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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je srovnání účetních a daňových odpisů společnosti XY, s.r.o. pod-

le legislativ Slovenské a České republiky. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretic-

kou a praktickou část. 

Teoretická část pojednává o účetních a daňových odpisech v podmínkách Slovenské a 

České republiky.  

Praktická část je zaměřena na komparaci odpisů společnosti XY, s.r.o. podle národních 

legislativ Slovenské a České republiky. Odpisy společnosti jsou počítány zvlášť podle le-

gislativních požadavků příslušné země a následně srovnány. Praktická část je uzavřena 

zhodnocením. 

 

Klíčová slova: účetní odpisy, daňové odpisy, vstupní cena, zůstatková cena, dlouhodobý 

hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek. 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to compare an accounting depreciation and a tax depre-

ciation of XY Company, Ltd. under the legislation of Slovak and Czech Republic.  This 

work is devided into two parts, namely the theoretical and the practical part. 

The theoretical part deals with an accounting and tax depreciation of XY Company, Ltd. in 

terms of Slovak and Czech republic. 

The practical part is focused on comparing the depreciation of XY Company, Ltd, accor-

ding to national legislation of the Slovak and Czech Republic.  Companies ’ depreciation  

are calculated  separately according to the national legislative requirements and then com-

pared.  

The practical part is completed by the recovery. 

 

Keywords: accounting depreciation, tax depreciation, entry price, residual value, tangible 

assets, intangible assets.  
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ÚVOD 

Plynutím rokov sa po rozdelení Česko – Slovenskej Republiky začínajú meniť aj zákony 

v oblastí daní a účtovníctva. Tomuto trendu sa nevyhli ani účtovné a daňové odpisy dlho-

dobého majetku. Po mnohých reformách a zmenách legislatív existujú po viac ako 20 ro-

koch už úplne rozdielne spôsoby a postupy účtovného ale hlavne daňového zaznamenáva-

nia odpisov. Rozdielne daňové politiky Slovenskej a Českej Republiky viedli k zmenám, 

ktoré dnes významne vplývajú na spoločnosti podnikajúce v jednotlivých krajinách. 

Cieľom tejto práce je hlavne komparácia účtovných a daňových odpisov podľa jednotli-

vých legislatív týchto krajín a preukázať tieto rozdiely na praktickom príklade na spoloč-

nosti zo Slovenskej Republiky. V práci potom bude zámer poukázať na tieto rozdiely 

a zhrnúť nadobudnuté poznatky v doporučení pre spoločnosť. 

V teoretickej časti sa zameriam na poskytnutí čitateľovi informácií o daňovej a účtovnej 

problematike v Českej a Slovenskej Republike. Teoretická čas je rozdelená na päť častí. V 

prvej časti sa práca zaoberá odpismi a čiastočne ich vplyvom na spoločnosť. V častiach 

zaoberajúcich sa účtovnou problematikou je vždy vymedzenie odpisovaného majetku, 

možnosti oceňovania a spôsoby odpisovania. V častiach zaoberajúcich sa daňovou prob-

lematikou je postup rovnaký, vždy je vymedzený odpisovaný a neodpisovaný majetok, 

spôsoby oceňovania a následne možné spôsoby odpisovania majetku. Teoretická časť sa 

zaoberá hlavne poznatkami z oblasti daní a účtovníctva, ktoré spoločnosť využíva. Preto sa 

v tejto časti nekladie dôraz na technické zhodnotenia a špeciálne prípady odpisovania, pre-

tože spoločnosť tieto možnosti nevyužíva. 

V praktickej časti sa práca zameriava na komparáciu daňových a účtovných odpisov 

v Českej a v Slovenskej. Praktická časť práce je rozdelená na päť častí. Prvá časť je veno-

vaná predstaveniu spoločnosti. Druhá a tretia časť je venovaná výpočtu a zobrazeniu odpi-

sovania vybraných štyroch položiek dlhodobého majetku spoločnosti. V štvrtej časti je 

znázornená komparácia výšky odpisov a spôsobom ich výpočtu. V poslednej piatej časti je 

uvedené zhodnotenie komparácie a jej výsledok pre spoločnosť. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ODPISY 

Pri podnikateľskej činnosti sú využívané dva typy majetku, ktoré sú charakterizované dĺž-

kou a spôsobom ich spotrebovania, je to dlhodobý a krátkodobý majetok. Krátkodobý ma-

jetok je charakterizovaný jedno rázovou spotrebou, ktorá sa prejaví v jednom danom úč-

tovnom a daňovom období. Zatiaľ čo majetok dlhodobý je v tomto špecifický. Dlhodobý 

majetok sa nespotrebováva, ale postupne opotrebováva. Ďalším charakteristickým znakom, 

ktorým sa dlhodobý majetok odlišuje od krátkodobého je jeho obstarávacia cena, ktorá 

nevstupuje do nákladov v jednom účtovnom a daňovom období, ale postupne sa prenáša do 

hodnoty nového výkonu, čo predstavuje funkciu odpisov dlhodobého majetku. Podľa špe-

cifických úloh, ktoré plní dlhodobý majetok sa odpisy delia na dve základné skupiny: 

- účtovné odpisy, 

- daňové odpisy. (Valach, 2010, s.315-317) 

Odpisom sa rozumie peňažné vyjadrenie opotrebovania dlhodobého majetku v dôsledku 

užívania takéhoto majetku. Toto opotrebovanie môže byť fyzické a morálne. (Edmonds, 

McNair, Olds, 2011, 398) 

Odpisy je nutné odlišovať od oprávok k dlhodobému majetku, ktoré vyjadrujú kumulovaný 

súhrn odpisov k určitému okamžiku a poskytujú informácie o opotrebovaní daného dlho-

dobého majetku v peňažnom vyjadrení. Po odpočítaní oprávok DM od obstarávacej ceny 

dostaneme zostatkovú cenu. (Valach, 2010,  str.315-317) 

Taktiež, odpisovanie neznamená, že dochádza k poklesu trhovej ceny majetku, tá sa môže 

vyvíjať celkom nezáväzne na zostatkovej cene. (Valach, 2010,  str.315-317) 

Odpisy ako zložka nákladov ovplyvňujú výšku vykazovaného hospodárskeho výsledku 

a tým aj znižujú základ dane. Až do doby obnovy dlhodobého majetku sú považované za 

finančný zdroj, ktorý je použiteľný  k akémukoľvek účelu. a to preto, lebo sú nákladom, 

ale nie výdajom, peňažný výdaj sa uskutočnil jednorázovo, a to pri obstarávaní dlhodobého 

majetku. (Valach, 2010,  str.315-317) 

Z dôvodu, že odpisy sú nákladom, a nie výdajom,  majú odlišné postavenie pri zostavovaní 

a vykazovaní peňažných tokov. (Valach, 2010,  str.315-317) 
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1.1 Odpisy ako zdroj financovania 

Odpisy by mali  zaisťovať obnovu momentálne využívaného dlhodobého majetku, a to 

v neinflačnom prostredí, z čoho vyplýva, že odpisy by nemali byť použité na iné účely 

počas životnosti majetku. Preto je potrebné chápať odpisy ako významný a špecifický pr-

vok interných finančných zdrojov pre podnik. (Valach, 2010, s. 317) 

Odpisy, na rozdiel od zisku, ktorý slúži na rozširovanie majetku, sú relatívne stabilným 

zdrojom financovania, a to z dôvodu:  

- odpisy nie sú ovplyvniteľné množstvom premenlivých faktorov ako v prípade zis-

ku, 

- odpisy sú k dispozícií podniku, i keď podnik nevytvorí žiadny zisk a tržby pokrýva-

jú len náklady podniku. 

Systém odpisovania výrazne ovplyvňuje finančné riadenie podniku, ale aj celkové ekono-

mické konanie a rozhodovanie, ovplyvňuje modernizáciu softwaru a technológií, ktoré 

podnik využíva. Odpisy môžu mať výrazný podiel aj pri reštrukturalizácií podniku, ale aj  

pri celkovej efektivite podnikania. (Valach, 2010, s. 317) 
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2 ÚČTOVNÉ ODPISY V ČESKEJ  REPUBLIKE 

2.1 Problematika účtovných odpisov 

Problematika odpisovania sa týka len dlhodobého majetku, preto je dôležité vymedziť ten-

to pojem. V podmienkach Českej Republiky sa odlišným spôsobom vymedzuje dlhodobý 

majetok podľa účtovných predpisov a inak podľa predpisov daňových, a taktiež odpisy 

z pohľadu účtovníctva a daní plnia rôzne funkcie. (Valouch, 2010, s. 10,11) 

Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, platí že majetok sa člení na dlho-

dobý a krátkodobý. Dlhodobým majetkom sa rozumie taký majetok, ktorého doba použi-

teľnosti je dlhšia ako 1 rok, ostatný majetok je považovaný za krátkodobý. Ak s ohľadom 

na charakter majetku nie je objektívne možné použiť uvedené hľadisko členenia, je rozho-

dujúcim faktorom zámer účtovnej jednotky prejavený pri obstarávaní daného majetku. 

(Kovalíková, 2010, s. 25) 

Dlhodobý majetok z účtovného hľadiska je ďalej definovaný a presnejšie vymedzený vy-

hláškou Ministerstva Financií ČR č. 500/2002 Sb., v platnom znení a to v paragrafoch § 6-

8. Podľa ustanovení sa dlhodobý majetok delí na 3 skupiny: 

- dlhodobý hmotný majetok, 

- dlhodobý nehmotný majetok, 

- dlhodobý finančný majetok. 

Odpisovaniu nepodlieha len finančný dlhodobý majetok, ktorému to zakazuje § 56 ods. 10 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Valouch, 2010, s. 10,11) 

O účtovných odpisoch  zahrňovaných do nákladov, o ich výške a spôsobe odpisovania roz-

hoduje podnik samostatne na základe svojich odpisových plánov. Toto rozhodovanie má 

však isté obmedzenia, ktoré sú dané zákonnými predpismi ( zákon o účtovníctve a postupy 

účtovania). Obmedzenia sú nasledovné: 

- hmotný a nehmotný majetok musí byť odpisovaný tak, že to bude odpovedať bež-

ným podmienkam jeho užívania, a teda, že odpisy budú vyjadrovať jeho opotrebo-

vanie alebo čiastočné spotrebovanie, 

- účtovné odpisy sa počítajú len do výšky ceny, ktorou je majetok ocenený pri jeho 

obstarávaní ( odpisy do 100% obstarávacej ceny). 
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Zákonné obmedzenia týkajúce sa účtovného odpisovania neobsahujú ustanovenia o tom, či 

môže účtovná jednotka odpisové sadzby meniť a za akých podmienok. (Valach, 2010, s. 

317, Hnátek a Zámek, 2013, s. 55) 

2.2 Odpisovaný majetok - vymedzenie 

2.2.1 Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok charakterizuje §6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ktorý tiež vyme-

dzuje aký dlhodobý nehmotný majetok je možné priradiť k jednotlivým položkám, a to 

nasledovne: 

- Zriaďovacie výdaje predstavujú výdaje na založenie účtovnej jednotky vynalože-

né do momentu jej vzniku..  

- Nehmotné výsledky výskumu a vývoja, ktorými sa rozumejú výsledky duševnej 

činnosti ľudí, ktoré boli obstarané od iných osôb alebo boli vytvorené vlastnou čin-

nosťou a sú určené k obchodovaniu. 

- Oceniteľné práva sú predmety priemyselného vlastníctva, výsledky duševnej tvo-

rivej činnosti alebo práva podľa zvláštnych právnych predpisoch, ktoré boli obsta-

rané externe alebo boli vytvorené vlastnou činnosťou a určené k obchodovaniu. 

- Software predstavuje nehmotný majetok vytvorený externe alebo vlastnou činnos-

ťou a zároveň je určený k obchodovaniu. 

- Goodwill je kladný alebo záporný rozdiel medzi ocenením podniku alebo jeho časti 

podľa obchodného zákonníku, nadobudnutého kúpou, vkladom alebo ocenením 

majetku a záväzkov v rámci premien spoločností a súhrnom jeho individuálne pre-

cenených zložiek majetku znížených o prevzaté záväzky. 

- Povolenky na emisie sú povolenky na emisiu skleníkových plynov a jednotky zní-

ženia emisie a overeného zníženia emisií z projektových činností a jednotky pride-

leného množstva bez ohľadu na výšku ocenenia.  

- Preferenčnými limitami sa rozumie individuálne referenčné množstvo mlieka, in-

dividuálne produkčné kvóty a individuálny limit prémiových práv bez ohľadu na 

výšku ocenenia.  

