čistá účetní hodnota = 	
�ř� ��	í		
��	+	 ů������á	)����

�č
�	���í
 

V případě, kdy se účetní jednotka rozhodně sestavit odpisový plán dle US GAAP, musí 

jej sestavit nejen na roční, ale i na podrobnější (obvykle měsíční) bázi, a to dle SFAS 

92.  

 

 

 

 

 

_________________________________ 
34 Statement of Financial Accounting Standards No. 162: The Hierarchy of Generally Accepted 
Accounting Principles, [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]  Dostupné z 
<http://www.fasb.org/pdf/fas162.pdf> 
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Sum-of-the-year´s-digits method (SYD) 

Metoda SYD patří mezi zrychlené odpisové metody. Při výpočtu se využívá koeficient 

v podobě součtu číslic doby životnosti aktiva po celou dobu odepisování. 

Zrychlené odpisy metodou SYD se počítají následujícím způsobem: 

Odpis = vstupní cena *	
9

�
 

Kde: 

 M …multiplikátor, který postupně klesá spolu s počtem zbývajících let do konce  

                    odepisování. Odečítá se od něj salvage value. 

 n … součet číslic let odpisování  

Declining balance method 

Metoda declining balance metod se řadí také mezi zrychlené metody, ale má na rozdíl 

od předchozí metody SYM opačný přístup. Koeficient odepisování je po celou dobu 

odepisování stejný, ale základna postupně klesá. Vychází se z pořizovací ceny a 

neodečítá se salvage value, tak jako u předchozí metody. V posledním roce odepisování 

může nastat situace, že částka získatelná prodejem majetku je vyšší než nula, proto je 

nutné odpis vhodným způsobem upravit. Výpočet pomocí metody zmenšujícího se 

základu probíhá následovně: 

                       Odpis = procento DBM * zůstatková cena 

Procento DBM  = 2 * 	
�

�č
�	�
�	�)�����é	��(	�ž��
č����	������
 

Výkonová metoda (Units of production method) 

Poslední ze standartních přístupů je výkonová metoda. Měla by se aplikovat vždy, kdy 

je možnost tuto metodu použít, jelikož je nejvěrohodněji splněn požadavek ARB 43 na 

sladění tržeb a nákladů. Využití této metody je u podniků účtujících dle US GAAP 

mnohem rozšířenější než u českých účetních jednotek. Pořizovací cena se rovnoměrně 

rozpočítá na předpokládanou produkci, vyrobenou během doby životnosti aktiva. 
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 Výpočet výkonových odpisů probíhá následujícím způsobem: 

 

Odpis  = 	
�ř� ��	í		
��+	 ů������á	)����

�č
�	�ý���ů
 

 

Metoda současné hodnoty (Present value method) 

Tato metoda se nachází na pomezí standartních a alternativních metod odepisování. 

V případě, že podnik zvolí metodu současné hodnoty, může to znamenat, že cílem je 

minimalizování svých vykazovaných nákladů. Většinou se tedy snaží stanovit odpisový 

plán na degresivních odpisech, což tato metoda umožňuje.  

Aby bylo možné zjistit výslednou částku odpisů, musíme znát implicitní úrokovou 

sazbu, kterou jí dlouhodobý hmotný majetek přinese. Většinou se jedná o součást 

finanční analýzy, se zaměřením na rozhodování o investici dlouhodobého majetku.35 

 

Komponentní odpisování 

Komponentní odepisování znamená samostatné odepisování vybraných částí majetku. 

Při standartním odepisování dochází k rozpouštění pořizovací ceny daného majetku do 

nákladů. U komponentního odepisování dlouhodobého hmotného majetku se vyčlení 

jedna případně více samostatně odepisovaných částí tzv. komponent. Důležité je, aby 

tato komponenta měla významnou cenu a odlišnou dobu použitelnosti (ve většině 

případech kratší) než zbývající část majetku. Po skončení doby životnosti dochází k její 

výměně. Původní komponenta sníží ocenění DHM a nová zaměněná ocenění naopak 

zvýší spolu s náklady na výměnu. Je třeba zmínit, že se nejedná o opravu, ale o investici 

a spolu s komponentním odepisováním odpadá potřeba tvorby rezervy na opravy 

komponenty, protože zdroje krytí představují účetní odpisy. 36 

_________________________________ 

35 Statement of Financial Accounting Standards No. 162: The Hierarchy of Generally Accepted 
Accounting Principles, [online]. 2008 [cit. 2013-05-08]  Dostupné z 
<http://www.fasb.org/pdf/fas162.pdf> 
36 FINANCE .Komponentní odpisování v roce 2011. [online]. 2011 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/302145-komponentni-odpisovani-v-roce-2011/> 
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2.3.5 Likvidace a vyřazení  

V případě, že nastane skutečnost, že dlouhodobý majetek již nepřináší ekonomickou 

hodnotu, dochází k jeho vyřazení. Jako příčina vyřazení z účetnictví může být odepsání 

v celé výši hodnoty aktiva, prodej, likvidace aj. US GAAP se v některých pravidlech 

odlišuje od české účetní legislativy tím, že: 

-  majetek nemusí být plně odepsán a tudíž se neúčtuje zůstatková hodnota do 

nákladů na vrub oprávkám, 

-  jak již bylo uvedeno, vyřazovaný majetek se odepisuje po tzv. Salvage value, 

což znamená, že má nenulovou hodnotu, 

-  příjmy z prodeje se neevidují jako výnos, ale jako zisk. 

