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Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o odpisování aktiv. Téma odpisování je aktuální pro 

každou fyzickou či právnickou osobu, má-li v majetku společnosti dlouhodobý majetek. 

Pojmy jako účetní odpisy a daňové odpisy jsou podstatnou součástí evidence majetku. 

Díky odpisování je pořizovací cena majetku, představující náklad, rozložena do více 

účetních období a neovlivní hospodářský výsledek ihned. Jelikož odpisy vyjadřují trvalé 

postupné snižování ocenění majetku, zatěžuje výsledek hospodaření poměrně po celou 

dobu životnosti majetku. Způsob odpisování si účetní jednotka volí sama, musí však 

dodržovat zákonné podmínky. 

Odpisy slouží také jako důležitý zdroj interního financování podniku. Zároveň jde o 

poměrně velkou vázanost finančních prostředků v majetku. 

Zvolenou metodou výpočtu odpisů je ovlivňován výsledek hospodaření. Účetní 

jednotka je ze zákona povinna odepisovat majetek účetně, a právě odpis pro účetní 

jednotku představuje náklad. Výši tohoto nákladu lze ovlivnit volbou způsobu 

odpisování. 

Co se týče daňových odpisů, jsou pro účetní jednotku nepovinné. Díky nim si ale lze 

upravit základ daně – snížit daňovou povinnost. Pro určení dopadu na základ daně je 

potřeba brát v potaz jak odpisy daňové, tak účetní, proto je vhodné využít obou forem 

odpisování. 

Metoda komponentního odpisování, která je v této bakalářské práce podrobněji 

rozebrána, nelze využít u všech typů majetku. V případě využití tohoto způsobu se musí 

jednat o majetek, který obsahuje dílčí části, tzv. komponenty, které mají výrazně nižší 

dobu životnosti a pořizovací cenu než majetek jako takový. Tuto metodu lze využít 

pouze v případě účetního odpisování majetku, nikoli u daňového. Právě na téma 

komponentního odpisování je zaměřena praktická část práce. 

Z důvodu neustálé aktuálnosti tématu odpisování, bylo toto téma shledáno za vhodné 

k vypracování a přiblížení této problematiky čtenářům. 
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1 Cíle práce a metodika 

Cílem této bakalářské práce zpracované na téma ,,Odpisování aktiv v podnikové praxi“ 

je v první části pomocí literární rešerše představit problematiku odpisování včetně 

obecných právních úprav účetnictví a charakteristik majetku s konkrétním zaměřením 

na komponentní způsob odpisování aktiv. 

V druhé, praktické, části práce je cílem zjistit jakými druhy vícesložkových aktiv 

obvykle disponují podniky v segmentu zemědělství a automobilového průmyslu, a dále 

zjistit jejich poměr k celkovým aktivům. U těchto segmentů je předpoklad, že ke svému 

podnikání využívají majetek, který se řadí dle právních předpisů mezi vícesložková 

aktiva. Dotazník byl vytvořen v Google Forms a rozeslán pomocí emailu do 130 

podniků s návratností 51,5 %. Respondenti byli dotazováni na otázky ohledně aktiv, zda 

jejich majetek obsahuje vícesložková aktiva, jakým způsobem odpisují, ale také na 

rozdíl v době životnosti mezi komponenty a hlavní složkou majetku. Dotazníkovým 

šetřením chtěla autorka ověřit, zda se komponentní způsob využívá u nadpoloviční 

většiny dotazovaných. V neposlední řadě je v praktické části zobrazen výpočet 

odlišných způsobů výpočtů odpisů na dle respondentů nejvíce využívaném typu 

majetku a popsán vliv zvolené metody odpisování na výkonnost podniku. 
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2 Teoretická část 

Před samotnou problematikou odpisů majetku bude rozebrána úprava účetnictví a 

charakterizován majetek. 

2.1 Právní předpisy využívané v České republice 

Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je Zákon o účetnictví. 

Další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR a podrobnější výklad 

k jednotlivým oblastem účtování poskytují České účetní standardy pro podnikatele. 

(Štohl & Klička, 2018) 

2.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

Světová ekonomika má stále více globální charakter. Významnou linií harmonizace 

účetnictví jsou Mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví IFRS. Součástí 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS jsou Koncepční rámce a 

Mezinárodní účetní standardy – IAS – International Accounting Standards, Mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví – IFRS – International Financial Reporting Standards a 

jejich interpretace. Původně mezinárodní účetní standardy začaly vznikat 

v sedmdesátých letech dvacátého století. Standardy byly vydávány Výborem pro tvorbu 

mezinárodních účetních standardů (IASC), kterým byly standardy označovány zkratkou 

IAS – International Accounting Standards. V roce 2001 začala pracovat rada – IASB -, 

která  je plně odpovědna za tvorbu globálně platných standardů účetního výkaznictví. 

Od té doby nejsou standardy vydávány IASB označovány jako Mezinárodní účetní 

standardy (IAS), ale jako Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). 

Standardy vytvořené před zahájením činnosti této Rady (IASB) zůstávají v platnosti a 

jsou nadále (i po provedených úpravách) označovány jako Mezinárodní účetní 

standarda (IAS). (Dvořáková, 2017) 

2.3 Charakteristika dlouhodobého majetku 

V této podkapitole bude rozebrán dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný finanční, 

včetně oceňování a technického zhodnocení. 
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2.3.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

V účetnictví dosahuje dlouhodobý majetek mnohem širšího rozsahu než hmotný 

majetek definovaný v daňových zákonech. Z pohledu účetnictví je dlouhodobý majetek 

vymezen zejména v ustanoveních § 19 odst. 7 a 8, § 24 až § 30 zákona o účetnictví, 

v ustanoveních § 7 a § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele a v Českém 

účetním standardu č. 013. 

Zákon o daních z příjmů používá pouze pojem hmotný majetek a zabývá se jím 

především v ustanoveních § 26 až § 33 ZDP. Zákonem o DPH je pak dlouhodobý 

hmotný majetek definován jako hmotný majetek podle zákona upravujícího daně 

z příjmů. (Hauzarová, 2018) 

Dle ustanovení § 26 ZDP jsou hmotným majetkem: 

a) samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí 

se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je 

vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, 

b) budovy, domy a jednotky 

c) stavby, s výjimkou 

1. provozních důlních děl 

2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících 

k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud 

jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, 

3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou 

stavbou, 

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky (vymezení 

§ 26 odst. 9) 

e) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč 

f) jiný majetek vymezený v odstavci 3. 

(Zákony pro lidi, 2022) 

O dlouhodobém majetku je účtováno v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek odpisovaný se účtuje v účtové skupině 02. (Hauzarová, 2018) 
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2.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

a) nehmotné výsledky vývoje – považovány za dlouhodobý majetek, v případě 

nabytí od jiných osob nebo pokud byly vytvořeny vlastní činností za účelem 

obchodování s nimi 

b) software – stejné podmínky jako u nehmotných výsledků vývoje 

c) ocenitelná práva – zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů za 

opět stejných podmínek jako pro nehmotné výsledky vývoje a software 

d) goodwill – kladný či záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu, který 

byl nabyt převodem nebo převodem za úplatu (koupí), vkladem či oceněním 

majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho 

individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy 

e) povolenky na emise – např. povolenky na emise skleníkových plynů 

představující majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zařízení 

vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2 

f) preferenční limity – tj. individuální produkční kvóty a individuální limit 

prémiových práv (Chalupa et al., 2020) 

Pro zařazení majetku do dlouhodobého nehmotného majetku musí být splněny tyto 

podmínky: 

1) doba použitelnosti musí být delší než 1 rok 

2) překročení výše stanovené hodnoty ocenění – zde tvoří výjimku goodwill, 

povolenky na emise a preferenční limity (dlouhodobým hmotným majetkem bez 

ohledu na výši ocenění) 

výši tohoto ocenění si účetní jednotka stanoví sama patřičnou vnitropodnikovou 

směrnicí. Hodnotová hranice, která je 60 000 Kč a dána ZDP jako limitní 

hodnota ocenění nehmotného majetku není z hlediska účetního závaznou. 

Je třeba respektovat povinnosti stanovené ZoÚ při stanovení rozhodné výše tohoto 

ocenění. (Chalupa et al., 2020) 

2.3.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Do dlouhodobého majetku je zařazen také finanční majetek, ten se však neodpisuje, 

proto nebude více rozebírán. 
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2.3.4 Ocenění dlouhodobého majetku 

Vyhláška 500/2002 Sb., § 47 upravuje základní metody oceňování dlouhodobého 

majetku. (Bohdalová, 2021) 

Způsoby oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu 

1) Oceňování v pořizovací ceně  – ocenění, v případě pořízení majetku úplatně, kde 

pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů 

souvisejícími s jeho pořízením. 

2) Oceňování ve vlastních nákladech – majetek pořízen či vyroben ve vlastní režii. 

Vlastní náklady zahrnují všechny přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou 

činnost a nepřímé náklady vztahující se k výrobě či jiné činnosti. 

3) Oceňování v reprodukční pořizovací ceně – cena, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Jedná se například o majetek nabytý 

bezúplatně, majetek vytvořen vlastní činností či nově zjištěný a dosud 

v účetnictví nezachycený majetek. (Kubátová, 2019) 

Náklady zahrnované do pořizovací ceny majetku 

Mezi náklady, které patří do pořizovací ceny, lze zahrnout 

• doprava, 

• clo, 

• montáž, 

• odměny na poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za 

patentované expertízy spojené s pořízením dlouhodobého majetku, 

• úroky z úvěru nebo ze zápůjčky související s pořízením dlouhodobého majetku, 

• průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, 

• atd. (Bohdalová, 2021) 

Náklady nezahrnované do pořizovací ceny majetku 

Náklady, které naopak od pořizovací ceny zahrnout nelze jsou 

• kurzové rozdíly, 

• opravy a údržba pořizovaného dlouhodobého majetku, 

• smluvní pokuty a úroky z prodlení. (Bohdalová, 2021) 
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2.3.5 Technické zhodnocení 

Ocenění odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku lze zvýšit o technické 

zhodnocení. Technické zhodnocení představuje veškeré vynaložené náklady na 

nástavby, přístavby, stavební úpravy a na rekonstrukci nebo modernizaci.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů definoval do roku 2014 technické zhodnocení 

jako jediný. Od 1. 1. 2014 je tento termín součást i zákona č. 563/1991, o účetnictví. 

Oba zákony se shodují v definici, rozcházejí se však v částkách, od kdy se o technické 

zhodnocení jedná a v časovém pohledu. Dle Zákona o účetnictví jsou náklady 

sumarizovány na jednotlivá technická zhodnocení za kalendářní rok, naopak Zákon o 

daních z příjmů sumarizuje náklady jako celek, přesto, že náklady například přesahují 

do více let než jen za běžné období. (Bohdalová, 2021) 

2.4 Odpisování majetku 

Odpisy majetku vyjadřují trvalé postupné snižování ocenění majetku, který se odpisuje. 

