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DÍL 3

Dlouhodobý majetek

K A P I TO L A  1

Obecné vymezení dlouhodobého 

majetku

Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv (celkového majetku) spo-
lečnosti. Dlouhodobým majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, jehož doba použi-
telnosti je delší než jeden rok. Jedná se o dlouhodobá (stálá, fi xní) aktiva, která předávají 
svou hodnotu do hodnoty vyráběné produkce postupně. Tento dlouhodobý majetek se 
tedy nespotřebovává najednou, ale opotřebovává se postupně během doby své životnos-
ti a poskytuje tak ekonomický prospěch dlouhodobě.

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) se skládá z těchto tří základních skupin:

1) dlouhodobý nehmotný majetek,
2) dlouhodobý hmotný majetek,
3) dlouhodobý fi nanční majetek.

Dlouhodobý majetek patří mezi tzv. fi xní aktiva, která mají být držena v účetní jednotce 
dlouhodobě, tj. více než 12 měsíců po sobě jdoucích, nebo déle než jeden běžný produk-
ční cyklus. Ve spojení s dlouhodobým majetkem je vymezena doba použitelnosti jako: 
„doba, po  kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost 
nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení 
včetně doby ověřování nehmotných výsledků“.

Smyslem a účelem existence dlouhodobého majetku v účetní jednotce je tedy buď jeho 
užívání (za účelem dosažení ekonomického prospěchu), nebo jeho zhodnocování (ulože-
ní dočasně volného kapitálu, který se výnosy z dlouhodobého majetku zvyšuje – zhodno-
cuje, nebo se zhodnotí při prodeji takového dlouhodobého majetku).

Dlouhodobý majetek se zobrazuje ve fi nančních (závěrkových) výkazech v rozvaze, a to 
na straně aktiv. Kromě toho se na straně aktiv jako položky snižující pořizovací hodnotu 
dlouhodobého majetku odpisovaného vyskytují tzv. oprávky, které snižují jeho hodno-
tu v průběhu životnosti tohoto majetku, rozdílem těchto dvou položek je tzv. zůstatko-
vá cena dlouhodobého majetku. Oprávky představují kumulované odpisy z jednotlivých 
let životnosti dlouhodobého odpisovaného majetku. Odpisy představují náklady každé-
ho jednotlivého účetního období a  ovlivňují tak (snižují) výsledek hospodaření účetní 
jednotky.

V rozvaze se dlouhodobý majetek (resp. stálá aktiva) vykazuje v těchto položkách:
B. Stálá aktiva (do 31. 12. 2017: Dlouhodobý majetek)
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek

§ 6 odst. 1 VPU
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1.1 Vnitřní účetní směrnice

Pro vedení evidence dlouhodobého majetku a  účtování o  tomto majetku je nutné mít 
sestaveny vnitřní účetní směrnice, které by měly obsahovat pravidla a postupy týkající 
se především následujících oblastí:

 – vymezení dlouhodobého majetku,
 – odpisové plány pro účetní a daňové odpisy,
 – tvorba a čerpání rezerv,
 – tvorba a rušení opravných položek,
 – provádění inventarizace majetku.

Pro jednotlivé druhy majetku je vhodné v těchto vnitřních účetních směrnicích mimo jiné 
stanovit následující pravidla:

 – vymezení dlouhodobého majetku (cenové limity, doba použitelnosti atd.),
 – způsob oceňování,
 – postupy účtování,
 – doba odpisování,
 – metoda (způsob) odpisování (rovnoměrné, zrychlené, výkonové atd.), příp. odpisové 

sazby,
 – od  kdy do  kdy se majetek odpisuje (tj. zda se odpisuje i  v  měsíci zařazení, resp. 

vyřazení).

Účetní jednotky jsou podle § 28 odst. 6 ZÚ povinny sestavovat odpisový plán, který slou-
ží jako podklad k vyčíslení účetních odpisů dlouhodobého majetku v průběhu jeho pou-
žívání tak, aby odpisy věrně vyjadřovaly jeho ekonomické opotřebení. Odpisový plán pro 
jednotlivé předměty by pak měl obsahovat tyto údaje:

 – vstupní cenu majetku, 
 – příp. předpokládanou zbytkovou hodnotu majetku,
 – vyčíslení odpisů v průběhu životnosti majetku (měsíčně, ročně),
 – příp. vývoj oprávek a zůstatkové ceny majetku během doby jeho odpisování.

