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Úvod 

V současné době se už prakticky žádná společnost při své činnosti neobejde bez užívání 

dlouhodobého majetku, ať už je to automobil, strojní zařízení nebo budova. Účetní, a 

zejména pak daňové hledisko dlouhodobého majetku se vyznačuje poměrně spletitou 

legislativní úpravou. Jde o problematiku pestrou a relativně složitou, která podléhá 

častým změnám. 

 

Každá společnost, která užívá dlouhodobý majetek, stojí při zahájení i v průběhu 

podnikatelské činnosti před otázkou, zda zařadit či nezařadit předmět jako dlouhodobý 

majetek. Porovnává hlavní důsledky zahrnutí dlouhodobého majetku do obchodního 

majetku, daňově uznatelné či neuznatelné výdaje, odpisy, technické zhodnocení, 

neinvestiční položky a další související výdaje. 

 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální odpisový plán dlouhodobého 

majetku ve společnosti ABC, a.s., a poukázat tak na nejdůležitější požadavek na 

účetnictví, a to, že účetnictví má poskytovat věrný a poctivý obraz ekonomické reality. 

 

Cíl práce bude naplněn tak, že v první části podrobně vymezím dlouhodobý majetek dle 

českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Po 

důkladném vymezení tyto standardy porovnám. V této teoretické části se dále budu 

zabývat dlouhodobým hmotným majetkem, jeho oceněním a odpisováním, jak 

z pohledu účetního, tak z pohledu daňového. Toto odpisování prakticky využiji ve 

druhé části bakalářské práce. 

 

Ve druhé části se budu zabývat společností ABC, a.s., u které stručně popíši její situaci 

v podnikání. Ukáži jaký odpisový plán má firma stanovený a jakou vnitřní účetní 

směrnicí se řídí. Dále zhodnotím odpisový plán dlouhodobého majetku účetní jednotky 

a navrhnu společnosti svá doporučení, které se budou týkat odpisování dlouhodobého 

majetku. 



Na základě zjištěných skutečností sestavím ke každému zařízení, které jsem si vybrala 

z majetkového plánu firmy, několik odpisových plánu a podle zadaných podmínek a 

intenzitě využívání zařízení, vyberu nejvhodnější odpisový plán. 



1 Vymezení dlouhodobého majetku dle českých účetních 
předpisů 

Podle autora Jaroslava Sedláčka by měl dlouhodobý majetek představovat nejvýnosnější 

aktiva podniku, která jsou pořizována na delší dobu. Hlavní charakteristikou 

dlouhodobého majetku je, že se nespotřebovává najednou, ale postupně formou odpisů. 

V některých případech nedochází k jeho opotřebování, neztrácí hodnotu, ale naopak ji 

získává. Takovým dlouhodobým majetkem jsou umělecká díla, ale také pozemky. Jeho 

likvidnost je nejnižší, a proto je v rozvaze umístěn na počátku aktiv. 

 

Dalším rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je umožňovat nebo 

rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není určen 

k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v podniku. Naproti tomu, dlouhodobý finanční 

majetek nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své činnosti, ale má ho ve své držbě 

proto, aby z něj dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů, například přijaté 

dividendy, nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení, zejména v důsledku růstu 

tržních cen. 

(5) 

 

 
1.1 Členění dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se člení: 

1) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), 

2) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM), 

3) Dlouhodobý finanční majetek (DFM). 

 
 

1.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

„Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou stanovené majetkové položky s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, pro účely 

zákona o daních z příjmu je určena vstupní cena vyšší Kč 60 tisíc, s výjimkou 

goodwillu.“ (2, str. 43) 



Za dlouhodobý majetek můžeme také považovat drobný nehmotný majetek s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok, ale vstupní cena je menší než účetní jednotka 

stanovuje. Ve třídě 0 nemá samostatný účet, ale podle rozhodnutí účetní jednotky je 

evidován na příslušných účtech účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 

tento majetek je účetně odpisován v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky. 

Pokud účetní jednotka stanoví, že drobný nehmotný majetek nebude považován za 

dlouhodobý nehmotný majetek, účtuje tento majetek do nákladů. 

(2) 

 

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří například: 

a) Zřizovací výdaje - jsou to výdaje spojené se zařízením (založením) nového 

podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední 

výlohy, náklady na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, 

b) Software - za předpokladu, že není součástí nabytého hardwaru a jeho 

ocenění, 

c) Ocenitelná práva - jedná se zejména o výrobně technické poznatky (know-

how), licence, autorská práva, návody, metody, receptury, patenty atd., 

d) Goodwill (např. značka). 

(6) 

 
 

1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou stanovené majetkové položky s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Pro účely 

zákona o daných z příjmu je určena vstupní cena vyšší Kč 40 tisíc. 

 

„Dlouhodobým majetkem je i drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, ale se vstupní cenou menší než je účetní jednotkou stanovena. Ve třídě 0 

nemá samostatný účet, ale podle rozhodnutí účetní jednotky je evidován na příslušných 

účtech účtové skupiny 02 – Dlouhodobý hmotný majetek a je účetně odepisován 

v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky. Pokud účetní jednotka rozhodne, že 



drobný hmotný majetek nebude považován za dlouhodobý hmotný majetek, účtuje tento 

majetek do nákladů dále je sledován v rámci operativní evidence.“ 

(2, str. 43) 

 

Tento majetek se odepisuje, kromě pozemků a uměleckých děl. 

 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří například: 

a) Pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění, 

b) Stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti (zachycují se zde 

všechny budovy, haly a stavby, a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost 

či cenu, patří sem také byty a nebytové prostory, pokud jsou vymezené jako 

samostatné jednotky), 

c) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením (jsou to stroje, přístroje, zařízení, dopravní 

prostředky, inventář apod.) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a 

v ocenění stanoveném účetní jednotkou, pro účely zákona o dani z příjmu je 

určena vstupní cena vyšší Kč 40 tisíc, 

d) Pěstitelské celky trvalých porostů bez ohledu na výši vstupní ceny s dobou 

plodnosti delší než tři roky (například chmelnice a vinice), 

e) Základní stádo a tažná zvířata (stáda skotu, koní, prasat, ovcí, koz, oslů, 

mul, mezků, hejna hus), 

f) Otvírky nových lomů, pískoven hlinišť, technická rekultivace a 

technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny jiného 

dlouhodobého hmotného majetku, 

g) Jiný dlouhodobý hmotný majetek - bez ohledu na výši ocenění, patří sem 

například umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní 

památky. 

(2) 
 
 



1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek představuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, 

případně půjčuje s cílem dlouhodobě, tj. po dobu delší než jeden rok, investovat volné 

peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos. Tento 

majetek se neodepisuje, ale přeceňuje se na reálnou hodnotu. 

(6) 

 

Dlouhodobým finančním majetkem jsou: 

a) Majetkové podíly (cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 

nebo podstatným vlivem), které jsou v držení účetní jednotky delší než jeden 

rok, 

b) Cenné papíry majetkové povahy, které nejsou majetkovým cenným papírem 

k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti, majetkovou účastí, 

c) Dlužné cenné papíry, 

d) Půjčky poskytnuté jiným (např. vklad tichého společníka), 

e) Ostatní dlouhodobý finanční majetek mezi který řadíme například majetek 

pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku a dlouhodobé termínované vklady 

na bankových účtech. 

(6) 

 

„Majetkovou účastí se rozumí v účetnictví cenné papíry a podíly, prostřednictvím nichž 

držitel uplatňuje rozhodující vliv nebo podstatný vliv v dceřiných nebo přidružených 

podnicích, které emitovaly příslušné cenné papíry nebo vydaly podíly. Majetkové cenné 

papíry (akcie) a podíly odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, která plynou z jejich 

držení v poměru ke kapitálu, který investoři vložili do obchodních společností.“ 

(2, str. 45) 



1.2 Oceňování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek účetní jednotky se oceňuje podle platných právních předpisů 

způsoby: 

 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu 

• pořizovací cenou (Pc) – se oceňuje dlouhodobý majetek pořízený dodavatelsky, 

včetně vedlejších pořizovacích nákladů, které zvyšují vstupní cenu pořizovaného 

majetku, 

 
Mezi vedlejší pořizovací náklady patří například: 

- doprava (i vnitropodniková), montáž, 

- clo, 

- průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, které tvoří 

součást stavebních objektů, 

- náklady související s uvedením předmětu do užívání, 

- (u cenných papírů patří do pořizovací ceny i náklady spojené s pořízením 

jako jsou poplatky makléřům, poradcům, burzám atd.). 

 
• vlastními náklady (Vn) – se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

vytvořený vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé 

náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným 

dlouhodobým majetkem - tzv. výrobní režie. 

 

Do vlastních nákladů se nezahrnují výdaje na opravu a údržbu, kurzové rozdíly, 

výdaje na vybavení pořizované investice zásobami a v žádném případě se nesmí 

zahrnout zisk u podnikatele - fyzické osoby a ani hodnota vlastní práce, 

 
• reprodukční pořizovací cenou (Rpc) – se oceňuje dlouhodobý majetek nabytý 

darováním, vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena 

nižší než vlastní náklady, bezúplatně nabytý majetek při finančním pronájmu, 

při inventarizaci nově zjištěný dlouhodobý majetek atd.. 

(2) 



Dojde-li k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku, zvýší se původní 

pořizovací cena na tzv. zvýšenou vstupní cenu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a výší 

opotřebení dlouhodobého majetku se nazývá zůstatková cena.. 

 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku 

• reálnou hodnotou (Rh) – kterou se přeceňují realizovatelné cenné papíry a 

podíly k rozvahovému dni resp. k okamžiku sestavení účetních výkazů, 

• ekvivalencí (Ek) – kterou se přeceňují majetkové účasti k rozvahovému dni resp. 

k okamžiku sestavení účetních výkazů, pokud tak podnik rozhodl. 

(2) 

 
 
1.3 Pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek lze pořídit různými způsoby, a to: 

• nákupem od dodavatele z tuzemska nebo ze zahraničí, 

• vlastní výrobou, 

• darováním, 

• převodem z osobního majetku podnikatele, 

• vkladem majetku společníky, 

• novým zjištěním, 

• finančním leasingem, 

• dědictvím. 

 

Nákup může být tuzemský nebo zahraniční. V obou dvou případech pořízení se cena 

majetku a vedlejší pořizovací náklady účtují na účtech 041 nebo 042 dle typu majetku, 

v případě nákupu ze zahraničí je součástí pořizovací ceny i clo vyměřené celním 

orgánem. Je-li firma plátcem DPH účtuje se tato daň zvlášť na účtu 343. 

 

V případě pořízení vlastní činností nazýváme toto pořízení aktivací a ovlivňuje účty 

623 nebo 624 dle typu majetku. 

(7) 

 



1.4 Péče o dlouhodobý majetek a evidence 

Dlouhodobý majetek evidujeme ručně nebo na počítači pomocí inventárních karet. 

