Otázky a odpovědi – ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
Aktualizováno ke dni 7. 8. 2019

1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého
majetku
číslo/rok

otázka

odpověď

1/2019

Může vybraná účetní jednotka
prodloužit dobu odpisování
dlouhodobého majetku, pokud
předmětný
majetek
stále
používá?

Ano, účetní jednotka prodlouží dobu
odpisování dlouhodobého majetku, pokud
předmětný majetek stále používá, a to
v souladu s ustanovením bodu 4.11. ČÚS
č. 708 – Odpisování dlouhodobého
majetku, kdy účetní jednotky sestavují
a aktualizují odpisový plán s ohledem
na předpokládaný průběh používání
majetku a se zohledněním změn, k nimž
došlo v průběhu používání majetku.
Ustanovení bodu 6.2. ČÚS č. 708 dále
stanoví, že pokud účetní jednotka zjistí,
například při inventarizaci dlouhodobého
majetku, že předpokládaná doba používání
dlouhodobého
majetku
neodpovídá
odpisovému
plánu,
zohlední
tuto
skutečnost při úpravě odpisového plánu.
Uvedený postup může být velmi pracný,
proto doporučujeme konkrétní způsob jeho
provedení v prostředí vybrané účetní
jednotky upravit vnitřním předpisem tak,
aby nevedl k neefektivním postupům.

1/2017

Při sestavení odpisového plánu
dlouhodobého majetku vybraná
účetní jednotka stanoví u některého
dlouhodobého
majetku
podle ustanovení bodu 4.11. ČÚS
č. 708 – Odpisování dlouhodobého
majetku jeho zbytkovou hodnotu.
Jakým způsobem bude vybraná
účetní
jednotka
postupovat
u dlouhodobého majetku se
stanovenou zbytkovou hodnotou
při stanovení výše odpisů?

Při
stanovení
výše
odpisů
u dlouhodobého majetku, u kterého
vybraná účetní jednotka stanovila jeho
zbytkovou hodnotou, je nutné vycházet
z ustanovení:
1) § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb.,
2) § 66 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
3)
bodu
4.11.
ČÚS
č.
708,
4) bodu 3.1. písm. f) ČÚS č. 708.
Z výše uvedeného lze dovodit, že
při
stanovení
odpisového
plánu
u dlouhodobého majetku, u kterého
vybraná účetní jednotka stanovila jeho
zbytkovou hodnotou, postupuje vybraná
účetní jednotka tak, že pro účely výpočtu
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odpověď
odpisů se částka pro výpočet odpisů,
vycházející z ocenění příslušného
dlouhodobého
majetku,
sníží
o stanovenou zbytkovou hodnotu
a výsledná hodnota se v případě
rovnoměrného způsobu odpisování
vydělí počtem roků resp. měsíců
předpokládané
doby
používání
dlouhodobého
majetku,
případně
přepočte na celkový odhadovaný objem
výkonů daného majetku v případě
výkonového způsobu odpisování.

2/2012

Účtují příspěvkové organizace o
časovém
rozlišení
přijatého
investičního
transferu
(tzn.
na stranu MÁ DÁTI účtu 403 se
souvztažným
zápisem
na stranu DAL účtu 671 nebo 672)
ve věcné a časové souvislosti s
odpisy příslušného dlouhodobého
majetku?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že
z ustanovení čl. II bodu 3. (přechodná
ustanovení) vyhlášky č. 435/2010 Sb.,
kterou
se
novelizovala
vyhláška
č. 410/2009 Sb., vyplývá, že příspěvkové
organizace provedou změnu metody
odpisování v souladu s § 66 uvedené
vyhlášky nejpozději v účetním období
započatém 1. ledna 2013. Podle našeho
názoru by měly příspěvkové organizace
v účetním období 2012 účtovat o časovém
rozlišení přijatého investičního transferu
ve věcné a časové souvislosti s odpisy
příslušného dlouhodobého majetku za rok
2012 na stranu MÁ DÁTI účtu 403 se
souvztažným zápisem na stranu DAL účtu
401.

1/2012

Jak naložit s částkami odpisu
(odpisovým plánem), pokud jsou
u majetku stanovené opravné
položky? Snížit cenu majetku
o opravné položky a oprávky
a odpisy nově počítat z tohoto
rozdílu, nebo pokračovat s odpisy v
původní výši (tj. před ponížením o
opravnou položku)? A s tímto
dotazem souvisí otázka, jak

Z ustanovení bodu 3.8. Českého účetního
standardu č. 706 – Opravné položky
a vyřazení pohledávek (dále jen
„standard“)
jednoznačně
vyplývá
následující: K okamžiku, kdy dochází
ke změně výše opravné položky
k dlouhodobému majetku, který je
odpisován (ke kterému je sestaven
odpisový plán), musí účetní jednotka,
která o tomto majetku účtuje, odpisový
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postupovat v případě, že by plán k tomuto majetku upravit a výši
opravná položka byla stanovena odpisů pro jednotlivé následující roky
větší než zůstatková cena?
odhadované doby používání, pokud se
tato nemění, snížit (při tvorbě či zvýšení
opravné položky k tomuto majetku), nebo
zvýšit (při zrušení či snížení opravné
položky k tomuto majetku). V § 26 odst. 3
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno,
že „Opravnými položkami se vyjadřuje
přechodné snížení hodnoty majetku…“
Z výše uvedeného a z ustanovení § 4
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tedy vyplývá, že
opravná položka k dlouhodobému
majetku může být vykazována nejvýše
v takové výši, aby netto ocenění tohoto
majetku k tomuto okamžiku nenabývalo
záporných hodnot. Přičemž vzájemná
kompenzace opravných položek a oprávek
je podle bodu 3.8. standardu nepřípustná.
1/2011

Jsme příspěvková organizace
a v roce 2003 jsme zakoupili
počítačový program za 119.700,Kč, který je k dnešnímu dni již
odepsán.
V prosinci roku 2010 jsme tento
počítačový program technicky
zhodnotili o 113.400,- Kč. Je
nezbytné
odpisovat
uvedené
technické
zhodnocení
podle původního odpisového
plánu, nebo začít odpisovat
podle ČÚS č. 708 – Odpisování
dlouhodobého majetku?

Podle bodu 3 Přechodných ustanovení
vyhlášky č. 435/2010 Sb., která
novelizovala vyhlášku č. 410/2009 Sb.,
cituji:
„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.“
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