Informace o  jednotlivých položkách dlouhodobého majetku jsou uvedeny v  inventár-

ních (majetkových) kartách (knihách analytických účtů) v papírové či technické formě 
(např. evidence majetku v  účetním SW). Zde by měly být obsaženy tyto údaje sloužící 
k identifi kaci majetku:

 – název, popis majetku nebo číselné označení, 

 – datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na příslušný 
majetkový účet,

 – ocenění, 

 – údaje o  zvoleném postupu účetního a  daňového odpisování, roční sazby účetních 
a daňových odpisů za účetní a zdaňovací období, částky účetních a daňových odpisů 
za účetní a zdaňovací období (odpisové plány), 

 – datum a způsob vyřazení,

 – u majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo nebo je zatížený zástav-
ním právem nebo věcným právem anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, 
se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného práva, výše dotace a další 
skutečnosti prokazující úplnost účetního případu,

§ 28 odst. 6 ZÚ

§ 56 odst. 4 VPU

bod 6.3. CUS 013
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 – v případě souboru hmotných movitých věcí se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru 
věcně a v hodnotovém vyjádření, pokud se k souboru přiřadí další věc nebo se naopak 
vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci,

 – při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemo-
vitostí, se v poznámce uvede podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu 
nabytím právního účinku vkladu.

1.2 Účtový rozvrh

Důležitý pro účtování o dlouhodobém majetku je samozřejmě vhodně sestavený účtový 

rozvrh. Při tvorbě účtového rozvrhu by měla účetní jednotka respektovat strukturu roz-
vahy z hlediska určení syntetických účtů, ale současně by měla vymezit takové analytické 
účty, které by jí umožňovaly bezproblémové zachycování relevantních informací. 

Analytické účty se vedou v souladu s CUS 001 – Účty a zásady účtování na účtech mimo 
jiné:

 – podle jednotlivých druhů majetku (dle typu dlouhodobého majetku),
 – podle hmotně odpovědných osob,
 – podle míst uložení či umístění majetku,
 – odděleně se sleduje majetek zatížený zástavním právem nebo věcným právem, příp. 

převedené nebo poskytnuté zajištění (např. majetek, kterým účetní jednotka ručí 
za své dluhy).

Účty se v souladu s bodem 6 CUS 013 dále analyticky člení následujícím způsobem:
 – podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
 – podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývající z požadavků vlastního 

řízení na kartách či v datových souborech.

Analytické účty se vedou odděleně také za:
 – vypůjčený dlouhodobý hmotný majetek, jehož vlastnictví zajištěním dluhu převodem 

práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu 
zajištění dluhu odpisuje výpůjčitel,

 – dlouhodobý majetek propachtovaný, pokud se tak propachtovatel s  pachtýřem 
ve smlouvě dohodli.

Na podrozvahových účtech (účtové skupiny 75 až 79) se v souladu s bodem 2.3.2. CUS 001 
a bodem 6.7. CUS 013 sledují např. následující skutečnosti související s dlouhodobým ne-
hmotným a hmotným majetkem:

 – přijaté hypotéky,
 – najatý a propachtovaný majetek, 
 – majetek přijatý do úschovy, 
 – poskytnuté záruky a jiné obdobné dluhy, 
 – poskytnutá zástavní práva a věcná práva a převedená zajištění, pokud se o nich ne-

účtuje v účtových skupinách 01, 02 či 03, 
 – přijatá zástavní práva a věcná práva a přijatá zajištění, 
 – závazky z leasingu,
 – dluhy z leasingu,
 – majetek a technické zhodnocení při dotaci ve výši 100 % atd.

CUS 001

bod 6. CUS 013

bod 2.3.2. CUS 001

bod 6.7. CUS 013
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K A P I TO L A  2

Oceňování dlouhodobého majetku 

Pod pojmem oceňování rozumíme v účetnictví přiřazování peněžní hodnoty jednotlivým 
účetním položkám. Ocenění dlouhodobého majetku je důležitým momentem pro posou-
zení fi nanční situace účetní jednotky a pro fi nanční analýzu.