 

Inventární karta by měla obsahovat: 

• datum pořízení a převzetí do firmy, odpisovou skupinu, 

• popis majetku, název, způsob odpisování, 

• inventární číslo, vstupní cenu, odpisy a zůstatkovou cenu, 

• datum a způsob vyřazení. 

 

Inventární karta musí být zapsána v rejstříku inventárních karet. Péčí o dlouhodobý 

majetek se prodlužuje doba používání a zabezpečuje se tím, aby technické parametry 

byly stále na vysoké úrovni. 

(7) 

 
 

1.5 Odpisování dlouhodobého majetku 

Odpisováním dlouhodobého majetku se rozumí účetní zachycení opotřebení tohoto 

majetku, kdy část hodnoty odpovídající opotřebení odpisovaného dlouhodobého 

majetku přenáší podnik do nákladů. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odepisuje 

ten, kdo má k němu vlastnické právo nebo právo hospodaření. 

 
Účetní zachycení odpisů dlouhodobého majetku se provádí nepřímo, a to 

prostřednictvím účtu oprávek na základě odpisového plánu. Odpisový plán si účetní 

jednotka stanovuje sama svými vnitřními účetními směrnicemi. V odpisovém plánu se 

stanoví zůstatková cena, tj. ta část vstupní ceny dlouhodobého majetku, která bude ještě 

převedena do nákladů podniku ve zbývající době jeho užívání, dobu odpisování a 

měsíční odpisy. Dlouhodobý majetek začíná podnik odepisovat v měsíci, který 

následuje po uvedení majetku do užívání. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, 

který nesplňuje účetní jednotkou stanovený limit, tzv. drobný dlouhodobý majetek, 

může být odepisován postupně nebo spotřebován jednorázově. 

 
Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 



Účetní odpisy se dělí na časové a výkonové. Časové pak mohou být stanoveny jako 

rovnoměrné, zrychlené nebo zpomalené. 

(6) 

 
V praxi se rozlišují dva druhy odpisů: 

• účetní (lineární, degresivní, progresivní a výkonové) - jde o skutečné 

peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku. Podle zákona o 

účetnictví si firma sama stanoví odpisový plán a výši odpisů. Buď 

v procentech z pořizovací ceny, podle výkonu stroje nebo podle doby použití 

majetku, 

• daňové (rovnoměrné, zrychlené a leasingové) - jsou stanoveny zákonem o 

dani z příjmu, který jednotně upravuje jak mohou odpisy ovlivnit daňový 

základ podniku. 

(6) 

 
 

1.5.1 Účetní odpisy 

a) rovnoměrný (lineární) účetní odpis 

Při rovnoměrném odpisování se výše ročních (měsíčních) odpisů nemění. Výhodou je 

jeho jednoduchost a je určen dle vztahu: 

 
Vc 

O = 
t 

 
kde: 

Vc - vstupní cena 

t - počet let životnosti 

 
 

b) zrychlený (degresivní) účetní odpis 

Pro zrychlené odpisování platí pravidlo, že odpis v předchozím roce je vyšší než v roce 

následujícím. Odpis za období je kalkulován dle vztahu: 

 
2 x Vc x (t + 1 - r) 

O = 
t x (t + 1) 



kde: 

Vc – vstupní cena 

t – počet let životnosti 

r = rok odpisování 

 

Základní přednost této metody odpisování spočívá v tom, že umožňuje rychlejší 

akumulaci ekonomických zdrojů podniku a tím i rychlejší zavádění nové, moderní 

techniky. Tato metoda chrání podnik před morálním zastaráváním dlouhodobého 

majetku a zmenšuje nebezpeční inflace. 

 
 

c) zpomalený (progresivní) účetní odpis 

Zpomalený nebo také progresivní způsob odpisování by teoreticky mohl podnik zvolit, 

jestliže by potřeboval v prvních letech snížit náklady a naopak později pak snížit 

dosahovaný výsledek hospodaření (zisk). Zpomalený účetní odpis se vypočítá dle 

vztahu: 

 
2 x Vc [(t + 1) - (t + 1 - r)] 

O =  
t x (t + 1) 

 
 
kde: 

Vc – vstupní cena 

t – počet let životnosti 

r – rok odpisování 

 
(1) 
 
 

d) výkonový odpis 

Odpisy založené na výkonu aktiva se používají zejména u strojů nebo zařízení a 

vyjadřují technické (fyzické) opotřebení dlouhodobého majetku. Nevýhodou však je, že 

nezachycují morální opotřebení dlouhodobého majetku. Výše odpisů závisí na 

předpokládaném celkovém výkonu a jeho rozložení během doby používání. 

(1) 

 



1.5.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy se počítají vždy k 31.12. daného roku a odpisují se do výše vstupní ceny 

nebo zvýšené vstupní ceny. Účetní jednotka odepisuje rovnoměrně nebo zrychleně. 

Zvolená metoda se musí dodržet až do konce odpisování. Rozdíl je v tom, že daňové 

odpisy jsou striktně dány zákonem o dani z příjmů a slouží ke stanovení daně z příjmu. 

Pravidla pro tvorbu účetních odpisů jsou dána zákonem o účetnictví a mají vypovídat o 

skutečném opotřebení majetku, tedy odrážejí skutečný stav hospodaření účetní 

jednotky. 

(1) 

 

Zákon o daních z příjmu ukládá poplatníkovi zatřídit dlouhodobý majetek do jedné ze 

sedmi skupin a tím je i jednoznačně určena doba odpisování. 

(12) 

 

Dělení daňových odpisů: 

 
a) rovnoměrné odpisování 

Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny roční odpisové sazby, uvedené 

v tabulce 1 na straně 19. Rovnoměrné odpisy se vypočítají dle následující vztahu: 

 

 

Vc x roční procentní odpisová sazba 
O = 

100 
 

 

kde: 

Vc – vstupní cena 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka 1 

Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování 

Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 20,00 40,00 33,30 

1a 14,20 28,60 25,00 

2 11,00 22,25 20,00 

3   5,50 10,50 10,00 

4   2,15   5,15   5,00 

5   1,40   3,40   3,40 

6   1,02   2,02   2,00 

Zdroj: Zákon o daních z příjmu 

 
 

b) zrychlené odpisování 

Při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty, které 

vstupují do výpočtu ročních daňových odpisů. 

 
 
Tabulka 2 

Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1   3   4   3 

1a   4   5   4 

2   5   6   5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: Zákon o daních z příjmu 

 



Zrychlený daňový odpis je potom stanoven: 

a) v 1. roce odpisování, 

b) v dalších letech odpisování. 

 
Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy dlouhodobého majetku v prvním roce 

odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené 

odpisování platného v prvním roce odpisování, to znamená podle vztahu: 

 
Vc 

O = 
koeficient pro první rok 

 
kde: 

Vc – vstupní cena 

 
V dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu 

mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již 

odepisován, tedy jako: 

 
2 x Zc 

O = 
(k – r) 

 
kde: 

Zc – zůstatková cena 

k – koeficient 

r – rok odpisování 

(1) 
 

Poplatník, který je prvním vlastníkem dlouhodobého majetku, přitom může tento odpis 

zvýšit o: 

1) 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, pokud se zabývá 

převážně zemědělskou a lesní výrobou, 

2) 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod, 

3) 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 

až 3 kromě strojů pro zemědělství a lesnictví a zařízení pro čistění a úpravu 

vod apod. 

(12) 



Tabulka 3 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % 

Odpisové sazby při zvýšeném odpisu 

Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 40,00 30,00 33,30 

2 31,00 17,25 20,00 

3 24,40   8,40 10,00 

Zdroj: Zákon o daních z příjmu 
 
 
Tabulka 4 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % 

Odpisové sazby při zvýšeném odpisu 

Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 35,00 32,50 33,30 

2 26,00 18,50 20,00 

3 19,00   9,00 10,00 

Zdroj: Zákon o daních z příjmu 

 
 
Tabulka 5 

Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % 

Odpisové sazby při zvýšeném odpisu 

Odpisová skupina v prvním roce 
odpisování 

v dalších letech 
odpisování 

pro zvýšenou 
vstupní cenu 

1 30,00 35,00 33,30 

1a 24,10 25,30 25,00 

2 21,00 19,75 20,00 

3 15,40   9,40 10,00 

Zdroj: Zákon o daních z příjmu 

 

 



c) leasingové odpisování 

U finančního leasingu odepisuje dlouhodobý majetek pronajímatel (leasingová 

společnost). Aby mohl být odpis uznán jako daňový náklad, musí být splněny určité 

podmínky. 

 

Mezi tyto podmínky patří: 

• doba pronájmu musí být delší než 20 % doby odpisování, nejméně však 

musí být 3 roky (u nemovitostí 8 let), 

• kupní cena, za kterou se převádí majetek nájemci po ukončení leasingu, 

nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou předmět měl při rovnoměrném 

odpisování, 

• nájemce musí zahrnout majetek nabytý po skončení leasingu do svého 

obchodního majetku (tato podmínka neplatí, pokud by byl majetek ke dni 

koupě zcela odepsán při rovnoměrném odpisování). 

(6) 

 

 

1.6 Technické zhodnocení majetku 

Technické zhodnocení je pojem, který neupravuje žádná právní norma upravující 

soukromoprávní vztahy, jako je například obchodní či občanský zákoník. Tento pojem 

je používaný pouze pro daňové a účetní účely. Na technické zhodnocení lze pohlížet jak 

z hlediska účetního, tak i z hlediska daňového. 

 

Zákon o daních z příjmů v § 33 definuje technické zhodnocení jako „výdaje na 

dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 

Kč 40 tisíc.“ 

(12, str. 70) 

 

 



V předcházejících letech se částka pro technické zhodnocení postupně měnila, a to od 

částky Kč 10 tisíc ve zdaňovacím období 1995, v letech 1996 až 1997 od částky 

Kč 20 tisíc a od roku 1998 od částky Kč 40 tisíc. Technickým zhodnocením jsou i 

uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, pokud je poplatník na základě svého 

rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 

Technické zhodnocení je možné provádět na konkrétním majetku i opakovaně. Jestliže 

je dlouhodobý majetek odepisován rovnoměrně, zvýší se při prvním technickém 

zhodnocení vstupní cena majetku na zvýšenou vstupní cenu, a to v tom zdaňovacím 

období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého k 

užívání. U tohoto ustanovení zákona o daních z příjmů existují ale i výjimky (např. 

technické zhodnocení provedené na nemovité kulturní památce). Poplatník zvyšuje o 

každé další technické zhodnocení dokončené na původním majetku vstupní cenu již 

evidovaného majetku, a to v tom zdaňovacím období, kdy je každé další technické 

zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého k užívání.  

 

Pokud dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku v důsledku technického zhodnocení, 

použije poplatník pro odpisování odpisovou sazbu „pro zvýšenou vstupní cenu“ . Tuto 

sazbu použije následně vždy, a to i v případě, že dojde k dalšímu zvýšení vstupní ceny 

v důsledku provedení dalšího technického zhodnocení na tomto konkrétním majetku. 