Jde o peněžní vyjádření opotřebení majetku za určité časové období a odpisuje se proto, 

aby se majetek nenadhodnocoval. (Mirčevská, 2020) 

V případě, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru, lze 

k účtům majetku tvořit opravné položky. Tvoří se pouze na snížení hodnoty majetku, na 

zvýšení hodnoty majetku je to zakázáno. (Chalupa et al., 2020) 

2.4.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek 

Do tohoto majetku lze zařadit: 

• nemovitosti bez ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění, jedná se například 

o stavby včetně budov, byty a nebytové prostory, právo stavby vodní a jiná 

stavební díla, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť a technické rekultivace; 

• hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým 

určením, tj. stroje, zařízení, přístroje, dopravní prostředky, inventář a předměty 

z drahých kovů; 

• pěstitelské celky trvalých porostů: vinice a chmelnice bez nosných konstrukcí, 

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

v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na ha; 
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• dospělá zvířata a jejich skupiny: plemenná zvířata, tažná zvířata a další zvířata 

hospodářsky využívaných chovů; 

• jiný DHM bez ohledu na výši ocenění, například nerostná ložiska a oceňovací 

rozdíl k nabytému majetku (tato položka je tvořena kladným nebo záporným 

rozdílem mezi oceněním obchodního závodu nebo jeho části nabytého zejména 

koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní 

korporace a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví 

prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté 

dluhy; aktivní oceňovací rozdíl se odpisuje 15 let do nákladů, pasivní je 

amortizován do výnosů). (Hinke, Bárková, & Hruška, (2016) 

Výše účetních odpisů je zaúčtována na vrub provozních nákladů na účet 551 – Odpisy 

DNM a DHM a ve prospěch účtu oprávek. (Hinke et al., 2016) 

2.4.2 Odepisovaný dlouhodobý nehmotný majetek 

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (např. nové technologické postupy), 

• software (pořízen externě či vlastní činností, avšak sloužící k obchodování 

s ním), 

• ocenitelná práva (licence, know-how, předměty průmyslového vlastnictví, 

výsledky tvůrčí činnosti) (Hinke et al., 2016) 

• jiný majetek, vymezený zvláštním právním předpisem jako nehmotný majetek a 

veden v účetnictví (Chalupa et al,. 2020) 

 

➢ goodwill (definován jako rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 

převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a 

závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Účetně je odepisován 

rovnoměrně po dobu 60 měsíců. V případě vzniklého goodwillu při koupi 

obchodního závodu je podle zákona o daních z příjmů odpisován 180 měsíců. 

(Skálová et al., 2021) 
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2.4.3 Neodpisovaný majetek 

O dlouhodobém majetku neodpisovaném je účtováno v účtové skupině 03 (031 

Pozemky, 032 Umělecká díla a sbírky…) (Hauzarová, 2018) 

Do neodpisovaného majetku lze zařadit například: 

• pozemky, bez ohledu na výši ocenění, 

• nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, 

pokud nejsou uvedeny do stavu způsobilého k užívání, 

• preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky 

na emise, (Chalupa et al., 2020) 

• umělecké dílo, které je hmotným majetkem ale není součástí stavby či budovy,  

• inventarizační přebytky hmotného majetku, podle zvláštního právního předpisu, 

• movitou kulturní památku a soubory movitých kulturních památek. (Zákony pro 

lidi, 2022) 

2.4.4 Odpis nedobytných pohledávek 

Odpis pohledávky se využívá v případě, kdy pohledávka není řádně splněna – je 

uhrazena jen zčásti nebo vůbec. 

Na rozdíl od nepřímého odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jehož původní 

ocenění zůstává zachováno v rozvaze a je pouze nepřímo snižováno oprávkami (účetní 

odpisy) ukusujícími z původní hodnoty, odpis pohledávky se provádí přímo jejím 

vyřazením z rozvahy. 

Odpis pohledávky se účtuje mezi ,,jiné provozní náklady“, tedy na vrub stejně nazvané 

účtové skupiny 54 a to v souladu s § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící ZoÚ pro 

podnikatele, a to jednorázově. Z historických důvodů se ve většině účetních jednotek 

využívá k tomuto odpisu syntetický účet 546- Odpis pohledávky, který by měl být 

v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č, 001 bodem 2.2.1. písm. f) 

analyticky rozlišen na daňově účinnou a neúčinnou část. (Děrgel, 2016) 

2.4.5 Odpis zásob 

U zásob je pomocí inventarizace ověřováno, zda hodnota majetku odpovídá hodnotě 

užitné (tržní ceně). Pokud bude zjištěno, že tržní cena je nižší než účetní, je třeba 

posoudit, zda se jedná o rozdíl trvalý nebo přechodný. 
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V případě charakteru trvalého je účtováno na účet 549 – Manka a škody, v případě 

charakteru přechodného, na účet 559 – Tvorba opravných položek. V obou těchto 

případech se jedná o daňově neúčinné náklady. (Štohl & Klička, 2018) 

2.4.6 Změna daňové odpisové skupiny 

Mohou nastat dva případy: 

a) Bez dopadu na daňový základ minulých let 

- Majetek nebyl zatím daňově odpisován (pozastaveny daňové odpisy) 

- Majetek byl odpisován jen evidenčně v případech paušálního zdanění (§ 27 

odst.8) 

- Majetek byl chybně zatříděn, ale daňová odpisová skupina je shodná 

V těchto případech se opraví zatřídění. Ve druhém případě se hodnoty odpisů 

nastaví tak, jako kdyby bylo vše správně od počátku. 

b) S dopadem na daňový základ minulých let 

- Uplatněna byla vyšší odpisová skupina (tj. odpisy byly v základu daně 

z příjmu nižší). Pokud si poplatníci nejsou jisti se zatříděním, volí toto 

většinou citem z důvodu opatrnosti – oprávněně se to proto nazývá 

,,pocitové zatřídění“. Jedná se o daňový dopad v neprospěch poplatníka, 

proto FU toto nepozastavuje.  

- Uplatněna byla nižší odpisová skupina (tj. odpisy byly v základu daně vyšší). 

Pokud dojde k negativnímu daňovému dopadu, je povinnost podat dodatečné 

daňové přiznání na nepromlčená zdaňovací období. Co se týče aktuálního 

účetního období, je nutné opravit zatřídění a nastavit výchozí hodnoty pro 

daňové odpisování tak, jako kdyby probíhaly od počátku správně. (Dušek, 2017) 

2.5 Účetní odpisy 

Využitím účetních odpisů dochází k vyjádření trvalého snížení hodnoty dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, a to nepřímým způsobem a v průběhu jeho používání. 

Výše odpisů je vyjádřena pomocí oprávek, které slouží ke zjištění zůstatkové ceny. 

Účetní jednotka má plně ve své kompetenci volbu formy a techniky odpisování. 

(Chalupa et al., 2020) 
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Účetní odpisy jsou součástí výsledku hospodaření účetní jednotky, tedy účetního zisku 

nebo účetní ztráty.  Opotřebení majetku může být morální (technické zastarání) nebo 

fyzické (nižší spolehlivost, přesnost, výkonnost apod.). (Mirčevská, 2020) 

Odpisy by měly být stanoveny tak, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz 

skutečnosti, v tomto případě majetku. (Mirčevská, 2020) 

Zákonem o účetnictví je dána volnost ve stanovení účetních odpisů, stanovení má 

poskytnout vedení firmy důležité informace o nákladech. (Skálová et al., 2021) 

Účetními předpisy není doba odepisování předepsána, jednoznačně však nesmí být doba 

kratší 1 roku, protože doba použitelnosti dlouhodobého majetku je delší než 1 rok. 

Účetní odpisy by měli životnost majetku co nejvíce zohledňovat. Maximální doba 

odpisování majetku limitována není, výjimku představují odpisy goodwillu a 

oceňovacího rozdílu. (Chalupa et. al., 2020) 

Účetní jednotka si sama stanoví sazby odpisů pomocí rozhodných kritérií, zejména 

z hlediska času, doby použitelnosti majetku či objemu výkonu určující životnost 

majetku. Pro nehmotné výsledky vývoje je však stanovena vyhláškou zvláštní úprava. 

(Chalupa et al., 2020) 

Účetní odpisy se řídí vnitřní účetní směrnicí, která stanoví začátek odpisování majetku. 

Možností je více, například stanovit začátek odpisování na měsíc zařazení majetku do 

užívání nebo na měsíc následující po zařazení majetku a, nebo také lze stanovit účetní 

odpisy i na dny, což je neobvyklé, ale možné. (Nigrin, 2020) 

Při odpisování majetku je také potřeba zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. 

Tato předpokládaná zbytková hodnota je definována v § 56 odst. 4 vyhlášky. Definuje ji 

jako účetní jednotkou odhadovanou zdůvodnitelnou kladnou částku, kterou by účetní 

jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, např. prodejem.  

Účetní jednotka poté musí stanovit a aktualizovat plán daného majetku, a to tak, aby se 

pořizovací cena rovnala součtu vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané 

zbytkové hodnoty za plánovanou dobu používání majetku. Tato úprava účetního 

odpisování o zbytkovou hodnotu může být provedena i na již odpisovaném majetku. 

Změny oprávek a odpisů v minulých účetních obdobích se však již neprovádějí. 

(Skálová et al., 2021) 
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2.5.1 Odpisový plán 

Zákon o účetnictví v § 28 stanovuje, že si účetní jednotka sestaví odpisový plán, dle 

kterého postupuje při vyčíslování odpisů. (Skálová et al., 2021) 

Odpisový plán stanovuje způsob výpočtu a účtování odpisů a je vnitropodnikovou 

(interní) směrnicí. Obsahuje soupis odpisovaného dlouhodobého majetku pro příslušné 

období a také konkrétní zvolené metody účetního odpisování včetně sazeb odpisů 

(roční, popř. měsíční) či způsob jejich stanovení. (Chalupa et al., 2020) 

Jak již bylo řečeno, dlouhodobý majetek se odepisuje pouze do výše jeho ocenění 

v účetnictví. Odpisový plán se však ale nemusí konstruovat (popř. aktualizovat) pouze 

tak, aby souhrn odpisů majetku dosáhl až plné výše ocenění majetku. Lze totiž zohlednit 

nejen možnou dobu užívání, ale také i jeho předpokládanou zbytkovou hodnotu, za níž 

by mohl být majetek v okamžiku předpokládaného vyřazení realizován, tj. částku, 

kterou by účetní jednotka mohla získat, např. prodejem. Je však nutno zohlednit 

(odečíst) i předpokládané náklady související s vyřazením majetku. (Chalupa et al., 

2020) 

Stále platí, že ocenění majetku nesmí být přesáhnuto, tzn. součet vykázaných (popř. 

plánovaných odpisů) a zbytkové hodnoty musí být maximálně do výše jeho ocenění. 

Využitím této techniky lze dosáhnout toho, že v okamžiku vyřazení a prodeje majetku 

nebude výrazně ovlivněn výsledek hospodaření, jelikož oproti dosaženému výnosu 

z prodeje majetku bude uplatněna jeho zbytková hodnota a dopad této operace do 

výsledku hospodaření tak bude (v ideálním případě) neutrální. (Chalupa et al., 2020) 

2.5.2 Změna účetního odpisování 

IFRS IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení stanovuje: 

,,Zbytkovou hodnotu a dobu použitelnosti aktiva je třeba prověřit nejméně jednou 

ročně při roční závěrce, a pokud se očekávání liší od přechozích odhadů, je třeba 

změnu či změny zaúčtovat jako změnu či změny účetního odhadu v souladu s IAS 8 

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. (Dušek, 2017) 
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Interpretace Národní účetní rady I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a 

změny v účetních metodách v bodě 4 uvádí: 

,,Účetními odhady se rozumí údaje uváděné v účetní závěrce, které v důsledku nejistoty, 

která je přirozenou součástí podnikatelského prostředí, nelze přesně stanovit, a proto 

jejich výše může být pouze odhadnuta. Při tomto odhadu se vychází z nejlepších 

informací, které má účetní jednotka k dispozici k okamžiku sestavení účetní závěrky. 