 

Zásadní odlišnost mezi českým účetnictvím a americkými US GAAP nastává ve chvíli, 

kdy se účetní jednotka rozhodne dlouhodobý hmotný majetek prodat. Příjem z prodeje 

nebude v účetnictví evidován jako náklad resp. výnos. Z koncepčního rámce US GAAP 

vyplývá, že se příjem z této akce považuje za zisk (gain). Proto se ve výsledovce objeví 

pouze rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou hodnotou v účetnictví v podobě zisku 

nebo ztráty.  

V případě vyřazení majetku z důvodu zničení (v českém účetnictví uváděno jako manko 

a škody) se v US GAAP účtuje rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou před a po události do 

ztrát. V případě úplného zničení majetku by se jednalo o celkovou zůstatkovou hodnotu. 

Pojištění majetku je nutné nejprve od této ztráty ještě před zaúčtováním odečíst. 

V českém účetnictví na rozdíl od amerických US GAAP dochází k navyšování 

vykazovaných výnosů a nákladů. Výsledky účetních operací související s vyřazením 

majetku, uvedeny v jiné části výkazu zisků a ztráty.37 

 

 

__________________________________________________ 

37
 Statement of Financial Accounting Standards No. 143: Accounting for Asset Retirement Obligations, 

[online]. 2001 [cit. 2013-05-08] Dostupné z <http://www.fasb.org/pdf/fas143.pdf> 
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3 Dlouhodobý majetek ve společnosti ABB s.r.o. 

ABB s. r. o. je přední světová společnost v oblasti energetiky a automatizace. Poskytuje 

komplexní služby průmyslovým podnikům, výrobcům a distributorům energií. Díky 

nejmodernějším technologiím umožňuje svým zákazníkům zvyšovat výkonnost a 

zároveň snížit dopad jejich podnikání na životní prostředí. V České republice působí již 

od roku 1970, avšak formální vznik je datován od roku 1991. V tomto roce byla 

založena první společnost s názvem ABB s. r. o. Od 90. let minulého století se skupina 

společností ABB v České republice postupně rozrůstala o další společnosti až do 

současné podoby ABB s. r. o. 

V současné době má společnost pět divizí:  

- výrobky pro energetiku, 

- systémy pro energetiku, 

- automatizace výroby a pohony, 

- výrobky nízkého napětí a 

- procesní automatizace. 
 
Společnost ABB s. r. o v roce 2011 zaměstnávala 2 998 zaměstnanců. Roční obrat činil 

11 251 747 tis. Kč. Zisk po zdanění dosahoval výše 705 381 tis. Kč. Pro vypracování 

rozdílů mezi vykazováním dlouhodobého hmotného majetku, byly použity výkazy za 

účetní období 2011. 
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Účetní jednotka rozlišuje tři druhy majetku:  

         a) DHM a DNM – dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, 

         b) Leasing – majetek pořízený formou finančního leasingu, 

         c) OE – majetek v operativní evidenci. 

Ve vnitropodnikové směrnici je stanovena hranice vstupní ceny, ta musí být vyšší než 

40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro nehmotný majetek. V případě nižší 

pořizovací hodnoty dlouhodobého hmotného majetku se majetek eviduje jako drobný 

dlouhodobý hmotný majetek nebo se využije operativního leasingu. V souladu 

s účetními pravidly a vnitropodnikovou směrnicí jsou v rozvaze evidovány i položky 

s nižší pořizovací hodnotou a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 

 

3.1 Postup při zařazení majetku do užívání 

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku jsou: 

a) nákup, 

b) vytvoření vlastní činností účetní jednotkou a 

c) bezúplatné převzetí. 

Vstupní cena nakoupeného majetku je stanovena z výdajů, které se musely uhradit do 

okamžiku zařazení majetku do užívání (musí splňovat všechny technické a právní 

podmínky užívání). Vstupní cena pořizovaného majetku dále zahrnuje dopravu, balné, 

poštovné, clo, instalaci, montáž (ne údržbu), odměny architekta, makléře, náklady 

související s přípravou místa staveniště, náklady na odměny zaměstnanců přímo 

související s pořízením majetku (cestovné), náklady na testování funkčnosti majetku po 

odečtení čistých výnosů z prodeje vyrobených výrobků (například vzorky vyrobené při 

testování zařízení. 

Majetek vytvořený vlastní činností může být nehmotný i hmotný. U nehmotného 

dlouhodobého majetku se může jednat o zřizovací výdaje, výsledky výzkumu a vývoje a 

software. Výdaje na vytvoření tohoto majetku nejsou součástí nákladů a tento 

dlouhodobý majetek je oceněn ve výši vlastních nákladů. 
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3.2 Technické zhodnocení 

Jak již bylo uvedeno, technické zhodnocení majetku podléhá stejnému procesu přes 

zařazovací protokol. Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu již zařazeného 

majetku. 

V případě technického zhodnocení u finančního leasingu je pro hodnotu technického 

zhodnocení vystavena nová karta pořízení a doba odpisování bude rovna zbývajícímu 

období, po které je platná leasingová smlouva. Pro technické zhodnocení budov, ve 

kterých je ABB s. r. o. v nájmu, platí speciální pravidla. Délka odpisování se stanoví 

maximálně na dobu nájmu, popřípadě na dobu, po kterou společnost obecně plánuje být 

v tomto nájmu. Zpravidla se technická zhodnocení budov v nájmu odepisují po dobu 

15 let. 

