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Odpisy DM



Odpisování majetku

• majetek se postupně opotřebovává

• používáním postupně předává svou 
hodnotu do vyráběných produktů



opotřebení je dvojí

1) fyzické – používáním nebo vlivem 
klimatu

2) morální – působení času = 
zastarání



Odpisy se dělí:

• Účetní – jsou stanoveny na základě 
zákona o účetnictví

• Daňové – stanovují se podle zákona 
o dani z příjmů



Daňové odpisy DHM

• dlouhodobý hmotný majetek je 
rozdělen do 6 skupin



Odpisová 
skupina

Min. doba 
odpisování

příklady

1 3 roky Počítače, 
kopírky

2 5 let Auta, televize

3 10 let Stavební 
stroje..

4 20 let Oplocení 
staveb..

5 30 let Komunikace

6 50 let Hotely, školy



Výpočet odpisů

a) rovnoměrné odpisování

O=poř. cena*roč. odp. sazba/100

Oprávky = součet odpisů 

Zůstatková cena = PC - oprávky



Maximální odpisové sazby

Odpisová 
skupina

V 1. roce 
odpisování

V dalších 
letech o.

1 20,0 40,0

2 11,0 22,25

3 5,5 10,5

4 2,15 5,15

5 1,4 3,4

6 1,02 2,02



b) zrychlené odpisování

O¹ = pořizovací cena /koeficient 1.r.

Další roky = 2 * zůstatková cena/ k-n



Koeficienty pro zrychlené 
odpisování

Odpisová 
skupina

V 1. roce 
odpisování

V dalších 
letech

1 3 4

2 5 6

3 10 11

4 20 21

5 30 31

6 50 51



Příklad na výpočet odpisů:

Podnik vlastní osobní automobil v 
pořizovací ceně Kč 350 000. 

Jaké budou: 

a) rovnoměrné odpisy?

b) zrychlené odpisy?



Účtování odpisů

• Odpisy jsou pro podnik nákladem, 
protože snižují jeho cenu

• Účtují se na účet 551 (MD) a 08x (D)

• Úkol: zaúčtujte předchozí příklad
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