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Český účetní standard č. 708 Český účetní standard č. 708 Český účetní standard č. 708 Český účetní standard č. 708 –––– odpisování dlouhodobého  odpisování dlouhodobého  odpisování dlouhodobého  odpisování dlouhodobého 
majetkumajetkumajetkumajetku    

 
Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, 
které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn ve 
Finančním zpravodaji č. 3/2011 vydaném dne 30.3.2011 (dostupný on-line na 
adrese  ).  
 
Dále uvedený text je podrobnou rešerší publikovaného ČSÚ č. 708 a slouží 
k soupisu nejdůležitějších citací, bodů a myšlenek nového ČSÚ. Úkolem tohoto 
textu je vytvoření základní osnovy nového ČSÚ, která může pomoci k rychlému 
pochopení a orientaci v problematice odepisování.  
 
Jaké jsou tedy základní body změn a novinek v novém ČSÚ?  
 
Účinnost a Účinnost a Účinnost a Účinnost a základní základní základní základní účelúčelúčelúčel    
 

• nabývá účinnosti dne 31. 12. 2011 
• pouze pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. 
• cílem je stanovit základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého 

majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy 
pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních 
metod účetními jednotkami v následujících položkách: 

 
Rozvahy:                    
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A.I.1., sl. korekce  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   072 
A.I.2., sl. korekce  Oprávky k software        073 
A.I.3., sl. korekce  Oprávky k ocenitelným právům      074 
A.I.6., sl. korekce  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   079 
A.II.3., sl. korekce  Oprávky ke stavbám        081 
A.II.4., sl. korekce Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí  082 
A.II.5., sl. korekce  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    085 
A.II.7., sl. korekce  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   089 
  

 
 
C.I.1.    Jmění účetní jednotky        401 
C.I.3.    Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     403 
C.I.6    Oceňovací rozdíly při změně metody      406 
  
Výkazu zisku a ztráty:  

    
    
A.I.25.    Odpisy dlouhodobého majetku      551 
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Co ČSÚCo ČSÚCo ČSÚCo ČSÚ    vč. přílohvč. přílohvč. přílohvč. příloh    obsahuje?obsahuje?obsahuje?obsahuje?    
 
Bod 3. Vymezení pojmů 

 Bod 4. Obecná pravidla pro odpisování 
 Bod 5. Způsoby odpisování 

Bod 6. Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob 
odpisování 

 Bod 7. Postup při změně metody k 31. prosinci 2011 
 Bod 8. Postup účtování 
 

Příloha č. 1:  
Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových 
skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace 
stavebních děl „CZ-CC“ 

 Část A Účetní odpisová skupina I 
 Část B Účetní odpisová skupina II 
 Část C Účetní odpisová skupina III 
 Část D Účetní odpisová skupina IV 
 Část E Účetní odpisová skupina V 
 Část F Účetní odpisová skupina VI 
 Část G Účetní odpisová skupina VII 
 

Příloha č. 2:  
Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená doba používání 
 

 
 
Příloha č. 3:  
Dlouhodobý nehmotný majetek a příslušná stanovená doba používání  

 

 
 
 

Příloha č. 4:  
Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a 
stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011 
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Obecná pravidla vyplývající zObecná pravidla vyplývající zObecná pravidla vyplývající zObecná pravidla vyplývající z    nového ČSÚnového ČSÚnového ČSÚnového ČSÚ    
- níže uvedené číslování vychází z číslování jednotlivých bodů ve zveřejněném 
ČSÚ, proto zde v tomto materiálu nemusí jednotlivé body navazovat 
 
4.2. Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění 
v účetnictví podle § 25 zákona, a to jen do výše tohoto 
ocenění. 
 
4.3. V případě nabytí dlouhodobého majetku se zahajuje jeho 
odpisování 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
došlo k jeho zařazení do užívání.  

Je pevně nařízen okamžik zahájení odpisu.  
 
4.5. Nestanoví-li tento standard jinak, účtuje účetní jednotka 
o odpisech nejpozději k rozvahovému dni, případně k jinému 
okamžiku podle jiného právního předpisu.  

Z bodu 4.3. nevyplývá, že je nutný měsíční odpis. Odpisy lze zaúčtovat jednou za 
rok k 31.12.2011 tj. ke dni, ke kterému je sestavována řádná nebo mimořádná 
účetní závěrka (rozvahový den) a nikoliv závěrka mezitímní (viz § 19 odst. 1) 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).  
 
4.6. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 
4.7. V případě uvedení dlouhodobého majetku do užívání v 
průběhu účetního období stanoví účetní jednotka poměrnou výši 
odpisů v tomto účetním období.  