- do DNM je tiež zaradený nedokončený DNM a poskytnuté zálohy (krátkodobé 

aj dlhodobé) na obstaranie  DNM. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 44, 45) 
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2.2.2 Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok je vymedzený §7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ktorá nadväzuje na 

zákon o účtovníctve. Za dlhodobý hmotný majetok sa považujú, nasledovné položky: 

- pozemky – bez ohľadu na výšku ocenenia a ak nie sú tovarom, 

- stavby, otvárky nových lomov, štrkovísk a hlinísk, technické rekultivácie, byty 

a nebytové priestory – do dlhodobého hmotného majetku patria bez ohľadu na 

výšku ocenenia a dĺžku použiteľnosti, 

- predmety z drahých kovov – bez ohľadu na výšku ocenenia, 

- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – s dobou použiteľnosti  

dlhšou ako jeden rok a do výšky ocenenia určeného účtovnou jednotkou, rešpektu-

júcou princípu významnosti a verného a poctivého zobrazenia majetku danej úč-

tovnej jednotky, 

- drobný dlhodobý hmotný majetok - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ-

ných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktoré spĺňajú pod-

mienku životnosti 1 roku, ale nedosahujú limit ocenenia stanovený účtovnou jed-

notkou, 

- dospelé zvieratá a ich skupiny – s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a od výš-

ky ocenenia určené účtovnou jednotkou a pri splnení povinností ustanovených zá-

konom o účtovníctve, 

- pestovateľské celky trvalých porastov – sú špeciálnou časťou dlhodobého hmot-

ného majetku, pod ktorú spadajú ovocné stromy a kry, vinice a chmeľnice bez nos-

ných konštrukcií, 

- iný dlhodobý hmotný majetok – bez ohľadu na výšku ocenenia sa ním rozumejú 

ložiská nevyhradeného nerastu alebo ich časť a umelecké diela, ktoré nie sú súčas-

ťou stavby, zbierky alebo súčasťou kultúrnej pamiatky, hodnoty. (Šteker 

a Otrusinová, 2013, s. 46, 47) 

2.2.3 Technické zhodnotenie 

Teória technického zhodnotenia má svoje základy v jednom z primárnych účtovných pilie-

rov a tým je princíp verného zobrazenia. V prípade, že obstaráme dlhodobý majetok a ná-

sledne na ňom vykonáme úpravu, ktorá je vo svojej výške významná, a tiež významne 

ovplyvní technologické parametre daného majetku, potom by mala táto cena vstúpiť aj do 

ocenenia daného dlhodobého majetku, a to s priamymi dopadmi aj na odpisy majetku. A to 
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z dôvodu, že už pôjde o kvalitatívne odlišný majetok. (Strouhal, Židlicka, Knapová a Car-

dová, 2011, s. 103,104) 

Technické zhodnotenie upravuje §33 ZDP. Podľa definície postupuje aj ZU, a z ktorej ná-

sledne vyplýva: 

- o technické zhodnotenie ide vždy ak bola prekročená čiastka 40 000 Kč (zhodná 

pre úpravu účtovnú aj daňovú), táto čiastka sa vzťahuje na DHM aj DNM, v prípa-

de nedosiahnutia limitu, môže o technickom zhodnotení rozhodnúť ÚJ aj sama, len 

v prípade účtovníctva, nie daňovej problematiky. 

- dokončením sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných 

k užívaniu majetku, 

- ak dochádza k viacnásobnému technickému zhodnoteniu v menších čiastkach ako 

je limit, stačí aby tento limit bol dosiahnutý súhrn výdajov za jednotlivé technické 

zhodnotenia. (Strouhal, Židlicka, Knapová a Cardová, 2011, s. 103,104) 

2.2.4 Majetok, ktorý sa neodpisuje 

Podľa §28 zákona o účtovníctve č.563/1991 Sb. sa neodpisujú pozemky a iný majetok, 

ktorý vymedzujú zvláštne právne predpisy alebo vykonávajúce právne predpisy. (ZÚ, §28) 

Tento majetok následne vymedzuje vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 56, ods. 11. Podľa toho 

to právneho predpisu do majetku, ktorý sa neodpisuje patria:  

- pozemky 

- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavby, zbierky alebo hnuteľnej kultúrnej 

pamiatky, 

- nedokončený dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a technické zhodnotenie, 

- finančný majetok, 

- zásoby, 

- prenajatý alebo obdobne používaný DNM a DHM a technické zhodnotenie, ak nie 

je určené inak, 

- pohľadávky, 

- preferenčné limity, povolenky na emisie. (Česko, 2002) 
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2.3  Oceňovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Účtovná jednotka si stanoví sama vstupnú cenu, od ktorej bude majetok považovať za dl-

hodobý, túto vstupnú cenu uvedie vo svojej vnútornej smernici. Vstupná cena musí byť 

v súlade s princípmi významnosť a verné a poctivé zobrazenie majetku v účtovníctve. 

V niektorých prípadoch sa majetok vždy považuje za dlhodobý, ide o výnimky, do ktorých 

spadajú pozemky, stavby, goodwill, referenčné limity a povolenky na emisie. Účtovná 

jednotka môže mať majetok, ktorý nedosahuje stanovený limit, ale jeho životnosť je dlhšia 

ako jeden rok, v tomto prípade ide o tzv. drobný majetok. V prípade, že drobný majetok 

nebude jednotka považovať za dlhodobý, tak nehmotný drobný majetok prevedie do ná-

kladov a hmotný majetok vykáže v zásobách. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 42) 

Dlhodobý majetok sa k uskutočneniu účtovného prípadu oceňuje obstarávacou cenou, 

vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou. K súvahovému  dňu alebo 

k inému okamžiku, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa dlhodobý majetok oceňu-

je pomocou historickej, reálnej hodnoty alebo ekvivalenciou. (Šteker a Otrusinová, 2013, 

s. 43) 

2.4 Spôsoby odpisovania dlhodobého majetku 

Majetok odpisuje ÚJ, ktorá je jeho ekonomickým užívateľom. Účtovné odpisy v Českej 

republike si stanovuje ÚJ sama, pričom musí postupovať v súlade s platnou legislatívou. 

Majetok je odpisovaný buď časovými, alebo výkonovými odpismi. Časové odpisy sú zá-

visle od času, teda od dĺžky životnosti majetku. Výkonové odpisy zobrazujú opotrebovanie 

majetku v závislosti od výkonu, ktorý tento majetok urobí. (Strouhal, Židlicka, Knapová a 

Cardová, 2011, s. 86) 

Odpisy sa účtujú na vrub nákladov a súvzťažne v prospech oprávok k dlhodobému majet-

ku. Dlhodobý majetok sa preto odpisuje nepriamo, a nie priamym znižovaním jednotlivých 

majetkových účtov. Vzniknutý rozdiel medzi obstarávajúcou cenou a výškou oprávok sa 

nazýva zostatková hodnota. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 57) 

Medzi najznámejšie spôsoby odpisovania patria: 

- rovnomerné odpisy (lineárne odpisy), 

- zrýchlené odpisy (degresívne odpisy), ku ktorým patria dve známe techniky: 

a) DDB (Double-Declining-Balance Method) 

b) SYD (Sum-of-the-Years-Digits Method) 
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c) výkonové odpisy (Strouhal, Židlicka, Knapová a Cardová, 2011, s. 88) 

2.4.1 Rovnomerné odpisy 

Patria do časových metód odpisovania. Rovnomerné (lineárne) odpisovanie je v oblasti 

účtovných odpisov najjednoduchším spôsobom odpisovania DM. Odpis sa za dané obdo-

bie vypočíta ako podiel vstupnej (obstarávajúcej alebo inej) ceny a doby životnosti majet-

ku: 

       
  

 
 

(1.1) 

PC – obstarávajúca cena 

n – doba životnosti majetku (počet období odpisovania)  (Jáčová, 2013, s. 13) 

2.4.2 Zrýchlené odpisovanie (DDB, SYD) 

Metóda DDB 

Je jedna zo spôsobov ako odpisovať majetok zrýchlene. Vychádza z konštantného percenta 

odpisovania, ktoré sa nazýva percento DDB, a klesajúceho základu: 

        
    

 
 

(1.2) 

               

(1.3) 

kde ZC = zostatková cena a n = počet období odpisovania. 

Z dôvodu použitia konštantného percenta je potrebné vyjadriť odpis v poslednom období 

vo výške zostatkovej ceny. (Strouhal, Židlicka, Knapová a Cardová, 2011, s. 90) 

Metóda SYD 

Táto metóda odpisovania je založená na klesajúcej odpisovej sadzbe pri konštantnej zá-

kladni. Odpisy sa vypočítajú nasledovným vzťahom: 
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 (                                 ) 

(1.4) 

 (Hinke a Bárková, 2010, s. 50) 

2.4.3 Výkonová metóda odpisovania 

Túto metódu je vhodné používať pri majetku, u ktorého je opotrebovanie jednoznačne zá-

vislé od skutočnej miery jeho využívania. Typickým príkladom takéhoto majetku sú vý-

robné stroje. Pri výkonovom odpisovaní je základom vypočítanie odpisového koeficientu, 

s využitím počtu hodín, množstva produkcie a podobne. Následne pomocou koeficientu 

v závislosti na miere využitia majetku bude odpisovaná jeho hodnota. 

Výpočet koeficientu, napríklad u stroja, bude zistený nasledovným vzťahom:  

                    
                    

                                                
 

(1.5) 

(Valouch, 2010, s. 48,49) 

2.4.4 Komponentné odpisovanie 

Účtovné jednotky majú od roku 2010 možnosť odpisovať dlhodobý majetok podľa výz-

namnosti jednotlivých komponent, ktoré tento majetok tvoria Tento postup je možné apli-

kovať na majetky, ktoré sú zaradené do používania. (Strouhal, Židlicka, Knapová a Cardo-

vá, 2011, s. 96) 

2.5 Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku 

Dlhodobý majetok nehmotného charakteru sa odpisuje podľa zvoleného odpisového plánu, 

pričom účtovná jednotka si vyberie metódu odpisovania, na výber má dve možnosti - časo-

vá alebo výkonová metóda. Spôsob odpisovania je pre účtovné jednotky určený len výni-

močne, tieto prípady stanoví vyhláška. V prípade nehmotného majetku existujú výnimky, 

kedy sú určené doby a metódy odpisovania. Výnimky a doby a metódy odpisovania zobra-

zuje tabuľka č. 1. (Valouch. 2011, s. 40,41) 
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Tabuľka 1 Metódy a doby odpisovania DNM (zdroj: Valouch, 2011, s. 40,41, vlastné spra-

covanie) 

Dlhodobý nehmotný Doba odpisovania Metóda odpisovania 

Zriaďovacie výdaje Maximálne 60 mesiacov Výber metódy je na ÚJ 

Goodwill 60 mesiacov Rovnomerné odpisovanie 

Oceňovacie rozdiely k nado-

budnutému majetku 
180 mesiacov Rovnomerné opisovanie 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 

 

3 DAŇOVÉ ODPISY ČESKEJ REPUBLIKY 

3.1 Problematika daňových odpisov 

V problematike daňových odpisov sa v Českej Republike postupuje najmä podľa § 26 – 33 

ZDP. Avšak, v prípade daňových odpisov, na rozdiel od účtovných odpisov, nemusí úč-

tovná jednotka podľa §26 ods. 8 ZDP uplatňovať  daňové odpisy. (Valouch, 2010, s. 55) 

3.2 Uplatnenie daňových odpisov 

Uplatnenie daňových odpisov ako položky znižujúce daňový základ je voľbou každej da-

nej účtovnej jednotky. (Valouch, 2010, s. 55) 

Daňové odpisovanie je podľa ZDP tiež možné prerušiť, k tomuto kroku účtovné jednotky 

pristupujú v prípade záporného výsledku hospodárenia, keď by uplatnenie odpisov prehl-

bovalo stratu podniku. Pri ďalšom pokračovaní odpisovania je nutné nadviazať na odpiso-

vanie minulé, tak akoby k prerušeniu nikdy neprišlo. (Valouch, 2010, s. 55) 

Daňové odpisy nie je možné uplatniť u fyzických osôb majúce príjmy z podnikania alebo 

inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z prenájmu, ak v určitom zdaňovacom období 

uplatní výdaje ako percento zdaniteľných príjmov. V tomto roku tieto osoby vedú daňové 

odpisy len evidenčne, a taktiež nie je možné predĺžiť dobu odpisovania o dobu uplatňova-

nia výdajov percentom z príjmov. (Valouch, 2010, s. 55) 

3.3 Odpisovanie 

Definíciu odpisovania stanovuje § 26 ods. 5 ZDP.  

Odpisovaním sa pre účely ZDP rozumie zahrňovanie odpisov z hmotného majetku evido-

vaného u poplatníka, ktorý sa vzťahuje k zaisteniu zdaniteľného príjmu, do výdajov (ná-

kladov) k zaisteniu tohto príjmu. Odpisovanie je možné zahájiť po uvedení obstarávanej 

veci do stavu spôsobilého obvyklému užívaniu, ktorým sa rozumie dokončenie veci a spl-

není technických funkcií a povinností stanovenými zvláštnymi predpismi pre užívanie. 