V  této kapitole se zmíníme i  o  rezervách, opravných položkách a  odpisech, které slou-
ží k  vyjádření snížení hodnoty majetku a  úzce tedy souvisí se samotným oceňováním 
majetku.

2.1 Oceňování při pořízení

Při procesu oceňování dlouhodobého majetku musí být zřejmé: 
 – co se považuje za dlouhodobý majetek (tj. DNM, DHM, DFM),
 – jak vykazovat změny stavu a hodnoty dlouhodobého majetku (způsob ocenění, způ-

sob účtování trvalých a dočasných změn hodnoty),
 – kdy vykazovat změny stavu a hodnoty dlouhodobého majetku (k okamžiku uskuteč-

nění účetního případu a ke konci rozvahového dne),
 – který způsob ocenění využít (pořizovací cenu, vlastní náklady, jmenovitou hodnotu, 

reprodukční pořizovací cenu).

Při procesu oceňování musí účetní jednotka respektovat zejména princip významnosti, 
princip věrného a poctivého obrazu o účetní jednotce v účetnictví, musí dodržovat usta-
novení ZÚ a VPU.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, s výjimkou 
majetku vytvořeného vlastní činností, který se oceňuje vlastními náklady. Finanční ma-
jetek se oceňuje zpravidla rovněž pořizovací cenou. V případě bezúplatného nabytí či 
v případě, kdy vlastní náklady na vytvoření majetku vlastní činností nelze zjistit, se oceňu-
je reprodukční pořizovací cenou.

Ze ZÚ vyplývá použití následujících cen pro ocenění jednotlivých položek dlouhodobého 
majetku (v okamžiku uskutečnění účetního případu):

Typ dlouhodobého majetku Způsob ocenění

DNM a DHM externě pořízený pořizovací cena

DNM a DHM vytvořený vlastní činností vlastní náklady

Podíly, resp. majetkové cenné papíry (DFM) pořizovací cena

Cenné papíry dluhové (DFM) pořizovací cena

Pohledávky v podobě poskytnutých záloh a závdavků na DNM, DHM 
a DFM

jmenovitá hodnota

DNM, DHM a DFM bezúplatně nabytý (včetně povolenek na emisi 
skleníkových plynů a preferenčních limitů při nabytí prvním držitelem 
či provozovatelem)

reprodukční pořizovací 
cena

DNM a DHM vytvořený vlastní činností, jehož vlastní náklady nelze 
zjistit nebo jsou vyšší než reprodukční pořizovací cena

reprodukční pořizovací 
cena

§ 26 odst. 3 ZÚ

§ 25 ZÚ 
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Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením sou-
visející. Používá se u majetku pořízeného za úplatu, jde o nejčastější formu vstupní ceny. 
Náklady, které jsou součástí ocenění majetku, jsou uvedeny v § 47 VPU (resp. § 48 VPU pro 
fi nanční majetek).

Vlastní náklady – jde o přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost (mate-
riál, mzdy, zakoupené služby), popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vzta-
hují k  výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v  souladu s  účetními metodami (náklady 
režijní povahy). Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spo-
třebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou 
nebo jinou činností. Používá se u majetku vytvořeného vlastní činností.

Reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se 
o něm účtuje. Touto cenou se oceňuje např. vložený majetek, majetek nabytý bezúplatně 
(např. darováním), nově zjištěný majetek (např. při inventarizaci), příchovky. Používá se 
spíše jen výjimečně.

Nehmotným a  hmotným dlouhodobým majetkem se stávají pořizované věci uvedené 
do stavu způsobilého k užívání. Tím se rozumí dokončení věci a splnění technických funk-
cí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (např. stavebními, 
ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými).

Součástí ocenění DNM a DHM nebo jeho části jsou také zejména:
 – náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného DNM a DHM: 

 – odměny za poradenské služby a zprostředkování, 
 – správní poplatky, 
 – platby za poskytnuté záruky, 
 – platby za otevření akreditivu, 
 – platby za expertizy, 
 – platby za patentové rešerše, 
 – náklady na předprojektové přípravné práce, 

 – úroky z úvěru, pomocí něhož je DNM a DHM pořizován – pokud tak účetní jednotka 
rozhodne (v opačném případě nejsou úroky aktivovány, ale účtovány přímo do nákla-
dů příslušného období),

 – odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplat-
ky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

 – průzkumné, geologické, geodetické a  projektové práce včetně variantních řešení 
a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, do-
pravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,

 – licence, patenty a  jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí 
provoz,

 – vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby,
 – náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo ná-

jemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání atd., 
 – úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci, 
 – zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, 
 – náklady na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce.