Změna odhadu je důsledkem nových informací či nového vývoje. Pokud při stanovení 

odhadu byly informace, které byly k dispozici do okamžiku sestavení účetní závěrky, 

použity správně, pozdější změna odhadu není opravou chyby. Za účetní odhady se 

zpravidla považují tyto položky: 

… 

e. způsob či doba odpisování dlouhodobých aktiv nebo zbytková hodnota,“ 

(Mejzlík et al., 2019, s. 214-215) 

U vybraných účetních jednotek hovoří o aktualizaci odpisování tyto body předpisu: 

- ČÚS č. 708 bod 4.11 

- ČÚS č. 708 bod 5.1.1 

- ČÚS č. 708 bod 5.1.2 

- ČÚS č. 708 bod 6.2 (Dušek, 2017) 

2.5.3 Metody odpisování 

Průběh používání majetku může být vyjádřen pomocí několik metod odpisování. 

1. Jednou z využívaných metod je odpisování ve vazbě na čas – tedy odpisy 

časové. Výše odpisu se vypočte jako poměr pořizovací ceny a doby 

použitelnosti a následně se vynásobí počtem měsíců v roce, kdy byl majetek 

v podniku zařazen. 

2. Další využívanou metodou jsou odpisy výkonné. Vycházejí z množství 

odvedeného výkonu, například počtu vyrobených výrobků. (Mirčevská, 2020) 

3. Metody zrychlené 

• DDB (double-declining-balance method) – při využití této metody je 

nutno nejprve vypočíst 

procento DDB = míra zrychlení x (100/počet let použitelnosti aktiva) 
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 tímto procentem je násobena dosud neodepsaná hodnota aktiva 

Nevýhoda metody DDB je, že nebere v úvahu zbytkovou hodnotu. 

• SYD (sum-of-the-years-digits) – je nutno sestavit zlomek, kde v čitateli 

je konkrétní rok použitelnosti a ve jmenovateli suma roků použitelnosti. 

Tímto zlomkem je násobena odepsatelná částka, tzn, pořizovací cena 

snížená o zbytkovou hodnotu. (Hinke et al., 2016) 

4. Metoda komponentního odpisování – rozebráno v další podkapitole 

2.6 Metoda komponentního odpisování majetku 

Účetní jednotka má pro účely odpisování povinnost desagregovat aktiva na více 

součástí, a to v případě kdy jednotlivé významné části mají rozdílnou dobu 

použitelnosti. Jedná se o tzv. komponentní přístup, kde jsou části aktiv nazývány 

komponenty. Tyto komponenty se dle standardu IAS 16 sledují a odpisují odděleně. 

(Dvořáková, 2017) 

Komponentní způsob je účetní jednotce umožněno použít u dlouhodobého majetku 

podle § 14 odst. 3 písm. a), d) až g) a odst. 4 vyhlášky. (,,Odborné semináře pro obce“, 

2014) 

Konkrétně tedy pro stavby (včetně budov, vodní díla…), byty a nebytové prostory 

vymezené jako jednotky, nemovité kulturní památky, technické zhodnocení staveb, 

technické zhodnocení nemovité kulturní památky a samostatné hmotné movité věci a 

soubory hmotných movitých věcí. (,,Odborné semináře pro obce“, 2016) 

Komponentní přístup umožňuje respektovat jednoduchým způsobem princip 

přiřazování nákladů výnosům a alokovat pořizovací cenu aktiva do jednotlivých 

účetních období právě pomocí odpisů. (Dvořáková, 2017) 

Při výměně komponenty se odepíše eventuální zůstatková cena vyřazované součásti a 

do užívání se zařadí nová součást oceněná pořizovacími náklady. (Dvořáková, 2017) 

Pomocí této metody může účetní jednotka odepisovat stavby, byty, nebytové prostory a 

hmotné movité věci a jejich soubory. Nelze ji tedy využít, a to i z logického hlediska 

například v případě dlouhodobého nehmotného majetku, u pěstitelských celků trvalých 

porostů anebo u dospělých zvířat a jejich skupin. Metoda komponentního odpisování 

lze využít jak u nového, tak i u staršího majetku a využívá se převážně u majetku 

s dlouhou dobou použitelnosti. (Mirčevská, 2020) 
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V souvislosti s komponentním přístupem je nutno zmínit řešení problematiky 

,,významných kontrol“. Je totiž nutno u některých aktiv provádět tzv. generální opravy, 

které nemusejí zahrnovat výměnu jednotlivých částí. Vynaložené náklady na tyto 

kontroly jsou dle standardu IAS 16 aktivovány jako samostatná složka daného aktiva a 

odpisovány po dobu do předpokládané další kontroly. V ČR je tato metoda umožněna, 

ne však požadována. Pokud by tato situace však nastala, odpadla by nutnost tvorby 

rezerv na opravy dlouhodobého majetku. (Dvořáková, 2017) 

2.6.1 Důvody využívání metody komponentního odpisování majetku 

Hlavním důvodem využívání komponentního odpisování je, že nedochází ke zkreslení 

hospodářského výsledku. V případě odpisování majetku lineární metodou, dochází ke 

zvyšování nákladů při výměně komponenty. Lineární metodou by náklady na výměnu 

komponenty spolu s cenou komponenty, byly zaúčtovány jako oprava majetku a 

promítány do nákladů najednou. Tomu komponentní metoda zabraňuje, jelikož veškeré 

náklady na výměnu komponenty postupně promítá do účetnictví. (Imber, 2016) 

Pokud účetní jednotka chce využívat právě komponentní způsob odpisování, musí 

doložit průkazným účetním záznamem: 

• druh majetku, u kterého tuto metodu použije, 

• průběh používání komponenty, 

• způsob určení komponenty a  

• ocenění komponenty. 

Při prvním použití této metody u majetku, který byl již uveden do užívání, je rozděleno 

na komponenty celkové ocenění a celková výše oprávek k majetku. Samozřejmě stále 

platí pravidlo součtu zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty, a to 

nepřesahovat zůstatkovou cenu celého majetku. Na výši vykázaných odpisů a oprávek 

z přechozích období se nebere zřetel a žádné opravující účetní operace se neprovádějí. 

(Mirčevská, 2020) 

Podle vyhlášky 500/2002 Sb. se za komponentu považuje část majetku, jejíž ocenění je 

v porovnání s oceněním celého majetku významné a jejíž doba použitelnosti se od 

zbytku doby použitelnosti majetku liší. (Imber, 2016) 
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Aby se opravdu jednalo o komponentu, musí být všechny tři podmínky – věcná, cenová 

i časová splněny současně. Komponent může být u jednoho majetku více, odpisují se 

v průběhu používání každá samostatně a samozřejmě i od zbylé části majetku nebo 

souboru majetku. (Mirčevská, 2020) 

V případě, že dojde k výměně komponenty, upraví se ocenění majetku tak, že se: 

a. sníží o výši ocenění vyřazované komponenty a 

b. zvýší o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů 

spotřebovaných na její výměnu a o náklady související s výměnou podle 

ustanovení § 47 Vyhlášky. (Mirčevská, 2020) 

Je tedy zřejmé, že náhradní díly potřebné k výměně komponenty nebudou 

jednorázovým nákladem, čímž dojde k rovnoměrnějšímu zatížení výsledku 

hospodaření. 

Pokud by vyřazovaná komponenta nebyla k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího 

ocenění, převede se odpis zůstatkové ceny této komponenty do nákladů. (Mirčevská, 

2020) 

V případě využití komponentní metody odpisování není třeba tvořit rezervy na opravy 

dlouhodobého majetku. Pokud účetní jednotka tuto metodu nepoužívá, naopak rezervy 

na opravy dlouhodobého majetku tvoří. V ČR není rezerva tvořená na opravu pro účetní 

jednotku závazkem, jelikož účetní jednotka není zavázána opravu v budoucnu provést. 

Dlouhodobé aktivum je dle metodiky užívané v ČR v roce, kdy byla vyměněna jeho 

významná část a v následujících letech, podhodnoceno. Podhodnocení může být velice 

významné, například v případě vysoké pece, kde se v rámci generální opravy zbourá 

celá stavební část vysoké pece (ostatní technologická zařízení zůstanou zachována) a 

znovu se vystaví. (Dvořáková, 2017) 

2.7 Daňové odpisy 

Úprava daňových odpisů je striktně vymezena Zákonem o daních z příjmu. Jsou 

uplatňovány pouze v případě hmotného majetku definovaného ZDP. (Chalupa et al., 

2020) 
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Formou daňových odpisů si daňový subjekt může postupně uplatnit hodnotu pořízeného 

majetku do daňových nákladů (výdajů). Zatímco účetní odpisy kopírují míru opotřebení 

majetku účetní jednotky, daňové odpisy odráží potřeby státu – slouží jako nástroj pro 

regulaci daňově uznatelných nákladů (výdajů). (Mirčevská, 2020) 

Daňové odpisy dělíme na: 

• rovnoměrné (§ 31 ZDP), 

• zrychlené (§ 32 ZDP) nebo 

• rovnoměrné časové nebo výkonové (§ 30 ZDP) 

• odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního 

záření (§ 30b ZDP). (Mirčevská, 2020) 

Hmotný majetek je poplatníkem zatříděn do odpisových skupin v prvním roce 

odpisování a prováděno rovnoměrné či zrychlené odpisování. Při zatřídění majetku do 

odpisových skupin je vycházeno z přílohy č. 1 zákona o daních z příjmu. Vlastník 

stanoví způsob odpisování pro každý nový majetek, který nelze změnit po celou dobu 

odpisování. Majetek se odepisuje nejvýše do vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. 

(Skálová et al., 2021) 

2.7.1 Daňová doba odpisování majetku 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. dělí dlouhodobý hmotný majetek do šesti 

odpisových skupin, kde každé skupině stanovuje minimální dobu odpisování včetně 

přesného výčtu hmotného majetku zařazeného do dané skupiny. (Tryner, 2021) 

Tab. 1: Daňová doba odpisování 

Odpisová 

skupina 

Minimální doba 

odpisování 
Obsahová náplň skupin 

1. 3 roky počítače, kancelářská technika, nářadí 

2. 5 let 
osobní a nákladové automobily, 

pracovní stroje, nábytek 

3. 10 let klimatizace, kotle k vytápění, výtahy 

4. 20 let 
budovy ze dřeva a plastů, plynovody, 

osvětlení budov a staveb 

5. 30 let 
výrobní budovy, dálnice, silnice, studny, 

vrty, mosty 

6. 50 let 
obchodní domy, administrativní budovy, 

školy, kulturní památky 

(Vlastní zpracování dle Trynera, 2021) 
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2.7.2 Rovnoměrné odpisování 

Základ daně při uplatnění rovnoměrných odpisů je zatížen odpisovými náklady majetku 

ve stále stejné výši prakticky po téměř celou dobu odpisování. Výjimkou jsou odpisy 

majetku za zdaňovací období, ve kterém je majetek odpisován poprvé. (Chalupa et al., 

2020) 

Ve zdaňovacím období započatém v roce 2005 byla poprvé náhradou za uplatnění 

investičního odpočtu zavedena možnost zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 10 – 20 

% ze vstupní ceny u prvního odpisovatele investičního majetku. Pouze u hmotného 

majetku zatříděného do 1. – 3. odpisové skupiny lze využít zvýšení odpisu o 10 %. 