Nelze tedy použít sazbu „v dalších letech odpisování“. Stejný postup musí být dodržen i 

v případě, že poplatník realizuje zrychlené odpisování. Odlišností při realizaci 

rovnoměrného a zrychleného odpisování je skutečnost, že při zrychleném odpisování se 

o hodnotu technického zhodnocení zvýší jak vstupní cena na zvýšenou vstupní cenu, tak 

zůstatková cena na zvýšenou zůstatkovou cenu. 

 

Jestliže je technické zhodnocení realizováno opakovaně, dochází při tomto způsobu 

odpisování ke značnému prodloužení doby odpisování, a tím i značnému 

ekonomickému vlivu na celkové hospodaření podnikatele. 

(8) 

 
 



Některé další pojmy, které souvisí s technickým zhodnocením, definuje zákon o daních 

z příjmu. 

• Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu 

jeho účelu nebo technických parametrů. 

 
• Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Za změnu technických parametrů se přitom nepovažuje jen samotná záměna 

použitého materiálu. 

 
• Nástavbou se stavby zvyšují, přístavbou se stavby rozšiřují. Při stavebních 

úpravách se zachovává půdorys a výškové ohraničení stavby, je nutné 

stavební povolení. 

 
• Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější 

závady, např. menší opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah, 

dlažeb, střešní krytiny, opravy svodů, oken, dveří apod. Udržovací práce 

nejsou technickým zhodnocením!!! 

 
• Opravy představují výdaje na odstranění částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození. 

(12) 
 
 
1.7 Vyřazování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek účetní jednotka obvykle vyřazuje v okamžiku kdy tento 

dlouhodobý majetek přestává plnit svou funkci, tj. v důsledku opotřebení. 

 
Dlouhodobý majetek však může být vyřazen i z jiných důvodů, zejména z důvodu: 

• prodeje, 

• likvidace v důsledku neopravitelné závady, 

• škody nebo manka, 

• přeřazení z podnikání do osobního užívání u individuálního podnikatele, 

• bezúplatného převodu (darování), 

• vkladu do základního kapitálu jiného subjektu. 



Při vyřazování dlouhodobého majetku, který je v účetní jednotce odpisován, mohou 

nastat dvě situace: 

a) dlouhodobý majetek je již zcela odepsán, má nulovou zůstatkovou cenu, 

tj. pořizovací cena je rovna oprávkám, 

b) dlouhodobý majetek je odepsaný pouze částečně, oprávky jsou nižší než 

pořizovací cena, dlouhodobý majetek má nenulovou zůstatkovou cenu. 

 

V tomto případě (majetek má nenulovou zůstatkovou cenu) se v účetnictví zachytí 

vyřazení dlouhodobého majetku takto: 

• zaúčtuje se řádný odpis dlouhodobého majetku za část běžného účetního 

období, 

• doúčtuje se zůstatková cena na účet odpovídající účelu vyřazení majetku, 

• a vyřadí se dlouhodobý majetek z evidence, tj. převod částky pořizovací 

ceny dlouhodobého majetku na příslušný účet oprávek. 

(7) 



2 Vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu Mezinárodních 
standardů finančního výkaznictví 

Pro zobrazení finanční pozice podniku je účelné členit aktiva na dvě základní skupiny: 

• na dlouhodobá aktiva, 

• na krátkodobá (oběžná) aktiva. 

 

Z hlediska finančního řízení podnik jinak hospodaří s majetkem, který je v jeho činnosti 

vázán dlouhodobě a jiný přístup vyžaduje majetek, který se rychle obrací. 

 

To zda je určité aktivum dlouhodobé či krátkodobé, nemusí být určeno jen jeho 

povahou, ale mnohdy i záměrem managementu, který rozhoduje o tom, k čemu má dané 

aktivum v podniku sloužit. 

 

Položka dlouhodobých aktiv zahrnuje: 

• dlouhodobá hmotná aktiva 

- pozemky, budovy a zařízení 

• dlouhodobá nehmotná aktiva 

- licence, koncese, goodwill apod. 

• dlouhodobé investice 

- peněžní a nepeněžní vklady do vlastního kapitálu jiných podniků, 

dlouhodobě držené dluhové cenné papíry, pozemky a budovy neurčené 

k vlastnímu užívání v běžné hospodářské činnosti, dlouhodobě 

poskytnuté půjčky apod. 

• jiná dlouhodobá aktiva 

- dlouhodobé pohledávky, předplacené náklady na více období aj. 

 

Podstatným rysem dlouhodobého majetku je jeho účel. Dlouhodobý majetek má 

umožňovat, usnadňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost, to znamená 

vyrábět a prodávat zákazníkům výrobky, zboží či služby. Není pořizován se záměrem, 

že bude použitelný jako dodatečné peněžní zdroje, za normálních podmínek tedy není 

určen k prodeji, nýbrž k dlouhodobému užívání. 



Kromě pozemků a dlouhodobého finančního majetku se náklady na pořízení 

dlouhodobého majetku postupně, systematicky alokují v průběhu let do provozních 

nákladů ve formě odpisů. 

(3) 

 

„Odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku v důsledku: 

• opotřebení – odpisem se vyjadřuje snížení hodnoty většiny dlouhodobého 

hmotného majetku kromě půdy a kromě přírodních zdrojů, 

• amortizace – tou se rozumí alokace nákladů dlouhodobého nehmotného 

majetku do nákladů účetního období, jež mělo z těchto aktiv ekonomický 

prospěch, 

• těžby – v případě vyčerpávání přírodních bohatství. Odpis vyjadřuje proces 

alokace historických nákladů souvisejících s nabytím přírodních zdrojů do 

nákladů účetního období, v němž byly tyto zdroje těženy či užívány.“ 

(3, str. 127 - 128) 

 
 
2.1 Definice pojmů podle IAS/IFRS1 

Odpis je systematickým určováním odpisovatelné částky aktiva během doby jeho 

použitelnosti. 

 
Odpisovatelná částka je náklad aktiva nebo jiná částka zastupující náklad v účetní 

závěrce, snížená o jeho zbytkovou hodnotu. 

 
Doba použitelnosti je buď: 

• období, během kterého se očekává, že aktivum bude užíváno podnikem, 

nebo 

• očekávaný objem výroby nebo podobných jednotek, které budou podnikem 

z aktiva získány. 

 

                                                 
1 IAS/IFRS – Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 



Náklad je peněžní částka nebo zaplacené peněžní ekvivalenty nebo reálná hodnota 

ostatních protihodnot souvisejících s nabytím aktiva v době jeho pořízení nebo 

výstavby. Náklad může být také spojen s úbytkem peněz, s úbytkem nepeněžního aktiva 

nebo se vznikem závazku. 

 

Zbytková hodnota je čistá částka, kterou podnik očekává, že získá za dané aktivum na 

konci doby jeho použitelnosti po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících 

s vyřazením. 

 

Reálná hodnota je částka, za niž aktivum může být směněno mezi znalými a 

ochotnými stranami při transakcích za obvyklých podmínek. 

 

Účetní hodnota je částka, v níž je aktivum vykázáno v rozvaze po odečtení oprávek a 

akumulovaných ztrát ze snížení jeho hodnoty. 

 

Ztráta ze snížení hodnoty je částka, o kterou účetní hodnota aktiva převyšuje jeho 

zpětně získatelnou částku. 

(4) 
 
 
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

„Dlouhodobý hmotný majetek představuje fyzický majetek, který může být viděn a 

jehož se může dotýkat. Dlouhodobý hmotný majetek je součástí produkční kapacity 

podniku a poskytuje budoucí prospěch, který lze spolehlivě změřit.“ 

(3, str. 130) 

 

Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku se řadí: 

• půda, 

• přírodní zdroje, 

• stavby (kanceláře, továrny, obchodní domy), 

• zařízení (stroje, nábytek, nástroje). 

 



Dlouhodobý hmotný majetek se vyznačuje těmito základními charakteristikami: 

• byl pořízen proto, aby byl užíván v normální provozní činnosti, 

• svojí podstatou je dlouhodobý, 

• má fyzickou podobu, 

• na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určenému k prodeji. 

(3) 
 
 

2.2.1 Náklady pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Pořizovací náklady zahrnují kupní cenu plus další výdaje s pořízením související jako 

jsou například: 

• dovozní clo, 

• montáže, 

• přepravné aj. 

 
Pořízení pozemků, budov a zařízení se zaznamená na bázi historických nákladů, které 

se tudíž váží k nově nabytému dlouhodobému majetku. „Následné výdaje spojené 

s těmito aktivy mohou zvýšit jejich účetní ocenění tehdy, jestliže je pravděpodobné, že 

podniku přinesou v budoucnu ekonomický prospěch přesahující původně odhadnutý 

užitek z existujícího aktiva.“ 

(3, str. 131) 
 
 

2.2.2 Metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku 

„V účetnictví je odpis peněžním odhadem částky, o niž se určité dlouhodobé aktivum 

v daném účetním období opotřebovalo. Hlavní příčinou opotřebení je fyzické zhoršení 

stavu a zastarávání majetku. K fyzickému opotřebení vede používání majetku, jeho 

fungování. Ale i dokonalá údržba a opravy nemohou ochránit aktivum před jeho 

eventuálním vyřazením. Například stroje a zařízení mohou být v dobrém stavu, ale 

přestaly být přiměřené potřebám firmy. V této souvislosti hovoříme o morálním 

opotřebení. V účetních odpisech by se měly projevit oba typy opotřebení, fyzické i 

morální.“ 

(3, str. 131 – 132) 



Účetní odpisy rozkládají pořizovací náklady dlouhodobého hmotného majetku do řady 

účetních období a to podle určitých kritérií. Při období, se vychází z principu 

přiřazování nákladů těm výnosům, k jejichž vzniku odpisované aktivum přispělo. 

„Obecně tedy platí, že odpis v každém účetním období je zobrazen jako náklad ve 

výsledovce, pokud není zahrnut do účetní hodnoty vyráběného aktiva.“ 

(3, str. 132) 

 

Protože v praxi obvykle není možné stanovit přesnou výši opotřebení dlouhodobého 

majetku, vyvinula se pro výpočet odpisů řada metod. 

 

Nejvíce používány jsou pak tyto metody odpisování: 

• Výkonová metoda 

- založená na výkonu odpisovaného aktiva 

• Rovnoměrná metoda 

- používá se tehdy, jestliže přínos aktiva k výdělečné činnosti je každý rok 

týž 

• Zrychlené metody 

- reprezentované nejčastěji: 

a) metodou DDB2 

b) metodou SYD3 

• Speciální odpisové metody 

a) skupinové odpisování aktiv, 

b) hybridní metody, kombinující u daného aktiva časové a výkonové 

hledisko. 

 

Pro odhadnutí výše odpisů je třeba znát obvykle tři veličiny: 

• pořizovací náklad/výdaje odpisovaného majetku, 

• zbytkovou hodnotu, která je odhadem částky, jež se z aktiva při jeho 

vyřazení získá, 

                                                 
2 Metoda DDB – Double declining balance method 
3 Metoda SYD – Sum of the years digits method 



• předpokládanou dobu použitelnosti, tj. dobu, o niž se aktivum v podniku  

bude používat, resp. odhad výkonnosti aktiva, vyjádřené předpokládaným 

množstvím produkce nebo obdobných jednotek, které se pomocí daného 

aktiva získají. 