Je zde přitom uvedeno „zejména“, tzn. že kromě těchto uvedených položek do této sku-
piny nákladů, které jsou součástí ocenění, mohou patřit i další náklady podobného cha-
rakteru související s pořízením dlouhodobého majetku.

Naopak součástí ocenění DNM a DHM nejsou zejména:
 – opravy a údržba,
 – náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majet-

ku do předcházejícího stavu,

§ 47, 48 VPU

§ 25 odst. 5 

písm. d) ZÚ 

§ 47 odst. 1 VPU

§ 47 odst. 2 VPU
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 – náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu,
 – kursové rozdíly,
 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
 – nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
 – náklady na zaškolení pracovníků,
 – náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
 – náklady na biologickou rekultivaci,
 – náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uve-

dení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
 – v případě pozemku vykazovaného v položce „B.II.1.1. Pozemky“ náklady spojené s po-

řízením dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného v položkách „B.II.1.2. Stav-
by“, „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek“ podle § 7 odst. 6 písm. a) VPU.

Podle NOZ jsou sice stavby nedílnou součástí pozemku, v účetnictví se ovšem se stavba-
mi a pozemky i nadále nakládá samostatně, tj. evidují se odděleně. Při koupi pozemku 
včetně stavby je tedy třeba v účetnictví samostatně ocenit pozemek a samostatně stavbu 
(přestože např. v kupní smlouvě je uvedena pouze celková částka za pozemek a stavbu), 
pozemek totiž nelze odpisovat. K tomu je třeba např. nechat vypracovat znalecký posu-
dek, na základě kterého bude možné zjistit poměr mezi cenou pozemku a cenou stavby 
a jednotlivé nemovité věci správně ocenit, příp. provést kvalifi kovaný odhad ceny pozem-
ku (např. z cenové mapy pozemků).

V případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li 
při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující prá-
vu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby 
na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu význam-
nosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby.

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady s pořízením souvi-
sející, jde např. o:

 – poplatky makléřům,
 – poplatky poradcům,
 – poplatky burzám.

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu nejsou zejména:
 – úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů,
 – náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

PŘÍKLAD

Úrok z úvěru na pořízení DHM a DFM 

Účetní jednotka pořizuje z úvěru DHM a DFM. O úroku u DHM rozhodla, že se stane součástí 
pořizovací ceny DHM. Účetní jednotka není plátce DPH.

Pol. Označení účetního případu Kč MD D

1. Přijatý dlouhodobý bankovní úvěr na DHM 
a DFN

1 500 000 221 461

2. Cena pořízení DHM (budovy) – nákup 
na fakturu

1 000 000 042 321

3. Úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu 1 000 000 321 221

4. Cena pořízení DFM plynoucí ze smlouvy 
(zde: cena pořízení = pořizovací cena DFM)

500 000 06x 379

§ 47 odst. 3 VPU

§ 48 VPU

§ 47 odst. 1 

písm. b) VPU

§ 48 VPU
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Pol. Označení účetního případu Kč MD D

5. Úhrada ceny pořízení DFM z běžného účtu 500 000 379 221

6. Úrok z bankovního úvěru vztahující se 
k příslušnému účetnímu období stržený 
z bankovního úvěru

90 000 – 221

a) poměrná část vztahující se ke 2/3 úvěru 
na DHM do okamžiku uvedení DHM 
do  užívání *

60 000 042 –

b) zbývající třetina úroku vztahující se k DFM * 30 000 562 –

7. Převod DHM do užívání v pořizovací ceně 1 060 000 021 042

Vysvětlivky: * rozpočítáno podle cen DHM a DFM pořízených z úvěru

Při evidenci majetku a jeho technického zhodnocení je důležité rozlišovat, zda se jedná 
o  technické zhodnocení majetku, nebo o opravu majetku a údržbu majetku. Technické 
zhodnocení totiž nelze zaúčtovat do nákladů najednou, ale postupně formou odpisování 
společně s kmenovým předmětem, zatímco oprava a údržba se účtuje jednorázově do ná-
kladů běžného období.

