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Jaká je ekonomická podstata účetních odpisů?
• Odpisy nejsou prostým vydělením pořizovací ceny životností, ale mají svou 

ekonomickou podstatu

• Prostřednictvím odpisů se přenáší (alokuje) pořizovací cena do hodnoty 
prodaného zboží, výrobků, či služeb

• Na základě principu souměřitelnosti nákladů a výnosů (matching principle) se 
tedy odpisy řídí průběhem výnosů produkovaných daným aktivem

• Způsob této alokace má být stanoven konzistentními pravidly účetní jednotky 
(odpisový plán) a má věrně a poctivě zobrazovat skutečnost (true and fair 
view)

• Zvolený způsob má být pravidelně (nejpozději k datu závěrky) testován, zda 
vyhovuje všem požadavkům a auditorem ověřován.

• Na daňové odpisy nejsou kladeny žádné z těchto požadavků
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Co je to životnost?
• Odpisy jsou ekonomickou veličinou, a proto „životnost“ je také veličina 

ekonomická a ne technická

• IFRS raději než „životnost“ používají termín „ekonomická použitelnost“

• Ekonomická použitelnost je individuální vlastnost aktiva daná 
firemními cíli, preferencemi, způsobem používání a ekonomickým 
prostředím
– Bylo by náhodou, kdyby stejná věc měla v různých firmách stejnou dobu 

ekonomické použitelnosti

– Ekonomická použitelnost se může v průběhu používání aktiva změnit v důsledku 
změny podpínek, za jakých je aktivum používáno

– Ekonomická použitelnost se neposuzuje jen při zařazení aktiva do používání, ale k 
datu každé účetní závěrky
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Co je to pořizovací cena?
• Je lepší hovořit o pořizovacím nákladu (purchasing cost) než o pořizovací 

ceně (purchasing price)

– Definice prostřednictvím výčtu položek, které (ne)patří do pořizovací ceny (nákladů) 
nefunguje

– Pořizovací cena (náklad) musí být definována pravidlem

• Pořizovací náklad je spolehlivě ocenitelná částka nebo peněžní ekvivalent či 
reálná hodnota jiných protihodnot příčinně souvisejících s nabytím aktiva v 
době a místě jeho pořízení (výstavby), přičemž je pravděpodobné, že 
budoucí ekonomické užitky spojené s daným aktivem poplynou do účetní 
jednotky

• Důležitý je okamžik:

– od kterého začneme pořizovací cenu shromažďovat (viz I-05 Stanovení okamžiku zahájení 
účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku)

– ke kterému pořizovací cenu sečteme a majetek zařadíme do používání (viz I-33 Určení 
okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání)
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I-05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících 
nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
• Popis problému

– Prováděcí v o účetnictví vymezují některé náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného 
majetku, nejedná se však o konečný výčet položek, a proto vzniká otázka, zda je možno stanovit 
obecnější pravidla pro stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s 
pořízením dlouhodobého hmotného majetku.

• Řešení
– Okamžik, od kterého jsou položky součástí ocenění dlouhodobého majetku, je možno stanovit jako 

okamžik, kdy se účetní jednotka rozhodne řešit danou problematiku pořízením nové investice.
– Účetní jednotka může ve vnitřním předpise zpracovat postup prací pro stanovení okamžiku, od 

kterého jsou položky součástí ocenění dlouhodobého majetku.

• Zdůvodnění
– účetní jednotka musí při rozhodování dbát obecných účetních pravidel, především respektování 

věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce. 
– Z tohoto ustanovení vyplývá, že není možné hodnotu aktiv nadhodnocovat, a tím vylepšovat pohled 

na účetní jednotku, neboli není možno zapomínat na další obecnou účetní zásadu, a tou je zásada 
opatrnosti.

– Ani opačný přístup k ocenění dlouhodobého majetku není správný, protože pokud by účetní 
jednotka stanovila okamžik, od kterého jsou položky součástí ocenění dlouhodobého majetku pozdě, 
mohlo by se stát, že související náklady, které měly navyšovat vstupní cenu dlouhodobého majetku, 
budou chybně v běžných provozních nákladech.