Výjimku, pokud nejsou využívány provozovateli taxislužby, či autoškoly, tvoří 

například motocykly nebo osobní automobily. (Skálová et al., 2021) 

Tab. 2: Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování 

Odpisová 

skupina 

Sazba v 1. roce 

odpisování 

Sazba pro další 

roky odpisování 

Sazba pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20,00 40,00 33,30 

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 

(Vlastní zpracování dle Skálové et al., 2021) 

Odpisové sazby pro zvýšený odpis v prvním roce jsou uvedeny v zákoně o daních 

z příjmů § 31 odst. 1 písm. b) až d). (Skálová et al., 2021) 

Výpočet rovnoměrných odpisů: 

Vychází se ze vstupní ceny hmotného majetku nebo ze zvýšené vstupní ceny, pokud byl 

majetek během odpisování technicky zhodnocen. (Chalupa et al., 2021) 

➢ Roční odpis v prvním roce odpisování 

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

100
 𝑥 𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 (𝑣 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í) (1) 
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➢ Roční odpis v dalších letech odpisování 

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

100
 𝑥 𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 (𝑣 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í) (2) 

➢ Roční odpis po provedeném technickém zhodnocení 

𝑧𝑣ýš𝑒𝑛á 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎

100
 𝑥 𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 (𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑢) (3) 

Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. (Chalupa et al., 2021) 

2.7.3 Zrychlené odpisování 

Zrychleným odpisováním dochází k uplatnění odpisů po dobu odpisování majetku 

nerovnoměrně. V průběhu prvních let je do nákladů promítnuta větší část hodnoty 

majetku a v dalších letech se výše odpisů snižuje. Odpisovým skupinám jsou při 

výpočtu těchto odpisů přiřazeny koeficienty. (Chalupa et al., 2021) 

Tab. 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová 

skupina 

V 1. 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 

(Vlastní zpracování dle Skálové et al., 2021) 

Výpočet zrychlených odpisů 

➢ Roční odpis v 1. roce odpisování 

𝑉𝐶

𝐾1
 (4) 

VC…vstupní cena 

K1… koeficient pro zrychlené odpisování v 1. roce, dle odpisové skupiny, do níž byl 

odpisovaný majetek zatříděn 
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➢ Roční odpis v dalších letech odpisování 

2 𝑥 𝑍𝐶

𝐾𝑑 − 𝑃𝐿𝑂
 (5) 

ZC…zůstatková cena hmotného majetku 

Kd…koeficient pro zrychlené odpisování v dalších letech 

PLO…počet let, po která byl již majetek odpisován 

𝑍𝐶 = 𝑉𝐶 − úℎ𝑟𝑛 𝑅𝑂 (6) 

➢ Roční odpis po provedeném technickém zhodnocení 

o v roce provedení TZ, tj. v roce zvýšení zůstatkové ceny 

2 𝑥 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛á 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐾𝑧𝑐𝑐
 (7) 

 

Kzcc…koeficient zrychleného odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu 

o v dalších zdaňovacích obdobích 

2 𝑥 𝑍𝐶

𝐾𝑧𝑐𝑐 − 𝑃𝐿𝑂𝑧𝑐𝑐
 (8) 

PLOzcc…počet let, po která je majetek ve zvýšené zůstatkové ceně odpisován 

Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. (Chalupa et al., 2021) 

Časové odpisování 

Časové odpisování je využíváno u otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť či technické 

rekultivace, v případě, že nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou 

zahrnuty. Dále se časové odpisování týká dočasných staveb a důlních děl nebo matric, 

zápustek, forem, modelů a šablon v klasifikaci produkce CZ-CPA označených kódem 

25.73.50 a kódem 25.73.60. Podílem vstupní ceny a stanovené doby trvání je pak 

stanoven roční odpis. 

V případě časového odpisování u technického zhodnocení provedeného na nemovité 

kulturní památce (§ 29 odst.3 Zákona o dani z příjmů) je odpis stanoven ve výši jedné 

patnáctiny vstupní ceny. (Zákony pro lidi, 2022) 

Roční odpis je stanoven s přesností na dny nebo celé měsíce, a to počínaje následujícím 

měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Odpisování nelze 

přerušit. (Zákony pro lidi, 2022) 
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Výkonové odpisování 

Při využití tohoto odpisování je roční odpis stanoven jako podíl vstupní ceny a 

stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků. 

Způsob výkonového odpisování je využíván při odpisování matric, zápustek, forem, 

modelů a šablon spadajících pod kódy 25.73.50 a 25.73.60 Klasifikace produkce CZ-

CPA. (Chalupa el al., 2020) 

2.8 Mimořádné odpisy 

Původní právní úprava mimořádných odpisů umožňovala využít mimořádné odpisy pro 

majetek pořízen od 1. 1. 2009 do 30.6. 2010. Od roku 2010 do roku 2020 byly 

mimořádné odpisy zrušeny. Novela zákona o znovu zavedení mimořádných odpisů byla 

vyhlášena 31. 12. 2020. Umožnila však ale využít mimořádné odpisy i zpětně pro rok 

2020. (Pokorná, 2021a) 

Do mimořádného odpisu lze zahrnout majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 

12. 2021 a to pro dlouhodobý majetek z 1. odpisové skupiny (např. tiskárny, počítače a 

další elektronika) a 2. odpisové skupiny (např. automobil). (Prátová, & Polák, 2021) 

Při využití mimořádných odpisů nelze zvolit metodu zrychleného odepisování, ale 

pouze metodu rovnoměrného odepisování, a to pro majetek zařazený v první odpisové 

skupině 12 měsíců a pro majetek v druhé odpisové skupině 24 měsíců. V případě druhé 

skupiny mohou odpisy zasáhnout až do tří zdaňovacích období. (Prátová, & Polák, 

2021) 

Ve stejný měsíc, kdy byl daný dlouhodobý majetek pořízen, nelze provést první část 

odpisu. Lze ji provést až od měsíce následujícího. Takže například pokud zboží bylo 

zakoupeno v září, období odpisu začíná až v říjnu. (Pokorná, 2021a) 

2.9 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 

Daňové odpisy nehmotného majetku vychází ze zákona o účetnictví, resp. z interní 

směrnice účetní jednotky. V interní směrnici má účetní jednotka stanoveno, jakým 

způsobem odpisuje nehmotným majetek. 
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Od roku 2021 jsou tyto odpisy daňově uznatelným nákladem ve smyslu § 24 odst. 2 

písm. v). Je možné stanovit tyto odpisy rozdílně pro různé druhy majetku, ale nelze je 

přerušit. (Pokorná, 2021b) 

Od 1. 1. 2021 je kompletně zrušena kategorie nehmotného majetku včetně jeho 

daňového odpisování. (Skálová et al., 2021) 

2.9.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 

Pojem odpisy nehmotného majetku zná zákon o daních z příjmů v § 32a (znění zákona 

účinné do konce roku 2020). Pro účely tohoto zákona byly odpisovány zřizovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek veden 

v účetnictví jako nehmotný majetek vymezen zákonem o účetnictví, v případě že byl: 

➢ nabyt úplatně vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, 

darováním, zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování 

s ním nebo k jeho opakovanému poskytování, a jeho 

➢ vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, a 

➢ doba použitelnosti je delší než jeden rok. (Skálová et al., 2021) 

Majetek, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se odepisuje po tuto 

dobu. V případě ujednání smlouvy na dobu neurčitou, odpisuje se dle povahy majetku, a 

to nejméně: 

• audiovizuální díla – 18 měsíců, 

• software – 36 měsíců, 

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců, 

• ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců. 

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, a to od následujícího měsíce po zařazení 

majetku do užívání. Opět se odpisy zaokrouhlují na celé Kč nahoru. (Pokorná, 2021b) 

2.9.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 

Pro dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 má poplatník 

možnost volby využití již nové novely zákona o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2021, 

odstraňující ze zákona veškerá ustanovení týkající se kategorie nehmotného majetku 

nebo ještě ne a použít ji až na majetek pořízený od 1. 1. 2021, kdy už je využití novely 

povinné. (Skálová et al., 2021) 
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3 Praktická část 

V této části práce bude nejprve popsáno a podrobně rozebráno dotazníkové šetření a 

poté autorka představí způsob výpočtu účetních odpisů pomocí komponentního a 

časového (lineárního) způsobu odpisování včetně daňových odpisů rovnoměrných i 

zrychlených. Na základě vypočtených odpisů bude kvantifikován vliv odlišných metod 

na výsledek hospodaření podniku a základ daně. 

3.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník zodpovědělo 67 podniků z celkových 130. Respondenti byli dotazováni 

celkem na 13 otázek. Autorka si je vědoma toho, že nebylo dosaženo statisticky 

významného vzorku, avšak u určitých typů otázek neukázalo šetření příliš velkou 

variabilitu.  Na základě toho lze soudit, že to u je u většiny podniků v praxi stejné. 

Na úvod dotazníku byl všem respondentům objasněn pojem vícesložkové aktivum, pro 

případ nesrovnalostí. 

Dotazník se dělil na 2 části, a to pro respondenty u kterých společnost nedisponuje 

vícesložkovými aktivy a pro respondenty u kterých společnost vícesložkovými aktivy 

disponuje. 

1. otázka: Jaký je název Vaší společnosti? 

Tato otázka byla dobrovolná. Respondenti příležitosti neuvádět název společnosti za 

kterou dotazník vyplňují využili ve dvou třetinách případů. Uvedení názvu firmy 

sloužilo pouze pro autorčinu kontrolu dotazovaných podniků. 

Ze všech 67 společností, kteří na dotazník odpověděli, uvedlo název 22 společností. 

V sedmnácti případech se jednalo o auditované a v pěti případech o neauditované účetní 

jednotky. 

2. otázka: Vyskytují se ve Vaší společnosti vícesložková aktiva – tzn. hlavní 

majetkové složky, které obsahují komponenty dlouhodobé povahy a významné 

hodnoty s výrazně jinou dobou životnosti? 

Odpovědí na tuto otázku respondenti pokračovali na okruh otázek, a to v případě ano na 

podrobnější dotazování ohledně této problematiky a v případě ne na dvě doplňující 

otázky pro zjištění názoru na komponentní způsob odpisování. 
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Graf 1: Výskyt vícesložkových aktiv ve společnosti 

 

Vlastní zpracování, 2022 

V grafu lze vidět, že vícesložková aktiva v majetku společnosti má 47 respondentů, tedy 

70 %. 

3.1.1 Výsledky dotazníkového šetření u respondentů nedisponujících 

vícesložkovými aktivy 

3. otázka: Pokud by Vaše společnost disponovala vícesložkovými aktivy, aplikovali 

byste komponentní způsob odpisování? 

Nadpoloviční většina by komponentní způsob při disponování vícesložkovými aktivy 

neaplikovala.  

Graf 2: Aplikování komponentního způsobu odpisování 

 

Vlastní zpracování, 2022 
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Konkrétně bylo 65 % procent respondentů názoru neaplikovat a zbylých 35 % 

respondentů aplikovat. 

4. otázka: Jaký je důvod pro odpověď na výše uvedenou otázku? 

Otázka byla otevřená a soudě dle odpovědí, respondenti jsou spíše proti tomuto způsobu 

odpisování. V důvodech, proč odpověděli ano, se nejčastěji objevuje přesnější a 

přehlednější evidenci majetku, dále také věrnější a poctivější obraz pojící se s touto 

metodou a rychlejší promítnutí do nákladů. 