 

3. 3 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. Přepokládaná životnost je stanovená takto: 

Tabulka č. 4 (Zdroj: Vnitropodniková směrnice ABB) 

Položka Počet let 

Stavby 15 - 50 
Stroje, přístroje a zařízení 3 - 15 
Dopravní prostředky 5 
Inventář 8 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 
                                  

Majetek se odpisuje 2 druhy odpisů, kterými jsou: 

- účetní, 

- daňové. 
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Účetní odpisy se účtují měsíčně po ukončení veškerých majetkových operací v daném 

měsíci, a to konkrétně zařazení majetku, vyřazení majetku, převody majetku. Doba 

životnosti každého majetku je nastavena dle interních pokynů, které jsou v souladu 

s vnitropodnikovou směrnicí. Účetní odpisy počínají nabíhat na majetku měsícem, ve 

kterém jsou zaúčtovány na majetkový účet. Formy a nástroje se začínají odpisovat v 

souladu se zákonem o daních z příjmů § 30 odst. 7 v následujícím měsíci po zařazení do 

majetku. 

V případě daňových odpisů společnost upřednostňuje zrychlené daňové odpisy, a to 

především u strojů a zařízení. U budov se doporučují odpisy rovnoměrné (záleží na 

zvoleném odpisovém klíči). U majetku, u kterého se předpokládá časté technické 

zhodnocování, probíhá rovnoměrný daňový odpis.  

 

3.4 Postup při vyřazení majetku z užívání 

Účtování o vyřazení majetku probíhá ke dni faktického úbytku majetku ze společnosti.  

Při vyřazení majetku se rozlišují tyto způsoby: 

a) prodej,  

b) likvidace, 

c) manka a škody. 

Při prodeji a darování je nutné zjistit obvyklou cenu. Prodej DHM se dokládá kupní 

smlouvou, která se přikládá ke každému vyřazovacímu protokolu. Likvidace DHM 

musí být doložena potvrzením o ekologické likvidaci. Při zjištění mank a škod na 

konkrétním majetku se postupuje tak, že odpovědná osoba vystaví vyřazovací protokol, 

kde je popsán důvod k vyřazení majetku s doložením skutečnosti. V příloze se dokládá 

protokol od Policie ČR, čestné prohlášení apod.  
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Obr. 1: Proces zařazení a vyřazení majetku (Zdroj: vnitropodniková směrnice společnosti ABB 
s. r. o.) 
 
3.5 Analýza dlouhodobého majetku ABB s. r. o. 

Celková částka dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti dosahuje v hodnotě 

netto 3 360 147 v tisících Kč. V tabulce č. 5 na následující straně je uveden souhrnný 

přehled dlouhodobého hmotného majetku, který společnost vykázala ve své rozvaze za 

rok 2011. Rozvaha v plném rozsahu společnosti k 31. 12. 2011 je uvedena v příloze č. 1 
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Stav dlouhodobého majetku k 31.12.2011 

Tabulka č. 5: Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2011 v tis. Kč (Zdroj: 

Výroční zpráva společnosti ABB za rok 2011) 

Dlouhodobý hmotný majetek 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Pozemky 119 935 - -73 612 - 46 323 

Stavby 936 288 - -299 46 559 982 548 

Stroje, přístroje a zařízení 1 967 733 - -53 134 164 578 2 079 177 

Dopravní prostředky 3 465 - - - 3 465 

Inventář 30 326 - -383 535 30 478 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 87 845 299 697 - -177 599 209 943 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 7 899 34 387 - -34 073 8 213 

Celkem 2011 3 153 491 334 084 -127 428 - 3 360 147 

Celkem 2010 2 904 164 293 514 -44 187 - 3 153 491 

 

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila 234 843 tis. 

Kč v roce 2011 a 220 063 tis. Kč v roce 2010.  

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší 

hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů. 

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku zejména když: 

 - existuji důkazy o zastarání nebo poškození aktiva, 

 - nastaly nebo se očekávají podstatné změny v účelu využití aktiva (ukončení  

              činnosti, restrukturalizace, vyřazení aktiva dříve než se původně plánovalo,  

              použití na výrobu jiného výrobku), 

 - nastal výrazný nárůst pořizovacích nákladů nad původně očekávanou úroveň, 

 - byla zjištěna historická nebo očekávaná ztráta z používání aktiva 
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Oprávky 

Tabulka č. 6: Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku k 31. 12. 2011v tis. Kč. 

(Zdroj: Výroční zpráva společnosti ABB za rok 2011) 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

Počáteční 

zůstatek 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení 

Konečný 

zůstatek 

opravné 

položky 

účetní 

hodnota 

Pozemky - - -73 612 73 612 - -88 46 235 

Stavby -291 767 -26 337 - 299 -317 505 -20 457 644 286 

Stroje, přístroje a zařízení -1 373 251 -158 487 -2 020 53 134 -1 480 624 -1 802 596 751 

Dopravní prostředky -2 223 -417 - - -2 640 - 825 

Inventář -26 436 -1 315 - 383 -27 368 - 3 110 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek - - - - - - 209 943 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek - - - - - - 8 213 

Celkem 2011 -1 693 677 -186 556 -75 632 127 428 -1 828 437 -22 347 1 509 363 

Celkem 2010 -1 561 090 -175 878 -896 44 187 -1 693 677 -95 959 1 363 855 

 

Po prozkoumání jednotlivých položek dlouhodobého majetku společnosti ABB s. r. o., 

by převážná většina byla vykázána v souladu s US GAAP shodně s Českou účetní 

legislativou. S ohledem na velké množství dlouhodobého majetku společnosti jsou pro 

účely analýzy rozdílů mezi jednotlivými účetními systémy vybrány jen níže uvedené 

oblasti zkoumání, a to: 

 - komponentní odepisování děrovacího centra TRUMATIC 5000 R, 

 - porovnání odpisových metod zdroje střídavého vysokého napětí PHENIX, 

 - prodej servisního automobilu Hyundai SANTA FE. 