Není řečeno jak a je ponechána volba na ÚJ, avšak relevantně k ustanovení bodu 
4.3. 
 
4.9. Účetní jednotka může sestavit odpisový plán, případně 
stanovit předpokládanou dobu používání dlouhodobého majetku, 
nejen pro jednotlivé věci, ale také pro předem určenou množinu 
věcí, a to s přihlédnutím k principu významnosti.  

Tj. lze počítat odpisy za celý specifikovaný soubor věcí.  
 
4.11. Účetní jednotka může při sestavení odpisového plánu 
zohlednit též skutečnosti týkající se okamžiku vyřazení 
dlouhodobého majetku z užívání, například stanovení hranice 
významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 
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při vyřazení. Nestanoví-li účetní jednotka jinak, má se pro 
tyto účely za to, že významná je částka ve výši 5 % ocenění 
dlouhodobého majetku. 
 

Způsoby odpisování Způsoby odpisování Způsoby odpisování Způsoby odpisování –––– hlavní zásady hlavní zásady hlavní zásady hlavní zásady    
 
5.1. Základním způsobem odpisování je způsob zjednodušený. 
Účetní jednotka může pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona 
zvolit způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. 
Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není 
vyloučena. 
 
5.2. Pro účely odpisování provede účetní jednotka kategorizaci 
dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1, z níž vyplývá určení 
účetní odpisové skupiny. 
 
5.4.1. Pokud účetní jednotka neodpisuje dlouhodobý majetek 
zjednodušeným způsobem, odpisuje rovnoměrným způsobem, nejsou-
li naplněny podmínky podle bodu 5.6.1. pro použití výkonového 
způsobu nebo nerozhodne-li se pro použití komponentního způsobu 
podle bodu 5.7. 
 
 

5.3. Zjednodušený způsob5.3. Zjednodušený způsob5.3. Zjednodušený způsob5.3. Zjednodušený způsob    
 
5.3.1. Účetní jednotka pro účely sestavení odpisového plánu 
provede určení stanovené doby používání dlouhodobého majetku 
podle přílohy č. 2 a 3. 
 
5.3.3. V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného 
zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními 
jednotkami, se kterou souvisí změna účetní jednotky provádějící 
odpisování tohoto majetku, navazuje účetní jednotka přebírající 
tento majetek na výši ocenění, výši oprávek a odpisový plán. 
 
5.3.4. V případě nově pořízeného použitého dlouhodobého 
majetku, s výjimkou případu podle bodu 5.3.3., účetní jednotka 
sestaví odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu 
používání, která musí odpovídat stanovené době používání v dané  
účetní odpisové skupině podle přílohy č. 2. V takto sestaveném 
odpisovém plánu účetní jednotka nezobrazuje předchozí dobu 
používání majetku. 
 

 
5.5. Rovnoměrný způs5.5. Rovnoměrný způs5.5. Rovnoměrný způs5.5. Rovnoměrný způsobobobob    
 
5.5.1. Po provedení kategorizace dlouhodobého majetku účetní 
jednotka stanoví předpokládanou dobu používání příslušného 
dlouhodobého majetku, a to pro účely sestavení odpisového 
plánu. Předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku se 
stanoví v letech a v souladu s bodem 4.3.  
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Odepisování tedy buď klasicky zjednodušeným způsobem tj. podle tabulek 
v příloze ČSÚ, nebo rovnoměrně podle předpokládaného použití. V bodu 5.5.2. 
ČSÚ stanovuje konkrétní podmínky, které je nutné zohlednit v odhadu 
předpokladu používání.  
 

5.6. Výkonový způsob5.6. Výkonový způsob5.6. Výkonový způsob5.6. Výkonový způsob    
 
5.6.1. Výkonový způsob použije účetní jednotka  
a) pro výpočet odpisů skládky, 
 
b) pokud účetní jednotka posoudí, že pro naplnění ustanovení § 
7 odst. 1 zákona je vhodné použít výkonový způsob,  

(zde jde konkrétně o věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky) 
 
c) vyplývá-li jeho použití z jiného právního předpisu  

(není řečeno konkrétně jakého). 
 
5.6.2. Při sestavování odpisového plánu účetní jednotka určí 
měřitelnou jednotku, případně další skutečnosti, které mají 
vliv na výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou 
jednotku, například kus výrobku, kilometr, tuna nebo hektolitr, 
a částku odpisu související s touto jednotkou. 
 