Důvody odpovědí ne jsou převážně nastavení odpisování vedením společností, 

respondenti si nemohou určit, jakým způsobem tento typ majetku budou odpisovat. 

Mezi další názory patří komplikovanost, pracnost, složitost a spokojenost/praxe 

s běžnými metodami účetních odpisů. 

3.1.2 Výsledky dotazníkového šetření u respondentů disponujících 

vícesložkovými aktivy 

5. otázka: Jaká vícesložková aktiva se ve Vaší společnosti nacházejí? 

Na otázku na výskyt druhů vícesložkových aktiv byla možnost odpovědi výběr 

z možností, a to budova, stroj, stavba, či jiné. Respondent mohl vybrat pouze jednu, ale 

i více možností, nebo připsat vlastní majetek, kterým disponuje. 

Graf 3: Výskyt typů vícesložkových aktiv 

Vlastní zpracování, 2022 
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Výše jsou zobrazeny kombinace výskytu majetku, které se objevovaly. Co se týče počtu 

u jednotlivých druhů majetku, nejčastěji mají společnosti v majetku podniku stroje a 

hned za stroji budovy. Pouze jeden respondent do odpovědi zahrnul jiný majetek, než 

byl na výběr, a to dopravní prostředky. Jak je vidno z grafu, nejčastější kombinací 

vícesložkových aktiv jsou budovy a stroje. 

6. otázka: Kolik procent z hodnoty aktiv brutto tato vícesložková aktiva 

představují? (stačí odhad) 

Tato otázka byla otevřená, tedy každý respondent mohl uvést jakékoli číslo a nemusel 

vybírat z předem daných možností. Odpovědi se značně lišily, proto se autorka rozhodla 

pro snazší interpretaci výsledků, vytvořit kategorie zodpovězených procent. 

Graf 4: Poměr vícesložkových aktiv k celkovým aktivům v procentech 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Nejvíce vícesložková aktiva představují 31-40 % z hodnoty aktiv brutto, dále 1-10 % 

nebo 11-20 %. 

7. otázka: Jakým způsobem tato vícesložková aktiva účetně odepisujete? 

Zde šlo o dotázání na způsob odpisování vícesložkových aktiv, a to buď pomocí 

odepisování komponent spolu s hlavní majetkovou složkou nebo komponentní 

metodou, tedy evidencí komponent zvlášť a odepisování zvlášť po jejich skutečnou 

dobu životnosti. 
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Graf 5: Účetní odpisování vícesložkových aktiv 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Jak je vidět z grafu, převážná většina respondentů komponentní způsob odpisování 

nevyužívá, konkrétně 68 % ne a 32 % ano. 

Na základě odpovědi na výše představenou otázku byli respondenti rozděleni znovu do 

dalších dvou různých sekcí. A to do sekce pro respondenty, kteří využívají komponentní 

metodu a pro respondenty, kteří komponentní metodu nevyužívají. 

V následující tabulce je zobrazeno, které kombinace objevujících se vícesložkových 

aktiv jsou odpisovány komponentně a které spolu s hlavní majetkovou složkou. 

Tab. 4: Druhy majetku a jejich způsob odpisování 

Vícesložkové aktivum 
Odepisování majetku 

jako celku 

Odepisování 

komponent majetku 

zvlášť 

Budovy 2 1 

Budovy, stroje 12 5 

Stavby, budovy 4 1 

Stavby, Budovy, Stroje 6 1 

Stavby, stroje 1 2 

Stroje 6 5 

Celkový součet 31 15 

Vlastní zpracování, 2022 
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Výčet se týká kombinací vícesložkových aktiv, u kterých se objevovaly oba způsoby 

odpisování. V tabulce nenajedeme kombinaci: stavby, budovy, stroje a dopravní 

prostředky, jelikož v šetření se tato kombinace objevila pouze jednou a respondentem 

jsou komponenty odepisovány spolu s hlavní majetkovou složkou. 

Výsledky dotazníkového šetření u respondentů odepisujících komponenty zvlášť 

8. otázka: Jestliže evidujete komponenty zvlášť a odepisujete zvlášť po jejich 

skutečnou dobu životnosti, jaký je rozdíl/y mezi dobou životnosti hlavní majetkové 

složky a dílčích komponent? 

Podobně jako otázka na procentní výskyt vícesložkových aktiv v poměru k celkovým 

aktivům společností, byla formulována i tato. Opět respondenti měli volnost v odpovědi 

a autorka znovu využila kategorie let životnosti pro snazší zobrazení výsledků. 

Graf 6: Rozdíl doby životnosti mezi dílčími komponenty a hlavní majetkovou složkou 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Bohužel nejvíce dotazujících odpovědělo, že neví, že doba je proměnlivá či, že je to u 

každého majetku jinak. Nejčastěji jde o rozdíl 1-5 nebo 6-10 let mezi dobou životnosti 

hlavní majetkové složky a dílčích komponent. 
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Výsledky dotazníkového šetření u respondentů odepisujících komponenty spolu s hlavní 

majetkovou složkou 

9. otázka: Jestliže odepisujete komponenty spolu s hlavní majetkovou složkou, pro 

odpisy volíte metodu: 

Otázka číslo devět byla uzavřená. Respondent vybíral z odpovědi: 

a. časovou – lineární 

b. výkonovou 

c. jiné… 

V tomto případě byla odpověď naprosto jednoznačná. Všemi respondenty je využívána 

metoda odpisování časová (lineární). 

10. otázka: Tvoříte na opravy majetku rezervy: 

Otázka ohledně tvorby rezerv na opravy majetku byla téměř jednoznačná. 

Graf 7: Tvorba rezerv na opravy majetku 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Respondenti, kteří odepisují dílčí komponenty spolu s hlavní majetkovou složkou, tvoří 

v 85 % rezervy na opravy majetku. 

Tabulka níže představuje kombinace objevujících se vícesložkových aktiv, nyní na 

návaznost, zda jsou na opravy majetku rezervy tvořeny či nikoli. 
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Tab. 5: Druhy majetku a tvorba rezerv na jejich opravy 

Vícesložkové aktivum Rezervy tvořeny Rezervy netvořeny 

Budovy 1 1 

Budovy, stroje 11 1 

Stavby, budovy 3 1 

Stavby, Budovy, Stroje 5 1 

Celkový součet 20 4 

Vlastní zpracování, 2022 

Nejsou zde obsaženy všechny kombinace majetku. Jedná se také o kombinaci: stavby, 

budovy, stroje a dopravní prostředky, u které rezervy tvořeny nejsou. Společnosti 

disponujícími pouze stroji tvoří na opravy majetku rezervy ve všech šesti případech. 

Výsledky dotazníkového šetření u respondentů tvořících rezervy na opravy majetku 

11. otázka: Jsou tyto rezervy daňově uznatelné – skládáte peníze na vázaný 

bankovní účet pro splnění podmínky daňové uznatelnosti? 

Ti, kteří tvoří na opravy majetku rezervy, byli dále dotazování, zda jsou tyto jejich 

rezervy daňově uznatelné. Tato odpověď už tak jednoznačná nebyla.  

Graf 8: Daňová uznatelnost rezerv 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Podmínku pro daňovou uznatelnost splňuje 59 % respondentů, což znamená, že skládají 

peníze na opravy majetku na vázaný bankovní účet. 

Opět je v tabulce níže představeno, s jakým typem vícesložkových aktiv jsou tvořeny 

rezervy daňové a s jakým typem rezervy nedaňové. 
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Tab. 6: Druhy majetku a daňová uznatelnost rezerv 

Vícesložkové aktivum Rezerva daňová Rezerva nedaňová 

Budovy, stroje 6 5 

Stavby, budovy 2 1 

Stavby, Budovy, Stroje 4 1 

Stroje 2 4 

Celkový součet 14 11 

Vlastní zpracování, 2022 

I v tomto případě se v tabulce neobjevuje kombinace: stavby, budovy, stroje a dopravní 

prostředky, z důvodu netvoření rezerv u této kombinace majetku. Druhou neobjevující 

kombinací jsou stavby a stroje, u nichž jsou rezervy tvořeny pouze v jednom případě a 

jsou daňově uznatelné. Poslední kombinací jsou budovy, kde dotazníkové šetření 

prokázalo také jeden jediný případ tvorby rezerv na opravy majetku, a to daňově 

neuznatelných. 

Opět výsledky dotazníkového šetření u všech respondentů, jejichž společnost disponuje 

vícesložkovými aktivy. 

12. otázka: Jakým způsobem odepisujete vícesložková aktiva daňově? 

Otázka mohla být zodpovězena pouze dvěma způsoby, a to odepisování aktiv 

rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. 

Graf 9: Daňové odpisování vícesložkových aktiv 

 

Vlastní zpracování, 2022 
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Pouze 4 respondenti (8 %) využívají zrychleného způsobu daňového odpisování. 

13. otázka: Jaký je Váš názor na komponentní odpisování? 

Dotazovaní s obchodním majetkem včetně vícesložkových aktiv v nadpoloviční většině 

shledali komponentní způsob odpisování jako vyhovující pro tento typ majetku. Mezi 

názory, proč tento způsob využívat patřilo odepsání každé složky majetku dle své 

životnosti, správnost, přehlednost. Objevily se i názory odepisovat takto pouze budovy 

či akceptace tohoto odpisování jen kvůli vedení a nastavení metod společnosti.  

I přesto, že respondenti byli pro využívání komponentních odpisů, objevovali se v jejich 

odpovědi názory typu složitost či komplikace v účtování, těžší evidence, ale i tak 

shledali odpisování tímto způsobem za výhodné. 

To však neplatilo u všech, pro ostatní dotazované právě náročnější evidování, účtování 

nebo složité sledování majetku při větším počtu vícesložkových aktiv, bylo rozhodující 

pro záporný vztah k tomuto způsobu odpisů. 

Na podobnou otázku byli dotazování i respondenti, kteří naopak vícesložkovými aktivy 

disponovali. V tabulce níže je zobrazení názorů pro a proti využívání komponentního 

způsobu odpisování na základě toho, zda respondentův podnik vícesložkovými aktivy 

disponuje či nikoli. 

Tab. 7: Názor na komponentní způsob odpisování 

Výskyt 

vícesložkových 

aktiv 

Pro 

komponentní 

způsob 

Proti 

komponentnímu 

způsobu 

Neutrální 

názor 

Ano 28 13 6 

Ne 7 12 1 

Celkový součet 35 25 7 

Vlastní zpracování, 2022 

3.1.3 Posouzení dotazníkového šetření se statisticky významným vzorkem 

Jak již bylo uvedeno, dotazníkovým šetřením nebylo dosaženo statisticky významného 

vzorku. O statisticky významný vzorek by se jednalo v případě, kdyby respondentů bylo 

více než 100. V tomto případě respondentů bylo 67, z nichž komponentní metodu 

využívá 22.4 %. Lze soudit, že i kdyby bylo statisticky významného vzorku dosaženo, 

nadpoloviční většina všech dotazovaných komponentní způsob odpisování využívat 

nebude. 
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3.2 Výpočet odpisů pomocí odlišných způsobů odpisování a jejich vliv 

na výkonnost podniku (výsledek hospodaření a základ daně) 

V této podkapitole bude na fiktivním příkladu zobrazen výpočet různých metod 

odpisování a jejich vliv na výsledek hospodaření a základ daně. Odpisovaný majetek 

bude pro všechny typy výpočtů shodný. 

