
Daňová evidence a odpisy 

dlouhodobého majetku



V daňové evidenci se evidují:

Příjmy a výdaje

Majetek a závazky



Členění a evidence 
obchodního majetku



OBCHODNÍ MAJETEK

Dlouhodobý majetek Oběžný majetek

Dlouhodobý nehmotný 

majetek

Dlouhodobý hmotný 

majetek

Dlouhodobý finanční 

majetek

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek

Peněžní prostředky



❑ Dlouhodobý nehmotný majetek

❑ Dlouhodobý hmotný majetek

❑ Dlouhodobý finanční majetek



Dlouhodobý nehmotný 
majetek:

✓ zřizovací výdaje,

✓ nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,

✓ software,

✓ ocenitelná práva,

✓ a jiný majetek s dobou použitelnosti delší 

než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 

60.000 Kč.



Dlouhodobý hmotný majetek:

✓ pozemky, stavby, byty, nebytové 
prostory, umělecká díla bez ohledu na 
pořizovací cenu,

✓ movité věci s dobou použitelnosti delší 
než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 
80.000 Kč,

✓ pěstitelské celky trvalých porostů,

✓ dospělá a tažná zvířata.





Dlouhodobý finanční majetek:

Tento majetek se neodepisuje! Patří 

sem majetkové účasti a ostatní 

majetkové a úvěrové cenné papíry 

(dlouhodobé).



Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu 

(upravuje oblast odepisování dlouhodobého 
majetku)



Odpisové třídy a doba odpisu
Odpisová 

skupina

Doba 

odpisu

Dlouhodobý hmotný majetek 

(příklady)

1 3 roky
Plemenná a chovná zvířata, laboratorní sklo, kancelářské 

stroje a počítače…

2 5 let
Koně, osobní motor. vozidla,koberce, chladící a mrazící 

zařízení, stroje a přístroje, zemědělské a lesnické 

traktory… 

3 10 let
Kovové konstrukce nosné pro mosty, kovové nádrže, trezory, 

turbíny, výtahy, klimatizační zařízení, lodě… 

4 20 let Domy a budovy ze dřeva a plastů, sila, tratě…

5 30 let Dálnice, silnice, plochy letišť, tunely, mosty…

6 50 let
Budovy hotelů, obchodních domů, knihoven, muzeí, 

historické nebo kulturní památky… 



Způsoby odpisování 
dlouhodobého hmotného 

majetku

rovnoměrný zrychlený



Rovnoměrný způsob odpisu majetku
Roční odpisová sazba

Odpisová třída Doba 

odpisování

V prvním roce 

odpisování

V dalších letech 

odpisování

Pro zvýšenou 

zůstatkovou 

cenu

1. 3 20 40 33,3

2. 5 11 22,25 20

3. 10 5,5 10,5 10

4. 20 2,15 5,15 5,0

5. 30 1,4 3,4 3,4

6. 50 1,02 2,02 2,0



Vzorec pro výpočet odepisované částky

1. rok - PC x ROS1

2. rok a další roky - PC x ROSd

Roční odpisová sazba 

pro další roky odepisování

Roční odpisová sazba 

pro první rok odepisování

Pořizovací cena



Zrychlený způsob odpisu

Koeficient pro zrychlený odpis

Odpisová 

třída
Doba 

odpisování

Pro první 

rok 

odpisování

Pro další roky 

odpisování

Pro zvýšenou 

vstupní cenu

1. 3 3 4 3

2. 5 5 6 5

3. 10 10 11 10

4. 20 20 21 20

5. 30 30 31 30

6. 50 50 51 50



Vzorec pro výpočet 
odepisované částky

1. rok - PC / k1

2. rok a další roky - (2 x ZC) / (kd- n)

Koeficient pro zrychlené

odepisování v prvním roce

Koeficient pro zrychlené

odepisování v dalších

letech

Pořizovací cena

Zůstatková cena

Počet 

let 

odpisu



Příklad zvýšené vstupní ceny
(osobní automobil – PC= 500.000 Kč,

modernizace – 80.000 Kč v roce 2019)