Obdobne to platí aj pre technické zhodnotenie. (Marková, 2013, s. 39) 

Fyzická osoba majúca príjmy z podnikania a samostatne zárobkovej činnosti môže  sku-

točne preukázané daňové odpisy len u majetku, ktorý má evidovaný vo svojej daňovej evi-

dencií. Fyzická osoba majúca príjem z prenájmu môže uplatňovať daňové odpisy v preu-
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kázanej výške len u takého majetku, ktorý eviduje podľa §9 ods. 6 ZDP. (Valouch, 2010, 

s. 56) 

3.4 Odpisovaný a neodpisovaný dlhodobý majetok 

V prípade daňových odpisov je možné odpisovať hmotný aj nehmotný majetok, ktorý nie 

je podľa ZDP z odpisovania vylúčený alebo zo ZDP nevyplýva, že by tento majetok mohol 

byť odpisovaný. Odpisovanie uskutočňuje predovšetkým vlastník majetku, výnimkou sú 

podľa §28 ods. 2 ZDP technické rekultivácie, ktoré môže odpisovať len ten poplatník, kto-

rý je k uskutočneniu rekultivácie zaviazaný, a tiež  podľa §28 ods. 5 ZDP stavby a pestova-

teľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako sú 3 roky, ktoré sú dokončené 

na cudzom pozemku a ich hodnota nie je u vlastníka súčasťou ocenenia tohto pozemku 

podľa zvláštnych predpisov, ktorého môže odpisovať poplatník, u ktorého je tento hmotný 

majetok evidovaný. (Valouch, 2013, s. 56,57) 

3.4.1 Hmotný majetok vylúčený z odpisovania 

Majetok vylúčený z odpisovania je podľa §27 ZDP nasledovný: 

- bezúplatne nadobudnutý majetok podľa zmluvy o finančnom prenájme s následnou 

kúpou najatej veci, ak výdaje súvisiace s obstaraním neprevýšia 40 000 Kč, 

- pestovateľský celok trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, keď 

nedosiahol plodného veku, 

- hydromeliorácie do 2 rokov po jej dokončení, 

- umelecké dielo, 

- hnuteľná kultúrna pamiatka a súbory hnuteľných kultúrnych pamiatok, 

- povinne a bezúplatne prevzatý dlhodobý majetok, 

- inventarizačné prebytky hmotného majetku zistené podľa zvláštnych právnych 

predpisov, 

- hmotný hnuteľný majetok nadobudnutý veriteľom v dôsledku zaistenia záväzku 

prevodom práva, a to podobu zaistenia tohto záväzku, 

- hmotný majetok, ktorého bezúplatné nadobudnutie bolo predmetom darovacej dane 

a bol v dobe nadobudnutia od darovacej dane oslobodený. (Markov, 2013, s. 40) 
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3.4.2 Nehmotný majetok vylúčený z odpisovania 

Podľa §32a ZDP nie je možné odpisovať všetok nehmotný dlhodobý majetok. Z §32a a§24 

ZDP je možné vyvodiť, že pre daňové účely nie je možné použiť majetok, ktorý: 

- je nadobudnutý vkladom alebo premenou, u ktorého vkladateľ alebo zanikajúca 

spoločnosť nemohli odpisy uplatniť, 

- nadobudnutý zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, a to v prípade, že 

vklad má hodnotu vyššiu ako je preukázateľná hodnota, v tom prípade je možné 

odpisovať preukázateľnej hodnoty majetku, 

- je nadobudnutý vkladom, ktorý vkladateľ neobstaral úplatne a zároveň nebol zahr-

nutý v obchodnom majetku a u právnickej osobe v jej majetku, 

- je nadobudnutý premenou u nástupnickej spoločnosti, ak bol evidovaný u rušenej 

spoločnosti ku dňu zrušenia bez likvidácie a nebolo možné uplatňovať odpisy tohto 

majetku 

- je goodwill, 

- je povolenkou na emisiu skleníkových plynov alebo preferenčným limitom. (Prud-

ký a Lošťák, 2012, s. 52,53) 

3.5 Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku 

Postup odpisovania je vymedzený §30-32 ZDP. Podľa ods. 1 §30 ZDP poplatník hmotný 

majetok v prvom roku odpisovania zaradí do odpisovej skupiny. V súčasnosti existuje pre 

hmotný majetok celkom 6 skupín, pri čom každá má zákonom určenú dobu odpisovania 

(viď. tabuľka č. 2). (Marková, 2013, s. 42) 

Tabuľka 2 Odpisové skupiny a doba odpisovania (zdroj: Marková, 2013, s. 42, vlastné 

spracovanie) 

Odpisová skupina Doba odpisovania  (roky) 

1 3 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

6 50 
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Tabuľka č. 2 sa nevťahuje na hmotný majetok, ktorého doba odpisovania sa predĺžila. 

A v prípade nemožnosti zaradiť dlhodobý hmotný majetok do žiadnej zo skupiny podľa 

prílohy č. 1 k ZDP, potom sa majetok zatriedi podľa Klasifikácie stavebných diel CZ-CC 

vydané ČSÚ a to do skupiny 5 a ostatný majetok sa zatriedi podľa Štandardnej klasifikácie 

produkcie a to do skupiny 2. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 59) 

Z pohľadu členenia majetku do jednotlivých skupín, platí, že v skupinách 1-3 je zaradený 

hnuteľný majetok a v skupinách 4-6 nehnuteľný. (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 59) 

Odpisovaným hmotným majetok je majetok, ktorý prevýši jeho obstaranie 40 000Kč. (§27 

zdp) 

Pre výpočet odpisov je možné použiť 2 základné metódy: 

- rovnomerné daňové odpisy 

- zrýchlené daňové odpisy (Valouch, 61) 

Daňové odpisy sa zisťujú v súlade so ZDP a slúžia len pre zostavenie daňového priznania. 

Vypočítané hodnoty daňových odpisov sa zaokrúhľujú na celé koruny hore. (Šteker 

a Otrusinová, 2013, s. 59) 

3.5.1 Rovnomerné daňové odpisy hmotného majetku 

Maximálne sadzby pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku určuje §31 ZDP v ods. 

1, nasledujúce tabuľky (tabuľky č. 3 až č. 6) určujú ročné odpisové sadzby  podľa písmen 

a) až d) pri možných navýšeniach odpisov v prvom roku. (Marková, 2013, s. 43) 

Tabuľka 3 Ročná odpisová sadzba pre hmotný majetok neodpisovaný podľa písmen b) až 

d) (zdroj: Marková, 2013, s.43, vlastné spracovanie) 

Odpisová sku-
pina 

V prvom roku 
odpisovania 

V ďalších rokoch 
Pre zvýšenú 
vstupnú ce-

nu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
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Tabuľka 4 Ročná odpisová sadzba pri zvýšení odpisu v prvom roku o 20% (zdroj: Marko-

vá, 2013, s. 43, vlastné spracovanie) 

Odpisová sku-
pina 

V prvom roku 
odpisovania 

V ďalších rokoch 
Pre zvýšenú 
vstupnú ce-

nu 

1 40 30 33,3 

2 31 17,25 20 

3 24,4 8,4 10 

 

Tabuľka 5 Ročná odpisová sadzba pri zvýšení odpisu v prvom roku o 15% (zdroj: Marko-

vá, 2013, s. 43, vlastné spracovanie) 

Odpisová sku-
pina 

V prvom roku 
odpisovania 

V ďalších rokoch 
Pre zvýšenú 
vstupnú ce-

nu 

1 35 32,5 33,3 

2 26 18,5 20 

3 19 9 10 

 

Tabuľka 6 Ročná odpisová sadzba pri zvýšení odpisu v prvom roku o 10% (zdroj: Marko-

vá, 2013, s. 43, vlastné spracovanie) 

Odpisová sku-
pina 

V prvom roku 
odpisovania 

V ďalších rokoch 
Pre zvýšenú 
vstupnú ce-

nu 

1 30 35 33,3 

2 21 19,75 20 

3 15,4 9,4 10 

 

Vyššie uvedené tabuľky (tabuľky č. 4 až č. 6) umožňujú v prípade niektorých podnikateľ-

ských subjektov navýšiť rovnomerný daňový odpis hmotného hnuteľného majetku zarade-

ného v odpisových skupinách 1-3 v prvom roku odpisovania o 10% až 20% oproti základ-

nej tabuľke, ktorou je pokladaná tabuľka č. 3.  V tabuľke č. 4 sú uvedené odpisové sadzby, 

ktoré môže využiť poplatník s prevažne poľnohospodárskou a lesníckou výrobou, ktorý je 

prvým vlastníkom stroja pre takúto výrobu. V tabuľke č. 5 sú uvedené odpisové sadzby, 

ktoré môže využiť poplatník, ktorý je prvým vlastníkom zariadenia pre čistenie a úpravu 

vôd označeného v Štandardnej klasifikácií produkcie kódom 29.24.1, využívaného 

v stavbách zaradených do Klasifikácie stavebných diel CZ-CC. Maximálne odpisové sadz-

by uvedené v tabuľke č. 6, môže využiť poplatník, ktorý je vlastníkom hmotného majetku 
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zatriedeného podľa ZDP v odpisových skupinách 1-3 s výnimkou majetku, ktorý je uvede-

ný v §31 ods. 5 ZDP. Podľa §31 ods. 5 ZDP nie je možné využiť zvýhodnené ročné odpi-

sové sadzby u lietadiel, ak nie sú využívané prevádzkovateľom leteckej dopravy 

a leteckých prác, u motocyklov a osobných automobiloch, ak nie sú využívane prevádzko-

vateľom taxislužby, autoškôl alebo sa nejedná o špeciálne vozidlo sanitnej a pohrebnej 

služby. Taktiež sa podľa odstavca 5 zvýhodnene neodpisujú prístroje pre domácnosť, re-

kreačné a športové člny. (Valouch, 2010, s. 64-66) 

Sadzby uvedené v tabuľkách sú následne využívane pri výpočte ročných daňových odpi-

soch, ročný rovnomerný daňový odpis sa vypočítá podľa nasledujúceho vzorca: 

      
                                            

   
 

(1.6) 

V prípade rovnomerných odpisoch pri zvýšení vstupnej ceny sa výpočet ročného odpisu 

počíta rovnako. (Batcos, 2010) 

3.5.2 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku 

Podľa §32 ZDP sú v prípade zrýchleného odpisovania hmotného majetku pridelené odpi-

sovým skupinám koeficienty uvedené v tabuľke nižšie. (Marková, 2013, s. 44) 

Tabuľka 7 Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie (zdroj: Marková, 2013, s. 44, vlastné 

spracovanie) 

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie 

Odpisová skupina 
V prvom roku odpiso-

vania 
V ďalších rokoch 

Pre zvýšenú 
vstupnú cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

Postup výpočtu zrýchleného daňového odpisu upravuje § 32 ZDP. Rozdielným spôsobom 

sa vypočíta zrýchlený odpis v prvom roku a iným spôsobom v ďalších rokoch odpisovania. 

V prvom roku sa odpis vypočíta podľa nasledujúceho matematického vzťahu: 
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(1.7) 

Pri tom platí, že poplatník, ktorý je prvým vlastníkom, môže uplatniť zvýšenie vstupnej 

ceny v prvom roku odpisovania a to o 20, 15 alebo 10%. Podmienky pre uplatnenie také-

hoto zvýšenia upravuje §31 ZDP. (Valouch, 2010, s. 81) 

V nasledujúcich rokoch sa odpisy vypočítajú podľa matematického vzťahu:  

                    
    

   
 

(1.8) 

ZC – zostatková cena 

K – koeficient pre zrýchlené daňové odpisy v nasledujúcich rokoch 

n – počet rokov, počas ktorých bol majetok odpisovaný   . (Valouch, 2010, s. 82) 

3.6 Odpisovanie nehmotného majetku 

 Podľa ZDP sa odpisuje ako nehmotný majetok zriaďovacie výdaje, nehmotné výsledky 

výskumu a vývoja, software, oceniteľné práva a iný majetok, ktorý je vedený v účtovníctve 

ako dlhodobý nehmotný majetok. (DU, 2014) 

Vstupná cena mejtku musí byť vyššia ako 60 000 Kč a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden 

rok. Majetok musí byť nadobudnutý úplatne, vkladom spoločníka, tichého spoločníka, 

premenou spoločnosti, darovaním alebo dedením, alebo vytvorený vlastnou činnosťou za 

účelom obchodovania s ním alebo k jeho opakovanému poskytovaniu. (DU, 2014) 

Za DNM sa nepovažuje pre účely ZDP kladný alebo záporný rozdiel ocenenia obchodného 

závodu a súhrnom jeho individuálne precenených zložiek majetku znížených o dlhy , 

a ďalej povolenky na emisie alebo preferenčné limity. (DU, 2014) 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne, odpisy sú stanovené s presnosťou 

na celé mesiace, v prípade využívania majetku na dobu určitú s presnosťou na dni, odpiso-

vanie začína v nasledujúcom mesiaci po dni, v ktorom boli splnené podmienky odpisova-
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nia, odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny hore a odpisovanie nie je možné prerušiť. (DU, 

2014) 

Doby odpisovania, jednotlivých druhov majetku, sú uvedené v tabuľke nižšie (tabuľka č. 

8). (DU, 2014) 

 

Tabuľka 8 Doby odpisovania DNM (zdroj: Marková, 2013, s.44, vlastné spracovanie) 

Dlhodobý nehmotný majetok Doba odpisovania 

Audiovizuálne dielo 18 mesiacov 

Software a nehmotné výsledky vývoja a 

výskumu 
36 mesiacov 

Zriaďovacie výdaje 60 mesiacov 

Ostatný nehmotný majetok 72 mesiacov 

 

V prípade technického zhodnotenia sa zásahy do nehmotného majetku, na rozdiel od 

DHM, nehodnotia z hľadiska celkového úhrnu výdajov na konkrétny majetok v zdaňova-

com období, ale každý ukončený zásah na DNM je posudzovaný samostatne. (DU, 2014) 

 musí prekročiť čiastku 40 000 Kč.  V prípade technického zhodnotenia pokračuje poplat-

ník v odpisovaní zo zvýšenej ceny, zníženej o uplatnené odpisy, DNM po technickom 

zhodnotení sa odpisuje rovnomerne po zostávajúcu dobu odpisovania, najmenej však:  

- audiovizuálne dielo po dobu 9 mesiacov, 

- software po dobu 18 mesiacov, 

- u DNM, ktorého využívanie je zjednane na dobu určitú a u ostatného DNM po do-

bu 36 mesiacov. (DU, 2014) 
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4 ÚČTOVNÉ ODPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

4.1 Problematika účtovných odpisov  

Odpisy v prostredí Slovenskej Republike upravuje Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

a následný postup odpisovania je upravený v postupoch účtovania. (zákon 431, §28) 

Postupy účtovania definujú majetok účtovnej jednotky z hľadiska času na dlhodobý a krát-

kodobý, dlhodobým majetkom sa rozumie majetok, ktorého použiteľnosť presahuje jeden 

rok. (Slovensko, 2002) 

Dlhodobý majetok sa člení: 

- dlhodobý nehmotný majetok, 

- dlhodobý hmotný majetok, 

- dlhodobý finančný majetok, 

- dlhodobé pohľadávky. (Slovensko, 2002) 