 

Je třeba zdůraznit, že zkoumaný majetek by se dal vyjádřit pouhou nepatrnou 

procentuální částí v poměru k celkové hodnotě dlouhodobého hmotného majetku 

drženého společností ABB s. r. o. 
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3.5.2 Komponentní odpisy děrovacího centra 

Společnost ABB s. r. o. zakoupila v lednu roku 2006 děrovací centrum TRUMATIC 

5000 R pro jednu ze svých výrobních hal v rámci divize zařízení vysokého napětí. 

Pořizovací cena děrovacího centra byla 15 390 537 Kč. Doba životnosti aktiva byla 

stanovena na 8 let a zvolena rovnoměrná metoda odpisování bez zbytkové hodnoty na 

konci doby jeho životnosti. Součástí děrovacího centra je významný náhradní díl 

lineární zesilovač, který se musí každé 2 roky vyměnit za nový. Pořizovací cena tohoto 

lineárního zesilovače je 1 910 000,- Kč. 

Odpisování děrovacího zařízení v souladu s českou účetní legislativou 

Vlivem celosvětového sjednocování účetních systémů došlo k tomu, že komponentní 

odepisování je v současné době také vedeno jako jedna z možných forem odpisových 

metod. Vzhledem k datu pořízení děrovacího zařízení si společnost nemohla zvolit výše 

zmíněnou metodu odpisování. Důsledkem toho společnost eviduje výměnu zesilovače 

jako opravu děrovacího zařízení. Odpisový plán je prezentován v následující tabulce: 

Tabulka č. 7: odpisový plán děrovacího centra dle české účetní legislativy  

(Zdroj: Interní účetní materiály společnosti ABB s. r. o.) 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 

2006 15 390 537 1 923 818 1 923 818 13 466 719 

2007 15 390 537 1 923 818 3 847 636 11 542 901 

2008 15 390 537 1 923 818 5 771 454 9 619 083 

2009 15 390 537 1 923 818 7 695 272 7 695 265 

2010 15 390 537 1 923 818 9 619 090 5 771 447 

2011 15 390 537 1 923 818 11 542 908 3 847 629 

2012 15 390 537 1 923 818 13 466 726 1 923 811 

2013 15 390 537 1 923 818 15 390 537 0 

 

V roce 2010 byla provedena výměna lineárního zesilovače v ceně 1 910 000,- Kč, která 

nijak neovlivnila stanovené odpisy. S odpisováním děrovacího centra pokračuje 

společnost tak, jako by se žádná výměna neprovedla. Ve výsledovce za rok 2010 se do 

nákladů promítla výměna lineárního zesilovače v jeho celkové výši 1 910 000,- Kč. 

Rozvaha společnosti představuje jen tuto operaci a je znázorněna v tabulce č. 8 na 

následující straně. 
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Tabulka č. 8: Rozvaha k 31. 12. 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 12. 2010 

Děrovací centrum 15 390 537 Výsledek hospodaření 2010 - 3 833 818 

Oprávky - 9 619 090 VH minulých let - 7 695 272 

Peníze - 17 300 537     

Celkem - 11 526 090 Celkem - 11 529 090 

 

S ohledem na to, že pro naše účely vykazování jednotlivého majetku v rámci 

jednotlivých účetních systémů, je rozhodující rok 2011, je zde uvedena rozvaha 

společnosti ABB s. r. o. k 31. 12. 2011, kde se opět předpokládá jen uskutečnění výše 

uvedené operace. 

Tabulka č. 9: Rozvaha k 31. 12. 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 12. 2011 

Děrovací centrum 15 390 537 Výsledek hospodaření 2011 - 1 923 818 

Oprávky - 11 542 908 VH minulých let - 11 529 090  

Peníze - 17 300 537     

Celkem - 13 452 908 Celkem - 13 452 908 

 

Komponentní odpisy v souladu s US GAAP 

V případě, že se liší doba životnosti významného náhradního dílu, či části od celkové 

doby životnosti majetku jako celku, považuje US GAAP za vhodné, aby se tyto části 

odepisovaly zvlášť. Je důležité zmínit, že rozhodne-li se účetní jednotka účtující dle 

amerického účetního systému US GAAP pro komponentní odepisování, nemusí se toto 

rozhodnutí zobrazit v její rozvaze. Majetek, jehož hodnota je sama o sobě vyšší než     

10 % celkové hodnoty majetku, je považován za významný díl.  

V souladu s americkými US GAAP by výměna lineárního zesilovače byla považována 

za komponentu, tj. významný náhradní díl, která bude měněna každé dva roky. 

V tabulkách 10 a 11 na následující straně, jsou uvedeny odpisové plány děrovacího 

centra a lineárního zesilovače odděleně. Stále se však považují za majetek jako celek. 

Od pořizovací hodnoty děrovacího centra je nutné odečíst hodnotu lineárního 

zesilovače, který bude každé dva roky vyměňován za nový. 
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Tabulka č. 10: odpisový plán děrovacího centra v komponentním odpisování v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 

2006 13 480 537 1 685 068 1 685 068 11 795 469 

2007 13 480 537 1 685 068 3 370 136 10 110 401 

2008 13 480 537 1 685 068 5 055 204 8 425 333 

2009 13 480 537 1 685 068 6 740 272 6 740 265 

2010 13 480 537 1 685 068 8 425 340 5 055 197 

2011 13 480 537 1 685 068 10 110 408 3 370 129 

2012 13 480 537 1 685 068 11 795 476 1 685 061 

2013 13 480 537 1 685 068 13 480 537 0 

 

Tabulka č. 11: Odpisový plán lineárního zesilovače v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Zůstatková cena 

