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Anotace: Prezentace je zaměřená na opotřebení DM. Obsahuje druhy 
opotřebení DM, vysvětlení odpisu a metody účetních odpisu, 
rovnoměrné účetní odpisy, výpočet daňových odpisů a jejich 
účtování. Žáci si jednotlivé druhy odpisů vyzkouší vypočítat a 
zaúčtovat v příkladech 



Dlouhodobý majetek 

Opotřebení DM 



Opotřebení DM 

• Většina DM se opotřebovává = amortizuje 

• Fyzické = dochází k němu vlivem toho, že 
majetek používáme 

• Morální = souvisí s pokrokem vědy a techniky, 
majetek zastarává 



Odpisy 

• Vyjadřují hodnotu opotřebení DM v peněžním 
vyjádření 

• Postupní zahrnování VC do nákladů 

• Souhrn odpisů = oprávky  

• ZC = VC - oprávky 

• Rozlišujeme odpisy účetní a daňové 



Účetní odpisy 

• Zcela v kompetenci účetních jednotek – reálné 
zobrazení skutečnosti 

• Jsou upraveny zákonem o účetnictví – firma si 
sama stanoví, jak dlouho a jakým způsobem 
bude DM odpisovat – uvedeno ve vnitřním 
předpisu účetní jednotky = odpisový plán 



Metody účetních odpisů 

• Lineární – za stejné časové období se odepíše 
stejné procento z hodnoty majetku 

• Degresivní – na počátku se určí vyšší procento, 
které se v průběhu doby odpisování se zvyšuje 

• Progresivní – na počátku se určí procento odpisů, 
v průběhu dalšího odpisování se zvyšuje 

• Nepravidelné – zohledňuje využívání majetku, na 
příklad podle sezonnosti (výpočet dle výkonu – 
např. u dopravních prostředků, strojů) 
!vybraná metoda odpisování se nesmí v průběhu 

odpisování měnit! 



Rovnoměrné účetní odpisy 

• Nutné stanovit, po jakou dobu budeme majetek 
odpisovat = předpokládaná doba, po kterou bude 
majetek používán 

• Následuje výpočet částky ročního odpisu = VC/počet let 
(zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru) 

• Odpisovat začneme v měsíci, který následuje po měsíci, 
kdy byl majetek uveden do provozu 

• Musíme tedy zjistit měsíční částky odpisu =              
roční odpis/12 

• Součet odpisů v prvním a posledním roce se musí 
rovnat jednomu ročnímu odpisu 



Příklad 

Hotel nakoupil 25. 11. letošního roku nový bar 
do restaurace v hodnotě 250 000,--. Podle 
odpisového plánu bude majetek odpisovat 5 let. 
Vypočtěte účetní odpisy za celou dobu 
odpisování. 



Řešení 

Roční účetní odpis = 250 000/5 = 50 000,-- 
Měsíční odpis = 50 000/12 = 4 167,-- 
2013 = 1 měsíc = 4 167,-- 
2014 = 50 000,-- 
2015 = 50 000,-- 
2016 = 50 000,-- 
2017 = 50 000,-- 
2018 = 11 měsíců = 45 833,-- 
CELKEM = 250 000,-- 



Daňové odpisy 

• Zákon o daních z příjmů stanovuje závazný 
postup, kterým se účetní jednotky musí řídit = 
zajištěna jednotnost a objektivita 

• V prvním roce odpisování se majetek zařadí do 
příslušné odpisové skupiny  

• Dále si účetní jednotka vybere způsob 
odpisování (lineární či zrychlené) 

• Zákon stanovuje pro oba způsoby odpisové 
sazby či koeficienty pro jednotlivé roky 



Výpočet daňových odpisů 

Rovnoměrné daňové odpisy 
Roční odpis = (VC*odpisová sazba)/100 

 
Zrychlené daňové odpisy 
Roční odpis (1. rok) 

 = VC/koeficient 
Roční odpis (v dalších letech) 

 = (2-ZC)/(koeficient-n) 
n= počet let, po které již byl majetek odpisován 



Účtování odpisů 

• Odpisy zachytíme jako náklad na MD účtu   
551 – Odpisy a na straně D 07., 08 – Oprávky 
k DM 



Příklad 

Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis 
nákladního automobilu s PC 2 000 000,-- do 
úplného odepsání. Bylo pořízeno v r. 2010 a 
spadá do 2. odpisové sazby. Rovnoměrné 
odpisy zaúčtujte.  



Rovnoměrné odpisy 

rok roční odpis ZC MD D 

2010 220 000,-- 1 780 000,-- 551 082 

2011 445 000,-- 1 335 000,-- 551  082 

2012 445 000,-- 890 000,-- 551 082 

2013 445 000,-- 445 000,--  551 082 

2014 445 000,-- 0,-- 551 082 

Zrychlené odpisy 

rok roční odpis ZC 

2010 400 000,-- 1 600 000,-- 

2011 640 000,-- 960 000,-- 

2012 480 000,-- 480 000,-- 

2013 320 000,-- 160 000,-- 

2014 160 000,-- 0,-- 
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