Odpisuje sa dlhodobý hmotný a nehmotný majetok na základe odpisového plánu, ktorý si 

účtovná jednotka sama. Majetok je odpisovaný s ohľadom na opotrebovanie v podmien-

kach bežných k jeho užívaniu. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje počet jednotiek, 

ktoré je majetok schopný vyprodukovať a doba použiteľnosti majetku. (§20 postupy) 

Odpisovaný dlhodobý majetok odpisuje účtovná jednotka, ktorá má k majetku vlastnícke 

právo alebo v prípade majetku patriacemu štátu účtovná jednotka, ktorá nesie právo na 

správu tohto majetku. V určitých prípadoch môže majetok odpisovať aj účtovná jednotka, 

ktorá nie je jeho vlastníkom, čo určí následne legislatíva upravujúca vedenie účtovníctva 

v Slovenskej Republike. (Čorejová, 2007) 

4.2 Odpisovaný majetok – vymedzenie 

4.2.1 Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok je majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Do DNM môže byť zaradený aj majetok nedosahujú-

ci limit 2 400 €, ale jeho doba životnosti musí presahovať 1 rok. V prípade nezaradenia 

majetku do DNM, účtuje sa o tomto majetku do nákladov. (Afincare, 2012) 

Dlhodobým nehmotným nákladom sa rozumejú: 

http://www.hasossamorin.edu.sk/uctovnictvo.pdf
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- aktivované náklady na vývoj (výsledky úspešne vykonaných vývojových prác, je 

potrebné odlíšiť od nákladov na výskum – neaktivujú sa), 

- software (ak nie je súčasťou kúpeného hardware, ak je vytvorený vlastnou činnos-

ťou za účelom obchodovania s ním a nejde o súčasť dodávky s hardware), 

- oceniteľné práva (licencie, obchodné značky, know-how), 

- goodwill. (Rusnáková, 2012) 

Zriaďovacie náklady sa od 1. marca 2009 novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

nepovažujú za dlhodobý nehmotný majetok. (Mateášová, 2009) 

4.2.2 Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého  hodnota je vyššia ako 1 700 €, a ktorého 

prevádzkovo – technické využitie je dlhšie ako 1 rok. Do DHM môže účtovná jednotka 

zaradiť aj majetok nedosahujúci limit 1 700 €, ak sa tak sama rozhodne, a ak nie, tak tento 

majetok je evidovaný v zásobách. (Rusnáková, 2012) 

„Dlhodobý hmotný majetok sa člení na: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky (§ 38 ods. 3 písm. 

b)), predmety z drahých kovov, 

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory 

hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľ-

nosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom pred-

pise, 

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, 

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, 

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnote-

nie ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou tech-

nickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, 

účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekulti-

vácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis.“ (Sloven-

sko, 2002) 
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4.2.3 Technické zhodnotenie 

Podľa postupov účtovania pre podnikateľov sa technickým zhodnotením dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku sa rozemjú výdavky spoločnosti vynaložené na dokonče-

nie stavdy, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu prevyšujúce v úhrne za zdaňovacie 

obdobie pri danom majetku hodnotu 1 700 EUR. (Slovensko, 2002) 

4.2.4 Neodpisovaný dlhodobý majetok 

Podľa slovenskej legislatívy sa za neodpisovaný dlhodobý majetok považujú pozemky, 

majetok obstaraný družstevnou bytovou výstavbou, ak neslúži k zámeru podnikania, pred-

mety z drahých kovov, umelecké diela, zbierky a majetok, ktorý je vymedzený zvláštnymi 

predpismi. (Čorejová, 2007) 

4.3 Oceňovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Možnosti oceňovania dlhodobého majetku účtovnej jednotky je upravené v §25 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve. (Slovensko, 2002) 

Dlhodobý majetok je ocenený: 

- obstarávajúcou cenou – oceňuje sa dlhodobý majetok obstaraný za odplatu, zahrňu-

je cenu majetku a náklady spojene s jeho obstaraním, 

- reprodukčnou obstarávajúcou cenou – oceňuje sa bezodplatne nadobudnutý DHM 

a DNM, majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania, DNM vytvorený 

vlastnou činnosťou ale jeho reprodukčná cena je nižšia ako vlastné náklady, 

- vlastnými nákladmi – oceňuje sa majetok vytvorený vlastnou činnosťou, v prípade 

DNM len, ak vlastné náklady sú nižšie ako reprodukčná obstarávajúca cena majet-

ku. (Cenigová, 2012, s. 67) 

Reálnou hodnotou účtovná jednotka oceňuje majetok, ktorý je nadobudnutý kúpou podni-

ku alebo jeho časti, vkladom podniku alebo jeho časti, nadobudnutý majetok zámenou, 

prevzatý majetok od účtovnej jednotky zanikajúcej bez likvidácie, DNM účtovaný u kon-

cesionára pri koncesií na stavebné práce podľa osobitého predpisu. (Cenigová, 2012, s. 67) 
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4.4 Spôsoby odpisovania dlhodobého hmotného majetku 

Dlhodobý majetok sa odpisuje pomocou odpisového plánu, ktorý si stanoví každá účtovná 

jednotka (§28 zákona o účtovníctve) a odpis sa účtuje nepriamo pomocou oprávok. Účtov-

ná jednotka môže využiť niekoľko spôsobov odpisovania: 

- časové odpisy 

- výkonové odpisy (Podnikajte, 2011) 

Dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka takým spôsobom, ktorý najlepšie 

zohľadňuje opotrebovanie alebo spotrebovanie daného majetku. (Slovensko, 2002) 

4.4.1 Časové odpisy 

Pri použití časových odpisov je potrebné stanoviť dobu použiteľnosti majetku. V závislosti 

na dobe životnosti sa následne určí sadzba účtovných odpisov a to percentom z obstaráva-

júcej ceny majetku. Časová metóda odpisovania sa používa dvoma spôsobmi: 

- lineárna metóda odpisovania 

- variabilná metóda odpisovania (Podnikajte, 2011) 

Lineárna metóda odpisovania – odpisy sú rovnaké počas celého odpisovania, ide 

o najpoužívanejšiu metódu odpisovania. (Podnikajte, 2011) 

Variabilná metóda odpisovania – táto metóda sa delí na: 

a) degresívne variabilné odpisovanie – klesajúce odpisy, ide o metódu, kedy 

odpisy, v prvých rokoch budú najvyššie a v nasledujúcich obdobiach budú 

postupne klesať, tieto odpisy sú dobre využiteľné u výpočtovej techniky, 

ktorá v prvých rokoch neprodukuje skoro žiadne náklady, avšak v neskor-

ších obdobiach stúpajú náklady na jej údržbu a opravu. 

b) progresívne variabilné odpisovanie – ide o úplne opačnú metódu odpiso-

vania, v prvých rokoch je odpis nižší a v nasledujúcich obdobiach sa zvyšu-

je, a teda náklady sa zvyšujú až v neskorších rokoch, ide napríklad o odpi-

sovanie strojov, ktoré maximálny výkon produkcie dosiahnu až o niekoľko 

rokov užívania. (Podnikajte, 2011) 
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4.4.2 Výkonové odpisy 

Využitie výkonových odpisov je vhodné, ak fyzické opotrebovanie je rýchlejšie ako opot-

rebovanie morálne. Pri využití výkonových odpisov je potrebné určiť celkový výkon ma-

jetku počas celej doby jeho užívania, preto je tento spôsob využiteľný len pri majetku, 

u ktorého je tento výkon možné určiť. Ročný odpis sa určí podľa vzťahu: 

            
                 

                                   
 

(1.9) 

(Podnikajte, 2011) 

4.5 Spôsoby odpisovania dlhodobého nehmotného majetku 

Účtovná jednotka, ktorá je vlastníkom dlhodobého nehmotného majetku, do ktorého zahŕ-

ňa náklady na vývoj, musí účtovne odpísať najneskôr do 5 rokov od ich obstarania. Good-

will sa odpisuje počas doby, v ktorej bude prinášať ekonomické úžitky, to znamená, že aj 

dlhšie ako 5 rokov.  (Slovensko, 2002) 
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5 DAŇOVÉ ODPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

5.1 Problematika daňových odpisov 

Daňové odpisy patria medzi legálne spôsoby ako optimalizovať svoj daňovú povinnosť 

voči štátu, pretože práve odpisy tvoria hlavnú časť nákladov u mnohých podnikoch. (Pod-

nikajte, 2011)  

Postup vytvárania daňových odpisov v Slovenskej republike upravujú § 22 až § 29 zákona 

č. 595/2002 Z. z. o dani z príjmov. (Slovensko, 2003) 

5.2 Uplatnenie daňových odpisov 

V prvom roku odpisovania majetku je možné uplatniť pomernú časť odpisu za rok, a to 

v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých bol majetok zaradený a využívaný. V ďal-

ších rokoch je možné uplatňovať celý vypočítaný ročný odpis, pričom majetok musí byť 

zaevidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Počas odpisovania majetku je 

možné toto odpisovanie prerušiť len na jedno alebo viacej celých zdaňovacích období. 

(Kollárová, 2014) 

5.3 Oceňovanie hmotného a nehmotného majetku 

Vstupnou cenou odpisovaného majetku je podľa zákonu o dani z príjmov: 

- obstarávacia cena, 

- suma vo výške vlastných nákladov, 

- reprodukčná obstarávacia cena, 

- suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená vlastníckym prevodom hmotného 

alebo nehmotného majetku, 

- zostatková cena u darcu, zistená pri vyradení tohto majetku, 

- cena určená  podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca (Slovensko, 

2003) 

5.4 Odpisovanie 

Odpisovanie definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Odpisovaním sa rozumie 

postupné zahrňovanie odpisov majetku (hmotného aj nehmotného), ak nie je vylúčený 

z odpisovania, do daňových výdajov. (Slovensko, 2003) 
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5.5 Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania 

Z odpisovania je vylúčený podľa §23 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tento ma-

jetok: 

- pozemky, 

- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 rok, ktoré 

nedosiahli plodonosnú starobu, 

- ochranné hrádze, 

- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, 

- hnuteľné národne kultúrne pamiatky, 

- vody, lesy, jaskyne, značky a signály geodetických bodov a podklady štátnych ma-

pových diel, 

- múzejne a galerijne predmety, 

- nehmotný majetok vložený ako vklad, ak ho vkladateľ nadobudol bezplatne, 

- inventúrne prebytky majetku 

- hmotný majetok veriteľa nadobudnutého v rámci zabezpečenia záväzku, 

- bezplatne nadobudnutý hmotný majetok účtovnou jednotkou zabezpečujúcou dalšie 

využitie tohto majetku. (HRclub, 2014) 

5.6 Odpisovanie hmotného majetku 

Pre účely zákona o dani z príjmov sa rozumejú hmotným majetok, okrem majetku, majetku 

ktorý je vylúčený z odpisovania, samostatné hnuteľné veci a súbory vecí, ktorých vstupná 

cena je vyššia ako 1700€, budovy a stavby (okrem toho majetku, ktorý je z odpisovania 

vylúčený), pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, 

zvieratá uvedené v prílohe č.1 zákona č. 595/2003 Z. z. a iný majetok (otvárky nových 

lomov, technické rekultivácie, technické zhodnotenie majetku presahujúce 1700€, technic-

ké zhodnotenie majetku obstarávaného finančným prenájmom). (Slovensko, 2003) 

Pri odpisovaní daňovník zaradí hmotný majetok podľa Klasifikácie produkcie a klasifiká-

cie stavieb do príslušnej skupín podľa prílohy k zákonu o dani z príjmov. Doba odpisova-

nia  jednotlivých odpisových skupín je uvedená v tabuľke č. 9. (Slovensko, 2003) 

 

http://www.hrclub.sk/zakony/595-2003/-23-hmotny-majetok-a-nehmotny-majetok-vyluceny-z-odpisovania
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Tabuľka 9 Odpisové skupiny a doby odpisovania DHM (zdroj: Slovensko, 2003, vlastné 

spracovanie) 

Odpisová skupina Doba odpisovania 

1 4 roky 

2 6 rokov 

3 12 rokov 

4 20 rokov 

 

Majetok, ktorý nie je možné zaradiť do odpisových skupín, a ktorého doba použiteľnosti 

nevyplýva z iných predpisov, sa zaradí do skupiny 2. Podľa zákona sa ročný odpis určuje 

s presnosťou na celé kalendárne mesiace, pričom začiatok je v mesiaci, v ktorom boli spl-

nené podmienky na odpisovanie, a teda mesiac, v ktorom sa majetok začal evidovať alebo 

účtovať. Mesačný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. (Slovensko, 2003) 

5.6.1 Rovnomerné odpisovanie 

Pri rovnomernom odpisovaní sa odpis určí podľa nasledujúceho vzťahu: 

            
            

                                      
 

(2.0) 

(Slovensko, 2003) 

Tabuľka 10 Ročné odpisy podľa ZDP (zdroj: Slovensko, 2003, vlastné spracovanie) 

Odpisová skupina Ročný odpis 

1 1/4 

2 1/6 

3 1/12 

4 1/20 

 

5.6.2 Zrýchlené odpisovanie 

Odpisovanie hmotného majetku zrýchlenou metódou  sa k jednotlivým skupinám priraďujú 

koeficienty pre zrýchlené odpisovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 11. (Slovensko, 

2003) 
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Tabuľka 11 Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie (zdroj: Slovensko, 2003, vlastné spra-

covanie) 

Odpisová skupina 

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie 

V 1. roku odpiso-

vania 

V ďalších rokoch 

odpisovania 

Pre zvýše-

nú 

1 4 5 4 

2 6 7 6 

3 12 13 12 

4 20 21 20 

 

Odpis v prvom roku odpisovania vypočítame ako podiel vstupnej ceny majetku a koefi-

cientu v prvom roku odpisovania príslušnej skupiny, kde je majetok zaradený. 