2006 1 910 000 955 000 955 000 

2007 1 910 000 955 000 0 

2008 1 910 000 955 000 955 000 

2009 1 910 000 955 000 0 

2010 1 910 000 955 000 955 000 

2011 1 910 000 955 000 0 

2012 1 910 000 955 000 955 000 

2013 1 910 000 955 000 0 

Výsledek hospodaření a netto hodnota děrovacího zařízení jsou v jednotlivých letech 

odepisování odlišné od české účetní legislativy, jenž jsou zachyceny na předchozích 

stranách. Odpisy v jednotlivých letech znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka č. 12: Odpisy v jednotlivých letech při komponentním odepisování v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpisy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Děrovací 

zařízení 
1 685 068 1 685 068 1 685 068 1 685 068 1 685 068 1 685 068 1 685 068 1 685 068 13 480 537 

Komponenta 

Lineární 

zesilovač 

955 000 955 000 955 000 955 000 955 000 955 000 955 000 955 000 7 640 000 

Celkem 2 640 068 2 640 068 2 640 068 2 640 068 2 640 068 2 640 068 2 640 068 2 640 068 21 120 537 
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Výsledek hospodaření společnosti se sníží o 2 640 068,- Kč v každém roce odepisování. 

Porovnáme-li tyto výsledky s provedenou aplikací v souladu české účetní legislativy, je 

hodnota, o kterou se sníží výsledek hospodaření v roce 2010 a 2011 vyšší, a to o        

716 250,- Kč. V letech, ve kterých se neprovádí výměna válce, se dostávají do výsledku 

hospodaření jen roční odpisy děrovacího zařízení ve výši 1 923 818,- Kč. V roce 2010 

se v účetní legislativě, kdy je lineární zesilovač zaměněn za nový, se v české účetní 

legislativy objeví v nákladech společnosti roční odpisy zesilovače ve výši 1 923 818,- 

Kč, ale také nákup nového zesilovače v hodnotě 1 910 000,- Kč. Celkem se tedy 

výsledek hospodaření sníží o 3 833 818,- Kč. Oproti tomu nebude mít dle US GAAP 

výměna lineárního zesilovače žádný vliv na výsledek hospodaření. Je tomu tak proto, že 

lineární zesilovač jako komponenta, se pro účely odepisování oddělil od celkového 

majetku. 

Rozvaha při komponentním odepisování v souladu s americkými US GAAP je 

zobrazena v následující. Hodnota majetku je uvedena pro přehlednost v brutto hodnotě 

15 390 537,- Kč a oprávky, které se vztahují k děrovacímu zařízení a lineárnímu 

zesilovači v hodnotě 12 020 408 Kč. Hodnota děrovacího zařízení majko celku je    

17 300 537 Kč. V důsledku zavedeného komponentního odepisování je ve srovnání 

s českou účetní legislativou čistá hodnota majetku nižší. 

 

Tabulka č. 13: Rozvaha k 31. 12. 2011 při komponentním odepisování v Kč (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 12. 2011 

Děrovací centrum 15 390 537 Výsledek hospodaření 2011 - 2 640 068 

Oprávky - 12 020 408 VH minulých let - 11 290 340 

Peníze - 17 300 537     

Celkem - 13 930 408 Celkem - 13 930 408 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Postup při výměně lineárního zesilovače u děrovacího centra:  

1) V počátku roku 2010 došlo k odepsání lineárního zesilovače v plné výši a byl  

    vyřazen z evidence dlouhodobého majetku. Společnost vyřadila majetek  

    z evidence tak, že hodnotu lineárního zesilovače 1 910 tis. Kč zaúčtovala na účet  

    oprávky, na stranu má dáti a na vrub účtu dal, dlouhodobý majetek.  

2) Pro správné fungování zařízení bylo nutné zakoupit novou komponentu. Proto  

    došlo hned na počátku roku 2010 k zakoupení nového lineárního zesilovače  

    určeného k výměně. Tato událost byla evidována jako dlouhodobý majetek na  

    straně má dáti na vrub účtu peníze na straně dal.  Ke konci tohoto roku musí  

    společnost zaúčtovat odpisy k majetku v celkové částce 955 tis. Kč.  

3) Výše uvedený postup bude účetní jednotka aplikovat stejným způsobem i  

     v dalších letech užívání děrovacího centra. 

Z provedených výpočtů lze usoudit, že hlavní výhodou komponentní metody 

odepisování dlouhodobého hmotného majetku je věrnější a poctivější zobrazení majetku 

v rozvaze společnosti.  

 

3.5.2 Porovnání odpisových metod u střídavého VN zdroje PHENIX 

Střídavý VN zdroj PHENIX pořídila společnost v lednu 2009 jako vybavení jedné ze 

svých výrobních hal v oblasti nízkonapěťové výroby.  Na základě vnitropodnikové 

směrnice stanovila společnost dobu životnosti na 15 let s rovnoměrným lineárním 

odpisováním. Zbytkovou hodnotu společnost neuvažovala. Jestliže by byl odpisový plán 

sestaven dle US GAAP, měla by být zbytková hodnota zdroje při výpočtech 

zohledněna. 

Pořizovací cena Stroje je stanovena na 436 800 Kč, zbytková hodnota je stanovena 

v hodnotě 65 tis. Kč. Je třeba uvést, že společnost ABB s.r.o. má v plánu stroj na konci 

doby jeho životnosti prodat. Prodejní cena je odhadnuta právě na 65 tis. Kč. 
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Tabulka č. 14: Rovnoměrné odpisování VN zdroje PHENIX (Zdroj: Vnitřní účetní 

materiály společnosti ABB s. r. o.) 