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopné-
ho stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, 
součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k  technickému zhodnocení. Údržbou se 
rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám 
a odstraňují se drobnější závady.

   P O Z N Á M K A   

Ocenění jednotlivých položek DNM a DHM je nutné snížit o dotace na pořízení majetku, resp. 
o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny DNM či DHM. 

V procesu pořizování se kumulují jednotlivé součásti pořizovací ceny na příslušném účtu 
v účtové skupině 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. V okamžiku 
dokončení procesu pořizování (u DHM a DNM v okamžiku uvedení do užívání) je kumulo-
vaná pořizovací cena přeúčtována z účtu účtové skupiny 04 na příslušný účet v účtové 
skupině:
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný,
06 – Dlouhodobý fi nanční majetek.

   P O Z N Á M K A   

Pokud je součástí ceny kupovaného dlouhodobého majetku DPH, pak tato daň u plátců DPH 
nevstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (je účtována pouze jako zúčtovací vztah), 
naopak u neplátců DPH se tato daň stává součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

§ 47 odst. 2 

písm. a) VPU
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2.2 Odpisy

Dlouhodobý majetek je používán po období delší než jeden rok a v tomto období se i po-
dílí na tvorbě výnosů. Náklady na jeho pořízení proto nemohou být zahrnuty do provoz-
ních nákladů najednou, ale zahrnují se postupně v jednotlivých letech životnosti majetku. 
Toto postupné zahrnování pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů na činnost 
fi rmy se uskutečňuje právě prostřednictvím odpisů. Odpisy by přitom měly vyjadřovat 
snížení hodnoty vlivem fyzického opotřebení, snížení ekonomické životnosti majetku po-
užíváním, plynutím času, zastaráním v důsledku změn technologií či poptávky po produk-
tech vyráběných pomocí daného majetku (morální opotřebení).

Odpisy se provádí zpravidla u  dlouhodobého nehmotného a  hmotného majetku s  vý-
jimkou DHM vyloučeného z odpisování (pozemky, umělecká díla a sbírky), dlouhodobý 
fi nanční majetek se neodpisuje. 

V běžné podnikatelské praxi se zjišťují odpisy účetní a daňové. 

Účetní odpisy by měly co nejpřesněji vyjádřit opotřebení majetku a vést tak k reálnému 
vykázání hodnoty majetku a rozložit pořizovací cenu majetku do nákladů během doby 
jeho životnosti. Stanovení jejich výše je ponecháno na rozhodnutí účetní jednotky, je tře-
ba přitom respektovat ustanovení § 28 ZÚ, § 56 VPU a CUS 013 (bod 4. Odpisování). 

Daňové odpisy se zjišťují mimoúčetně pouze pro účely stanovení daňového základu 
a nezobrazují vždy věrně skutečné opotřebení majetku, jde vlastně o maximální částky 
odpisů, které jsou přípustné pro účely stanovení daňového základu.

Do účetnictví fi rmy (účetních nákladů) vstupují pouze odpisy účetní, které tak ovlivňují 
(účetní) výsledek hospodaření fi rmy, zatímco daňové odpisy slouží pouze pro účely zjiště-
ní daňového základu a neúčtuje se o nich (tzn. mimoúčetně se o ně upravuje vykazovaný 
účetní zisk). Při stanovování výše účetních odpisů hmotného majetku tedy není vůbec 
třeba vycházet z doby odpisování a odpisových sazeb stanovených v § 30 a 31 ZDP, ty jsou 
závazné pouze pro výpočet daňových odpisů.

   P O Z N Á M K A   

Některé účetní SW však účtují odpisy na dva analytické účty syntetického účtu 551. Na jeden účet 
účtují odpisy ve výši daňových odpisů v souladu se ZDP (např. účet 551 001, který je označen jako 
daňově uznatelný) a na druhý účet účtují dorovnání (korekci) tohoto odpisu do výše odpisu účetní-
ho (např. účet 551 002, který je daňově neuznatelný). Tzn. na účet 551 jsou tedy v souhrnu zaúčto-
vány v souladu s účetními předpisy odpisy ve výši účetních odpisů (účet 551 001 + účet 551 002).

