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Odpisový plán UK PedF
Odpisový plán je stanoven v souladu se zákonem o účetnictví číslo 563/1991 Sb. v platném
znění, zákonem o daních z příjmů číslo 586/1992 Sb. v platném znění, v souladu s vyhláškou č.
504/2002 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb.
v platném znění a v souladu s Českými účetními standardy pro nepodnikatelské účetní jednotky a
Opatřením rektora č. 2/2003.
UK PedF sestavuje odpisový plán jako podklad ke stanovení účetních odpisů a pro
stanovení daňových odpisů k odpisovanému majetku v průběhu jeho používání.

I.

ÚČETNÍ ODPISY MAJETKU

Účetně se odepisuje úplatně i bezúplatně nabytý majetek. Účetní odpisy vyjadřují
ekonomické opotřebení majetku, odpovídající běžným podmínkám UK PedF. Počítají se z ceny, ve
které je majetek oceněn v účetnictví a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. V roce pořízení se
začíná odepisovat dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek následující měsíc
po měsíci uvedení majetku do užívání. Účetní odpis se ukončuje dosažením výše jeho ocenění
v účetnictví, nebo v měsíci zahájení likvidace a zůstatková hodnota likvidovaného majetku se
zaúčtuje do nákladů v měsíci ukončení likvidace. Výnos z likvidace se zaúčtuje do téhož účetního
období, ve kterém je zúčtovaná zůstatková hodnota, popřípadě se zaúčtuje dohadná položka aktivní.
V případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se o
hodnotu tohoto technického zhodnocení zvýši pořizovací cena příslušného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a od následujícího měsíce po měsíci, kdy bylo technické
zhodnocení uvedeno do užívání, se odpis provádí z této zvýšené hodnoty. V průběhu roku se u
jednotlivého typu majetku sčítá jeho hodnota a pokud překoná hranici 40 tis. Kč musí být hrazen
z investičních prostředků.
Výpočet účetních odpisů provádí referent pověřený evidencí majetku dle tohoto odpisového
plánu měsíčně.
Postupně se účetně odepisuje:
dlouhodobý hmotný majetek v ceně vyšší než 40.000 Kč (účet 021, 022)
dlouhodobý nehmotný majetek v ceně vyšší než 60.000 Kč (účet 013, 014)
Odepisovaný majetek se zařazuje na základě Standardní klasifikace produkce (dále jen SKP)
do jednotlivých skupin. Výše účetních odpisů dle výše uvedených skupin majetku je vyjádřena
procentem z pořizovací ceny a počtem let, po které se odepisuje.

Jednorázově se odepisuje do nákladů při pořízení v plné výši /v účetnictví je majetek veden
v podrozvahové evidenci/
drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně : do 40.000,-Kč
majetek s dobou použití delší než 1 rok se sleduje v operativní evidenci
drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně: do 60.000.- Kč
majetek se sleduje v operativní evidenci
Účetně se neodepisují:
pozemky (účet 031)
drahé kovy (účet 029)
Roční odpisová sazba účetních odpisů
Odpisová

skupina

Doba odpisování v
letech

1
2
3
4
5

II.

4
8
15
30
45

Roční odpisová
sazba v %
1.rok
další r.
14,20
28,60
6,20
13,40
3,40
6,90
1,40
3,40
1,00
2,25

DAŇOVÉ ODPISY MAJETKU

Pro daňové odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl zvolen
rovnoměrný způsob odepisování dle zákona 586/92 Sb., v platném znění, o dani z příjmu.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se začíná odepisovat v roce zařazení do majetku UK PedF.
U dlouhodobého nehmotného majetku, který má právo užívání na dobu určitou, se roční
odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. Odpisy se stanoví s přesností na
celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši
připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů.
Odpisy jsou zaokrouhlovány na celé koruny nahoru. Výpočet daňových odpisů z pořizovací
ceny provádí referent pověřený evidencí majetku podle následující tabulky. Zařazování do
jednotlivých skupin se provádí podle SKP.
Majetek pořízený z dotace se daňově neodepisuje.

Roční odpisová sazba daňových odpisů
Rovnoměrné odepisování
Odpisová
Doba odpisu
skupina
v letech
1
4
2
6
3
12
4
20
5
30

V prvním roce
zařazení
14,2
8,5
4,3
2,15
1,4

V dalších letech
používání
28,6
18,3
8,7
5,15
3,4

Zvýšená vstupní
cena
25
16,7
8,4
5
3,4

Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.
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