Odpisy v ďalších rokoch sa vypočítanú podľa nasledujúceho vzťahu: 

      
                 

                                                                
 

(2.1) 

(Slovensko, 2003) 

Zvýšenou zostatkovou cenou sa myslí cena majetku, ktorá bola navýšená technickým 

zhodnotením. Pri majetku s technickým zhodnotením sa odpis v prvom roku odpisovania 

a v ďalších rokoch obdobne ako u majetku bez technického zhodnotenia, avšak sa použijú 

koeficienty pre zvýšenú zostatkovú cenu. (Slovensko, 2003) 

5.7 Odpisovanie nehmotného majetku 

Podľa §22 zákona č. 595/2003 Z. z. sa nehmotným majetok rozumie dlhodobý nehmotný 

majetok, ktorý je vymedzený účtovnými predpismi, a ktorého vstupná cena dosiahla vyššiu 

hodnotu ako 2400€ a použiteľnosť tohto majetku je dlhšia ako 1 rok. Nehmotný majetok sa 

odpíše v súlade s účtovnými predpismi, maximálne do výšky jeho vstupnej ceny, s výnim-

kou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zaraďuje do základu dane podľa §17a až 

§17c. (Slovensko, 2003) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť XY, s.r.o. bola založená 7. júla v roku 1993 spoločenskou zmluvou podľa § 

105 zákona č. 513/1991 Zb., ktorým je Obchodný zákonník. Zápis spoločnosti do obchod-

ného registra sa uskutočnil 10. septembra 1993. Za právnu formu spoločnosti bola vybraná 

spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo spoločnosti podľa Obchodného Registra Sloven-

skej Republiky je v meste Bratislava v Slovenskej Republike. 

Spoločnosť zakladali dvaja spoločníci, ktorí boli zároveň aj konateľmi. K zmene prišlo až  

o niekoľko rokov neskôr, keď valné zhromaždenie odsúhlasilo prevod obchodného podielu 

na prvého spoločníka a druhý spoločník zo spoločnosti odišiel. Od 10. decembra 1999 má 

firma už len jedného spoločníka, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti, ktorý 

disponuje zároveň 100% podielom hlasovacích práv. 

Organizačnú štruktúru spoločnosti zobrazuje obrázok č. , spoločnosť riadi konateľ spoloč-

nosti, ďalej sa spoločnosť člení na 4 úseky – ekonomický, výrobný, technický a obchodné 

oddelenie, tie sa nasledovne členia na drobnejšie časti podľa potreby spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ spoločnosti  

(konateľ) 

Výrobný 

 úsek 

Technický 

 úsek 

Obchodné  

oddelenie 

Ekonomický  

úsek 

Finančná 
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Mzdová 
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Riadenie 
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Obrázok 1 Organizačná štruktúra spoločnosti XY, s.r.o. (zdroj: interné materiály spoločnos-

ti, 2013, vlastné spracovanie) 
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Základné imanie spoločnosti je vo výške 6 639€. Základné imanie bolo splácané postupne, 

a súčasnú hodnotu nadobudlo 5. februára 2011. 

Hlavnou hospodárskou činnosťou spoločnosti XY, s.r.o. je podľa obchodného registra: 

- výroba tovaru z plastov (od 7. 7. 1993) 

- výskum – vývoj - konštrukčné práce v oblasti strojárstva (od 7. 7. 1993) 

- sprostredkovanie obchodu (od: 7. 7. 1993) 

- veľkoobchod, okrem viazaných a koncesovaných živností (od: 10. 6. 1994) 

- maloobchod, okrem koncesovaných a viazaných živností (od: 5. 3. 1998) 

 

Nasledovné údaje o spoločnosti XY, s.r.o. sú čerpané z účtovnej závierky zostavenej ako 

riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

a to za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. 

Spoločnosť XY, s.r.o. bola za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 

povinná sa podrobiť auditu. Audítor zaujal také stanovisko, že účtovná závierka poskytuje 

vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoloč-

nosti k 31. decembru 2013 a výsledok hospodárenia za rok 2013 je v súlade so Zákonom 

o účtovníctve. 

Spoločnosť nepatrí do spoločností, ktorá by spadala pod konsolidáciu a súčasne ani ona 

sama nie je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou za rok 2013. 

Spoločnosť sa v roku 2013 zaoberala činnosťou podnikania výrobou tovaru z plastov a ich 

následným predajom vo veľkoobchode. 

Firma XY, s.r.o. je platcom dani z pridanej hodnoty a nie je neobmedzene ručiacou spo-

ločnosťou v inej spoločnosti. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje údaje o zamestnancoch spoločnosti v roku 2013 a v bez-

prostredne predchádzajúcom účtovnom období. 
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Tabuľka 12 Prehľad zamestnancov spoločnosti XY, s.r.o. (zdroj: účtovná závierka 

spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Názov položky 
Bežné účtovné ob-

dobie  

Bezprostredne pred-

chádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný počet zamestnancov 39 26 

Stav zamestnancov ku dňu, ku kto-

rému sa zostavuje účtovná závierka, 

z toho: 

38 31 

Počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 

6.1 Zásady a metódy účtovania spoločnosti 

Podľa poznámok k účtovnej závierke spoločnosť uplatňuje  účtovné princípy a postupy 

účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov 

platných v Slovenskej Republike. Všetky metódy a zásady týkajúce sa účtovníctva boli 

konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. Účtovníctvo je vedené v spoloč-

nosti na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. V priebehu 

roka 2013 nedošlo v spoločnosti k zmenám účtovných zásad a metód. 

Spoločnosť pri oceňovaní majetku a záväzkov uplatňuje zásadu opatrnosti, to znamená, že 

sa do úvahy berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväz-

kov, ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

6.2 Súvaha 

V tejto podkapitole sa nachádzajú zjednodušené tabuľky (tabuľky č. 13 a č. 14 ), ktoré zob-

razujú najvýznamnejšie položky súvahy spoločnosti XY, s.r.o. a stručná analýza tohto vý-

kazu. 
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Tabuľka 13 Zjednodušený prehľad aktív spoločnosti XY, s.r.o. (zdroj: účtovná závierka 

spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Aktíva spoločnosti XY, s.r.o. (v EUR) 

Položka Brutto Korekcia Netto 
Netto minu-
lého obdo-

bia 

Dlhodobý nehmotný majetok 21 876 17 943 3 933 2 760 

Dlhodobý hmotný majetok 981 078 625 115 355 963 412 256 

Zásoby 197 290   197 290 197 580 

Pohľadávky 261 069 53 387 207 682 260 291 

Bankové účty a peniaze 118 909   118909 43 056 

Aktíva celkom 1 583 311 696 445 886 866 942 177 

 

Z pohľadu celkového majetku spoločnosti XY, s.r.o. dochádza medzi rokmi 2012 a 2013 

k zníženiu bilančnej sumy spoločnosti. K tomuto javu došlo najmä preto, lebo spoločnosť 

v účtovnom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 pristúpila k odpisu pohľadá-

vok z obchodných vzťahov spoločnosti. 

Najvýznamnejšou položkou súvahy je dlhodobý hmotný majetok, ktorý tvorí až 60% ce-

lých aktív spoločnosti. Tento majetok je zo 63% odpísaný, a preto je možné sa domnievať, 

že spoločnosť bude v najbližších rokoch obmieňať výrobné zariadenia alebo pristúpi 

k modernizácií tých pôvodných, čo bude pre spoločnosť znamenať, že sa zvýšia kapitálové 

výdavky. Menej významný je nehmotný majetok, ten je však odpísaný už z 82%, čo zna-

mená, že spoločnosť o pár rokov tento majetok už nebude môcť odpisovať, a preto dôjde 

k zníženiu nákladov spoločnosti. 

K významnej zmene v roku 2013 prišlo v položke krátkodobého finančného majetku, kto-

rého nárast bol až o 270%  oproti predchádzajúcemu obdobiu, k tomu došlo najmä 

z dôvodu zlepšenia splatnosti pohľadávok u odberateľov. 

V prípade zásob nedošlo k žiadnej významnej zmene a spoločnosť si udržiava zásoby pri-

bližne na rovnakej úrovni. 
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Tabuľka 14 Zjednodušený prehľad pasív spoločnosti XY, s.r.o., (zdroj: účtovná závierka 

spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Pasíva spoločnosti XY, s.r.o. (v EUR) 

Položka Bežné  obdobie 
Minulé 

obdobie 

Základné imanie 6 639 6 639 

Výsledok hospodárenia m.o. 314 199 295 851 

Výsledok hospodárenia b.o. 7 886 18 347 

Zákonné rezervy 13 727 13 897 

Záväzky (dodávatelia, zamest-
nanci, štátne inštitúcie) 

544 182 575 428 

Bankové úvery   31 246 

Pasíva celkom 886 866 942 177 

 

V roku 2013 dochádza k nepatrnému navýšeniu vlastného kapitálu, ku ktorému dochádza 

najmä k ponechávaniu časti zisku z minulého obdobia v spoločnosti, pričom základný ka-

pitál spoločnosti sa nemení. V roku 2013 dochádza k zníženiu zisku spoločnosti medziroč-

ne približne o 40%. 

Z pohľadu krytia majetku je celkový majetok krytý vlastným kapitálom z 37%, a cudzími 

zdrojmi z 63%, čo je pri výrobnej nadpriemer a dosahuje zadlženie charakteristické skôr 

pre stavebné spoločnosti. 

Najvýznamnejšiu položku pasív spoločnosti tvoria záväzky k dodávateľom, k zamestnan-

com a inštitúciám štátnej správy. Z dôvodu vysokého zadlženia, by bolo vhodne pokračo-

vať v znižovaní týchto záväzkov, aby neohrozovali v budúcnosti existenciu podniku. 

6.3 Výkaz zisku a strát 

V tejto podkapitole sa nachádza tabuľka č. 15, ktorá zobrazuje zjednodušený výkaz ziskov 

a strát, ktorý obsahuje najvýznamnejšie položky spoločnosti a stručnú analýzu tohto výka-

zu. 
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Tabuľka 15 Zjednodušený výkaz ziskov astrát spoločnosti XY, s.r.o. (zdroj: úč-

tovná závierka spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Výkaz ziskov a strát (v EUR) 

Položky Bežné obdobie Minulé obdobie 

Obchodná marža 0 0 

Výroba 1 660 992 1 547 229 

Výrobná spotreba 1 128 250 1 053 790 

Pridaná hodnota 532 742 493 439 

Osobné náklady 384 784 328 297 

Odpisy DHM a 
DNM 

117 601 122 515 

Ostatné náklady 18 586 15 030 

VH z hospodár-
skej činnosti 

9 347 9 392 

VH z finančnej 
činnosti 

-3 908 -6 199 

VH pred zdane-
ním 

5 439 3 193 

VH po zdanení 7 886 18 347 

 

V tabuľke sú zachytené hlavne položky výkazu ziskov a strát spoločnosti s jej výsledkom 

hospodárenia za rok 3013 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie. V roku 2013 do-

chádza k miernemu zvýšeniu pridanej hodnoty a to približne o 8%, čo je zapríčinené zvý-

šením tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb, zvýšenie výrobnej spotreby bude 

z dôvodu zvýšenia predaja tiež vyšší.  

Výsledok hospodárenia sa medziročne tiež zvýšil, čo bol dôsledok zníženia straty z finanč-

nej činnosti. Avšak k celkovému zníženiu výsledku hospodárenia po zdanení došlo z dô-

vodu zmeny sadzieb a odvodov v Slovenskej Republike, pričom daň z príjmov právnic-

kých osôb sa zvýšila z 19% na 23%. 

6.4 Spôsoby oceňovania odpisovaného dlhodobého majetku 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

Táto zložka majetku je oceňovaná obstarávajúcou cenou, ktorá okrem ceny obstarania za-

hŕňa aj vedľajšie náklady, ako napríklad poštovné, dopravné, clo a iné poplatky. 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
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Je oceňovaný vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávajúcou cenou, ak je táto 

cena nižšia ako vlastné náklady. Vlastné náklady na vývoj sa oceňujú hodinovými sadz-

bami, materiál a služby poskytované tretími stranami sa evidujú v obstarávacích cenách. 

Náklady na jednotlivé projekty sa evidujú oddelene tak, aby mohli byť umiestnené do ob-

starávacích nákladov príslušných aktív. 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

Napríklad darmi, dedením, alebo iným bezodplatným nadobudnutím sa oceňuje repro-

dukčnou obstarávajúcou cenou. 

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 

Eviduje sa v obstarávajúcej cene, ktorá obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvi-

siace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo províziu. Náklady na 

technické zhodnotenie a modernizáciu majetku zvyšujú nadobúdaciu hodnotu, ak prekroči-

la limit stanovený zákonom o dani z príjmov. Bežné opravy a náklady na údržbu majetku 

sa účtujú do nákladov bežného obdobia. 

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

Tento majetok je oceňovaný vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú všetky priame náklady 

súvisiace s vytvorením hmotného majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia). 

Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom 

Majetok obstaraný darmi alebo iným bezodplatným nadobudnutím sa oceňuje reprodukč-

nou obstarávajúcou cenou. 

6.5 Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby 

odpisovania, sadzieb odpisov a odpisových metód pre účtovne odpisy 

V poznámkach účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 

2013 uvádza spoločnosť, že účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Spoločnosť využíva line-

árnu aj zrýchlenú metódu odpisovania a odpisy sa účtujú do nákladov spoločnosti raz za 

rok. 