Účetní jednotka pořídila revolverový soustruh v hodnotě 2 000 000 Kč. Soustruh byl do 

majetku společnosti zařazen 1. 1. 2015 a je od této doby také odpisován. Doba 

životnosti tohoto majetku je účetní jednotkou v odpisovém plánu stanovena na 15 let. 

Pro případ daňového odpisování tento majetek spadá do 2. odpisové skupiny s dobou 

odpisování 5 let. 

Revolverová hlava je součástí revolverového soustruhu, je v hodnotě 500 000 Kč 

s dobou životnosti 5 let. 

3.2.1 Výpočet účetních odpisů časovou metodou 

Výpočet časových účetních odpisů se vypočte jako poměr pořizovací ceny a doby 

použitelnosti a následně se vynásobí počtem měsíců v roce, kdy byl majetek v podniku 

zařazen. V našem případě účetní jednotka odpisuje majetek od 1. 1. 2015, tedy po celý 

rok celých 15 let (180 měsíců). 

2 000 000

180
 𝑥 12 = 133 333 𝐾č 

Odpis ve výši 133 333 Kč bude 1.-14. rok, v 15. roce bude odpis ve výši 133 338 Kč 

z důvodu dorovnání zůstatkové ceny a odepsání celé pořizovací ceny majetku. Průběh 

odpisování je znázorněn v tabulce. 
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Tab. 8: Účetní odpisy časové (lineární) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 866 667 Kč 

2 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 733 334 Kč 

3 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 600 001 Kč 

4 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 466 668 Kč 

5 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 333 335 Kč 

6 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 200 002 Kč 

7 2 000 000 Kč 133 333 Kč 1 066 669 Kč 

8 2 000 000 Kč 133 333 Kč 933 336 Kč 

9 2 000 000 Kč 133 333 Kč 800 003 Kč 

10 2 000 000 Kč 133 333 Kč 666 670 Kč 

11 2 000 000 Kč 133 333 Kč 533 337 Kč 

12 2 000 000 Kč 133 333 Kč 400 004 Kč 

13 2 000 000 Kč 133 333 Kč 266 671 Kč 

14 2 000 000 Kč 133 333 Kč 133 338 Kč 

15 2 000 000 Kč 133 338 Kč 0 

Vlastní zpracování, 2022 

3.2.2 Výpočet účetních odpisů komponentní metodou 

U daného majetku je komponentou revolverová hlava, které má podstatně kratší dobu 

životnosti a také nižší pořizovací cenu. Odpis se tedy provede zvlášť pro soustruh 

v pořizovací ceně 1 500 000 Kč (bez revolverové hlavy) a zvlášť pro revolverovou 

hlavu v pořizovací ceně 500 000 Kč. 

Odpis revolverového soustruhu: 

1 500 000

180
 𝑥 12 = 100 000 𝐾č 

Odpis komponenty – revolverové hlavy: 

500 000

60
 𝑥 12 = 100 000 𝐾č 

V následujících dvou tabulkách je zobrazen průběh odpisování obou částí majetku. 

 

 

 



 43 

Tab. 9: Účetní odpisy komponentní (hlavní složka majetku) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 400 000 Kč 

2 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 300 000 Kč 

3 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 200 000 Kč 

4 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 100 000 Kč 

5 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 000 000 Kč 

6 1 500 000 Kč 100 000 Kč 900 000 Kč 

7 1 500 000 Kč 100 000 Kč 800 000 Kč 

8 1 500 000 Kč 100 000 Kč 700 000 Kč 

9 1 500 000 Kč 100 000 Kč 600 000 Kč 

10 1 500 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 

11 1 500 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 

12 1 500 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 

13 1 500 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

14 1 500 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

15 1 500 000 Kč 100 000 Kč 0 

Vlastní zpracování, 2022 

Tab. 10: Účetní odpisy komponentní (komponenta majetku) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 500 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 

2 500 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 

3 500 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

4 500 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

5 500 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 

6 500 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 

7 500 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 

8 500 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

9 500 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

10 500 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 

11 500 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 

12 500 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč 

13 500 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

14 500 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

15 500 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 

Vlastní zpracování, 2022 
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V tomto případě výše odpisu vyjde 100 000 Kč pro hlavní složku i komponentu 

majetku. Hlavní složka majetku bude s nulovou zůstatkovou cenu v patnáctém roce 

odpisování, zatímco komponenta majetku bude za tuto dobu odpisování zcela odepsána 

třikrát (každých pět let). 

3.2.3 Výpočet daňových odpisů rovnoměrnou metodou 

Výše odpisu je ve stejné výši téměř po celou dobu odpisování, pouze v 1. roce se výše 

odpisu liší. V prvním roce odpisování je stanovená sazba 11 % a v dalších letech 

odpisování 22,25 %. 

Roční odpis v prvním roce odpisování: 

2 000 000

100
 𝑥 11 = 220 000 𝐾č 

Roční odpis v 2.-5. roce odpisování: 

2 000 000

100
 𝑥 22,25 = 445 000 𝐾č 

3.2.4 Výpočet daňových odpisů zrychlenou metodou 

Využitím této metody dojde k nerovnoměrnému uplatnění odpisů po celou dobu 

odpisování majetku.  

V prvním roce je k výpočtu odpisu využit koeficient pro první rok odpisování (5) a 

v dalších letech koeficient pro další roky odpisování (6). V prvním roce odpisování je 

odpis stanoven podílem pořizovací ceny majetku a koeficientem odpisování. V dalších 

letech je to podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientu od něhož jsou odečteny 

léta, po která byl majetek již odpisován. 

Roční odpis v prvním roce odpisování: 

2 000 000

5
= 400 000 𝐾č 

Roční odpis ve druhém roce odpisování: 

2 𝑥 1 600 000

6 − 1
= 640 000 𝐾č 
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Roční odpis ve třetím roce odpisování: 

2 𝑥 960 000

6 − 2
= 480 000 𝐾č 

Roční odpis ve čtvrtém roce odpisování: 

2 𝑥 480 000

6 − 3
= 320 000 𝐾č 

Roční odpis v pátém roce odpisování: 

2 𝑥 160 000

6 − 4
= 160 000 𝐾č 

Na konci pátého roku odpisování je zůstatková cena nulová a majetek zcela odepsán.  

3.2.5 Vliv způsobu odpisování na výsledek hospodaření a základ daně 

Pro posouzení dopadu na základ daně a výsledek hospodaření, je vhodné použít odpisy 

daňové i účetní. Účetní jednotka je povinna odepisovat majetek účetně, může si však 

vybrat, jakou metou pro dané odpisy zvolí a také či zvolí i odpisy daňové. 

Využití metod pro výpočet odpisů bylo ovlivněno výsledkem dotazníkového šetření. 

Nejvíce respondentů odepisuje svůj majetek časovou metodou účetně a rovnoměrnou 

metodou daňově. Využívány jsou také komponentní odpisy a zrychlené daňové odpisy. 

Dotazované společnosti neodpisují ani v jednom případě výkonovou metodou, proto 

tento výpočet zde obsažen není. 

V následující tabulce bude znázorněn dopad výše vypočtených odpisů na základ daně a 

také výsledek hospodaření. 
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Tab. 11: Dopad na výsledek hospodaření a základ daně s využitím časového účetního 

odpisování a rovnoměrného daňového odpisování 

Vlastní zpracování, 2022 

Do nákladů účetní jednotky vstupují pouze odpisy účetní. V tabulce je vidět, že prvních 

pět let odpisování majetku jsou účetní odpisy nižší než daňové. Po pěti letech je majetek 

daňově zcela odepsán.  

Daňové odpisy jsou daňově uznatelným nákladem, avšak účetní odpisy nikoli. Pro 

zjištění základu daně je nutno přičíst či odečíst rozdíl mezi odpisy účetními a daňovými. 

V případě, kdy jsou účetní odpisy vyšší než daňové, je rozdíl k výsledku hospodaření 

připočítán, v opačném případě se rozdíl odečte. 

V posledním sloupci tabulky je vypočtena daň 19 % z dopadu na základ daně, a tím 

znázorněna daňová úspora či daňové navýšení. 

Následuje vyčíslení dopadu na výsledek hospodaření pomocí komponentního 

odpisování.  

 

 

 

 

Období
Odpis majetku 

(účetní)

Odpis majetku 

(daňový)

Vliv na výsledek 

hospodaření 

(účetní odpisy)

Dopad na 

základ daně

Daňové navýšení či 

daňová úspora

1 133 333 Kč 220 000 Kč -133 333 Kč -86 667 Kč úspora 16 467 Kč

2 133 333 Kč 445 000 Kč -133 333 Kč -311 667 Kč úspora 59 217 Kč

3 133 333 Kč 445 000 Kč -133 333 Kč -311 667 Kč úspora 59 217 Kč

4 133 333 Kč 445 000 Kč -133 333 Kč -311 667 Kč úspora 59 217 Kč

5 133 333 Kč 445 000 Kč -133 333 Kč -311 667 Kč úspora 59 217 Kč

6 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

7 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

8 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

9 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

10 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

11 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

12 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

13 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

14 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

15 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč
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Tab. 12: Dopad na výsledek hospodaření a základ daně s využitím komponentního 

účetního odpisování a rovnoměrného daňového odpisování 

Vlastní zpracování, 2022 

V tomto případě opět platí, že v prvních pěti letech jsou daňové odpisy vyšší než účetní 

a o tento rozdíl si účetní jednotka upraví základ daně, a to tak, že částku od výsledku 

hospodaření odečte. Může se na první pohled zdát, že komponentní způsob je méně 

výhodný než časový. Je ale potřeba brát v potaz, že tabulka časového (lineárního) 

odpisování zobrazuje pouze náklady spojené s odpisováním a nejsou zde obsaženy 

náklady, které účetní jednotce vzniknou při opravě stroje – tedy výměně revolverové 

hlavy. 

Další tabulka zobrazí dané vlivy odpisování u účetního časové a komponentní 

odpisování spolu s daňovým odpisováním zrychleným. 

 

 

 

 

 

 

Období

Odpis 

soustruhu 

(účetní)

Odpis hlavy 

(účetní)

Σ účetních 

odpisů

Odpis majetku 

(daňový)

Vliv na výsledek 

hospodaření 

(účetní odpisy)

Dopad na 

základ daně

Daňové navýšení či 

daňová úspora

1 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 220 000 Kč -200 000 Kč -20 000 Kč úspora 3 800 Kč

2 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 445 000 Kč -200 000 Kč -245 000 Kč úspora 46 550 Kč

3 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 445 000 Kč -200 000 Kč -245 000 Kč úspora 46 550 Kč

4 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 445 000 Kč -200 000 Kč -245 000 Kč úspora 46 550 Kč

5 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 445 000 Kč -200 000 Kč -245 000 Kč úspora 46 550 Kč

6 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

7 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

8 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

9 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

10 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

11 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

12 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

13 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

14 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

15 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč
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Tab. 13: Dopad na výsledek hospodaření a základ daně s využitím časového účetního 

odpisování a zrychleného daňového odpisování 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Lze vidět, že zrychlené daňové odpisy jsou logicky v prvních letech odpisování značně 

vyšší než rovnoměrné odpisy. V posledním roce odpisování je rozdíl pouhých 26 667 

Kč, přesto ale jsou daňové odpisy vyšší než účetní a pro výpočet daňového základu 

bude rozdíl odečten. Co se týče daňové úspory, je nepatrně vyšší s využitím 

rovnoměrných daňových odpisů, daňové navýšení je v obou případech stejné, Stále se 

musí brát na vědomí, že tabulka znázorňuje náklady pouze způsobené odpisováním, a 

ne dané opravy během doby životnosti majetku.  