2016 500.000 : 5 = 100.000 Kč

2017 (400.000 x 2) : 5 = 160.000 Kč

2018 (240.000 x 2) : 4 = 120.000 Kč

2019 (200.000 x 2) : 5 = 80.000 Kč

2020 (120.000 x 2) : 4 = 60.000 Kč

2021
zbytek (co zbývá 

odepsat z pořiz. ceny)
= 60.000 Kč

Součet = 580.000 Kč

+ 80.000 Kč



Př. 1. Pořizovací cena RTG přístroje je 100 000 Kč. Tento dlouhodobý hmotný 

majetek byl nakoupen v roce 2017. Jaké by byly odepisované částky k 31.12. 

příslušného roku v případě použití rovnoměrného a zrychleného způsobu odpisu?

roky odpisu rovnoměrný odpis (Kč) zrychlený odpis (Kč)

2017

2018

2019

2020

2021

celkem
100.000 Kč 100.000 Kč



Př. 1. Pořizovací cena RTG přístroje je 100 000 Kč. Tento dlouhodobý hmotný 

majetek byl nakoupen v roce 2017. Jaké by byly odepisované částky k 31.12. 

příslušného roku v případě použití rovnoměrného a zrychleného způsobu odpisu?

roky odpisu rovnoměrný odpis (Kč) zrychlený odpis (Kč)

2017

11 000 20 000

2018

22 250 32 000

2019

22 250 24 000

2020

22 250 16 000

2021

22 250 8 000

celkem
100.000 Kč 100.000 Kč



Př. 2. Podnikatel si pořídil v roce 2016 firemní osobní automobil za pořizovací 

cenu 500 000 Kč. V roce 2018 automobil zmodernizoval zakoupením 

klimatizace za 100 000 Kč. Jaké jsou odepisované částky v jednotlivých letech 

při použití rovnoměrného a zrychleného odpisu?

roky odpisu rovnoměrný odpis (Kč) zrychlený odpis (Kč)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

celkem

600 000 Kč 600 000 Kč



Př. 2. Podnikatel si pořídil v roce 2016 firemní osobní automobil za pořizovací 

cenu 500 000 Kč. V roce 2018 automobil zmodernizoval zakoupením 

klimatizace za 100 000 Kč. Jaké jsou odepisované částky v jednotlivých letech 

při použití rovnoměrného a zrychleného odpisu?

roky odpisu rovnoměrný odpis (Kč) zrychlený odpis (Kč)

2016

55 000 100 000

2017

111 250 160 000

2018

120 000 136 000

2019

120 000 102 000

2020

120 000 68 000

2021

73 750 34 000

celkem

600 000 Kč 600 000 Kč



roky odpisu rovnoměrný odpis (Kč) zrychlený odpis (Kč)

2016

500.000*0,11=55.000 500 000/5 =100 000 

2017

500.000*0,2225=111.250 (400 000*2)/6-1=160 000

2018

600.000*0,2=120.000 500.000-100.000-160.000+100.000=340 000

(340*2)/5-0*0,2=136.000

2019

600.000*0,2=120.000 340.000-136000=204.000

204*2)/5-1=102.000

2020

600.000*0,2=120.000 204.000-102000=102.000

(102.000*2)/5-2=68.000

2021

600.000-526.250=73.750 600.000-100.000-160.000-136.000-

102.000-68000=34.000

celkem

600 000 Kč 600 000 Kč



Př. 3: 

Předmětem DPH je mrazicí box, který spadá pod 

sazbu 21%. Na cestě ke spotřebiteli prochází tento 

výrobek třemi stupni, z nichž poslední je obchod. U 

prvního výrobce výchozí hodnota polotovaru 

představuje 2.000 Kč (DPH = 420 Kč). Druhý výrobce 

si při kalkulaci ceny výrobku přidá hodnotu 1.000 Kč. 

Obchodník jako poslední podnikatel tohoto 

výrobního řetězce si k této ceně přidá 2.000 Kč. Kolik 

zaplatí spotřebitel za mrazicí box v případě, že 

všichni podnikatelé jsou plátci DPH a kolik zaplatí 

v případě, že obchodník není plátce DPH? Jakou 

částku daně odvedou všichni podnikatelé v tomto 

řetězci finančnímu úřadu?