Rok Odpisová základna  Odpis Zůstatková hodnota 

2009 436 800 29 120 407 680 

2010 436 800 29 120 378 560 

2011 436 800 29 120 349 440 

2012 436 800 29 120 320 320 

2013 436 800 29 120 291 200 

2014 436 800 29 120 262 080 

2015 436 800 29 120 323 960 

2016 436 800 29 120 203 840 

2017 436 800 29 120 174 720 

2018 436 800 29 120 145 600 

2019 436 800 29 120 116 480 

2020 436 800 29 120 87 360 

2021 436 800 29 120 58 240 

2022 436 800 29 120 29 120 

2023 436 800 29 120 0 

 

 

Tabulka č. 15: Simulace lineárního odpisování VN zdroje PHENIX (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Rok Odpisová základna  Odpis Zůstatková hodnota 

2009 371 800 24 787 412 013 

2010 371 800 24 787 387 226 

2011 371 800 24 787 362 439 

2012 371 800 24 787 337 652 

2013 371 800 24 787 312 865 

2014 371 800 24 787 288 078 

2015 371 800 24 787 263 291 

2016 371 800 24 787 238 504 

2017 371 800 24 787 213 717 

2018 371 800 24 787 188 930 

2019 371 800 24 787 164 143 

2020 371 800 24 787 139 356 

2021 371 800 24 787 114 569 

2022 371 800 24 787 89 782 

2023 371 800 24 787 65 000 
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Tabulka č. 16: Simulace zrychleného odpisování VN zdroje PHENIX metodou SYD 

(Zdroj Vlastní zpracování) 

Rok Odpisová základna  Odpis Zůstatková hodnota 

2009 371 800 46 475 390 325 

2010 371 800 43 377 346 948 

2011 371 800 40 279 306 669 

2012 371 800 37 180 269 489 

2013 371 800 34 082 235 407 

2014 371 800 30 983 204 424 

2015 371 800 27 885 176 539 

2016 371 800 24 787 151 752 

2017 371 800 21 689 130 063 

2018 371 800 18 590 111 473 

2019 371 800 15 492 95 981 

2020 371 800 12 394 83 587 

2021 371 800 9 295 74 292 

2022 371 800 6 197 68 095 

2023 371 800 3 095 65 000 

 

 

Tabulka č. 17:  Simulace zrychleného odpisování VN zdroje PHENIX metodou DDB 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 
Hodnota na začátku 

roku 
 Odpis Zůstatková hodnota 

2009 501 800 66 907 434 893 

2010 434 893 57 986 376 907 

2011 376 907 50 254 326 653 

2012 326 653 43 553 283 100 

2013 283 100 37 747 245 353 

2014 245 353 32 714 212 639 

2015 212 639 28 352 184 287 

2016 184 287 24 572 159 715 

2017 159 715 21 295 138 420 

2018 138 420 18 456 119 964 

2019 119 964 15 995 103 969 

2020 103 969 13 863 90 106 

2021 90 106 12 012 78 094 

2022 78 094 10 413 67 681 

2023 67 681 2 181 65 000 
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Graf č. 1: Porovnání výše odpisů při různých způsobech odpisování (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

V grafickém znázornění jsou uvedeny různé výše odpisů za jednotlivé roky při použití 

odlišných metod odpisování. Z grafu vyplývá, že u majetku, u něhož se očekává vyšší 

opotřebení, využijeme jednu ze zrychlených metod. Na rozdíl rovnoměrné odpisy se 

použijí u takového majetku, který se bude po celou dobu jeho životnosti opotřebovávat 

v přibližně stejné výši. 

U vybraného stroje, používaného pro výrobu nízko proudového zařízení, se 

předpokládá, že opotřebování bude probíhat rovnoměrně. Vhodné proto bude využití 

lineární metody odpisování. 

 

3.5.3 Prodej automobilu Hyundai 

Automobil HYUNDAI SANTA FE zakoupila společnost v roce 2009 v částce 426 700,- 

Kč, a to pro účely pracovních cest svých servisních specialistů ve Spojených arabských 

emirátech. Doba životnosti byla stanovena účetní jednotkou dle vnitropodnikové 

směrnice na dobu 5 let s nulovou zbytkovou hodnotou při vyřazení, při lineárních 

odpisech. Protože společnost automobil na konci roku 2010 přestala využívat, rozhodla 

se jej prodat na základě poptávkového řízení do jednoho z místních autobazarů. Z níže 

uvedeného odpisového plánu vyplývá, že zůstatková cena automobilu v roce 2011 je 

v hodnotě 170 680,- Kč. 
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Tabulka č. 18: Odpisový plán automobilu Hyundai (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 

2009 426 700 85 340 85 340 341 360 

2010 426 700 85 340 170 680 256 020 

2011 426 700 85 340 256 020 170 680 

2012 426 700 85 340 341 360 85 340 

2013 426 700 85 340 426 700 0 
 

Prodej automobilu dle České účetní legislativy 

Účetní jednotka, která plánuje v nejbližší době prodat dlouhodobý hmotný majetek, 

s tímto majetkem dle české účetní legislativy zachází stejně, jakoby jej prodat nechtěla. 

Pro takovýto majetek neexistuje žádná účetní úprava. Společnost proto majetek odpisuje 

až do chvíle, kdy ho skutečně prodá. Následně provede vyřazení automobilu v důsledku 

prodeje. K prodeji automobilu došlo 1. 7. 2011 v hodnotě 270 680,-Kč bez DPH. 