6.6 Dlhodobý majetok spoločnosti 

Nasledujúce tabuľky (tabuľka č. 16 a č. 17) zobrazujú zmeny v dlhodobom hmotnom a 

nehmotnom majetku spoločnosti XY, s.r.o. v roku 2013. 
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Tabuľka 16 Zmeny dlhodobého nehmotného majetku spoločnosti (zdroj: účtovná závierka 

spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Dlhodobý nehmot-
ný majetok 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na kon-
ci účtovné-
ho obdobia 

Zostatková 
hodnota 

Aktivované náklady 
na vývoj 

3 153 - - - 3 153 0 

 - oprávky 3 153 - - - 3 153 - 

Software 15 220 3 503 - - 18 723 3 933 

 - oprávky 12 460 2 330 - - 14 790   

Obstarávaný DNM 0 3 503 350 300 - - - 

 

V účtovnej závierke spoločnosti za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 spo-

ločnosť neinvestovala významne do dlhodobého nehmotného majetku.  

Menšiu investíciu v hodnote 3503 EUR môžeme vidieť podľa tabuľky č. v položke softwa-

re, kde išlo o nákup nového softwaru, zabezpečujúceho zlepšenie informačného systému, 

so zámerom zefektívniť hospodárnosť účtovnej jednotky. 

 

Tabuľka 17 Zmeny dlhodobého hmotného majetku spoločnosti  (zdroj: účtovná závierka 

spoločnosti XY, s.r.o., 2013, vlastné spracovanie) 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na kon-
ci účtovné-
ho obdobia 

Zostatková 
hodnota 

Stavby 146 696 - - - 146 696 85 776 

 - oprávky 53 426 7 494 - - 60 920 - 

Samostatne hnu-
teľné veci 

722 860 39 861 312 - 762 409 198 214 

 - oprávky 456 729 107 778 312 - 564 195 198 214 

Obstarávaný DHM 
(042) 

52 855 35 998 16 880 - 71 973 71 973 

 

V prípade dlhodobého hmotného majetku došlo v spoločnosti podľa účtovnej závierky 

k niekoľkým zmenám. 
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Na účte 042 – obstarávaný dlhodobý hmotný majetok, spoločnosť eviduje obstaranie dlho-

dobého hmotného majetku v tomto období - obstarávanie nových strojov a zariadení. 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok je ku dňu 31. decembra 2013 v úhrnnej sume 

71 973 EUR. 

Počas roku2013 v spoločnosti neprebiehala žiadna výskumná ani vývojová činnosť. 

Spoločnosť taktiež v toku 2013 nezískala žiadne dotácie na obstaranie dlhodobého majet-

ku. 

Účtovná závierka za rok 2013 ďalej uvádza, že významný nárast dlhodobého hmotného 

majetku zaznamenali stroje, prístroje a zariadenia z dôvodu obstarania kolíkovačky a tech-

nického zhodnotenia už existujúcich strojov – aplikačného automatu, CNC frézy, dlabačky 

a iných zariadení, teda strojov a prístrojov patriacich do výrobného procesu spoločnosti 

a obstarania sad vzoriek ponúkaných výrobkov, ktoré majú napomôcť k maximalizácií 

odbytu a rastu výrobného procesu spoločnosti XY, s.r.o. v nadchádzajúcich obdobiach. 
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7 ODPISY FIRMY XY, S.R.O. V PODMIENKACH SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Spoločnosť XY, s.r.o. disponuje veľkým počtom položiek zaradených do dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. V roku 2013 spoločnosť evidovala až 250 položiek. 

Z tohto dôvodu som si pre komparáciu vo svojej práci vybral 4 položky z dlhodobého ma-

jetku spoločnosti. 

7.1 Odpisy nehmotného majetku 

Spoločnosť u dlhodobého nehmotného majetku má stanovený výpočet účtovných odpisov 

rovnako ako u výpočte odpisov daňových. Preto v účtovných a daňových odpisoch u dlho-

dobého nehmotného majetku v spoločnosti nevzniká. Spoločnosť využíva viacero druhov 

DNM, pre svoju prácu som zvolil vývoj – LEPENIE. 

7.1.1 Vývoj – LEPENIE 

Spoločnosť do dlhodobého nehmotného majetku od dňa 31. decembra 2008 zaraďuje vý-

voj – LEPENIE. Vstupná cena DNM – vývoj bola stanovená na 3 156 €. Spoločnosť tento 

DNM zaraďuje do 1. odpisovej skupiny a odpisuje rovnomerným spôsobom v oblasti daní 

aj účtovníctva. Spoločnosť ďalej rozhodla, že DNM odpíše v 4 rokoch (48mesiacov) a zos-

tatková cena bude 0 EUR. 

Výpočet mesačného odpisu: 

      
            

              
 

     

(    )
           

Výsledný mesačný odpis po zaokrúhlení bude 66 EUR. 

Výpočet ročného odpisu: 

            
     

 
         

 

Nasledujúca tabuľka č. 18 uvádza ročné daňové a účtovné odpisy v rokoch 2009 – 2012, 

ktoré boli získané zo záznamov spoločnosti. 
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Tabuľka 18 Ročné odpisy spoločnosti pre vývoj LEPENIE podľa SR (zdroj: interné mate-

riály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný úč-

tovný odpis 
Účtovná ZC 

Ročný da-
ňový odpis 

Daňová ZC 

2009 789 2367 789 2367 

2010 789 1578 789 1578 

2011 789 789 789 789 

2012 789 0 789 0 

7.2 Odpisy hmotného majetku 

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok vždy zhodným spôsobom, či už ide 

o odpisy daňové alebo odpisy účtovné. Pre svoju prácu som vybral z majetku spoločnosti 

nasledujúci dlhodobý hmotný majetok: 

- montovaná hala, 

- osobný automobil VW CADDY, 

- stroj CNC fréza, 

7.2.1 Montovaná hala 

Montovaná hala bola spoločnosťou zaradená do užívania dňa 31. decembra 2006, jej 

vstupná cien je vo výške 32 740,39 EUR. Spoločnosť zaradila majetok do 4. odpisovej 

skupiny a odpisuje ho rovnomernou metódou odpisovania. 

Mesačný rovnomerný odpis DHM je vypočítaný nasledovne: 

              
         

     
            

Po zaokrúhlení podľa legislatívy dostávame mesačný odpis vo výške 137 EUR. 

Ročný daňový odpis spoločnosť vypočíta ako podiel vstupnej ceny DM a počet rokov od-

pisovania pridelených podľa zákona o dani z príjmov, v prípade montovanej haly to bude 

20 rokov. Potom ročný odpis bude nasledovný: 
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Účtovné odpisy spoločnosti sú počítane v zhode s daňovými, preto budú v rovnakej výške. 

V nasledujúcej tabuľke č. 19 sú uvedené daňové a účtovné odpisy od začiatku odpisovania 

budovy v roku 2007. Do roku 2009 účtovné jednotky odpisy nezaokrúhľovali, preto je roč-

ný odpis uvedený s presnosťou na dve desatinné miesta. Od roku 2009 je odpis zaokrúhle-

ný na celé eurá hore. 

Tabuľka 19 Ročné odpisy spoločnosti pre montovanú halu podľa SR (zdroj: interné mate-

riály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 1 637,02 31 103,37 1 637,02 31 103,37 

2008 1 637,02 29 466,35 1 637,02 29 466,35 

2009 1 637,02 27 829,33 1 637,02 27 829,33 

2010 1 638,00 26 191,33 1 638,00 26 191,33 

2011 1 638,00 24 553,33 1 638,00 24 553,33 

2012 1 638,00 22 915,33 1 638,00 22 915,33 

2013 1 638,00 21 277,33 1 638,00 21 277,33 

2014 1 638,00 19 639,33 1 638,00 19 639,33 

2015 1 638,00 18 001,33 1 638,00 18 001,33 

2016 1 638,00 16 363,33 1 638,00 16 363,33 

2017 1 638,00 14 725,33 1 638,00 14 725,33 

2018 1 638,00 13 087,33 1 638,00 13 087,33 

2019 1 638,00 11 449,33 1 638,00 11 449,33 

2020 1 638,00 9 811,33 1 638,00 9 811,33 

2021 1 638,00 8 173,33 1 638,00 8 173,33 

2022 1 638,00 6 535,33 1 638,00 6 535,33 

2023 1 638,00 4 897,33 1 638,00 4 897,33 

2024 1 638,00 3 259,33 1 638,00 3 259,33 

2025 1 638,00 1 621,33 1 638,00 1 621,33 

2026 1 621,33 0,00 1 621,33 0,00 

 

Posledný odpis, ktorý spoločnosť uskutoční v rámci DHM – montovaná hala bude v roku 

2026. Majetok sa môže odpisovať len do výšky jeho vstupnej ceny, preto v poslednom 

roku bude daňový aj účtovný odpis vo výške 1 621,33 EUR, a zostatková hodnota DHM 

bude  0 EUR. 

7.2.2 Osobný automobil VW CADDY 

31. decembra 2012 spoločnosť zaradila do užívania nový osobný automobil VW CADDY, 

ktorého vstupná cena bola vo výške 15 799 EUR. Spoločnosť zaradila majetok do 1. odpi-
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sovej skupiny a bude ho odpisovať rovnomerným spôsobom, odpisovať plánuje až na nu-

lovú zostatkovú hodnotu. 

Mesačný odpis bude vo výške:  

      
      

    
            

Po zaokrúhlení bude mesačný odpis automobilu 330 EUR. 

Výpočet ročného rovnomerného odpisu bude nasledovný: 

            
      

 
              

Po zaokrúhlení bude ročný odpis vo výške 3950 EUR. 

V nasledujúcej tabuľke č. 20 sú znázornené odpisy v jednotlivých rokoch. 

Tabuľka 20 Ročné odpisy spoločnosti pre VW CADDY podľa SR (zdroj: interné materiály 

spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok 
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2013 3 950 11 849 3 950 11 849 

2014 3 950 7 899 3 950 7 899 

2015 3 950 3 949 3 950 3 949 

2016 3 949 0 3 949 0 

V poslednom roku bude odpis vo výške 3 949 EUR, z dôvodu možnosti odpisovania len do 

výšky vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku. 

7.3 CNC fréza 

CNC frézu spoločnosť zaradila do užívania 31. decembra 2006, spoločnosť sa rozhodla pre 

zrýchlené odpisovanie, dlhodobý hmotný majetok zaradila do 2. odpisovej skupiny so 

vstupnou cenou vo výške 20 096 EUR. Odpisy za jednotlivé roky sa počítajú v tomto prí-

pade samostatne, nižšie sú uvedené spôsoby výpočtov v prvom roku a v ďalších rokoch 

odpisovania. 

V prvom roku sa odpis vypočíta ako podiel vstupnej ceny DHM a príslušného koeficientu 

pre prvý rok odpisovania, pre 2. odpisovú skupinu je koeficient v prvom roku 6. Výpočet 

je nasledovný: 
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V ďalších rokoch sa pre výpočet použije koeficient pre ďalšie roky odpisovania, v tomto 

prípade je koeficient 7 a výpočet je nasledovný: 

              
                 

                             
 
        

   
           

V ďalších rokoch je výpočet rovnaký ako pri výpočte odpisu v 2. roku s tým, že sa mení 

len zostatková cena DHM a počet rokov odpisovania. 

Nasledovná tabuľka č. 21 uvádza odpisy majetku počas 6 rokov odpisovania. 

Tabuľka 21 Ročné odpisy spoločnosti pre CNC frézu podľa SR (zdroj: interné materiály 

spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 3 350 16 746 3 350 16 746 

2008 5 583 11 163 5 583 11 163 

2009 4 466 6 697 4 466 6 697 

2010 3 349 3 348 3 349 3 348 

2011 2 233 1 115 2 233 1 115 

2012 1 115 0 1 115 0 

 

V poslednom roku odpisovania bude odpis len vo výške zostatkovej ceny z roku 2012 a to 

1 115 EUR. 
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8 ODPISY FIRMY XY, S.R.O. V PODMIENKACH ČESKEJ  

REPUBLIKY 

V tejto kapitole sa zameriam na výpočet odpisov spoločnosti XY. s.r.o. v podmienkach 

Českej Republiky, ktoré využijem pri komparácií s odpismi spoločnosti, ktoré uplatňuje 

v Slovenskej Republike. Odpisy budú počítane rovnakou metódou odpisovania, aby bola 

zachovaná možnosť komparácie odpisov Slovenskej a Českej Republiky. Z dôvodu porov-

návania budú odpisy počítane a zaokrúhľované na celé eurá nahor. 

V tomto prípade budem uvažovať s rovnakým zámerom spoločnosti ako v Slovenskej Re-

publike, a to aplikovanie daňových odpisov aj ako účtovných. V Českej Republike tento 

zámer uplatňuje veľa spoločností z dôvodu zjednodušenia výpočtov. Je dôležité si uvedo-

miť, že pri aplikácií tohto zámeru môže dôjsť k tomu, že účtovné odpisy nebudú vyjadro-

vať skutočné opotrebovanie majetku a tak ohroziť verné a poctivé zobrazenie účtovníctva. 

V mojej práci budem predpokladať, že daňové odpisy zobrazujú skutočné opotrebovanie 

majetku spoločnosti XY, s.r.o., a preto dôjde k naplneniu zásady verného a poctivého zob-

razenia účtovníctva. 

8.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

8.1.1 Vývoj - LEPENIE 

Za dlhodobý nehmotný majetok bol zvolený vývoj – LEPENIE, tento majetok bol ocenený 

v hodnote 3 156 EUR, bol zaradený 31. decembra 2008, a spoločnosť ho dpisuje rovno-

merným spôsobom. Podľa českej legislatívy upravujúcej daň z príjmu DNM spoločnosti 

prekračuje hranicu 60 000  Kč a vývoj sa odpisuje rovnako dlho ako software a to 18 me-

siacov. 