9. ledna 2020 Mejzlík: Odpisy a rezervy (Klubové setkání KDPČR Dům techniky Ostrava) 6



I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého 
hmotného majetku do užívání
• Popis problému

– Tato interpretace se zabývá účetním řešením určení okamžiku zařazení 
dlouhodobého hmotného majetku do používání, jestliže se dokončení 
majetku (věci) odlišuje od okamžiku obdržení právního osvědčení o 
způsobilosti majetku k provozu.

• Řešení
– V případech, kdy volba mezi ekonomickým (účetním) pohledem na okamžik 

zařazení majetku do používání je v rozporu s právním přístupem, musí účetní 
jednotka zvolit v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů postup, který respektuje ekonomickou podstatu 
transakce a nezastírá skutečný stav.

– Okamžik zařazení do používání se může shodovat s právní způsobilostí nebo 
jej předcházet, či být oproti němu opožděno 

• Zdůvodnění
– Tato Interpretace částečně nahrazuje Interpretaci I-6 Splnění podmínek pro 

zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání, která byla zrušena.
– Dokončením věci (majetku) se rozumí uvedení majetku na místo a do stavu, 

ve kterém je majetek schopen soustavně generovat výnosy způsobem 
zamýšleným účetní jednotkou.
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Co je jednou položkou stálých aktiv (pro odpisy)?

• Aby dávaly odpisy ekonomický smysl, musí být každá jednotlivě 
odepisovaná položka stálých aktiv z hlediska parametrů odpisů 
homogenní

• Nehomogenita se projevuje tím, že významné části celého aktiva 
(komponenty) z hlediska jejich ceny mají odlišnou životnost a 
předpokládá se tedy, že budou v průběhu použitelnosti celého aktiva 
vyměněny

• Komponentní odpisy by měly být aplikovány jen na významné 
položky

• Komponentou nemusí být jen části aktiva, ale také významné 
opakující se revizní prohlídky

• Pokusem o kompenzaci negativních důsledků nekomponentních 
odpisů bývá tvorba rezerv na opravy, která způsobuje další zkreslení 
účetní závěrky
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Definice
• Odepsatelná částka jsou náklady na pořízení aktiva nebo jiná částka zastupující tyto 

pořizovací náklady v účetní závěrce minus jeho zbytková hodnota.
• Odpis je systematickou alokací odepisovatelné částky aktiva po celou jeho dobu 

použitelnosti.
• Pořizovací náklady aktiva jsou peněžní částky nebo zaplacené peněžní ekvivalenty nebo 

reálná hodnota ostatních protihodnot souvisejících s nabytím aktiva v době jeho pořízení 
nebo výstavby. 

– Uznání pořizovacích nákladů jako součásti účetní hodnoty končí, když se položka nachází na místě 
určení a ve stavu způsobilém k provozu v souladu s požadavky vedení účetní jednotky. Náklady 
na pořízení aktiva vytvořeného vlastní činností jsou stanoveny při použití stejných principů jako u 
nakoupeného aktiva.

• Zbytková hodnota aktiva je odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka v současnosti 
získala z vyřazení aktiva po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s vyřazením, 
pokud by aktivum již bylo vzhledem ke svému stáří a stavu na konci očekávané doby 
použitelnosti.

• Doba použitelnosti je buď: a) období, po které se očekává, že aktivum bude moci být 
účetní jednotkou používáno, nebo b) očekávané množství výrobků či podobných jednotek, 
které je možno využitím aktiva získat.
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Jak postupovat při přiřazení odpisů výnosům?

Metody odepisování:
• Lineární

– Tehdy, pokud produkuje výnosy a přenáší do nich svoji hodnotu lineárně 
(rovnoměrně v čase

– Nejjednodušší a také nejčastěji používaná metoda

• Zrychlené (degresivní)
– Minimalizuje důsledky nepřesnosti při odhadu doby použitelnosti
– Linearizuje celkový výsledek hospodaření
– Matematicky existuje více postupů (křivek) jejich výpočtů (metoda SYD nebo DDB)

• Výkonové
– Jsou vhodné tehdy, pokud je dopředu známé naturální množství produkce, které je 

aktivum schopno vyprodukovat (ks, kg, metry, tunokilometry apod.)
– A zároveň je produkce nerovnoměrně rozložena v čase
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Jak správně na odpisy?
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SH

Odhadované náklady 
na likvidaci 1 mil.