 

Původní účetní hodnota odpisovaného majetku snížená o zbytkovou hodnotu 

představuje odepsatelnou částku (v české terminologii tradičně označovanou jako 

odpisová základna). Právě tato částka je při odpisování majetku postupně alokována do 

řady účetních období. 

(3) 

 

„Rozhodujícím faktorem při určení roční odpisové částky je odhad doby používání 

aktiva. Doba použitelnosti je časový interval, během něhož je aktivum odpisováno. Je 

ovlivněna odhadem fyzického opotřebení a morálního zastarání. Avšak doba 

použitelnosti je téměř vždy výsledkem spíše ekonomických a technologických faktorů 

než výsledkem úvah o jeho fyzickém opotřebení. Odhad doby použitelnosti může 

významně ovlivnit výši odpisů a tím i zisk/ztrátu účetního období.“ 

(3, str. 133) 

 

Nejběžnější metody odpisování: 

1) Rovnoměrné (lineární) odpisy: 

• lineární odpisy rozkládají odepsatelnou částku rovnoměrně po celou 

dobu ekonomické životnosti aktiva, 

• jde o jednu z nejpopulárnějších metod, 

• roční výše odpisu se vypočte podle následujícího vztahu: 

 

 

pořizovací náklady - zbytková hodnota 
Odpis =  

odhad použitelnosti 
 
 
 
 
 



2) Zrychlené (degresivní) odpisy 

• umožňují aktivum odepisovat rychleji, než lineární metoda, 

• odpis je vyšší v počátečních letech využívání aktiva a postupně se 

snižuje, 

• existují pouze dvě metody, které se běžně užívají: 

a) Metoda DDB – je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající 

odepsatelné částce, 

b) Metoda SYD – je na rozdíl od metody DDB založena na klesající 

odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce. Svůj název dostala 

od výrazného prvku výpočtu – od součtu (sumy) číslic 

reprezentujících za sebou jdoucí roky použitelnosti aktiva. 

 
3) Odpisy založené na výkonu 

• odpisy mohou být založeny též na objemu produkce, který se pomocí 

daného aktiva vyprodukuje během doby jeho životnosti, 

• odpisy založené na výkonu aktiva jsou vhodné například pro stroje, u 

nichž lze očekávanou životnost určit množstvím vyrobených výstupů, 

• odpisy založené na výkonu se vypočtou: 

 

Odpis založený na výkonu = odpisová sazba x množství produkce vyrobené za období 
 
  

pořizovací cena - hodnota při vyřazení 
   Odpisová sazba = odhadované množství produkce, které se získá z daného 

aktiva za dobu jeho životnosti 
 
(3) 
 
 
2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

„Nehmotný majetek dlouhodobé povahy se v účetnictví zobrazuje obdobně jako 

dlouhodobý hmotný majetek. Výdaje na jeho pořízení jsou aktivovány v majetku a 

postupně se odepisují do účetních období podle odhadnuté doby použitelnosti. K datu 

pořízení je tento majetek oceněn v historických nákladech.“ 

(3, str. 142) 



Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou substanci; převážně to jsou práva, 

z jejichž vlastnictví vyplývá ekonomický prospěch. Podnik drží dlouhodobý nehmotný 

majetek se záměrem používat jej při výrobě, při zásobování zbožím, při poskytování 

služeb, pro pronájem jiným osobám či pro administrativní účely. 

(3) 

 

„Jako příklady nehmotných aktiv, jež jsou identifikovatelné, lze uvést: 

• patenty – představují exkluzivní právo po určitou dobu užívat vynález, 

• autorská práva – jsou to exkluzivní práva k reprodukci a prodeji knih, 

hudebních děl, filmu a obdobných případů, 

• ochranná známka – vyjadřuje výhradní právo užívat určitý znak chráněný 

zákonem; může mít podobu jména, znaku, sloganu, loga nebo emblému, 

• koncese a licence – koncese jsou privilegia postoupená státem či jinou 

veřejnou korporací k užívání určitých zařízení nebo k provozování určité 

živnosti, povolání a činnosti. Licencí se rozumí právo k užívání patentu, 

obchodní známky apod..“ 

(3, str. 143) 

 

Jako neidentifikovatelné aktivum lze uvést například goodwill, který vzniká při 

akvizici4. Přesněji se goodwill charakterizuje jako přebytek ceny požadované za odkup 

podniku nad součtem reálných hodnot nabytých aktiv snížených o uznané závazky 

k datu směnky. 

 

Vedle uvedených příkladů je třeba ještě uvést dva specifické případy, které by si mohly 

činit nárok být zařazeny mezi dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná se jednak o 

výzkum a vývoj prováděný podnikem, a jednak o zahajovací výdaje. 

(3) 

                                                 
4 Akvizice (nabytí) je taková podniková kombinace, při níž jeden podnik – nabyvatel, získává kontrolu 

nad čistými aktivy a operacemi nabývaného podniku, přičemž nabývanému podniku poskytne v rámci 

směnné transakce určitou protihodnotu. 



2.3.1 Amortizace nehmotného majetku 

„Dlouhodobý nehmotný majetek je systematicky amortizován během co nejlépe 

odhadnuté doby jeho používání. IAS/IFRS předpokládají, že tato doba by neměla 

přesáhnout 20 let. V důsledku rychlého zastarávání totiž bývá doba ekonomické 

užitečnosti těchto aktiv kratší než jejich možná doba použitelnosti. Zásadně se 

nepřipouští neohraničená doba používání určitého nehmotného majetku.“ 

(3, str. 145) 

 

Metoda amortizace zvolená pro určité nehmotné aktivum má odrážet způsob, jímž 

z něho podnik získává ekonomický prospěch. Nelze-li tento způsob spolehlivě určit, 

použije se metoda lineárního odpisu. Na rozdíl od dlouhodobého hmotného majetku se 

při ní uvažuje s nulovou zbytkovou hodnotou, ledaže by pro dané aktivum existoval 

aktivní trh nebo by existoval závazek třetí strany toto aktivum na konci doby jeho 

používání odkoupit. 

 

IAS dovolují zahrnout za určitých podmínek do nehmotných aktiv i taková práva, která 

si podnik sám vytvořil (např. výsledek vlastní vývojové činnosti). 

(3) 
 
 
2.4 Úpravy účetního ocenění dlouhodobého majetku 

2.4.1 Snížení hodnoty majetku 

„Účetní výkazy mají věrně zobrazovat skutečnost. Je tedy nežádoucí periodicky 

ověřovat, zda účetní hodnota majetku není vyšší než očekávaný užitek z této položky – 

než zpětně získatelná částka.“ 

(3, str. 148) 
 

Jestliže taková situace nastane, vyjádří se v účetnictví toto snížení jako opravná položka 

k danému aktivu a současně jako náklad běžného období typu újmy. 

 
 
 



„IAS/IFRS požadují, jestliže pominou okolnosti a události, které vedly ke snížení 

hodnoty majetku, zruší (či sníží) se opravná položka majetku. Tato operace se zobrazí 

jako zvýšení výnosů běžného období typu přínosů. Tím se zruší (sníží) původní 

přehodnocení majetku a uzná opětné zvýšení jeho ekonomického prospěchu na úroveň, 

kterou z dané majetkové složky očekáváme. Zvýšení hodnoty majetku je tedy podle 

IAS/IFRS možno provést nejvýše do úrovně původních historických nákladů.“ 

(3, str. 149) 

 
 
2.4.2 Přecenění majetku 

IAS/IFRS posuzují problém přecenění majetku zvlášť pro hmotný a zvlášť pro 

nehmotný majetek. 

 

a) Dlouhodobý hmotný majetek 

IAS/IFRS vychází z toho, že by tento majetek měl být v účetnictví veden v zásadě 

v historických nákladech, snížených jednak o kumulované odpisy majetku, jednak o 

případné kumulované snížení hodnoty tohoto majetku. Avšak povolují i alternativní 

řešení, při němž se tento majetek vede v přeceněné částce, jíž je reálná hodnota daného 

majetku k datu sestavení rozvahy. 

 

Po prvním přecenění majetku na reálnou hodnotu se má následná úprava ocenění na 

novou, aktuální reálnou hodnotu, provádět s dostatečnou pravidelností, aby se účetní 

ocenění aktiva významně neodlišovalo od částky, která by byla k datu sestavní rozvahy 

stanovena jako reálná hodnota. 

 

Takové přecenění dlouhodobého hmotného majetku má význam zejména při inflaci, 

kdy se zvyšuje tržní hodnota majetku. Zvýšení původního ocenění majetku na jeho tržní 

hodnotu umožní odepsat do účetních období částky potřebné k obnově majetku a 

zabránit tak erozi vlastního kapitálu. 

 
 
 
 



b) Dlouhodobý nehmotný majetek 

IAS/IFRS sice připouští možnost provést přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu 

existující k datu sestavení rozvahy, avšak to lze provést jen tehdy, jestliže pro daný 

nehmotný majetek existuje aktivní trh, na němž by bylo možno jeho reálnou hodnotu 

zjistit. 

 

Protože většina nehmotných aktiv má unikátní povahu, obvykle tuto podmínku 

nesplňují. V praxi tudíž není jejich přecenění obvyklé. 

(3) 



3 Porovnání ČUP a IAS/IFRS v definicích dlouhodobého 
majetku 

Hlavní rozdíly mezi českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy finančního 

výkaznictví v oblasti dlouhodobého majetku lze najít zejména v následujících oblastech. 

 

• Definice majetku 

- IAS/IFRS: 

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek v držení podniku pro využití k výrobě 

nebo dodávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro 

administrativní účely a předpokládá se jeho užívání po dobu více než jednoho 

měsíce. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek se od charakteristik dlouhodobého hmotného 

majetku liší tím, že nemá fyzickou substanci; převážně jsou to práva, z jejichž 

vlastnictví se očekává ekonomický prospěch. 

 

- ČUP5: 

Existuje výčet aktiv, která jsou klasifikována jako dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, v zásadě srovnatelný s IAS, s výjimkou majetku pořízeného 

prostřednictvím finančního leasingu a samostatné kategorie oceňovacího rozdílu 

k nabytému majetku. 

 

• Účetní zachycení 

- IAS/IFRS: 

Platí obecná kritéria pro účtování o majetku dle IAS. Majetek se vykazuje, 

pokud budoucí ekonomické užitky plynoucí z majetku jsou pravděpodobné a 

pořizovací cenu majetku lze spolehlivě kvantifikovat. 

 
 
 

                                                 
5 ČUP – České účetní předpisy 



- ČUP: 

Aktivují a odepisují se hmotná aktiva, pokud je pořizovací cena vyšší než cena 

stanovená účetní jednotkou a očekávaná doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. Ekonomické užitky nejsou kritériem pro uznání majetku. 