Mesačný odpis sa vypočíta nasledovne: 

              
     

  
         

 

Potom vývoj – LEPENIE bude odpísaný v jednotlivých rokoch nasledovne, podľa tabuľky 

č. 22. 
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Tabuľka 22 Ročné odpisy spoločnosti pre vývoj - LEPENIE podľa ČR (zdroj: interné ma-

teriály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2009 2 112 1 044 2 112 1 044 

2010 1 044 0 1 044 0 

  

8.2 Dlhodobý hmotný majetok 

V tejto podkapitole budú vypočítané odpisy dlhodobého hmotného majetku podľa českej 

legislatívy. Skúmaný dlhodobý majetok z hľadiska odpisov bude: 

- montovaná hala, 

- osobný automobil VW CADDY, 

- CNC fréza. 

8.2.1 Montovaná hala 

Montovaná hala sa začala odpisovať v roku 2007 rovnomernou metódou, jej vstupná cena 

je v hodnote 32 740,39 EUR. Podľa českej legislatívy je zaradená do 4. odpisovej skupiny 

a bude odpisovaná 20 rokov. Počas odpisovania budú uplatnené nasledovné sadzby: 

- 1. rok = 2,15%, 

- nasledujúce roky = 5,15%. 

Potom ročné odpisy budú nasledovné: 

- odpisy v prvom roku: 

                             (     )          

- odpisy v ďalších rokoch: 

                                     (     )            

Priebeh odpisov počas 20 rokov odpisovania uvádza nasledujúca tabuľka č. 23. 
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Tabuľka 23 Ročné odpisy spoločnosti pre montovanú halu podľa ČR (zdroj: interné mate-

riály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 704  32.036,00 704  32.036,00 

2008  1.687,00  30.349,00  1.687,00  30.349,00 

2009  1.687,00  28.662,00  1.687,00  28.662,00 

2010  1.687,00  26.975,00  1.687,00  26.975,00 

2011  1.687,00  25.288,00  1.687,00  25.288,00 

2012  1.687,00  23.601,00  1.687,00  23.601,00 

2013  1.687,00  21.914,00  1.687,00  21.914,00 

2014  1.687,00  20.227,00  1.687,00  20.227,00 

2015  1.687,00  18.540,00  1.687,00  18.540,00 

2016  1.687,00  16.853,00  1.687,00  16.853,00 

2017  1.687,00  15.166,00  1.687,00  15.166,00 

2018  1.687,00  13.479,00  1.687,00  13.479,00 

2019  1.687,00  11.792,00  1.687,00  11.792,00 

2020  1.687,00  10.105,00  1.687,00  10.105,00 

2021  1.687,00  8.418,00  1.687,00  8.418,00 

2022  1.687,00  6.731,00  1.687,00  6.731,00 

2023  1.687,00  5.044,00  1.687,00  5.044,00 

2024  1.687,00  3.357,00  1.687,00  3.357,00 

2025  1.687,00  1.670,00  1.687,00  1.670,00 

2026  1.670,00 0  1.670,00 0 

 

8.2.2 Osobný automobil VW CADDY 

Osobný automobil VW CADDY bol obstaraný v cene 15 799 EUR, podľa českej legislatí-

vy by bol zaradený do 2. odpisovej skupiny a bude odpisovaný rovnomerne. Spoločnosť 
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bude odpisovať osobný automobil v rokoch 2013 – 2017. Počas odpisovania budú uplatne-

né nasledovné sadzby: 

- 1. rok = 11%, 

- nasledujúce roky = 22,25%. 

Potom ročné odpisy budú nasledovné: 

- v prvom roku odpisovania: 

                        (   )            

- v nasledujúcich rokoch: 

                                (      )            

Priebeh odpisov v rokoch odpisovania udáva nasledujúca tabuľka č. 24. 

Tabuľka 24 Ročné odpisy spoločnosti pre VW CADDY podľa ČR (zdroj: interné materiály 

spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2013 1.738,00 14.061,00 1.738,00 14.061,00 

2014 3.516,00 10.545,00 3.516,00 10.545,00 

2015 3.516,00 7.029,00 3.516,00 7.029,00 

2016 3.516,00 3.513,00 3.516,00 3.513,00 

2017 3.513,00 0 3.513,00 0 

 V poslednom roku je odpis v hodnote 3 513 EUR a to z dôvodu možnosti odpisovania len 

do výšky vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku. 

8.2.3 CNC fréza 

CNC frézu spoločnosť odpisuje od roku 2006, vstupná cena majetku je 20 096 EUR. Podľa 

českej legislatívy bude majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny, a bude odpisovaný 5 

rokov. Spoločnosť pre tento majetok zvolila zrýchlené odpisovanie. Počas odpisovania 

budú uplatnené nasledovné koeficienty: 

- 1. rok = 5, 

- nasledujúce roky = 6. 
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Potom sa odpisy vypočítajú nasledovne: 

- odpis v 1. roku: 

             
            

                 
 
      

 
           

- odpis v 2. roku: 

             
                 

                                      
 
        

   
           

V ďalších rokoch bude odpis počítaný rovnakým spôsobom, pričom sa bude meniť zostat-

ková cena a počet odpisovaných rokov. Priebeh odpisovania zobrazuje tabuľka č. 25. 

Tabuľka 25 Ročné odpisy spoločnosti pre CNC frézu podľa ČR (zdroj: interné materiály 

spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

Rok  
Ročný účtovný 

odpis 
Účtovná ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 4.020,00 16.076,00 4.020,00 16.076,00 

2008 6.431,00 9.645,00 6.431,00 9.645,00 

2009 4.823,00 4.822,00 4.823,00 4.822,00 

2010 3.215,00 1.607,00 3.215,00 1.607,00 

2011 1.607,00 0 1.607,00 0 
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9 KOMPARÁCIA ODPISOV SLOVENSKEJ A ČESKEJ 

REPUBLIKY VO FIRME XY, S.R.O. 

9.1 Komparácia daňových odpisov 

Spoločnosť zo Slovenskej Republiky uplatňuje vo zvolených položkách dlhodobého ma-

jetku (vývoj – LEPENIE, montovaná hala, osobný automobil VW CADDY, CNC fréza) 

rovnomerné a zrýchlené daňové odpisy. 

Daňové odpisy pre Slovenskú Republiku určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 

pre Českú republiku upravuje zákon č. 586/1992 SB. o dani z príjmov. 

Z dôvodu komparácie bola pri výpočte odpisov spoločnosti zachovaná jednotná mena, kto-

rú využíva spoločnosť – eurá (EUR). Každý odpis bol zaokrúhlený na celé eurá nahor. Pri 

zvolených položkách komparácie boli vždy zvolené rovnaké metódy odpisovania, pričom 

jednotlivé odpisy boli počítane jednotlivo podľa slovenskej a českej legislatívy. 

9.1.1 Komparácia daňových odpisov vývoja – LEPENIE 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku, a to vý-

voja LEPENIE podľa slovenskej aj českej legislatívy. Vstupná cena majetku bola 3 156 

EUR. 

Tabuľka 26 Komparácia daňových odpisov spoločnosti pre vývoj – LEPENIE (zdroj: in-

terné materiály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

 
Slovenská Republika Česká Republika 

Rok 
Ročný daňový 

odpis 
Daňová ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2009 789 2367 2 112 1 044 

2010 789 1578 1 044 0 

2011 789 789 
  

2012 789 0 
  

 

Ako je vidieť v tabuľke č. 26 u dlhodobého nehmotného majetku sú odpisy v oboch kraji-

nách rozdielne. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 61 

 

Prvým rozdielom je doba odpisovania. V Slovenskej Republike sa vývoj odpisuje rovno-

merným spôsobom, a to do 5 rokov od zaradenia. V Českej Republike sa vývoj bude odpi-

sovať 18 mesiacov. 

Spoločnosť na Slovensku zvolila dobu odpisovania 4 roky. Odpis vypočítame ako podiel 

vstupnej ceny a doby odpisovania (počet rokov), potom ročný odpis = 3156/4 = 789 EUR. 

V Českej republike by spoločnosť odpisovala vývoj len 18 mesiacov, preto by ho odpísala 

nie v 4 rokoch, ale v dvoch daňových obdobiach. Pri výpočte sa najskôr vypočíta mesačný 

odpis = vstupná cena / 18 mesiacov = 3156/18 = 175,33 = 176 EUR. Následne sa vypočíta 

odpisy za prvý rok, ročný odpis = 12 * 176 = 2112 EUR, v druhom daňovom období sa 

majetok doodpisuje a to v hodnote  3156 – 2112 = 1044 EUR. 

Z uvedeného vyplýva, že v Slovenskej Republike sa daný dlhodobý nehmotný majetok 

(vývoj) bude odpisovať dlhšie, ale s nižšími odpismi za rok, čo povedie k menšiemu zníže-

niu základu dane za daný rok. Na rozdiel v Českej republike bude majetok odpísaný 

v priebehu 18 mesiacov, s tým, že odpis v prvom aj v druhom daňovom období bude vyšší 

a viacej zníži základ dane spoločnosti. 

9.1.2 Komparácia daňových odpisov montovanej haly 

V tabuľke č. 27 sú uvedené daňové odpisy montovanej haly, ktorej vstupná cena bola sta-

novená spoločnosťou na 32 740,39 EUR. 
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Tabuľka 27 Komparácia daňových odpisov spoločnosti pre montovanú halu (zdroj: interné 

materiály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

 

Slovenská Republika Česká Republika 

Rok 
Ročný daňový 

odpis 
Daňová ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 1 637,02 31 103,37 704  32.036,00 

2008 1 637,02 29 466,35  1.687,00  30.349,00 

2009 1 637,02 27 829,33  1.687,00  28.662,00 

2010 1 638,00 26 191,33  1.687,00  26.975,00 

2011 1 638,00 24 553,33  1.687,00  25.288,00 

2012 1 638,00 22 915,33  1.687,00  23.601,00 

2013 1 638,00 21 277,33  1.687,00  21.914,00 

2014 1 638,00 19 639,33  1.687,00  20.227,00 

2015 1 638,00 18 001,33  1.687,00  18.540,00 

2016 1 638,00 16 363,33  1.687,00  16.853,00 

2017 1 638,00 14 725,33  1.687,00  15.166,00 

2018 1 638,00 13 087,33  1.687,00  13.479,00 

2019 1 638,00 11 449,33  1.687,00  11.792,00 

2020 1 638,00 9 811,33  1.687,00  10.105,00 

2021 1 638,00 8 173,33  1.687,00  8.418,00 

2022 1 638,00 6 535,33  1.687,00  6.731,00 

2023 1 638,00 4 897,33  1.687,00  5.044,00 

2024 1 638,00 3 259,33  1.687,00  3.357,00 

2025 1 638,00 1 621,33  1.687,00  1.670,00 

2026 1 621,33 0,00  1.670,00 0 

 

V prípade dlhodobého hmotného majetku – montovaná hala je doba odpisovania zhodná 

v Českej aj Slovenskej Republike, a to 20 rokov od zaradenia majetku do užívania. 

K rozdielu dochádza pri výpočte ročných odpisov, a potom aj pri výške odpisov v jednotli-

vých rokoch. 

Podľa legislatívy Slovenskej Republiky bude ročný odpis počítaný ako podiel vstupnej 

ceny majetku a počtu rokov odpisovania, potom odpis = 32 740,39 / 20 = 1 637,02 = 1 638 

EUR. V prvých rokoch je odpis majetku v hodnote 1 637,02 EUR a to z dôvodu nezaok-

rúhľovania na cele eurá vo vtedajších daňových obdobiach. Od roku 2010 sa zaokrúhľujú 

odpisy na celé eurá a odpis je v hodnote 1 638 EUR. V poslednom roku bude odpis vo 

výške 1 621,33 EUR, čo je z dôvodu doodpisovania majetku do výšky jeho vstupnej ceny. 
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V Českej Republike bude daňový odpis počítaný rozdielnym spôsobom. Pre výpočet rov-

nomerných odpisov sa podľa legislatívy využívajú sadzby, v prvom roku opotrebovávania 

je to 2,15% a v ďalších rokoch odpisovania 5,15%. Potom, v prvom roku bude výpočet: 

odpis = 32 740,39 * 0,0215 = 703,92 = 704 EUR. V ďalších rokoch odpis = 32 740,39 * 

0,0515 = 1 686,13 = 1 687 EUR. V poslednom roku bude odpis vo výške 1 670 EUR, čo je 

z dôvodu doodpisovania majetku do výšky jeho vstupnej ceny. 

Z uvedeného vyplýva, že dlhodobý hmotný majetok  - montovaná hala, zaraďujú obe kra-

jiny do odpisových skupín zahrňujúce stavby, a tento majetok odpisujú zhodne 20 rokov 

od zaradenia do užívania. Hlavný rozdiel je v spôsobe výpočtu jednotlivých ročných odpi-

sov. Výpočet Slovenskej republiky je podľa môjho názoru jednoduchší, pretože je vypočí-

taný podielom vstupnej ceny a dĺžky odpisovania. Počas celého odpisovania je v rovnakej 

výške a odpisy podľa Slovenska sú nižšie, okrem prvého ruku, ako odpisy počítané podľa 

českej legislatívy.. Na rozdiel tomu odpisy vypočítané podľa pravidiel českej legislatívy sa 

počítajú na základe uvedených sadzieb príslušnej odpisovej skupiny, ktorá určuje rozdielne 

sadzby pre prvý a ďalšie roky. Preto i pri rovnomernom odpisovaní bude odpis v prvom 

roku vždy v inej hodnote ako roky ďalšie. Pri porovnaní slovenských a českých odpisoch 

sú české odpisy, okrem prvého roku, vyššie. A tým viacej prispievajú k znižovaniu základu 

dane pre spoločnosť. 