V další tabulce je zobrazeno komponentní a zrychlené odpisování. 

 

 

 

 

 

Období
Odpis majetku 

(účetní)

Odpis majetku 

(daňový)

Vliv na výsledek 

hospodaření 

(účetní odpisy)

Dopad na 

základ daně

Daňové navýšení či 

daňová úspora

1 133 333 Kč 400 000 Kč -133 333 Kč -266 667 Kč úspora 50 667 Kč

2 133 333 Kč 640 000 Kč -133 333 Kč -506 667 Kč úspora 92 267 Kč

3 133 333 Kč 480 000 Kč -133 333 Kč -346 667 Kč úspora 65 867 Kč

4 133 333 Kč 320 000 Kč -133 333 Kč -186 667 Kč úspora 35 467 Kč

5 133 333 Kč 160 000 Kč -133 333 Kč -26 667 Kč úspora 5 067 Kč

6 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

7 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

8 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

9 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

10 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

11 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

12 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

13 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

14 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč

15 133 333 Kč x -133 333 Kč 133 333 Kč navýšení 25 333 Kč



 49 

Tab. 14: Dopad na výsledek hospodaření a základ daně s využitím komponentního 

účetního odpisování a zrychleného daňového odpisování 

 

Vlastní zpracování, 2022 

V případě využití účetního komponentního odpisování a daňového zrychleného 

nedochází k tak velkému rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. V pátém roce 

daňového odpisování dokonce účetní odpisy převýší daňové o 40 000 Kč. 

Křivka pro dopad na základ daně v případě časového odpisování a v případě 

komponentního odpisování s rovnoměrným daňovým odpisováním v grafu níže, je 

téměř stejná, pouze rozdíl v daňových odpisech u komponentního odpisování je o něco 

nižší. To samé platí v případě časového odpisování a komponentního odpisování se 

zrychleným daňovým odpisováním. Logicky po daňovém odepsání majetku hodnota 

dopadu na základ daně je u časového odepisování s rovnoměrným odpisováním 

identická s časovým odepisováním se zrychleným daňovým odpisováním. A tak je tomu 

i u komponentní metody. 

 

 

 

 

Období

Odpis 

soustruhu 

(účetní)

Odpis hlavy 

(účetní)

Σ účetních 

odpisů

Odpis majetku 

(daňový)

Vliv na výsledek 

hospodaření 

(účetní odpisy)

Dopad na 

základ daně

Daňové navýšení či 

daňová úspora

1 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč úspora 38 000 Kč

2 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 640 000 Kč -200 000 Kč -440 000 Kč úspora 83 600 Kč

3 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 480 000 Kč -200 000 Kč -280 000 Kč úspora 53 200 Kč

4 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 320 000 Kč -200 000 Kč -120 000 Kč úspora 22 800 Kč

5 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 160 000 Kč -200 000 Kč 40 000 Kč navýšení 7 600 Kč

6 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

7 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

8 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

9 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

10 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

11 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

12 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

13 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

14 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč

15 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč x -200 000 Kč 200 000 Kč navýšení 38 000 Kč
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Graf 10: Vývoj dopadu na základ daně využití časového odpisování s rovnoměrným 

daňovým odpisováním a daňovým zrychleným odpisováním a komponentního 

odpisování s rovnoměrným daňovým odpisováním a daňovým zrychleným odpisováním 

 

Vlastní zpracování, 2022 

Co se týče celkového zatížení základu daně u obou metod v kombinaci s rychleným či 

rovnoměrným odepisováním, liší se daňová úspora či zatížení o malé částky. Jde spíše o 

dopad na základ daně v jednotlivých letech. 

3.3 Výpočet odpisů a vliv na výkonnost podniku (výsledek 

hospodaření a základ daně) v případě tvorby rezerv či bez tvorby 

rezerv  

Na dalším fiktivním příkladu bude zobrazen vliv zvolené odpisové metody na 

výkonnost podniku v případě, že se účetní jednotka rozhodne tvořit rezervy na opravy 

hmotného majetku (daňové či nedaňové) nebo rezervy netvořit. V tomto případě jsou 

vypočteny odpisy účetní časové a komponentní a daňové rovnoměrné, protože právě 

tyto metody se v dotazníkovém šetření objevily nejčastěji. 

Účetní jednotka pořídila nákladní automobil v hodnotě 1 200 000 Kč. Automobil byl do 

majetku společnosti zařazen 1. 1. 2017 a je od této doby také odpisován. Doba 

životnosti tohoto majetku je účetní jednotkou v odpisovém plánu stanovena na 6 let. Pro 

případ daňového odpisování tento majetek spadá do 2. odpisové skupiny s dobou 

odpisování 5 let. 
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Součástí nákladního automobilu je motor v hodnotě 150 000 Kč s dobou životnosti 3 

roky. 

3.3.1 Výpočet účetních odpisů časovou (lineární) a komponentní metodou 

Postup výpočtu je shodný jako v příkladě č. 1, proto podrobný výklad zde rozebrán 

nebude.  

V následující tabulce je zobrazen průběh odpisování časových (lineárních) odpisů. 

Tab. 15: Účetní odpisy časové (lineární) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 1 200 000 Kč 200 000 Kč 1 000 000 Kč 

2 1 200 000 Kč 200 000 Kč 800 000 Kč 

3 1 200 000 Kč 200 000 Kč 600 000 Kč 

4 1 200 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 

5 1 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

6 1 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 

Vlastní zpracování, 2022 

Jak již bylo řečeno, komponentní odpisování spočívá v rozdělení majetku na hlavní 

složku majetku a jeho dané komponenty. V tomto případě se jedná o automobil, který 

představuje hlavní složku a motor představující komponentu majetku.  

Následující tabulka zobrazuje průběh odpisování u hlavní složky majetku. 

Tab. 16: Účetní odpisy komponentní (hlavní složka majetku) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 1 050 000 Kč 175 000 Kč 875 000 Kč 

2 1 050 000 Kč 175 000 Kč 700 000 Kč 

3 1 050 000 Kč 175 000 Kč 525 000 Kč 

4 1 050 000 Kč 175 000 Kč 350 000 Kč 

5 1 050 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč 

6 1 050 000 Kč 175 000 Kč 0 Kč 

Vlastní zpracování, 2022 
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V tabulce níže je představeno odpisování komponenty majetku. 

Tab. 17: Účetní odpisy komponentní (komponenta majetku) 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 150 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 

2 150 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

3 150 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 

4 150 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 

5 150 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

6 150 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 

Vlastní zpracování, 2022 

3.3.2 Výpočet daňových odpisů rovnoměrnou metodou 

Daňové odpisy se vypočítají na základě sazeb, které jsou určeny pro danou skupinu, do 

které je majetek zařazen. V tomto případě se jedná o 2. odpisovou skupinu. V prvním 

roce odpisování je sazba 11 % a v dalších letech odpisování 22,25 %. 

Tab. 18: Daňové odpisy rovnoměrné 

Období Pořizovací cena Odpis Zůstatková cena 

1 1 200 000 Kč 132 000 Kč 1 068 000 Kč 

2 1 200 000 Kč 267 000 Kč 801 000 Kč 

3 1 200 000 Kč 267 000 Kč 534 000 Kč 

4 1 200 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 

5 1 200 000 Kč 267 000 Kč 0 Kč 

Vlastní zpracování, 2022 

3.3.3 Vliv na výsledek hospodaření a základ daně v případě tvorby rezerv na 

opravy hmotného majetku 

Účetní jednotka má možnost tvořit na opravy majetku rezervy. Zákonné rezervy se tvoří 

v souladu se zákonem o rezervách. O daňově uznatelnou rezervu se jedná v případě, že 

rezervy jsou skládány na vázaný účet v bance, a to nejpozději do termínu podání 

daňového přiznání. Peněžní prostředky, které jsou na samostatném účtu uloženy nesmí 

být použity na jiný účel, než je oprava majetku.  
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V případě 2. odpisové skupiny, kam účetní jednotka řadí nákladní automobil, lze tvořit 

rezervu maximálně 3 zdaňovací období.  

V tabulce níže je zobrazen vliv odpisů včetně rezerv na výsledek hospodaření a také 

dopad na základ daně a tím vznik daňové úspory či daňového navýšení. Účetní operace 

jsou v tabulce s příslušným zaúčtováním. 

Tab. 19: Vliv na výsledek hospodaření a základ daně využitím účetního časového a 

daňového rovnoměrného odpisování s tvorbou daňově uznatelných rezerv  

Vlastní zpracování, 2022 

Náklady zde v prvních třech letech představují odpisy včetně hodnoty rezervy. 

V dalších třech letech se jedná pouze o náklady ve formě odpisů. V případě, kdy daňové 

odpisy převyšují účetní, je základ daně o tento rozdíl snížen a naopak. V případě 

rezervy je její hodnota od základu daně též odečtena. 

V případě, že účetní jednotka tvoří rezervy, ale neskládá je na určený bankovní účet, 

jedná se o rezervy daňově neuznatelné. Jedná se o rezervy ostatní. Nezmění se pouze 

dopad na základ daně, ale také účtování dané rezervy. 

 

 

 

 

Období 1 2 3 4 5 6

Zařazení majetku 022/042 1 200 000 Kč x x x x x

Odpis majetku (účetní) 551/082 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Odpis majetku (daňový) 132 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč x

Tvorba zákonné rezervy na opravy  

majetku 552/451
50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč x x x

Čerpání rezervy 451/552 x x x 50 000 Kč x x

Oprava majetku 511/321 x x x 150 000 Kč x x

Vyřazení majetku 082/022 x x x x x 1 200 000 Kč

Vliv na výsledek hospodaření -250 000 Kč -250 000 Kč -250 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč

Dopad na základ daně 18 000 Kč -117 000 Kč -117 000 Kč -67 000 Kč -67 000 Kč 200 000 Kč

Daňové navýšení či daňová úspora
navýšení

3 420 Kč

úspora

22 230 Kč

úspora

22 230 Kč

úspora

12 730 Kč

úspora

12 730 Kč

navýšení

38 000 Kč
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Tab. 20: Vliv na výsledek hospodaření a základ daně využitím účetního časového a 

daňového rovnoměrného odpisování s tvorbou daňově neuznatelných rezerv  

Vlastní zpracování, 2022 

Lze vidět, že v případě využití daňově uznatelných rezerv si účetní jednotka v prvním 

roce navýší daň o 19 000 Kč méně než v případě tvoření daňově neuznatelných rezerv. 

Značný rozdíl je i v případě daňové úspory, která v případě daňových rezerv tvoří 

v souhrnu 44 460 Kč, v opačném případě 31 920 Kč. 

Výhodou tvorby rezerv je rozložení nákladů do více let oproti značnému navýšení 

nákladů v roce opravy v případě, kdy se rezervy netvoří. 

3.3.4 Vliv na výsledek hospodaření a základ daně v případě netvoření rezerv na 

opravy hmotného majetku 

Pokud účetní jednotka rezervy na opravy majetku netvoří, přichází v roce výměny 

motoru navýšení nákladů, a to o 150 000 Kč. Zatížení výsledku hospodaření je v roce 

provedení opravy tedy poměrně vysoké, a to i přesto, že dopad by byl zmírněn vyšší 

daňovou úsporou, jelikož opravy jsou daňově uznatelné. 