Součet účetních, resp. daňových, odpisů daného majetku vytvářených v  jednotlivých 
letech tvoří účetní, resp. daňové, oprávky k  tomuto majetku. Pomocí těchto oprávek 
k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému majetku se zjišťuje účetní, resp. daňová, zů-

statková cena majetku. Zůstatková cena majetku se rovná rozdílu mezi vstupní cenou 
(tj. pořizovací cenou, kterou je majetek v účetnictví oceněn) a oprávkami (kumulovanými 
odpisy) tohoto majetku. 

Účtování

Označení účetního případu MD D

Odpisy DNM 551 07x

Odpisy DHM 551 08x

§ 28 ZÚ, § 56 VPU

a CUS 013

§ 26 až 33 ZDP
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   P O Z N Á M K A   

Daňový balíček přijatý na konci roku 2020 zavádí možnost uplatnit mimořádné daňové odpi-
sy u dlouhodobého hmotného majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, který byl po-
řízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině si bude 
poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto standardních 3 let. Majetek zařaze-
ný ve 2. odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců namísto standardních 5 let. Prvních 
12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. 

2.3 Opravné položky

Opravné položky k dlouhodobému majetku se podle § 55 VPU a CUS 005 vytváří pou-
ze v případech přechodného snížení ocenění tohoto majetku v účetnictví prokázaném 
na základě inventarizace majetku. Tzn. OP se tvoří jen v případech, kdy snížení ocenění 
majetku v účetnictví není trvalého charakteru (pak by se účtoval odpis), nebo není snížení 
ocenění vyjádřeno jiným způsobem (např. reálnou hodnotou). Při inventarizaci se posuzu-
je výše a odůvodněnost vytvořených OP. OP nesmí mít aktivní zůstatek, nelze je tedy tvořit 
na zvýšení hodnoty majetku.

Smyslem OP je vyjádřit reálnou hodnotu dlouhodobého majetku v  případě, že došlo 
k  dočasnému poklesu jeho hodnoty, a  dodržet tak všeobecně uznávané účetní zásady 
opatrnosti a věrného zobrazení skutečnosti. Tvorbou OP se sníží hodnota dlouhodobého 
majetku a tím i aktiv, a jelikož se o OP účtuje výsledkově, sníží se i výsledek hospodaření. 
Jde přitom vždy o daňově neúčinný náklad, tvorba těchto OP tedy nemá vliv na daňový 
základ společnosti. Přitom platí, že OP se účtují bez ohledu na rentabilitu účetní jednotky, 
jejich smyslem je zachycení věrného a poctivého obrazu její fi nanční situace.

Účty opravných položek jsou rozvahové účty, a to opravné účty k účtům aktivním, mají 
tedy pasivní charakter (podobně jako oprávky). S ohledem na účetní pravidla není možné, 
aby měl účet opravné položky aktivní zůstatek. Vytvořenou OP lze zrušit pouze do výše, 
v jaké byla vytvořena. OP k dlouhodobému majetku vystupují v rozvaze v rámci aktiv, a to 
jako korekce příslušné položky, která snižuje brutto hodnotu této položky na  její netto, 
tj. čistou hodnotu. Výsledek hospodaření je ovlivněn při tvorbě OP zvýšením nákladů, při 
jejím rozpouštění jsou náklady snižovány (korigovány).

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů na stranu MD účtu v účtové sku-
pině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní 
oblasti s podvojným zápisem na stranu D účtu OP k dlouhodobému majetku v účtové sku-
pině 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku. Jejich snížení či zrušení se účtuje 
ve prospěch nákladů na stranu D účtu v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní 
náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti s podvojným zápisem na stra-
nu MD účtu OP k dlouhodobému majetku v účtové skupině 09 – Opravné položky k dlou-
hodobému majetku.