9.1.3 Komparácia daňových odpisov osobného automobilu VW CADDY 

V tabuľke č. 28 sú uvedené daňové odpisy osobného automobilu VW CADDY, ktorého 

vstupná cena je spoločnosťou stanovená na 15 799 EUR. 
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Tabuľka 28 Komparácia daňových odpisov spoločnosti pre VW CADDY (zdroj: interné 

materiály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

 
Slovenská Republika Česká Republika 

Rok 
Ročný daňový 

odpis 
Daňová ZC 

Ročný daňo-
vý odpis 

Daňová ZC 

2013 3950 11849 1.738,00 14.061,00 

2014 3950 7899 3.516,00 10.545,00 

2015 3950 3949 3.516,00 7.029,00 

2016 3949 0 3.516,00 3.513,00 

2017 
  

3.513,00 0 

 

Pri odpisovaní osobného automobilu dochádza medzi českou a slovenskou legislatívou 

k viacerým odlišnostiam. Prvým dôležitým rozdielom je doba odpisovania. V Slovenskej 

Republike sa osobný automobil odpisuje 4 roky, zatiaľ čo v Česku je to 5 rokov. Už týmto 

faktom je jasné, že odpisy budú rozdielne v jednotlivých rokoch. Ďalším rozdielom je spô-

sob výpočtu odpisu. 

Podľa slovenskej legislatívy sa odpis vypočíta ako podiel vstupnej ceny majetku a počtu 

rokov odpisovania (4 roky). Potom odpis bude vypočítaný v hodnote: odpis = 15 799 / 4 = 

3 949,75 = 3 950 EUR. 

Podľa legislatívy Českej Republiky bude odpis počítaný opäť pomocou sadzieb, v prvom 

roku odpisovania bude sadzba 11% a v nasledujúcich rokoch 22,25% zo vstupnej ceny 

majetku. Potom odpisy budú nasledovné: 

- odpis 1. roku = 15 799 * 0,11 = 1 737,39 = 1 738 EUR, 

- odpis v ďalších rokoch = 15 799 * 0,2225 = 3 515,28 = 3 516 EUR. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade osobného automobilu dôjde k veľkým rozdielom pri 

odpisovaní na Slovensku a v Česku. V Slovenskej Republike spoločnosť uplatní odpisy 

v rovnakej výške (s výnimkou posledného roku – doodpisovanie do výšky vstupnej ceny). 

V Česku by spoločnosť opäť uplatnila v prvom roku nižší odpis z dôvodu 11% sadzby od-

pisovania a v ďalších rokoch odpis vyšší. Pri porovnaní odpisovania na Slovensku spoloč-

nosť uplatní vyššie odpisy, a tak môže viacej znížiť svoj daňový základ, avšak s faktom, že 

odpisovanie bude o rok kratšie. 
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9.1.4 Komparácia daňových odpisov CNC frézy 

V tabuľke č. 29 sú uvedené daňové odpisy CNC frézy, ktorého vstupná cena je spoločnos-

ťou stanovená na 20 096 EUR. Tento majetok spoločnosť odpisuje zrýchlenou metódou 

odpisovania. 

Tabuľka 29 Komparácia daňových odpisov spoločnosti pre CNC frézu (zdroj: interné ma-

teriály spoločnosti, 2013, vlastné spracovanie) 

 

Slovenská Republika Česká Republika 

Rok 
Ročný daňový 

odpis 
Daňová ZC 

Ročný daňový 
odpis 

Daňová ZC 

2007 3 350 16 746 4.020,00 16.076,00 

2008 5 583 11 163 6.431,00 9.645,00 

2009 4 466 6 697 4.823,00 4.822,00 

2010 3 349 3 348 3.215,00 1.607,00 

2011 2 233 1 115 1.607,00 0 

2012 1 115 0 

   

Pri zrýchlenom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku – CNC frézy dochádza tiež pri 

komparácií k niekoľkým rozdielom medzi slovenskou a českou legislatívou. Základným 

rozdielom je opäť odlišná doba odpisovania. Tento krát však dlhšia doba odpisovania je na 

strane Slovenskej Republiky, kedy je majetok odpisovaný 6 rokov, naproti tomu v Českej 

Republike by bola CNC fréza odpisovaná len 5 rokov. 

Spôsob výpočtu je pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku zhodný v oboch kraji-

nách. Rozdielne sú len použité koeficienty v prvom a ďalších rokoch odpisovania. 

Podľa slovenskej legislatívy sa v prvom roku použije koeficient 6 a v ďalších rokoch ko-

eficient 7. Potom, v prvom roku odpis = 20 096 / 6 = 3 349,33 = 3 350 EUR. V druhom 

roku sa odpis vypočíta: odpis = (2* zostatková cena) / (koeficient – počet rokov odpisova-

nia) = (2 * 16 746) / (7-1) = 5 583 EUR. V nasledujúcich rokoch sa postupuje rovnakým 

spôsobom. 

Podľa českej legislatívy bude výpočet na rovnakom princípe, s rozdielom, že v prvom roku 

sa použije koeficient 5, a v ďalších rokoch koeficient 6. 
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Z uvedeného vyplýva, že odpisy zrýchlenou metódou sa spôsobom výpočtu nelíšia, líšia sa 

hlavne dobou odpisovania a použitými koeficientmi. Z toho následne  vyplýva, že prvé 3 

roky odpisovania sú vyššie daňové odpisy v Českej Republike, v druhej časti odpisovania 

je to naopak a odpisy na Slovensku sú vyššie. Z komparácie vyplýva, že pri tejto metóde sú 

hlavný rozdielom doba odpisovania a rozdielne výšky odpisov. Pre spoločnosť je v tomto 

prípade dôležité odhadnúť v akom časovom období sú pre ňu lepšie vyššie odpisy, a potom 

čo najlepšie optimalizovať svoj daňový základ.  

9.2 Komparácia účtovných odpisov spoločnosti XY, s.r.o. 

Spoločnosť XY, s.r.o. pri svojej činnosti v Slovenskej Republike využíva možnosť určiť si 

účtovné odpisy samostatne a preto sa daňové odpisy spoločnosti rovnajú účtovným odpi-

som. Preto som vo svojej práci použil pri znázornení odpisovania DNM a DHM rovnaké 

hodnoty pri účtovných aj daňových odpisoch.  

Tento zámer bol ponechaný aj pri výpočte odpisov podľa legislatívy Českej Republiky, 

a preto sa opäť daňové rovnajú účtovným. 

Jed dôležité si však uvedomiť, že pri využívaní daňových odpisov aj ako odpisov účtov-

ných môže dôjsť k porušeniu zásady verného a poctivého zobrazenia účtovníctva spoloč-

ností, ktoré túto možnosť využívajú. A to hlavne z dôvodu, že daňové odpisy nemusia vždy 

zobrazovať skutočné opotrebovanie majetku. Je preto dôležité pre spoločnosť overovať 

túto hrozbu. 

Vo svojej práci som tento zámer spoločnosti akceptoval z dôvodu, že spoločnosť za rok 

2013 dostala výrok od audítora „bez výhrad.“ 
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10 ZHODNOTENIE KOMPARÁCIE PRE SPOLOČNOSŤ XY, S.R.O. 

Spoločnosť XY, s.r.o. uplatňuje pri svojej činnosti rovnomerné aj zrýchlené odpisovanie. 

Spoločnosť využíva daňové odpisy aj ako účtovné. Preto boli porovnávané len daňové od-

pisy spoločnosti. V práci boli využité nasledovné položky: 

- vývoj – LEPENIE, 

- montovaná hala, 

- osobný automobil VW CADDY, 

- CNC fréza. 

Pri odpisovaní dlhodobého nehmotného majetku (vývoj – LEPNIE) sa pri porovnaní daňo-

vých odpisov javia lepšie odpisy počítané podľa českej legislatívy. Pretože v jednotlivých 

rokoch odpisovania môže spoločnosť uplatniť vyšší odpis, a potom viacej znížiť daňový 

základ. Na druhej strane, spoločnosť podľa slovenskej legislatívy môže odpisovať vývoj až 

5 rokov a dlhšie takto znižovať základ dane spoločnosti, ale za cenu nižšieho zníženia. 

Pri komparácií odpisov dlhodobého hmotného majetku bolo zistené, že nie vždy má vyššie 

daňové odpisy len jedna krajina, a tiež, že nie vždy má len jedna krajina dlhšiu dobu odpi-

sovania. 

Pri porovnaní odpisov montovanej haly boli odpisy najzrovnateľnejšie. V oboch krajinách 

sa majetok odpisuje zhodne 20 rokov. V podmienkach Českej Republiky bude s výnimkou 

prvého roku spoločnosť vždy uplatňovať vyšší daňový odpis, čo spôsobí každoročne mož-

nosť vyššieho zníženia základu dane pre spoločnosť. Avšak spoločnosť bude mať nižší 

účtovný výsledok hospodárenia, čo spôsobí nižšiu bilančnú sumu súvahy spoločnosti. 

Pri porovnaní odpisov osobného automobilu VW CADDY sa dlhšie odpisuje v podmien-

kach Českej Republiky, kde sa automobil odpisuje 5 rokov, v slovenských podmienkach sú 

to len 4 roky. Z tohto dôvodu sú odpisy vyššie na strane Českej Republiky, kde si bude 

môcť spoločnosť uplatniť vyššie daňovo uznateľné náklady a viacej znížiť daňový základ. 

Opäť to bude mať vplyv aj na účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude nižší a celková 

bilančná suma súvahy bude nižšia. 

Pri komparácií odpisov CNC frézy boli použite zrýchlené daňové odpisy. V podmienkach 

Slovenskej Republiky sa CNC fréza odpisuje 6 rokov, naproti tomu v českých podmien-

kach len 5 rokov. Tento fakt povedie opäť k tomu, že odpisy v Česku budú vyššie ako tie 

v slovenských podmienkach. Preto české odpisy budú viacej znižovať základ dane. To 
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spôsobí, že aj bilančná suma súvahy bude tým to pádom nižšia ako by bola v podmienkach 

Slovenska. 

Z komparácie odpisov spoločnosti vyplýva, že české odpisy budú v rámci týchto položiek 

viacej znižovať základ dane. Spoločnosti by sa z tohto pohľadu dalo odporučiť, aby spo-

ločnosť uvažovala o premiestnení spoločnosti do Českej Republiky, je dôležité si uvedo-

miť, že toto odporučenie závisí aj od štruktúry majetku spoločnosti, pretože každá položka 

sa zaraďuje do inej odpisovej skupiny a dochádza k rôznym dobám odpisovania. Taktiež je  

na rozhodnutí spoločnosti, ktoré podmienky sú pre ňu lepšie. České odpisy budú celkovo 

v skúmaných položkách znižovať viacej základ dane, ale slovenské odpisy budú znižovať 

základ dane dlhšie. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69 

 

ZÁVĚR 

Cieľom práce bola komparácia účtovných a daňových odpisov v podmienkach Českej 

a v Slovenskej Republike a zhodnotenie rozdielov v legislatívach na vybraných položkách 

spoločnosti zo Slovenskej Republiky. 

V práci sa mi potvrdilo, že medzi legislatívou upravujúcou účtovné a daňové odpisy 

v Českej a v Slovenskej republike existujú rozdiely, ktoré môžu významne ovplyvňovať 

daňovú povinnosť spoločnosti a účtovný výsledok hospodárenia, tým aj výšku bilančnej 

sumy spoločnosti. 

Najpodstatnejšie rozdiely sú v legislatíve upravujúcej daňové odpisy. Tu existujú rozdiely 

v zaraďovaní do odpisových skupín, v dĺžke odpisovania a taktiež v spôsobe výpočtu odpi-

sov. V oblasti účtovných odpisov krajiny obe krajiny určujú pravidla len mierne. V oboch 

krajinách si spoločnosti môžu určovať účtovné odpisy samy. Spôsob účtovného odpisova-

nia určeného účtovnou jednotkou v Česku a na Slovensku musí dodržovať rovnaké princí-

py a zásady vedenia účtovníctva. V Slovenskej republike sú len navyše určené výšky 

vstupných cien, podľa ktorých je možné zaradiť majetok do dlhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku. V českej legislatíve si tieto hranice určuje každá účtovná jednotka sa-

mostatne vo svojich vnútorných smerniciach. 

Pri odporúčaní spoločnostiam sa nedá jednoznačne určiť, ktorá krajina má výhodnejšie 

podmienky z pohľadu odpisov. Odporučenie je hlavne závislé na štruktúre majetku, ktorý 

spoločnosť vlastní a odpisuje. Pretože v jednotlivých typoch dlhodobého majetku existujú 

rozdielne pravidlá odpisovania, ktoré sa prejavujú hlavne v daňovej problematike. V prí-

pade spoločnosti XY, s.r.o. by bolo vhodné, aby spoločnosť zvážila  presunutie sídla do 

Českej Republiky, kde by mala z pohľadu nie len odpisov prijateľnejšie podmienky. 

K tomuto úsudku ma viedli aj kroky slovenskej vlády v posledných rokoch, ktorá svojimi 

rozhodnutiami znevýhodňuje slovenské podnikateľské prostredie. 

Na základe získaných poznatkov je podľa mňa vhodné aby spoločnosť viedla rozdielne 

daňové a účtovné odpisy. V prípade zvolenia si daňových odpisov aj ako účtovné odpisy, 

je nutné aby spoločnosť pravidelne skúmala, či daňové odpisy vyjadrujú skutočné opotre-

bovanie majetku a či nevedú k porušeniu zásady verného a poctivého zobrazenia účtovníc-

tva.  
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