Zbytková hodnota 1 mil.
Doba použitelnosti

1 2 3 54 6 7

Prodej a vyřazení

PC 7 mil.

Výnosy: 1 mil. = prodejní cena
Náklady: 0 mil. = zůstatková cena
-----------------------------------------------------
VH: +1 mil. = kumulovaná chyba odpisů

Výnosy: 1 mil. prodejní cena
Náklady: 1 mil. (zůstatková) zbytková hodnota
-----------------------------------------------------
VH: 0 mil. 

Transfery zisků a ztrát!!!



Proč komponentní odpisy?

Položka Nekomponentní 
odpisy

Komponentní odpisy

Pořizovací cena 1 mld. 50 let

300 mil.
100 mil.
100 mil.
500 mil.

3 roky
10 let
20 let
50 let

Odpisy 20 mil. 100+10+5+10
=125 mil.

Zůstatková cena 980 mil. 875 mil.

Rezervy na opravy 100 mil. ??? Neexistují!!!
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2
3

Rozdíly mezi 
komponentními a 

nekomponentními odpisy v 
účetní závěrce

Korečkové rypadlo v povrchových dolech má 
celkovou pořizovací cenu cca 1 mld. a životnost 50 
let. Doly jich mají 16 ks.

V průběhu jeho celkové životnosti však bude muset 
být vyměněno:
1. Korečko v hodnotě 300 mil. (jednou za 3 roky)
2. Podvozek s pásy za 100 mil. ‚jednou za 10 let)
3. Technologie za 100 mil. (jednou za 20 let)



Desatero chyb odpisů
1. Nejsou stanoveny konzistentní pravidla pro zahájení a ukončení pořizování a přistupuje se k nim 

formálně.

2. Odpisový plán je chápán jako plánovaná výše odpisů a ne jako soubor pravidel pro odepisování.

3. Odpisy neodpovídají skutečnosti a neuplatňuje se na ně požadavek věrného a poctivého 
zobrazení. Často kopírují odpisy daňové.

4. Spíše se hledí na „životnost“ aktiva než na jeho „ekonomickou použitelnost“.

5. Aktiva nejsou zařazována komponentně – někdy jsou výměny komponent suplovány rezervami na 
opravy

6. Odpisy vůbec nepočítají se zbytkovými hodnotami.

7. Nepočítá se s náklady likvidace a tvorbou rezervy na ně.

8. Odpisy (odpisový plán) se neinventarizuje – neupravuje se podle měnící se skutečnosti

9. V důsledku předchozích chyb má prodej (vyřazení) aktiva významný vliv na výsledek hospodaření 
toho období, ve kterém došlo k vyřazení, přestože se, ve své podstatě, jedná o kumulovanou 
chybu, která vznikla v průběhu celého odepisování aktiva

10. Ostatní chyby, které přímo nesouvisí s odepisováním (opravné položky, opravy, zhodnocení, 
dotace, převzetí a vklady aktiv), ale v konečném důsledku jej ovlivňují
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Další aspekty stálých aktiv v Interpretacích NÚR

• Dotace:
– I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
– I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
– I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
– I-22 Dotace v cizí měně

• Ostatní:
– I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
– I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
– I-25 Ocenění po předchůdci
– I-26 Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních 

obdobích po uvedení do užívání
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Odpisy stálých aktiv - závěry
1. Účetní odpisy se často chápou jako technický výpočet, který provádí 

automaticky programové vybavení v počítači
2. Odpisy jsou významnou položkou nákladů, nepředstavují skutečnost, 

ale odhad a často jim není věnována dostatečná pozornost
3. Odpisy mohou být snadno předmětem (ne)úmyslného ovlivňování 

výsledku hospodaření, a tím i přesunům zisků v čase, což je citlivé 
zejména při koupi a prodeji podílů

4. Ze stejného důvodu by měly být účetní odpisy sjednoceny v rámci 
podniků, které jsou součástí jedné konsolidované účetní závěrky

5. Kombinace chyb při účetním odepisování nevede jen k chybnému 
vykázání výsledků hospodaření, ale také k tomu, že jsou stálá aktiva v 
účetních závěrkách vykázána v chybných zůstatkových cenách, resp. k 
tomu, že se vykazují neexistující závazky ve formě rezerv na opravy
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Přestávka
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Koncept vykazování nejistot v účetnictví
• Má účetnictví zahrnovat vykázání budoucích

dopadů současných nejistot? 