5.6.3. Účetní jednotka účtuje o odpisu, který zjistí jako 
součin částky odpisu na jednu jednotku stanovenou odpisovým 
plánem a počtu těchto jednotek uskutečněných v průběhu 
příslušného období. 
 

    
5.7. Komponentní způsob5.7. Komponentní způsob5.7. Komponentní způsob5.7. Komponentní způsob    
 
5.7.1. Komponentní způsob může použít účetní jednotka u 
dlouhodobého majetku podle § 14 odst. 3 písm. a), d) až g) a 
odst. 4 vyhlášky.  

Vymezení „může použít“ odkazuje na volitelný způsob odepisování, jde totiž 
odpisovat také zjednodušeným způsobem.  
Dle přílohy, jde o  
(3) Položka ,,A.II.3. Stavby“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu 
použitelnosti 
a) stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další 
stavební díla podle jiných právních předpisů, 
d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky  podle jiného právního 
předpisu, 
e) nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací 
cenou, 
f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění 
jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, 
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g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné 
podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona. 
 
5.7.2. Při sestavování odpisového plánu účetní jednotka 
zohlední, že komponenta se odpisuje v průběhu používání 
samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku 
uvedeného v bodu 5.7.1. nebo od souboru tohoto majetku. 
 
5.7.5. Odpisy komponenty se v průběhu užívání majetku sledují 
odděleně od ostatních komponent a od zbylé části majetku, 
případně souboru majetku. 
 
5.7.6. O majetku podle bodu 5.7.1. a jeho oprávkách se účtuje 
jako o celku; majetek se též jako celek vykazuje. 
 
5.7.7. Podle jednotlivých komponent vytváří účetní jednotka 
členění příslušných syntetických účtů na analytické účty, a to 
pro syntetické účty účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku a účtu 551 – Odpisy dlouhodobého majetku. 
 

Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisováníObecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisováníObecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisováníObecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování    
 
6.3. V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného 
zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními 
jednotkami, se kterou souvisí změna účetní jednotky provádějící 
odpisování tohoto majetku, navazuje účetní jednotka přebírající 
tento majetek na výši ocenění a výši oprávek.  

Lze ručně zavést odpisy předchozí ÚJ.  
 

    
Postup při zPostup při zPostup při zPostup při změně metody k 31. prosinciměně metody k 31. prosinciměně metody k 31. prosinciměně metody k 31. prosinci 2011 2011 2011 2011    
    
Postup při změně metody k 31.prosinci 2011 velmi podrobně (v závislosti na typu 
metody odpisování) popisují body 7.1. až 7.3. ČÚS následovně:  
7.1. Postup při změně metody odpisování dlouhodobého majetku u 
účetních jednotek, které nepoužívaly metodu odpisování před 
účinností tohoto standardu a odpisují dlouhodobý majetek 
rovnoměrným, výkonovým nebo komponentním způsobem 
 
7.2. Postup při změně metody odpisování dlouhodobého majetku u 
účetních jednotek, které nepoužívaly metodu odpisování před 
účinností tohoto standardu a odpisují dlouhodobý majetek 
zjednodušeným způsobem 
 
7.3. Postup u účetních jednotek, které používaly metodu 
odpisování před účinností tohoto standardu pro již odpisovaný 
dlouhodobý majetek  

 
Není účelem tohoto materiálu zcela podrobně jednotlivé postupy rozebírat, 
víceméně jsou zřejmé přímo z textu ČÚS. Podstatnější otázkou však je aplikace 
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změny metody resp. datum účinnosti této změny. Zde jde totiž opět o právní 
paskvil, který vznikl opakovanou a nekoncepční novelizaci několika předpisů: 
 

• z Čl. II bod 2 (přechodná ustanovení) vyhlášky č. 435/2010 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyplývá následující změna vztahující se 
k účinnosti použití metody odepisování: Účetní jednotky ode dne 
účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 79 odst. 2 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. Toto přechodné ustanovení tak zrušuje 
ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném do 
31.12.2010. 