Účetní operace roku 2011 

MD D 
1) Odpis automobilu za prvních 6 měsíců 42 670,- Kč 

          Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 42 670,- Kč 
          Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 42 670,- Kč 

2) Prodej automobilu v hodnotě 270 680,- Kč bez DPH 

          Peníze (pokladna či bankovní účet) 270 680,- Kč 
          Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 270 680,- Kč 

3) Doúčtování zůstatkové ceny automobilu v důsledku                        
     prodeje 213 350,- Kč 

          Zůstatková cena prodaného DHM 213 350,- Kč 
          Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 213 350,- Kč 
   

4) Vyřazení automobilu z evidence v pořizovací ceně 426 700,- Kč 
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Tržba z prodeje automobilu v částce 270 680,- Kč se promítne ve výsledku hospodaření 

na straně výnosů, odpisy majetku za prvních 6 měsíců a zůstatková cena automobilu 

k datu vyřazení z důsledku prodeje se zobrazí v nákladech společnosti. Hospodářský 

výsledek společnosti ABB s. r. o. za rok 2011se zvýší o částku 14 660,- Kč. 

Tabulka č.19: Dopady do rozvahy k 31.12.2011 po prodeji automobilu v Kč (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 12. 2011 

Automobil 0 Výsledek hospodaření 2011 14 660 

Oprávky 0 VH minulých let - 170 680 

Peníze - 156 020     

Celkem - 156 020 Celkem - 156 020 

 

Prodej automobilu v souladu s US GAAP 

Z výše uvedených důvodů, je potřeba automobil Hyundai v rámci US GAAP přesunout 

z aktiv (property, plant and equipment), na něž platí ustanovení o pozemcích, budovách 

a zařízeních, do aktiv, která jsou držena za účelem jejich prodeje.  

Má-li být automobil oceněn v souladu s americkým standardem SFAS 144 - Účetní 

zachycení snížení hodnoty nebo pozbytí dlouhodobých aktiv je důležité stanovit reálnou 

tržní hodnotu automobilu. V případě, že bude tržní hodnota automobilu nižší než 

zůstatková hodnota, je potřeba snížit hodnotu tohoto aktiva.  

Společnost uvažuje, že prodejní cena automobilu bude přibližně 310 000,- Kč. Na 

počátku roku 2011 byla účetní hodnota automobilu 256 020,-Kč. Vzhledem 

k budoucímu prodeji aktiva, je třeba automobil převést do dlouhodobého hmotného 

majetku drženého za účelem prodeje. V tomto případě se tato účetní operace promítne 

do účetnictví v nižší částce a to konkrétně v zůstatkové ceně automobilu, která je 

256 020,- Kč. Podnik účtující v rámci US GAAP dále neodepisuje dlouhodobý majetek, 

který je určený k dalšímu prodeji.  
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Účetní operace roku 2011 

MD D 
1) Převod automobilu do dlouhodobého majetku 
    drženého za účelem dalšího prodeje v hodnotě  
    256 020,- Kč 

          Automobil 256 020,- Kč 
          Aktiva držená k prodeji 256 020,- Kč 

2) Prodej automobilu v hodnotě 270 680,- Kč bez DPH   
     k 1. 7.2011 

          Zisk z prodeje aktiva drženého k prodeji 14 660,- Kč 
          Aktiva držená k prodeji 256 020,- Kč 
          Peníze (pokladna nebo bankovní účet) 270 680,- Kč 

 

Z výše uvedených účetních operací vztahujících se k prodeji automobilu Hyundai 

vyplývá, že do výsledku hospodaření se promítne výhradně zisk z prodeje, a to v částce 

14 660,- Kč. Dopady na výsledek hospodaření jsou dle amerických US GAAP a české 

účetní legislativy shodné i přesto, že v rámci US GAAP se odpisy a zůstatková cena 

nepromítnou do výsledku hospodaření. Rozdíly mezi rozvahami analyzovaných 

účetních systémů jsou velmi nepatrné, proto je zde není potřeba znovu uvádět 
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3.6 Shrnutí rozdílů 

Následující tabulka znázorňuje konečnou rozvahu společnosti ABB s.r.o. za rok 2011. 

Jsou v ní uvedeny jednotlivé druhy vybraného vykázaného dlouhodobého hmotného 

majetku v rámci české účetní legislativy a americké účetní legislativy US GAAP. 

V rozvaze jsou uvedeny účetní operace vztahující se ke zmíněnému majetku za rok 

2011. Je třeba zmínit, že v rozvaze nejsou uvedeny dopady prodeje na stav peněžních 

prostředků a na výsledek hospodaření.  

V tabulce je prezentováno srovnání rozdílných hodnot majetku vykazovaným 

v jednotlivých účetních systémech. Do výsledku hospodaření jsou zahrnuty odpisy 

majetku. Rozvahová položka peníze zahrnuje veškeré peněžní částky vynaložené 

v souvislosti se zkoumaným majetkem. 

 

Tabulka č. 20: Rozvaha k 31. 12. 2011 zaměřená rozdíly mezi účetními systémy. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva Česká účetní legislativa US GAAP 
Děrovací centrum 3 847 629 3 370 129 

VN zdroj PHENIX 349 440 362 439 

Osobní automobil 0 0 

Peníze - 17 737 337 - 17 737 337 

Celkem - 13 540 268 - 14 004 769 
Pasiva   
Výsledek hospodaření - 13 540 268 - 14 004 769 

Celkem - 13 540 268 - 14 004 769 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Hlavní rozdíly v oblasti vykazování DM v těchto dvou systémech jsou tedy následující: 

1) V případě děrovacího centra je vykázána částka, odpovídající ceně tohoto aktiva  

    ponížena o komponentu. Dochází tedy k věrohodnějšímu vykazování dlouhodobého 

    hmotného majetku. 

2) U   VN   zdroje   PHENIX   je   rozdílná  zůstatková  cena.  Důvodem  je  to,  že dle  

    amerických US GAAP je počítáno se zbytkovou hodnotou 65 000,- Kč.. 

3) Jelikož byl automobil prodán v průběhu analyzovaného roku, nejsou tyto informace 

    ani dopady prodeje v rozvaze uvedeny. 