 
• Výchozí oceňování 

- IAS/IFRS: 

Zahrnují do výchozího ocenění dlouhodobého majetku náklady přímo 

přiřaditelné k pořízení majetku a náklady nutné k tomu, aby majetek uvedl do 

pracovních podmínek potřebných pro zamýšlené použití majetku včetně nákladů 

na testování správné funkčnosti aktiva. Pokud nejsou rozběhové a předvýrobní 

náklady součástí uvedení majetku do pracovních podmínek, nesmí se aktivovat. 

 
- ČUP: 

Podobně jako v IAS, ČUP do výchozího ocenění, tj. ocenění při pořízení, 

zahrnují náklady přímo přiřaditelné k pořízení majetku. Úrokové náklady 

v průběhu výstavby dlouhodobého majetku se aktivují, pokud tak účetní 

jednotka rozhodne (shodné s IAS). Po uvedení majetku do užívání jsou 

aktivované úrokové náklady odpisovány po dobu použitelnosti tohoto majetku. 

 
• Následné výdaje 

- IAS/IFRS: 

Následné výdaje spojené s dlouhodobým majetkem jsou účtovány do nákladů. 

Výměna dílů může být aktivována, jsou-li splněna specifická kritéria. Náklady 

na zásadní revizi či generální opravu, které se vyskytují v pravidelných 

intervalech, jsou aktivovány, pokud jsou splněna kritéria pro vykázání 

dlouhodobého hmotného majetku. Zpravidla jsou však časově rozlišovány po 

dobu, kdy oprava přináší dodatečně užitky. 

 
- ČUP: 

Ocenění dlouhodobého majetku se zvyšuje o tzv. technické zhodnocení pokud 

náklady na něj v úhrnu za účetní období překročí částku stanovenou zákonem o 

daních příjmu (tj. pro rok 2006 Kč 60 tisíc a Kč 40 tisíc) a pokud je v daném 

účetním období uvedeno do užívání. 



• Odpisování 

- IAS/IFRS: 

Částka, která se odepisuje u položky dlouhodobého hmotného majetku, musí být 

systematicky alokována po dobu použitelnosti a musí odrážet to, jak jsou 

podnikem spotřebovávány užitky z majetku. Jakékoliv změny v odpisové 

metodě aplikované podnikem jsou považovány za změny účetního odhadu, což 

se projevuje v odpisu v současném období a v následujících obdobích. 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek je systematicky amortizován během co nejlépe 

odhadnuté doby jeho používání. 

 
- ČUP: 

Úprava problematiky odpisování dlouhodobého majetku je v ČUP srovnatelná 

s IAS/IFRS. 

 

• Následné oceňování 

- IAS/IFRS: 

Takzvané vzorové řešení požaduje, aby aktivum bylo vykázáno v pořizovací 

ceně snížené o oprávky a snížení hodnoty. Povolené alternativní řešení však 

umožňuje přecenění dlouhodobého hmotného majetku na reálnou hodnotu, 

přičemž ke stanovení reálné hodnoty lze užít nejvyššího a nejlepšího využití 

majetku. 

 
Zvýšení zůstatkové hodnoty majetku jako výsledek přecenění zvyšuje tzv. 

přeceňovací rezervní fond ve vlastním kapitálu. Pokud však toto přecenění 

zvyšuje hodnotu majetku, jehož hodnota byla předtím snížena, pak je toto 

zvýšení účtováno jako výnos ve výkazu zisku a ztráty. Pokles hodnoty 

v důsledku přecenění se účtuje nejprve proti přeceňovacímu fondu týkajícímu se 

daného majetku a odepisuje se do nákladů, pokud částka snížení hodnoty tento 

fond převyšuje. 

 

Je vyžadováno zveřejnění ekvivalentu historické ceny (pořizovací cena a 

oprávky) majetku oceněného v reálné hodnotě. 



U dlouhodobého nehmotného majetku lze provést přecenění majetku na reálnou 

hodnotu existující k datu sestavení rozvahy, avšak to lze provést jen tehdy, 

jestliže pro daný nehmotný majetek existuje aktivní trh, na němž by bylo možné 

reálnou hodnotu zjistit. V praxi, ale není přecenění dlouhodobého nehmotného 

majetku velmi běžné. 

 
- ČUP: 

Přeceňování není povoleno, oceňuje se pořizovací cenou sníženou o oprávky a 

snížení hodnoty. 

 

• Frekvence přeceňování 

- IAS/IFRS: 

Přecenění musí být dostatečně aktualizována, aby se účetní zůstatková hodnota 

významně nelišila od reálné hodnoty. To vyžaduje, pokud je přijata zásada 

přeceňování, pravidelné přeceňování veškerého dlouhodobého majetku. 

Management musí ke konci každého roku zvážit, zda skutečná hodnota je 

výrazně odlišná od zůstatkové hodnoty. 

 
- ČUP: 

Protože přeceňování není povoleno, toto téma v rámci ČUP není relevantní. 

 

• Snížení hodnoty přeceněného dlouhodobého majetku 

- IAS/IFRS: 

Ztráta ze snížení hodnoty (tj. přecenění „směrem dolů“) může být 

kompenzována proti přeceňovacím přebytkům, pokud se vztahuje k témuž 

aktivu. Každý případný rozdíl nad rámec existujících přeceňovacích přebytků 

musí být promítnut do nákladů. 

 
- ČUP: 

Veškeré snížení hodnoty dlouhodobého majetku jsou zúčtována v nákladech. 



4 Charakteristika dlouhodobého majetku společnosti 
ABC, a.s. 

ABC, a.s. se pohybuje na jihomoravském pekárenském trhu. Sídlí v centru Brna a je 

jedním z výrobců kvalitního čerstvého a trvanlivého pečiva. 

 

Společnost ABC, a.s. je společnost orientovaná na zákazníka jejímž cílem je nabídka 

výrobků prvotřídní kvality a prvotřídního servisu. Zásobuje celou škálu obchodních 

míst. Jsou to např. malé obchody, které se zabývají prodejem pečiva, ale také velké 

organizace jako nemocnice, velké strojírenské firmy aj., které odebírají pečivo pro své 

pacienty a pracovníky. 

 

Společnost ABC, a.s. neustále sleduje nové trendy a snaží se na ně co nejpružněji 

reagovat. Jejím hlavním cílem je posílit svoji pozici na jihomoravském pekárenském 

trhu a chce taktéž co nejefektivněji naplnit požadavky náročných zákazníků. 

 
 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Právní forma:    akciová společnost  

 

Předmět podnikání:  

• zprostředkovatelská činnost, 

• obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• mlynářství, 

• pekařství, cukrářství, 

• výroba krmiv a krmných směsí. 

 

Nejvyšší orgán:   valná hromada 

Statutární orgán:   představenstvo 

Kontrolní orgán:   dozorčí rada 

 

Firma je měsíční plátce DPH 



4.2 Vnit řní účetní směrnice společnosti ABC, a.s. v oblasti 
dlouhodobého majetku 

Evidence, účtování a vykazování dlouhodobého majetku je ve společnosti ABC, a.s. 

upraveno vnitřní účetní směrnicí č. 3/03. 

 

Vymezení dlouhodobého majetku 

Podle vnitřní účetní směrnice je dlouhodobým majetkem dlouhodobý nehmotný, 

hmotný a finanční majetek, tak jak jsou tyto termíny formulovány ve vyhlášce 

č. 500/2002 Sb., o účetnictví. 

 

Pořízení dlouhodobého majetku 

Při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku používá společnost účty 

účtové skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 – 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). 

 

Ocenění dlouhodobého majetku 

Ocenění dlouhodobého majetku se provádí v souladu se zákonem o účetnictví 

pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady. Zvýšení 

ocenění dlouhodobého majetku se neúčtuje, přechodné snížení ocenění majetku se řeší 

pomocí opravných položek, trvalé snížení ocenění nehmotného a hmotného majetku se 

účtuje prostřednictvím účtů oprávek 

 

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 

Náklady, které souvisejí s technickým zhodnocením se účtují jako náklady na pořízení 

dlouhodobého majetku na účty skupiny 04, resp. 01 a 02. V případě technického 

zhodnocení u dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje podle zákona o daních 

z příjmu dle §32a. 

 

Zařazení dlouhodobého majetku 

Zařazení dlouhodobého majetku se provádí na základě protokolu o zařazení 

dlouhodobého majetku do užívání a zařazený dlouhodobý majetek je veden na 

inventárních kartách, které jsou uloženy v datových souborech  počítače společnosti. 



Vyřazení dlouhodobého majetku 

Vyřazení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základě protokolu o vyřazení 

dlouhodobého majetku. 

 

Inventarizace 

Inventarizace dlouhodobého majetku se provádí jedenkrát ročně a v rámci této 

inventarizace se porovnává nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale 

je i posuzována výše ocenění tohoto majetku. 

 

 

4.3 Odpisování dlouhodobého majetku ve firmě ABC, a.s. 

Účetní odpisování dlouhodobého majetku je založeno na základě odpisového plánu 

společnosti. Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama v souladu s ustanovením 

zákona o účetnictví. 

 

Daňové odpisování je upraveno zákonem o daních z příjmů, který jednotně upravuje jak 

mohou odpisy ovlivnit daňový základ podniku. 

 

Odpisový plán společnosti 

Všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odpisovány rovnoměrně 

po celou dobu jejich ekonomické životnosti. 

 

Daňově se odepisuje dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrným způsobem. 

 

Od 1.1.2004 je zařazen nehmotný majetek do zákona o daních z příjmů – § 32a Odpisy 

nehmotného majetku – (platí pro majetek zaevidovaný ve zdaňovacím období, které 

započalo v roce 2004). Od roku 2005 se daňový odpis uplatňuje ve výši stanovené podle 

počtu měsíců odpisování, počínaje měsícem po jeho zařazení. Na rozdíl od hmotného 

majetku toto daňové odpisování nelze přerušit. 

 

 



Doba odpisování, pokud nevyplývá z licenční smlouvy, je stanovena následovně: 

• software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, 

• audiovizuální díla 18 měsíců, 

• zřizovací výdaje 60 měsíců,  

• ostatní a není-li doba užití určena smlouvou 72 měsíců. 

 

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; odpis se počítá poprvé za měsíc 

následující po zařazení majetku do užívání. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny 

nahoru, odepisuje se bez přerušení. 

 

Majetek až do jeho vyřazení je v datovém souboru počítače společnosti a v rámci 

používaného software je účetně i daňově odepisován. 

 

 

4.4 Zhodnocení stávajícího stavu odpisování dlouhodobého majetku 
ve společnosti ABC, a.s. 

Dle mého názoru, odpisování dlouhodobého majetku, ať už hmotného či nehmotného ve 

společnosti ABC, a.s., obsahuje drobné nedostatky, kterým se budu věnovat 

v následující kapitole. Firma dodržuje svou platnou vnitřní účetní směrnici č. 3/03 a 

samozřejmě zákon o dani z příjmu, který nařizuje daňové odpisování dlouhodobého 

majetku. 

 

Společnosti bych ale vytkla to, že nemá nikde uvedenou hranici ocenění ze zákona o 

dani z příjmu, kam zařazuje drobný hmotný a nehmotný majetek a jestli vůbec 

dlouhodobý majetek pod Kč 40 tisíc resp. Kč 60 tisíc tímto způsobem zařazuje. 