Účtování

Označení účetního případu MD D

Tvorba OP k jednotlivým složkám dlouhodobému majetku 556 09x

Snížení či zrušení OP k dlouhodobému majetku 09x 556

kde: účet 556-Tvorba a zúčtování OP k dlouhodobému majetku (nedaňový náklad)

bod 3.4 CUS 013

§ 55 VPU 

CUS 005
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PŘÍKLAD

Zaúčtování opravné položky při inventarizaci DHM a  její zúčtování v  následujícím 

 období

Při inventarizaci bylo zjištěno opravitelné poškození DHM, které snížilo jeho funkčnost a tím 
dočasně i hodnotu DHM. Oprava byla provedena až v následujícím účetním období, dočasné 
snížení hodnoty DHM tak pominulo.

Pol. Označení účetního případu Kč MD D

Běžné účetní období

1. a) pořizovací cena DHM
b) oprávky k rozvahovému dni

300 000
100 000

022
–

–
082

2. Dočasné snížení hodnoty DHM – odhad při 
inventarizaci ke konci rozvahového dne

50 000 556 092

Následující účetní období

3. Faktura za opravu 
a) smluvní cena opravy
b) DPH – sazba 21 %

48 400
40 000

8 400

–
511
343

321
–
–

4. Úhrada dodavatelské faktury z bankovního 
účtu

48 400 321 221

5. Zúčtování (zrušení) opravné položky 50 000 092 556

2.4 Rezervy

Rezervy jsou obecně určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám 
účel. Je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, 
k němuž vzniknou. V oblasti dlouhodobého majetku se tvoří zpravidla rezervy na opra-

vu hmotného majetku v souladu s ustanovením § 7 ZoR – tzv. zákonné rezervy. Takto 
tvořené rezervy na opravy jsou totiž podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP daňově uznatelným 
nákladem.

Ve zmíněném § 7 ZoR jsou stanoveny podmínky, za kterých je tvorba rezervy na opra-
vy hmotného majetku daňově účinným nákladem, tj. u kterého majetku ji lze tvořit, jak 
dlouho ji lze tvořit (doba odpisování je delší než 5 let), kdo ji může tvořit (vlastnické právo, 
pachtýři), kdy rezervy vytvářet nelze (každoroční opravy, majetek k likvidaci), maximální 
doba tvorby rezervy, stanovení výše rezervy, způsob tvorby rezervy, její rušení, nutnost 
deponovat peněžní prostředky ve výši rezervy na vázaném účtu atd.

Kromě zákonných rezerv je možné tvořit i účetní rezervy na opravu dlouhodobého ma-
jetku, které pak nejsou daňově uznatelné. Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost 
ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. Postup tvorby a použití rezerv 
a jejich účtování je popsáno v CUS 004.

§ 7 ZoR

§ 24 ZDP

CUS 004
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Účtování

Označení účetního případu MD D

Tvorba zákonné rezervy na opravu dlouhodobého majetku 552 451

Deponování prostředků na samostatný vázaný účet 221.9 221.1

Oprava dlouhodobého majetku 511 321

Úhrada opravy ze samostatného vázaného účtu 321 221.9

Čerpání zákonné rezervy na opravu dlouhodobého majetku 451 552

kde:
účet 451-Rezervy zákonné
účet 552-Tvorba zákonných rezerv (daňový náklad)

K A P I TO L A  3

Účtování o dlouhodobém majetku

Ve směrné účtové osnově jsou v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek stanoveny násle-
dující účtové skupiny:
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04– Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 – Dlouhodobý fi nanční majetek

dále účtové skupiny pro účtování oprávek odpisovaného dlouhodobého majetku:
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

a účtová skupina pro opravné položky k dlouhodobému majetku:
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Z hlediska účtování o dlouhodobém majetku je možné rozlišovat tyto základní fáze jeho 
existence, vyskytující se u kteréhokoli typu dlouhodobého majetku, a to:
a) pořízení dlouhodobého majetku,
b) využívání dlouhodobého majetku,
c) vyřazení dlouhodobého majetku.

Pořízení dlouhodobého majetku

Pořízení dlouhodobého majetku může být fi nančně zajištěno různými formami:
 – pořízením majetku bezhotovostně (na fakturu),
 – v hotovosti,
 – pomocí bankovního či nebankovního úvěru,
 – bezúplatným převodem z fi nančního leasingu,

příloha č. 4 VPU 
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