  
• z Čl. II odst. 3 (přechodná ustanovení) vyhlášky č. 435/2010 Sb. dále 

vyplývá následující: Příspěvková organizace, která metodu 
odpisování dlouhodobého majetku k okamžiku účinnosti této 
vyhlášky již používá pro některý druh majetku, ustanovení 
§ 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této 
vyhlášky, na tento druh majetku nepoužije; změnu účetní 
metody odpisování dlouhodobého majetku provede v souladu s 
příslušným Českým účetním standardem nejpozději v účetním 

období započatém 1. ledna 2013. To znamená, že pokud účetní 
jednotka odepisovala majetek podle právních předpisů platných do 
31.12.2011 (okamžik nabytí účinnosti vyhlášky č. 435/2010 Sb., resp. 
přechodných ustanovení k této vyhlášce), pak dle odborného komentáře 
Verlag Dashofer platí následující pravidla, z nichž také vyplývá datum 
účinnosti a časový harmonogram změny metody odepisování:  

- „jestliže některý druh majetku vlastnily a již odpisovaly ode dne zařazení 
do užívání až do okamžiku 31. 12. 2011 (tj. k okamžiku nabytí účinnosti 
vyhlášky č. 435/2010 Sb.), nepoužije ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky č. 
410/2009 Sb. (tj. nebude měnit k 31. 12. 2011 postupy odpisování pro tento 
majetek a k 31. 12. 2011 nepoužije ustanovení ČÚS č. 708) 

- v období od 1. 1. 2012 avšak nejpozději do 31. 12. 2012 sestaví nový 
odpisový plán v souladu s ustanovením ČÚS č. 708, majetek zařadí do 
kategorií majetku dle Přílohy 1 k ČÚS č. 708, stanoví způsoby odpisování 
pro jednotlivé skupiny odpisovaného majetku, 

- upraví software používaná k evidenci a zjišťování odpisů do souladu s 
platnou právní úpravou tak včas, aby mohla zahájit od 1. 1. 2013 používání 
metod odpisování dle s ustanovení ČÚS č. 708, 

- od 1. 1. 2013 zahájí odpisování způsobem dle ČÚS č. 708 u majetku 
pořízeného před 1. 1. 2013 a stanovené účetní metody odpisování účinné 
pro PO od 1. 1. 2013 budou používat i v případě majetku pořízeného od 1. 
1. 2013 a později a to do doby, než dojde k případné změně právních 
předpisů k této účetní metodě.“ 1 

 
                                                      
1

Český účetní standard č. 708, Verlag Dashofer [online]. 2011. [cit. 2011-09-13]. Dostupný z WWW:<http://www.ucetnictvino.cz/cesky-ucetni-standard-708-
uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydskZRv9P6o8WcEWLDBR_98/> resp. dostupný z WWW 
<http://www.radimesi.cz/download/file.php?id=208&sid=eb706361efcd2328057bafdd4f6318c5> 
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PostupPostupPostupPostupyyyy účtování účtování účtování účtování    
 
8.1. O odpisech účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 
551 – Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na 
stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 – 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo účtové skupiny 
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.  

(souvztažný zápis 551 // 07x nebo 08x)  
 
8.2. O oprávkách dopočtených podle bodu 7. účtuje účetní 
jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 406 – Oceňovací rozdíly při 
změně metody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného 
syntetického účtu účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku nebo účtové skupiny 08 – Oprávky k 
dlouhodobému hmotnému majetku.  

(souvztažný zápis 406 // 07x nebo 08x)  
 
8.3. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl 
pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní 
jednotka účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 
8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na 
stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného 
syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to 
v poměrné výši odpisu stanovené podílem přijatého investičního 
transferu k pořizovací ceně tohoto majetku.  

(souvztažný zápis 403 // 67x) 
 
8.4. V případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. 
účetní jednotka účtuje v poměrné výši oprávek stanovené podílem 
přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto 
majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení 
dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 
401 – Jmění účetní jednotky.  

(souvztažný zápis 403 // 401) 
 

 

Jakým způsobem pracuje SW Majetek sJakým způsobem pracuje SW Majetek sJakým způsobem pracuje SW Majetek sJakým způsobem pracuje SW Majetek s    novinkami novinkami novinkami novinkami podle ČÚS č. 708? podle ČÚS č. 708? podle ČÚS č. 708? podle ČÚS č. 708?     
 
Protože dochází k legislativní úpravě na úrovni nové definice tříd majetku, 
účetních odpisových skupin, stanovené doby používání u dlouhodobého 
nehmotného majetku a způsobů odepisování je nutné provést změny také 
v samotném programu Majetek. Ke všem změnám však dochází pouze na úrovni 
příkladu dat tj. výchozího nastavení programu na úrovni číselníků, ze kterých 
program při výpočtu odpisů vychází. Všechny tyto změny jsou již k dnešnímu dni 
v programu zapracovány a jsou k dispozici v aktuální verzi programu Majetek 
2.05. Automaticky tak tyto změny obdržíte v rámci pravidelného upgrade 
programu na verzi 2.05 případně vyšší. Nezapomínejme však, že aplikace těchto 
změn na úrovni přípravy odpisových plánů je až předmětem roku 2012.  