 

Dále bych společnosti doporučila, aby dolní hranici pro drobný hmotný majetek 

stanovila na Kč 10 tisíc a pro drobný nehmotný majetek na Kč 15 tisíc, protože 

společnost disponuje velkým množstvím majetku, který náleží pod tuto hranici 

uvedenou v zákoně o dani z příjmu. Jsou to například některé počítače, software, 

zařízení k tisknutí etiketových štítků atd.. 



5 Návrhy optimálních odpisových plánů dlouhodobého 
majetku ve společnosti ABC, a.s. 

Pro snadné a názorné vysvětlení odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti 

ABC, a.s. se nyní budu zabývat návrhy optimálních odpisových plánů jen u šesti 

vybraných zařízení, nebudu tedy navrhovat celkový optimální odpisový plán 

dlouhodobého majetku pro společnosti ABC, a.s., ale pouze navrhnu optimální 

odpisový plán pro těchto šest zařízení. 

 

Dlouhodobý majetek, který firma odepisuje, jsem si pro zjednodušení rozdělila do tří 

skupin a z každé této skupiny jsem si vybrala dvě zařízení, kterým budu stanovovat 

optimální odpisový plán. Do první skupiny jsem zařadila zařízení, které slouží 

společnosti k výrobě pečiva, do druhé automobily, které se používají k rozvozu pečiva a 

do třetí skupiny jsem zařadila budovy a stavby, kde je vyráběno pečivo. 

 

V následujícím uvádím příklady navrhovaných odpisových plánu pro pec pásovou PPC 

250,21 – rohlíkovou, pro plničku Crossain, pro dodávkový automobil Fiat Ducato 2,8, 

pro mercedes – dodávku, pro budovu pekárny a pro propustek. Informace o zbývajících 

zařízeních a stavbách, které firma používá pro svou podnikatelskou činnost jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

Příklady navrhovaných odpisových plánů jsou sestaveny ve formě tabulek. Tabulky 

jsou pojmenovány podle účetního odpisování, které řeším v první polovině tabulky. 

V další části jsou zobrazeny daňové odpisy, jak rovnoměrné, tak zrychlené a poslední 

část tabulky je věnována daňové zůstatkové ceně. 

 
Za kritérium optimality odpisového plánu, považuji to, jak tento odpisový plán odráží 

skutečný stav zařízení. Abych toto kritérium definovala pro vybraná zařízení a budovu, 

zjistila jsem nejprve předpokládanou „životnost“ daných zařízení a budovy, kterou lze 

prodloužit patřičnou údržbou. 

 

 

 



5.1 Zařízení pro výrobu pečiva 

5.1.1 Pec pásová PPC 250,21 – rohlíková 

Pásová průběžná tunelová pec je určena pro tepelné zpracování výrobků, zejména. 

pečením. Výrobky určené k pečení jsou automaticky, nebo ručně ukládány na dopravník 

na jeho vstupní stranu a na výstupní straně jsou upečené výrobky skládány do 

jednotlivých přepravek. 

 
Pec pásová PPC 250,21 – rohlíková byla oceněna vstupní cenou Kč 107 tisíc a byla 

zařazena do užívání dne 3.4.2005. Životnost pece při pravidelném udržování je 

cca 200 milionů kusů výrobků. Pec vyrobí ročně průměrně kolem 50 milionů kusů 

rohlíků. 

 
Společnost ABC, a.s. pracuje v třísměnném provozu, tedy 24 hodin denně. Pec je 

neustále v chodu a její opotřebení je tedy velmi intenzivní. 

 
Tabulka 6 

Lineární ro ční odpisování pásové pece PPC 250,21 – rohlíkové na 4 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 

Rok 
Vstupní 

cena 
Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 107 000 17 840 89 160 11 770 21 400 95 230 85 600 

2006  26 760 62 400 23 808 34 240 71 422 51 360 

2007  26 760 35 640 23 808 25 680 47 614 25 680 

2008  26 760   8 880 23 808 17 120 23 806   8 560 

2009    8 880          0 23 806  8 560          0          0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Vstupní cena pásové pece PPC 250,21 - rohlíkové je Kč 107 tisíc. Plán je sestaven na 

4 roky, tj. na 48 měsíců. 

 
Účetní odpisy jsou lineární a počítají se jako podíl vstupní ceny a počet let životnosti 

pece. Jsou odpisování od měsíce pořízení, to znamená, že v prvním roce jsou zahrnuty 

odpisy za měsíce květen až prosinec a v posledním roce od ledna do dubna. 



Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu. Pec je zahrnuta do druhé 

odpisové skupiny, pro kterou je stanovena doba odpisování 5 let. Daňové odpisy jsou 

uplatňovány v příslušném roce v plné výši, a to i kdyby byla pec pořízena v posledním 

měsíci daného roku. Rovnoměrné daňové odpisy jsou počítány jako součin vstupní ceny 

a odpisové sazby, které je v prvním roce odpisování 11 v dalších letech 22,25. Daňové 

zrychlené odpisy jsou počítány jako podíl vstupní ceny a koeficientu, v dalších letech  

odpisování se postupuje podle vzorce, který jsem uvedla na straně 23. 
 

Tento návrh odpisového plánu nejlépe zobrazuje fyzické opotřebení pece. Životnost 

pece je přibližně 200 milionů kusů výrobků, pokud tuto životnost vydělíme počtem let 

odpisování, což je v našem případe 4, vychází nám 50 milionů kusů, což souhlasí 

s reálným využitím pece. 

 

Tabulka 7 

Lineární ro ční odpisování pásové pece PPC 250,21 – rohlíkové na 5 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 107 000 14 272 92 728 11 770 21 400 95 230 85 600 

2006   21 408 71 320 23 808 34 240 71 422 51 360 

2007   21 408 49 912 23 808 25 680 47 614 25 680 

2008   21 408 28 504 23 808 17 120 23 806  8 560 

2009   21 408   7 096 23 806   8 560          0         0 

2010     7 096          0          0          0          0         0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Vstupní cena pásové pece PPC 250,21 - rohlíkové je Kč 107 tisíc. Plán je sestaven na 

5 let, tj. na 60 měsíců. 

 

Stanovení účetních odpisů je podobné jako v předchozím odpisovém plánu, je zde 

pouze rozdíl v prodloužení odpisování o dvanáct měsíců. Daňové odpisy jsou totožné 

jako v předchozím plánu, protože jsou pevně dány zákonem o daních z příjmu a 

poplatník je nemůže prodlužovat ani zkracovat. 

 



Podle fyzického opotřebení pece, které je dáno životností cca 200 milionů kusů rohlíků 

a průměrně vyrobenými kusy rohlíků za rok, je pec za čtyři roky opotřebena natolik, že 

její životnost je teoreticky bez podstatného zásahu do jejího technického stavu u konce. 

To znamená, že účetní jednotka by teoreticky musela v roce 2008 pec buď vyřadit nebo 

provést generální opravu. Obě tyto okolnosti by zatížily náklady společnosti, a to buď 

zůstatkovou cenou Kč 7 096 nebo v částce ceny provedené opravy. 

 

Tabulka 8 

Lineární ro ční odpisování pásové pece PPC 250,21 – rohlíkové na 6 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 

Rok 
Vstupní 

cena 
Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 107 000 11 896   95 104 11 770 21 400 95 230 85 600 

2006   17 844   77 260 23 808 34 240 71 422 51 360 

2007   17 844   59 416 23 808 25 680 47 614 25 680 

2008   17 844   41 572 23 808 17 120 23 806   8 560 

2009   17 844   23 728 23 806   8 560          0          0 

2010   17 844    5 884          0          0          0          0 

2011    5 884            0          0          0          0          0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě tohoto odpisového plánu byl uplatněn stejný postup jako v předchozím. 



5.1.2 Plnička Crossain 

Plnička Crossain je zařízení, které slouží společnosti ABC, a.s. k plnění připraveného a 

upečeného crossainového pečiva různými náplněmi. Tato plnička je oceněna vstupní 

cenou Kč 127 710,- a byla zařazena do užívání dne 24.2.2004. Životnost plničky při 

pravidelném udržování je přibližně 31 500 tisíc ks crossainů a plnička naplní ročně 

průměrně 6 305 tisíc kusů crossainů. 

 
Tabulka 9 

Lineární ro ční odpisování plničky Crossain na 4 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2004 127 710 26 610 101 100 14 049 25 542 113 661 102 168 

2005   31 932  69 168 28 416 40 868  85 245  61 300 

2006   31 932  37 236 28 416 30 650  56 829  30 650 

2007   31 932    5 304 28 416 20 434  28 413  10 216 

2008 
  

  5 304           0 28 413 10 216           0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Vstupní cena plničky Crossain je Kč 127 710. Plán účetních odpisů je sestaven na 

4 roky, tj. 48 měsíců. 

 
Účetní odpisy jsou lineární a počítají se jako podíl vstupní ceny a počet let životnosti 

plničky. Odpisování plničky je od měsíce pořízení tj. od března do prosince. V prvním 

roce odpisování je zahrnuto tedy 10 měsíců. 

 
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu, vysvětlila jsem je už u 

předchozího zařízení, nebudu je tedy znovu popisovat. 

 
Životnost plničky je 31 500 tisíc ks, ročně naplní průměrně 6 305 tisíc ks crossainů, což 

znamená, že za čtyři roky plnička není opotřebována a tento odpisový plán není 

odpovídající vzhledem k požadavku zobrazení ekonomické reality. 



Tabulka 10 

Lineární ro ční odpisování plničky Crossain na 5 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odisování 

2004 127 710 21 290 106 420 14 049 25 542 113 661 102 168 

2005   25 548  80 872 28 416 40 868  85 245  61 300 

2006   25 548  55 324 28 416 30 650  56 829  30 650 

2007   25 548  29 776 28 416 20 434  28 413  10 216 

2008 
  

25 548   4 228 28 413 10 216          0           0 

2009 
  

  4 228         0          0          0          0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Stanovení účetních odpisů je podobné jako v předchozím odpisovém plánu, je zde 

pouze rozdíl v prodloužení odpisování o dvanáct měsíců. Daňové odpisy jsou totožné 

jako v předchozím plánu. 

 
Při porovnání životnosti plničky a jeho průměrných ročních naplněných ks výrobků se 

jeví tento plán jako vhodný, odpovídající ekonomické skutečnosti. 

 

Tabulka 11 

Lineární ro ční odpisování plničky Crossain na 6 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2004 127 710 17 740 109 970 14 049 25 542 113 661 102 168 

2005   21 288  88 682 28 416 40 868  85 245  61 300 

2006   21 288  67 394 28 416 30 650  56 829  30 650 

2007   21 288  46 106 28 416 20 434  28 413  10 216 

2008   21 288  24 818 28 413 10 216          0           0 

2009   21 288   3 530         0         0          0           0 

2010     3 530          0         0         0          0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Tento odpisový plán nepovažuji za vhodný. Při cca 6 350 tisíc ks naplněných výrobků 

ročně by plnička byla opotřebena za pět let natolik, že její životnost by byla u konce, 

účetní jednotka by teoreticky musela v roce 2008 plničku buď vyřadit nebo provést 

generální opravu. Obě tyto okolnosti by zatížily náklady společnosti a to buď 

zůstatkovou cenou v Kč 3 530 nebo v částce ceny provedené opravy. 