• Co je předmětem účetnictví? Minulost nebo 
budoucnost? Koncepční rámec!

• Jak se liší současná nejistota od budoucí nejistoty?

• Jak se liší účetní přístup k pozitivním a negativním 
dopadům nejistot?

• Jakou roli hraje pravděpodobnost při vykazování 
nejistot?
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IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

Příloha

Schéma vykazování nejistot v účetnictví
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Nejistota
(podmínka)

+ Pozitivní
dopady

- Negativní
dopady

Rezerva

Rozvaha

Podmíněný 
závazek

Podmíněné 
aktivum

Pravděpodobnost



Definice rezerv
• Rezerva je současný závazek, který vznikl v důsledku minulé události a bude 

vypořádán v budoucnosti

– Neznalost věřitele ani přesné výše či splatnosti nemá vliv na existenci závazku k datu závěrky

– Odlišné vlastnosti od časového rozlišení nebo dohadných položek

– Rezervou však nemůže být budoucí nebo potenciální (eventuální, podmíněný) závazek

• Závazek je povinnost plnit, které se není možno racionálně jednostranně zbavit 
(bez ohledu na to co bylo příčinnou jeho vzniku)

• Možné příčiny vzniku závazku:

– Smluvní závazky (legal obligation)

– Mimosmluvní závazky (constructive obligation)

• Pozor na daňové pojetí rezerv

– Rezerva na opravy stálých aktiv není z hlediska účetnictví rezervou, ale daňovou úlevou

– Tvorba účetních rezerv tedy není „právo“, ale povinnost (pokud jsou k tomu důvody)
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Stanovení výše rezervy
• Rezerva je „nejlepším možným“ odhadem (best estimate) budoucího

plnění (vypořádání závazku)

• Rezerva nemá být nadhodnocena ani podhodnocena

• Skutečnost, že je k dispozici více různých stejně spolehlivých odhadů
není důvodem k tomu, aby nebyla rezerva vykázána

• Odhad budoucího plnění z titulu rezervy musí zahrnovat nejen 
všechny skutečnosti, okolnosti a informace, které známe, ale i ty, ke 
kterým dojde v budoucnosti a již to víme.

• Výše rezervy podléhá „inventarizaci“ a v případě změněných 
podmínek nebo nových informací musí být upravena (prospektivně -
jako změna odhadu)

• V IFRS se výše rezervy vyčíslí v současné hodnotě budoucích výdajů 
(diskontovaně) a poté se v průběhu jejího vykazování úročí
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Další aspekty tvorby a čerpání rezerv

• Postupná x jednorázová tvorba rezervy
• Diskontování rezervy
• Kompenzace tvorby rezervy a přijatých náhrad
• Druhové x účelové vykazování rezerv ve výsledovce
• Rezervy v interpretacích NÚR:

– I-03 Rezerva na splatnou daň
– I-34 Rezervy na likvidace

• Ostatní:
– Rezervy na zaměstnanecké požitky (např. nevybranou 

dovolenou, odměny, bonusy apod.)
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I-03 Rezerva na splatnou daň
• Popis problému

– Při vykazování rezervy na splatnou daň vznikají následující otázky:
• jaké povahy je odhad splatné daně a kde má být vykázán v rozvaze;
• zda odhad splatné daně vykázat ve výsledovce vždy v plné výši;
• zda odhad splatné daně kompenzovat v rozvaze s případnými zaplacenými zálohami na 

splatnou daň.
• Řešení

– Charakteristika odhadu splatné daně spíše napovídá, že se jedná o dohadnou 
položku, tato interpretace však respektuje, že české účetní předpisy ji považují za 
rezervu.

– Předpokládaná částka splatné daně se zaúčtuje vždy v plné výši jako náklad a 
vykáže se takto ve výsledovce.

– Pokud účetní jednotka vykazuje k datu závěrky již zaplacené zálohy na splatnou 
daň, započítají se tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň a rezerva se tudíž 
vykáže pouze ve výši nedoplatku splatné daně. 

– Detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se zveřejní v 
příloze k účetní závěrce.

• Zdůvodnění
– Rezerva na splatnou daň je věcně závazkem a je tedy správné ji vykázat pouze ve 

výši nedoplatku na splatné dani. 
– V případě přeplatku na zálohách není vykázání rezervy správné a přeplatek se 

vykáže jako pohledávka v aktivech společnosti.
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I-34 Rezervy na likvidace
• Popis problému

– Účetním jednotkám může vznikat povinnost provést likvidaci následků své vlastní činnosti či, 
provést likvidaci vybraných aktiv a v některých případech mohou právní předpisy vyžadovat, aby za 
účelem uhrazení likvidace účetní jednotky ukládaly peněžní prostředky na zvláštní účty nebo je 
převáděly třetím stranám. V takových případech je otázkou:

• Jak by se povinnost likvidace měla promítnout v účetnictví včetně toho, zda by se tak mělo dít jednorázově 
či postupně,

• Jak by mělo být účtováno ukládání peněžních prostředků určených na pokrytí budoucí likvidace.

• Řešení
– Povinnost provést likvidaci účetní jednotka ve svém účetnictví vyjádří jako rezervu jejíž výše je k 

rozvahovému dni stanovena na základě nejlepšího odhadu částky výdajů, která by byla potřebná na 
úhradu likvidace následků činnosti uskutečněné k rozvahovému dni.

– Pokud zvláštní právní předpis vyžaduje, aby účetní jednotka převáděla peněžní prostředky na 
zvláštní bankovní účty za účelem jejich pozdějšího využití k likvidaci, je účtování stejné jako u 
běžných převodů peněz. 

– Pokud jsou peněžní prostředky převáděny za stejným účelem třetím osobám, účtuje se o 
pohledávkách.

• Zdůvodnění
– Rezerva na likvidaci reprezentuje dluh účetní jednotky spočívající v povinnosti uhradit likvidaci 

následků své činnosti a je stanovena odhadem a tvořena postupně nebo jednorázově podle 
okolností.

– Jakákoliv forma odkládání peněžních prostředků na úhradu tohoto dluhu nemá žádnou souvislost s 
výší ani časovým rozvrhem tvorby rezervy a představuje specifickou formu „spoření“.
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Podmíněná aktiva a podmíněné závazky
• Jsou to možná aktiva nebo závazky, které jsou také výsledkem 

minulých událostí, avšak jejich existence bude teprve 
potvrzena událostí v budoucnosti, která není zcela pod 
kontrolou účetní jednotky a:
– v případě podmíněných aktiv je jejich potvrzení pravděpodobné

– v případě podmíněných závazků jej jejich potvrzení 
nepravděpodobné nebo nejsou dostatečně spolehlivě vyčíslitelné

• Zveřejňují se pouze v příloze

• Podmínky a okolnosti jejich zveřejnění se musí vždy k datu 
závěrky testovat, zda se nezměnily
– Podmíněné závazky se mohou „stěhovat“ do rezerv a zpět
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Rezervy - závěry
1. Rezervy se často nechápou jako závazek, ale mylně jako:

– daňová úleva podle zákona o rezervách nebo
– jako rezerva na „horší časy“, popřípadě
– jako právo, kterého nemusím využít, když nechci nebo mohu i když nemusím

2. Rezerva není odhad současných, ale budoucích nákladů a tento odhad je 
nutno postupně upravovat podle aktuálních dostupných informací

3. Rezervy mohou být snadno předmětem (ne)úmyslného ovlivňování výsledku 
hospodaření, a tím i přesunům zisků v čase, což je citlivé zejména při koupi a 
prodeji podílů

4. Pravidla tvorby a čerpání rezerv by měly sjednoceny v rámci podniků, které 
jsou součástí jedné konsolidované účetní závěrky

5. Chyby při účetním odepisování nevedou jen k chybnému vykázání výsledků 
hospodaření a k vykázání stálých aktiv v účetních závěrkách v chybných 
(nadhodnocených) zůstatkových cenách, ale také k tomu, že se vykazují 
neexistující závazky ve formě rezerv na opravy.
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