 

 

56 

 

Vlastní návrhy řešení 

Vnitropodniková účetní směrnice ve společnosti ABB s. r. o. je sestavená dle české 

účetní legislativy, avšak je třeba zmínit, že společnost nevyužívá veškeré možnosti, dle 

kterých by mohla vykazovat svůj dlouhodobý majetek. 

Společnost ABB s. r. o. nevyužívá komponentních odpisů. Vnitropodniková účetní 

směrnice uvádí pouze rovnoměrné a zrychlené metody odpisování, avšak o existenci 

jiných způsobech odpisování se nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že společnost ABB s. r. 

o. je zaměřena na strojní průmysl a ve svých výrobních budovách využívá velký počet 

strojů a zařízení skládajících se ze dvou či více komponent, bylo by vhodné začlenit 

komponentní odpisování do své vnitropodnikové účetní směrnice. Využívání 

komponentních odpisů by přispělo k věrohodnějšímu zobrazení dlouhodobého majetku 

ve výkazech společnosti. 

V případě pořízení stroje nebo zařízení, u kterých nelze využít komponentní odpisování, 

by se měla společnost rozhodnout, zda zvolit zrychlenou nebo rovnoměrnou metodu 

odpisování. Při analýze dlouhodobého majetku bylo totiž zjištěno, že v některých 

případech je zvolen automaticky rovnoměrný odpis. Pokud se některý ze strojů nebo 

zařízení rychle opotřebovává, bylo by vhodné, aby společnost ABB s. r. o. použila 

jednu ze zrychlených metod odpisování. Důvodem výběru zrychlené metody odpisování 

je například rychlé opotřebování majetku nebo zastarávání technologií, což je 

v podmínkách strojního průmyslu velmi běžným faktem.  
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Závěr 

Pro porovnání rozdílů ve vykazování dlouhodobého hmotného majetku dle amerických 

účetních standardů US GAAP a českou účetní legislativou, je nutné zmínit důležitý fakt, 

že v obou případech probíhal odlišný historický vývoj. Z pohledu laika by se dalo říci, 

že americké účetní standardy US GAAP jsou ve vykazování o krok dále, než česká 

účetní legislativa a řeší některé specifické problémy, které mohou v rámci účetnictví 

v podniku nastat. 

 

Při porovnání amerického účetnictví s českou účetní legislativou v rámci dlouhodobého 

hmotného majetku, dospějeme k názoru, že US GAAP poskytuje především obecná 

pravidla a podrobné návody pro řešení určitých situací, jak dlouhodobý hmotný majetek 

oceňovat, vykazovat apod. Na rozdíl Česká účetní legislativa slouží jako právní úprava, 

která přímo stanovuje, jak dlouhodobý hmotný majetek vykazovat. 

 

Cílem této práce bylo definovat rozdíly ve vykazování dlouhodobého hmotného 

majetku společnosti ABB s. r. o. dle amerického účetního systému US GAAP a české 

účetní legislativy. Praktická část byla zaměřená pouze na vybraný majetek a jeho 

dopady na výkonost podniku. První oblastí ve zkoumání rozdílů mezi výše zmíněnými 

účetními systémy je analýza různých odpisových metod jednoho z výrobních zařízení. 

Je zřejmé, že rovnoměrné odpisy se promítnou do výsledku hospodaření ve formě 

odpisů rovnoměrně a naopak zrychlené odpisy by znamenaly odepsání co nejvyšší 

částky již v prvních letech odpisování. Vzhledem k tomu, že společnost ABB s. r. o. 

upřednostňuje rovnoměrný resp. lineární způsob odpisování, dopady na výsledek 

hospodaření budou rozloženy do stejně vysokých částek, avšak v případě US GAAP 

uvažujeme zbytkovou hodnotu, vyplývá z budoucí prodejní ceny. V českém účetnictví  

se tato zbytková hodnota neuvažuje. Další zkoumanou oblastí bylo komponentní 

odpisování Děrovacího centra. Jestliže společnost ABB. s. r. o. vykazuje dle české 

účetní legislativy, promítnou se výměny komponenty  do výsledku hospodaření jako 

opravy majetku  v podobě nákladů  na opravy či údržbu. V případě, že by vykazovala 

tento majetek v rámci US GAAP, bylo by vhodné upřednostnit komponentní formu 

odpisování. Komponenta by se totiž odpisovala samostatně a došlo by 

k věrohodnějšímu zobrazení aktuálního stavu dlouhodobého hmotného majetku. 
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Posledním zkoumaným dlouhodobým hmotným majetkem byl osobní automobil. 

V tomto případě byly dopady na rozvahu společnosti stejné v obou vybraných účetních 

systémech. 

 

Výsledek hospodaření je rozdílný i přes shodu v některých zkoumaných oblastech. Lze 

tedy shrnout, že z provedené analýzy vybraného majetku je patrné, že vykazování dle 

US GAAP zobrazuje věrnější obraz o účetních operacích provedených v podniku. 

Americké US GAAP tedy nehledí na výši výsledku hospodaření a snaží se jej 

maximalizovat. Tento fakt je dán především tím, že od výše kladného výsledku 

hospodaření se odvíjí zájem externích uživatelů, což má kladný dopad na interní změny 

v podniku. Vykazování dle české účetní legislativy je ovlivněno především tím, že 

podniky se snaží minimalizovat svůj výsledek hospodaření, od kterého se odvíjí jejich 

základ daně z příjmu. 

 

Vzhledem k tomu, že v současné době podléhá česká účetní legislativa požadavkům 

z Evropské unie, která si dala za cíl sjednocování účetnictví na mezinárodní úrovni, dá 

se očekávat slaďování jednotlivých účetních systémů a to nejen na evropské, ale i 

celosvětové úrovni. 
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