 
 
5.1.3 Dílčí shrnutí 

Pec pásová PPC 250,21 – rohlíková byla oceněna vstupní cenou Kč 107 tisíc a byla 

zařazena do užívání dne 3.4.2005. Životnost pece při pravidelném udržování je 

přibližně 200 milionů kusů výrobků. Pec vyrobí ročně průměrně kolem 50 milionů kusů 

rohlíků. 

 
Pec je neustále v provozu a její opotřebení je tedy velmi intenzivní, proto jsem se 

rozhodla doporučit společnosti zkrátit účetní odpisování, oproti daňovému, na 4 roky. 

 
Oproti tomu plnička Crossain, jejíž vstupní cena činí Kč 127 710,- není používána tak 

často a intenzivně, ročně naplní 6 305 tisíc ks výrobků, proto by dle mého názoru, měla 

být délka účetního odpisování totožná s délkou daňového odpisování a toto odpisování 

by nemělo mít vážnější dopady na objektivní zobrazení ekonomické reality. Firma tedy 

může zachovat délku účetního odpisování totožnou s délkou daňových odpisů, tj. 5 let. 

 

Opotřebení pece i plničky Crossain je rovnoměrné po celou dobu provozu, a proto 

doporučuji používat lineární odpisování. 



5.2 Dopravní prostředky 

5.2.1 Fiat Ducato 2,8 

Fiat Ducato 2,8 je automobil, který slouží účetní jednotce k rozvozu pečiva. Je oceněn 

vstupní cenou Kč 424 tis. a byl zařazen do užívání dne 9.9.2005. Životnost automobilu 

při pravidelném udržování je přibližně 260 tisíc kilometrů a automobil najede ročně 

průměrně 65 tisíc kilometrů. 

 

Tabulka 12 

Lineární ro ční odpisování automobilu Fiat Ducato 2,8 na 3 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 

Rok 
Vstupní 

cena 
Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 424 000   35 334 388 666   60 208 106 000 363 792 318 000 

2006   141 336 247 330 121 264 159 000 242 528 159 000 

2007   141 336 105 994 121 264 106 000 121 264   53 000 

2008   105 994            0 121 264   53 000             0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vstupní cena automobilu Fiat Ducato 2,8 je Kč 424 tis.. Plán účetních odpisů je 

sestaven na 3 roky. 

 
Účetní odpisy jsou lineární a počítají se jako podíl vstupní ceny a počet let životnosti 

automobilu. Odpisování automobilu je od měsíce následující od pořízení, tj. od října do 

prosince. V prvním roce odpisování jsou zahrnuty tedy 3 měsíce. 

 
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu, vysvětlila jsem je už 

v předchozí kapitole, nebudu je tedy znovu popisovat. 

 
Životnost automobilu je 260 tisíc kilometrů, ročně najede průměrně 65 tisíc kilometrů, 

což znamená, že za tři roky automobil není opotřebován a tento odpisový plán není 

odpovídající vzhledem k požadavku zobrazení ekonomické reality. 

 



Tabulka 13 

Lineární ro ční odpisování automobilu Fiat Ducato 2,8 na 4 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 424 000   26 502 397 498   60 208 106 000 363 792 318 000 

2006   106 008 291 490 121 264 159 000 242 528 159 000 

2007   106 008 185 482 121 264 106 000 121 264   53 000 

2008   106 008  79 474 121 264   53 000            0            0 

2009    79 474           0            0           0            0            0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento odpisový plán je sestaven na čtyři roky, což znamená, že se účetní odpisy 

prodlouží o jeden rok, daňové se nemění. 

 

Při porovnání životnosti automobilu a jeho průměrných ročních najetých kilometrů se 

jeví tento plán jako vhodný, odpovídající ekonomické skutečnosti. 

 
 
Tabulka 14 

Lineární ro ční odpisování automobilu Fiat Ducato 2,8 na 5 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 424 000 21 201 402 799 60 208 106 000 363 792 318 000 

2006   84 804 317 995 121 264 159 000 242 528 159 000 

2007   84 804 233 191 121 264 106 000 121 264 53 000 

2008   84 804 148 387 121 264  53 000           0          0 

2009   84 804   63 583           0           0           0          0 

2010   63 583            0           0           0           0          0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



Tento odpisový plán nepovažuji za vhodný. Při přibližně 65 tisíc kilometrů najetých 

ročně by vozidlo bylo opotřebováno za čtyři roky natolik, že jeho životnost by byla u 

konce. Účetní jednotka by teoreticky musela v roce 2008 automobil buď vyřadit nebo 

provést generální opravu. Obě tyto okolnosti by zatížily náklady společnosti a to buď 

zůstatkovou cenou v Kč 63 583 nebo v částce ceny provedené opravy. 

 
 
5.2.2 Mercedes - dodávka 

Mercedes - dodávka je automobil, který slouží společnosti ABC, a.s. od roku 2005 k 

rozvozu pečiva. Je oceněn vstupní cenou Kč 350 tis. a byl zařazen do užívání dne 

17.3.2005. Životnost automobilu při pravidelném udržování je přibližně 225 tisíc 

kilometrů a automobil najede ročně průměrně 75 tisíc kilometrů. 

 

Tabulka 15 

Lineární ro ční odpisování automobilu Mercedes - dodávka na 3 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 350 000   87 507 262 493   49 700   87 500 300 300 262 500 

2006   116 676 145 817 100 100 131 250 200 200 131 250 

2007   116 676   29 141 100 100   87 500 100 100   43 750 

2008     29 141            0 100 100   43 750            0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vstupní cena automobilu Mercedes – dodávka je Kč 350 tis.. Plán účetních odpisů je 

sestaven na 3 roky, tj. 36 měsíců. 

 

Účetní odpisy jsou lineární a počítají se stejně jako v předchozím případě. Odpisování 

automobilu je od měsíce následujícího od pořízení, tj. od dubna do prosince. V prvním 

roce odpisování je tedy zahrnuto 9 měsíců. 

 
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu, vysvětlila jsem je už 

v předchozím případě, nebudu je tedy znovu popisovat. 



Životnost automobilu je 225 tisíc kilometrů, ročně najede průměrně 75 tisíc kilometrů, 

což znamená, že za tři roky je automobil zcela opotřebován a tento plán se jeví jako 

vhodný, odpovídající ekonomické skutečnosti. 

 
Tabulka 16 

Lineární ro ční odpisování automobilu Mercedes - dodávka na 4 roky 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 350 000 65 628 284 372 49 700   87 500 300 300 262 500 

2006   87 504 196 868 100 100 131 250 200 200 131 250 

2007   87 504 109 364 100 100  87 500 100 100  43 750 

2008   87 504  21 860 100 100  43 750           0           0 

2009   21 860           0           0           0           0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento odpisový plán je sestaven na čtyři roky, což znamená, že se účetní odpisy 

prodlouží o jeden rok a daňové se nemění. 

 
Při porovnání životnosti automobilu a jeho průměrných ročních najetých kilometrů se 

jeví tento plán jako nevhodný, protože neodpovídá požadavku zobrazení ekonomické 

reality. 

 

Tabulka 17 

Lineární ro ční odpisování automobilu Mercedes - dodávka na 5 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2005 350 000 52 506 297 494   49 700   87 500 300 300 262 500 

2006   70 008 227 486 100 100 131 250 200 200 131 250 

2007   70 008 157 478 100 100   87 500 100 100 43 750 

2008   70 008   87 470 100 100   43 750            0          0 

2009   70 008   17 462            0            0            0          0 

2010   17 462            0            0            0            0          0 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Tento odpisový plán nepovažuji za vhodný. Při cca 75 tisíc kilometrů najetých ročně by 

vozidlo bylo opotřebováno za tři roky natolik, že jeho životnost by byla u konce, účetní 

jednotka by teoreticky musela v roce 2007 automobil buď vyřadit nebo provést 

generální opravu. Obě tyto okolnosti by zatížily náklady společnosti a to buď 

zůstatkovou cenou v Kč 17 462 nebo v částce ceny provedené opravy. 

 

5.2.3 Dílčí shrnutí 

Fiat Ducato 2,8 není používán tak často, ročně najede 65 tisíc kilometrů, proto by, dle 

mého názoru, zachování délky odpisování totožné s odpisováním daňovým nemělo mít 

vážnější dopady na objektivní zobrazení ekonomické reality, odpovídá tedy mnou 

zvolenému kritériu optimality a firma by u něj mohla zachovat délku účetního 

odpisování totožnou s délkou daňových odpisu a to 4 roky. 

 

Oproti tomu Mercedes – dodávka je využíván častěji a intenzivněji, ročně najede 

75 tisíc kilometrů, proto jsem se rozhodla doporučit společnosti zkrátit účetní 

odpisování, oproti daňovému na 3 roky. 

 

Podobně jako u pásové pece a plničky Crossain jsou automobily opotřebovávány 

rovnoměrně. Účetní jednotka tedy, dle mého názoru, může používat lineární odpisování. 



5.3 Budovy a stavby 

5.3.1 Budova pekárny 

Budova pekárny společnosti ABC, a.s. ve které je vyráběno pečivo byla zkolaudována 

29.12.2003. Je oceněna vstupní cenou Kč 1 295 300. Je zařazena do 5 odpisové skupiny 

a doba odpisování je stanovena na 30 let. Optimální životnost u budovy se dá jen těžko 

určit, proto zde uvedu jen tabulku, kde se bude budova odpisovat předepsaných 30 let. 

Tento odpisový plán uvedený v následující tabulce je tedy i dle mého názoru optimální. 

 

Tabulka 18 

Lineární ro ční odpisování budovy pekárny na 30 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2004 1 295 300 43 188 1 252 112 18 135 43 177 1 277 165 1 252 123 

2005   43 188 1 208 924 44 041 83 475 1 233 124 1 168 648 

2006   43 188 1 165 736 44 041 80 597 1 189 083 1 088 051 

2007   43 188 1 122 548 44 041 77 718 1 145 042 1 010 333 

2008   43 188 1 079 360 44 041 74 840 1 101 001    935 493 

2009   43 188 1 036 172 44 041 71 961 1 056 960    863 532 

2010   43 188    992 984 44 041 69 083 1 012 919    794 449 

2011   43 188    949 796 44 041 66 205    968 878    728 244 

2012   43 188    906 608 44 041 63 326    924 837    664 918 

2013   43 188    863 420 44 041 60 448    880 796    604 470 

2014   43 188    820 232 44 041 57 569    836 755    546 901 

2015   43 188    777 044 44 041 54 691    792 714    492 210 

2016   43 188    733 856 44 041 51 812    748 673    440 398 

2017   43 188    690 668 44 041 48 934    704 632    391 464 

2018   43 188    647 480 44 041 46 055    660 591    345 409 

2019   43 188    604 292 44 041 43 177    616 550    302 232 

2020   43 188    561 104 44 041 40 298    572 509    261 934 

2021   43 188    517 916 44 041 37 420    528 468    224 514 

2022   43 188    474 728 44 041 34 541    484 427    189 973 

2023   43 188    431 540 44 041 31 663    440 386    158 310 

2024   43 188    388 352 44 041 28 784    396 345    129 526 



2025   43 188 345 164 44 041 25 906 352 304 103 620 

2026   43 188 301 976 44 041 23 027 308 263  80 593 

2027   43 188 258 788 44 041 20 149 264 222  60 444 

2028   43 188 215 600 44 041 17 270 220 181  43 174 

2029   43 188 172 412 44 041 14 392 176 140   28 782 

2030   43 188 129 224 44 041 11 513 132 099   17 269 

2031   43 188   86 036 44 041   8 635   88 058    8 634 

2032   43 188   42 848 44 041   5 756   44 017    2 878 

2033   42 848            0 44 017   2 878            0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vstupní cena budovy pekárny je Kč 1 295 300. Plán účetních odpisů je sestaven na 

30 let. 