 

 

Období 1 2 3 4 5 6

Zařazení majetku 022/042 1 200 000 Kč x x x x x

Odpis majetku (účetní) 551/082 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Odpis majetku (daňový) 132 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč x

Tvorba rezervy na opravy  majetku 

554/459
50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč x x x

Čerpání rezervy 459/554 x x x 150 000 Kč x x

Oprava majetku 511/321 x x x 150 000 Kč x x

Vyřazení majetku 082/022 x x x x x 1 200 000 Kč

Vliv na výsledek hospodaření -250 000 Kč -250 000 Kč -250 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč

Dopad na základ daně 118 000 Kč -17 000 Kč -17 000 Kč -67 000 Kč -67 000 Kč 200 000 Kč

Daňové navýšení či daňová úspora
navýšení

22 420 Kč

úspora

3 230 Kč

úspora

3 230 Kč

úspora

12 730 Kč

úspora

12 730 Kč

navýšení

38 000 Kč
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Tab. 21: Vliv na výsledek hospodaření a základ daně využitím účetního časového a 

daňového rovnoměrného odpisování bez tvorby rezerv na opravy hmotného majetku 

Vlastní zpracování, 2022 

Výhoda tvoření rezerv na opravy majetku je rovnoměrné rozložení nákladů do všech 

období, v případě daňově uznatelných také daňová úspora, který nastane. 

Nevýhodou splnění podmínky daňové uznatelnosti je vázanost peněz na bankovní účet a 

nemoci s penězi jakkoli disponovat v případě nenadálých událostí a potřeby peněz pro 

jiné účely, než jsou opravy majetku. 

Využitím komponentního odpisování tvorba rezervy na opravy majetku odpadá. Není 

potřeba tvořit rezervy na opravy majetku, jelikož každá součást je odepisována zvlášť 

podle své doby životnosti. Neznamená to, že by tato možnost vůbec nebyla, účetní 

jednotka by rezervy nevykazovala v účetnictví, ale musela by je vést v tzv. prokazatelné 

evidenci. 

V tabulce níže je zobrazen vliv využití komponentního odpisování na výsledek 

hospodaření a základ daně, včetně účtování daných operací. 

 

 

 

 

Období 1 2 3 4 5 6

Zařazení majetku 022/042 1 200 000 Kč x x x x x

Odpis majetku (účetní) 551/082 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Odpis majetku (daňový) 132 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč x

Oprava majetku 511/321 x x x 150 000 Kč x x

Vyřazení majetku 082/022 x x x x x 1 200 000 Kč

Vliv na výsledek hospodaření -200 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč -350 000 Kč -200 000 Kč -200 000 Kč

Dopad na základ daně 68 000 Kč -67 000 Kč -67 000 Kč -217 000 Kč -67 000 Kč 200 000 Kč

Daňové navýšení či daňová úspora
navýšení

12 920 Kč

úspora

12 730 Kč

úspora

12 730 Kč

úspora

41 230 Kč

úspora

12 730 Kč

navýšení

38 000 Kč
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Tab. 22: Vliv na výsledek hospodaření a základ daně využitím účetního komponentního 

a daňového rovnoměrného odpisování 

Vlastní zpracování, 2022 

V případě využití komponentní metody odpisování je dopad na výsledek hospodaření 

každý rok stejný, a to v hodnotě 225 000 Kč. Na první pohled je patrné, že výhodou 

komponentního odpisování jsou náklady představující pouze odpisy jednotlivých 

komponent. Co se týče ostatních účetních operací, jedná se pouze o majetkové operace, 

nejde zde tedy o náklady.  

O rovnoměrné rozložení nákladů se jedná u obou způsobů odpisování, avšak v případě 

časového odpisování dojde k navýšení nákladů v roce, kdy se bude účtovat o opravě, 

v tomto případě o 125 000 Kč. Za předpokladu, že účetní jednotka tvoří na opravy 

majetku rezervy jde naopak o navýšení nákladů u komponentní metody odpisování 

v období tvoření rezervy, a to o 25 000 Kč. To ale pouze v roce opravy, celkové zatížení 

výsledku hospodaření po celou dobu odpisování majetku je v případě komponentní 

metody a časové s využitím daňově uznatelných rezerv totožné.  

Období 1 2 3 4 5 6

Zařazení automobilu 022/042 1 050 000 Kč x x x x x

Odpis automobilu - (účetní) 551/082 175 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč

Vyřazení automobilu 082/022 x x x x x 1 050 000 Kč

Zařazení motoru 022/042 150 000 Kč x x x x x

Odpis motoru (účetní) 551/082 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Vyřazení motoru 082/022 x x x x x 150 000 Kč

Σ účetních odpisů 225 000 Kč 225 000 Kč 225 000 Kč 225 000 Kč 225 000 Kč 225 000 Kč

Odpis majetku (daňový) 132 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč 267 000 Kč x

Vliv na výsledek hospodaření -225 000 Kč -225 000 Kč -225 000 Kč -225 000 Kč -225 000 Kč -225 000 Kč

Dopad na základ daně 93 000 Kč -42 000 Kč -42 000 Kč -42 000 Kč -42 000 Kč 225 000 Kč

Daňové navýšení či daňová úspora
navýšení

17 670 Kč

úspora

7 980 Kč

úspora

7 980 Kč

úspora

7 980 Kč

úspora

7 980 Kč

navýšení

42 750 Kč
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Jednoznačnou výhodou komponentního způsobu odpisování je nenavýšení nákladů 

v roce provedení opravy, či v letech, kdy je tvořena rezerva na opravy hmotného 

majetku. 

I komponentní metoda sebou nese určité nevýhody. Poplatníci, kteří majetek odpisují 

metodou komponentního odpisování, vychází pro zjištění základu daně z výsledku 

hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování.  

Musí proto brát v potaz, že účetní operace, které vznikly důsledkem komponentního 

odpisování, neovlivní základ daně a také musí upravit výsledek hospodaření takovým 

způsobem, jako by se komponentně vůbec neodpisovalo. Mezi další nevýhodu patří 

obtížnější vykazování položek v daňovém přiznání či složitější evidence majetku. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na metodu komponentního odpisování dlouhodobého 

majetku. V teoretické části bylo cílem představit problematiku odpisování. Nejprve byly 

rozebrány právní předpisy využívané v České Republice, byl charakterizován majetek 

dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční a způsob jeho oceňování. Následovala 

problematika odpisování, která se zaměřovala na podrobnější výklad komponentního 

způsobu. 

V praktické části bylo využito k dosažení cíle dotazníkového šetření. U nadpoloviční 

většiny respondentů obsahoval majetek i vícesložková aktiva. Bohužel tohle ale neplatí 

pro využití komponentního odpisování vícesložkových aktiv, jelikož tuto metodu 

v praxi využívá pouze 32 % respondentů s daným majetkem. Díky dotazníku bylo také 

zjištěno, že nejvíce vyskytovaným vícesložkovým aktivem jsou stroje. 

Informace zjištěné dotazníkovým šetřením byly klíčové pro druhou polovinu praktické 

části, a to pro zobrazení metod výpočtů odpisů na konkrétním majetku. Jak již bylo 

řečeno, nejvíce vyskytovaným majetkem byly stroje. Účetně respondenti odepisují ve 

všech případech časovou (lineární) metodou a daňově ve většině případech rovnoměrně, 

objevilo se ale několik respondentů se zrychleným odpisováním. Samozřejmě část 

respondentů využívá i komponentní způsob odpisování. 

První fiktivní příklad byl zaměřen na revolverový soustruh, vypočteny byly odpisy 

účetní časové (lineární), účetní komponentní, daňové rovnoměrné a daňové zrychlené. 

Následovalo vyčíslení dopadu zvolené metody odpisování na výsledek hospodaření (v 

podobě nákladů) a základ daně. Z vypočítaných odpisů lze soudit, že optimálnější 

metodou odpisování je komponentní metoda oproti časové, z důvodu reálnějšího 

zobrazení opotřebení majetku s rovnoměrným rozložením nákladů.  

Druhý fiktivní příklad byl zaměřen na nákladní automobil, byly vypočteny odpisy 

účetní časové i komponentní a daňové rovnoměrné. Pomocí výpočtů byl zobrazen vliv 

na výkonnost podniku s využitím i bez využití tvorby rezerv na opravy majetku. 
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V případě využívání časových odpisů, je vhodné využít možnosti tvorby rezerv na 

opravy majetku. Pokud účetní jednotka rezervy netvoří, v roce, kdy nastane oprava 

majetku dojde k významnému zvýšení nákladů oproti ostatním letům odpisování a je o 

to více zatížen výsledek hospodaření. V opačném případě jsou náklady týkající se 

odpisů rovnoměrně rozloženy do let životnosti majetku. 

Co se týče nákladů a jejich ovlivnění výsledku hospodaření jeví se jako vhodný způsob 

komponentního odpisování, kdy dochází k rovnoměrnému rozložení nákladů po celou 

dobu odpisování majetku a také reálnějšímu vykazování majetku v účetnictví. 

Z pohledu daňového je výhodné využití účetních odpisů časových s tvorbou daňově 

uznatelných rezerv, jelikož v tomto případě dojde k nejvyšší daňové úspoře a 

nejnižšímu daňovému navýšení. U této metody je také výhodou možnost využití u všech 

druhů dlouhodobého majetku. 
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Otázka č. 13 Jaký je Váš názor na komponentní odpisování?  



 

Abstrakt 

Třeštíková, A. (2022). Odepisování aktiv v podnikové praxi (Bakalářská práce), 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Česko.  

Klíčová slova: dlouhodobý majetek, odpis, daňové odpisy, účetní odpisy, vícesložková 

aktiva, komponentní způsob odpisování, základ daně, výsledek hospodaření 

Předložená práce pojednává o problematice odpisování dlouhodobého majetku. Cílem 

teoretické části je představit problematiku odpisů, charakterizovat dlouhodobý majetek 

jehož se odpisování týká, způsob jeho oceňování a vysvětlit odpisy účetní a odpisy 

daňové. Praktická část je zaměřena na komponentní způsob odpisování. Pomocí 

dotazníkového šetření je zjištěna četnost výskytu vícesložkových aktiv v poměru na 

celkovému objemu aktiv, nejčastěji využívané způsoby odpisování a v neposlední řadě 

využití komponentní metody odpisování v praxi. Práce v neposlední řadě obsahuje 

výpočet odpisů různými metodami včetně komponentní, znázornění rozdílu mezi nimi a 

vliv zvolené metody na základ daně a tím také výsledek hospodaření.  

  



 

Abstract  

Třeštíková, A. (2022). Depreciation of assets in business practise (Bachelor Thesis). 

University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech Republic. 

Key words: fixed assets, depreciation, tax depreciation, accounting depreciation, multi-

component assets, component method of depreciation, tax base, economic result 

The work explains the issues of depreciation of fixed assets. The goal of the theoretical 

part is introduce depreciation, describe fixed assets which depreciation is about, the 

method of its valuation and explain the tax and accounting depreciation. The practical 

part is focused on the component method of depreciation. Through the questionnaire 

was find out the frequency of occurrence of multi-component assets to the total volume 

of assets, the most used methods of depreciation and the use of the component method 

of depreciation in practice. The last part contains the calculation of depreciation by 

different types of methods, including the component method, represents the difference 

between them and the impact of the chosen method on the tax base and the economic 

result. 