 

Účetní odpisy jsou lineární a počítají se jako podíl vstupní ceny a počet let životnosti 

budovy. Odpisování budovy je od měsíce následující od pořízení (kolaudace), tj. od 

ledna do prosince. V prvním roce odpisování je zahrnuto tedy všech 12 měsíců. 

 

Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu, vysvětlila jsem je už 

v předchozích kapitolách, nebudu je tedy znovu popisovat. 

 
 
5.3.2 Propustek 

Propustek pekárny společnosti ABC, a.s. je betonové stavidlo, které slouží 

k propouštění vody do kádě, kde se mísí mouka s vodou a vytváří se v ní těsto na 

pečení. Je oceněn vstupní cenou Kč 145 500. Jeho kolaudace proběhla 11.11.2004. Je 

zařazen do 5 odpisové skupiny a doba odpisování je stanovena na 30 let. 

 

Optimální životnost u propustku, stejně tak jak u předchozí budovy se dá jen těžko 

určit, proto zde uvedu jen tabulku, kde se bude propustek odepisovat předepsaných 

30 let. Tento odpisový plán uvedený v následující tabulce je tedy i dle mého názoru 

optimální. 

 

 



Tabulka 19 

Lineární ro ční odpisování propustku na 30 let 

Daňový odpis Daňová zůstatková cena 
Rok 

Vstupní 
cena 

Účetní 
odpis 

Účetní 
zůstatková 

cena 
rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

rovnoměrné 
odpisování 

zrychlené 
odpisování 

2004 145 500     405 145 095  2 037  4 850 143 463 140 650 

2005    4 860 140 232  4 947  9 377 138 516 131 273 

2006    4 860 135 375  4 947  9 054 133 569 122 219 

2007    4 860 130 515  4 947  8 730 128 622 113 489 

2008    4 860 125 655  4 947  8 407 123 675 105 082 

2009    4 860 120 795  4 947  8 084 118 728   96 998 

2010    4 860 115 935  4 947  7 760 113 781   89 238 

2011    4 860 111 075  4 947  7 437 108 834   81 801 

2012    4 860 106 215  4 947  7 114 103 887   74 687 

2013    4 860 101 355  4 947  6 790   98 940   67 897 

2014    4 860   96 495  4 947  6 467   93 993   61 430 

2015    4 860   91 635  4 947  6 143   89 046   55 287 

2016    4 860   86 775  4 947  5 820   84 099   49 467 

2017    4 860   81 915  4 947  5 497   79 152   43 970 

2018    4 860   77 055  4 947  5 173   74 205   38 797 

2019    4 860   72 195  4 947  4 850   69 258   33 947 

2020    4 860   67 335  4 947  4 527   64 311   29 420 

2021    4 860   62 475  4 947  4 203   59 364   25 217 

2022    4 860   57 615  4 947  3 880   54 417   21 337 

2023    4 860   52 755  4 947  3 557   49 470   17 780 

2024    4 860   47 895  4 947  3 233   44 523   14 547 

2025    4 860   43 035  4 947  2 910   39 576   11 637 

2026    4 860   38 175  4 947  2 586   34 629     9 051 

2027    4 860   33 315  4 947  2 263   29 682     6 788 

2028    4 860   28 455  4 947  1 940   24 735    4 848 

2029    4 860   23 595  4 947  1 616   19 788     3 232 

2030    4 860   18 735  4 947  1 293   14 841     1 939 

2031    4 860   13 875  4 947    970      9 894       969 

2032    4 860     9 015  4 947    646     4 947       323 

2033    4 860    4 155  4 947    323            0           0 

2034    4 155          0         0        0            0           0 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Vstupní cena propustku je Kč 145 500. Plán účetních odpisů je sestaven na 30 let. 

 

Účetní odpisy jsou lineární a počítají se jako podíl vstupní ceny a počet let životnosti 

propustku. Odpisování propustku je od měsíce následující od pořízení (kolaudace). 

V prvním roce odpisování je zahrnut 1 měsíc. 

 

Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu, vysvětlila jsem je už 

v předchozích kapitolách, nebudu je tedy znovu popisovat. 

 
 
5.3.3 Dílčí shrnutí 

Budova pekárny společnosti ABC, a.s., ve které je vyráběno pečivo je oceněna vstupní 

cenou Kč 1 295 300. Je zařazena do 5 odpisové skupiny a doba odpisování je stanovena 

na 30 let. Propustek pekárny společnosti ABC, a.s.je betonové stavidlo, které slouží 

k propouštění vody do kádě, kde se mísí mouka s vodou je oceněn vstupní cenou 

Kč 145 500. 

 

Optimální životnost u budovy i propustku se dá jen těžko určit, proto jsem u obou 

staveb navrhla optimální odpisový plán na předepsaných 30 let, a dle mého názoru je i 

tento odpisový plán optimální. 

 

Ale pokud by společnost po několika letech použila svou zákonnou rezervu na opravu 

těchto staveb, musela by přehodnotit svůj stávající odpisový plán, který je stanoven na 

30 let odpisování. Z důvodů čerpání této rezervy by se mohl dosavadní odpisový plán i 

o několik let zkrátit a pak by byl pro společnost tento nový zkrácený odpisový plán dle 

mého názoru optimální. 

 

Propustek i budova pekárny budou ve společnosti ABC, a.s. opotřebovávány 

rovnoměrně, proto účetní jednotka může nepochybně používat lineární odpisování. 



Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření návrhu optimálního odpisového plánu 

dlouhodobého majetku ve společnosti ABC, a.s. 

 

Při plnění cíle své bakalářské práce jsem postupovala tak, že jsem v její první části 

vymezila dlouhodobý majetek dle českých účetních předpisů a Mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví. Podle českých účetních předpisů existuje výčet aktiv, 

která jsou klasifikována jako dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zásadě 

srovnatelný s IAS/IFRS, s výjimkou majetku pořízeného prostřednictvím finančního 

leasingu. 

 

Obecně se aktivuje a odepisuje ten majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než cena 

stanovená účetní jednotkou a očekávaná doba použitelnosti je delší než jeden rok. Podle 

českých účetních předpisů ekonomické užitky nejsou kritériem pro uznání majetku. 

Podle IAS/IFRS je dlouhodobý hmotný majetek v držení podniku pro využití k výrobě 

nebo dodávce zboží či služeb, pro pronájem ostatním subjektům či pro administrativní 

účely a předpokládá se jeho užívání po dobu více než jednoho účetního období. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se od charakteristik dlouhodobého hmotného majetku 

liší tím, že nemá fyzickou substanci; převážně jsou to práva, z jejichž vlastnictví se 

očekává ekonomický prospěch. Platí zde obecná kritéria pro vykazování majetku dle 

IAS/IFRS. Předměty se vykazují jako dlouhodobý majetek, pokud budoucí ekonomické 

užitky plynoucí z nich jsou pravděpodobné a pořizovací cenu majetku lze spolehlivě 

kvantifikovat. 

 

V další části své bakalářské práce jsem se pak zaměřila na odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku, které jsou jako účetní položka zastoupeny v položce samostatných 

movitých věcí a v položce stavby. Jejich odpisování podle IAS/IFRS je srovnatelné 

s českými účetními předpisy. 

 

 



Odpisováním přenáší podnik část hodnoty odpovídající opotřebení odpisovaného 

dlouhodobého majetku do nákladů. Hlavní příčinou opotřebení je fyzické zhoršení stavu 

a zastarávání majetku. K fyzickému opotřebení vede používání majetku, jeho 

fungování. 

 

Odpisy snižují hodnotu dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví nepřímo 

prostřednictvím kumulovaných odpisů, tzv. oprávek. Při odpisování účetní jednotka 

postupuje podle vlastního odpisového plánu, který sestavuje pro každou položku 

odpisovaného dlouhodobého majetku. 

 

Povinnost sestavení odpisového plánu vyplývá ze zákona o účetnictví. Tento plán si 

stanoví podnik pro jednotlivé předměty sám v závislosti na předpokládané době jejich 

použitelnosti, na kalkulačních metodách a způsobu jejich využití. 

 

Tyto teoretické poznatky jsem využila v poslední části bakalářské práce, kde jsem se 

zabývala návrhem odpisového plánu ve společnosti ABC, a.s. 

 

Pro snadné a názorné vysvětlení odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti 

ABC, a.s. jsem se zabývala návrhy optimálních odpisových plánů jen u šesti vybraných 

zařízení, tedy nenavrhovala jsem celkový optimální odpisový plán dlouhodobého 

majetku pro účetní jednotku, ale pouze jsem navrhla optimální odpisový plán pro těchto 

šest zařízení. 

 

Dlouhodobý majetek, který firma odepisuje, jsem si pro zjednodušení rozdělila do tří 

skupin a z každé této skupiny jsem si vybrala dva zástupce, kterým jsem stanovovala 

optimální odpisový plán. Do první skupiny jsem zařadila zařízení, která slouží 

společnosti k výrobě pečiva, do druhé automobily, které se používají k rozvozu pečiva a 

do třetí skupiny jsem zařadila budovy a stavby, kde je pečivo vyráběno. 

 

Ke každému zařízení jsem sestavila různé odpisové plány a podle konkrétních 

podmínek dané firmou a na základě teoretických poznatků jsem z těchto návrhů vybrala 

ten odpisový plán, který jsem považovala za optimální. 



Všechny zařízení jsou používáním opotřebovávány rovnoměrně po celou dobu užívání, 

a proto jsem z tohoto důvodu doporučila rovnoměrné odpisy. Podle intenzity používání 

konkrétního majetku jsem buď zkrátila, nebo prodloužila dobu účetního odpisování 

oproti daňovému tak, aby vyhovovala mnou zvolenému kritériu optimality, tj. aby 

odpovídala reálné životnosti daného zařízení a tím také splňovala požadavek věrného 

zobrazení ekonomické reality. 

 

Správně zvolené odpisování odráží skutečný stav majetku v podniku, tj. mělo by 

respektovat základní požadavek na účetnictví, a to je věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 
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