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Zástupci české vlády i reprezentanti profesních sdružení přišli v červenci a srpnu 2020 

s návrhem zrychlených odpisů majetku a navýšení hranice jednorázového odpisu hmotného 

majetku. Reforma má také opatrnou podporu opozice. 

V tomto policy paperu stručně rozebereme stav současné (korona)ekonomiky ČR vedoucí 

k různým nápadům, jak zastavit její propad. Zmíníme 2 základní cesty, jak povzbudit výrobu 

a příjmy (investice veřejné či soukromé). Zejména se však zaměříme na problematiku 

daňových odpisů.  

Co daňové odpisy jsou? V jakých formách v Česku existovaly a existují nyní? Jaké změny 

připravuje současný návrh ministerstva financí? Jaký je jejich smysl? A jaké přínosy lze 

od chystané změny očekávat? Jak fungují daňové odpisy v ostatních zemích Evropské unie? 

Propad českého hospodářství 

Počátkem března 2020 zasáhla pandemie nového typu koronaviru i Českou republiku. 

Mezi 12. až 16. březnem vláda přijala většinu omezujících opatření. Byl vyhlášen nouzový stav, 

zavřené zůstaly školy, restaurace, některé obchody i státní hranice. Průmysl v podstatě zastavil 

výrobu. Pokud to bylo možné, práce pokračovala z domova. Podle oficiálních statistik v Česku 

zemřelo k 5. říjnu s tímto onemocněním 758 osob. Celkový počet potvrzených případů nákazy 

COVID-19 ke stejnému dni činil 85 566.1 

Jakkoliv pandemie zasáhla Česko méně ve srovnání se zbytkem světa,2 karanténní opatření 

vedla ke srovnatelnému poklesu výroby a obchodu s ostatními evropskými zeměmi. 

Tabulka 1: Procentuální vyjádření HDP těch zemí EU, které k 15. 8. zveřejnily tyto údaje 

za 1. i 2. čtvrtletí 2020 (seřazené podle hodnot za 1. kvartál)3 

Země HDP za 1. čtvrtletí 2020 (v %) HDP za 2. čtvrtletí 2020 (v %) 

Finsko -3,2 -0,9 

Litva -5,1 -0,3 

Dánsko -7,4 -2,0 

Lotyšsko -7,5 -2,9 

Slovensko -8,3 -5,2 

Česko -8,4 -3,3 

Nizozemsko -8,5 -1,5 

Švédsko -8,6 0,1 

 
1 Ministerstvo zdravotnictví České republiky. COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Onemocneni-

aktualne.mzcr.cz online. Cit. 6. 10. 2020. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. 
2 Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance. Worldometers.info online. Cit. 14. 

9. 2020. Dostupné z: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries. 
3 GDP Growth Rate | Europe. Tradingeconomics.com online. Cit. 15. 8. 2020. Dostupné z: 

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-growth-rate?continent=europe. 
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Polsko -8,9 -0,4 

Bulharsko -9,8 0,3 

Německo -10,1 -2,0 

Rakousko -10,7 -2,4 

Kypr -11,6 -1,3 

Evropská unie -11,9 -3,5 

Eurozóna -12,1 -3,6 

Belgie -12,2 -3,5 

Rumunsko -12,3 0,3 

Itálie -12,4 -5,4 

Francie -13,8 -5,9 

Portugalsko -13,9 -3,8 

Maďarsko -14,5 -0,4 

Španělsko -18,5 -5,2 

Velká Británie -20,4 -2,2 

Za 1. čtvrtletí 2020 česká ekonomika ztratila 8,4 %, což je méně než průměr EU i eurozóny 

pohybující se na hodnotách -11,9 %, resp. -12,1 %. Z druhé strany však 5 členských zemí 

zaznamenalo lepší čísla (Finsko, Litva, Dánsko, Lotyšsko a Slovensko). Navíc Česko 

po postupném rozvolňování karantény zřejmě nenastartovalo výrobu a obchod tak silně 

jako jiné země. Za 2. kvartál 2020 se HDP ČR propadlo o dalších 3,3 %, což představuje 

15. „nejlepší“ výsledek z uvedených 21 států. Za toto období 3 země dokázaly vykázat kladný 

růst HDP (Švédsko, Rumunsko, Bulharsko), zatímco s HDP pod nulou avšak nad -1,0 % přišly 

4 další země (Litva, Polsko, Maďarsko, Finsko). V celkovém součtu tak české hospodářství 

„vylezlo“ z koronakrize za první polovinu roku 2020 pouze jako lehký nadprůměr 

oproti ostatním zemím EU, Evropské unii jako celku a eurozóně. Většina vyjmenovaných zemí 

nezaznamenala takto vysoké procentuální pády HDP po desítky let. 
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Graf 1: HDP vybraných zemí EU za 1. a 2. čtvrtletí 20204 

 

Obnoví růst stát nebo soukromý sektor? 

Po takových historických poklesech HDP se přirozeně velká část veřejného diskurzu aktuálně 

točí kolem otázky, jak obnovit hospodářský růst. Leccos bylo naznačeno vládními představiteli 

už 14. července na Národní ekonomické konferenci 2020. Ministr průmyslu, obchodu 

a dopravy Karel Havlíček mluvil o dvou způsobech, jak zvrátit klesající trend: 

„Potřebujeme stimulovat firmy tak, aby investovaly pokud možno v tomto nebo příštím roce 

a neodkládaly to,“ a dále dodal, že odpisy nebo investiční pobídky by měly být vhodnými 

nástroji.5 

Dilema o odpisech či pobídkách jako cestách, jak povzbudit ekonomiku, souvisí s diskusí, 

zda to má být spíš stát nebo soukromé firmy, co investicemi do výroby zabrání dalším 

výpadkům příjmů, zadlužení a propouštění lidí z práce.  

Investičním pobídkám lze rozumět jako souboru finančních výhod poskytnutých pro soukromý 

subjekt ze strany státu. Výhody mají obvykle charakter přímé podpory ve formě dotací. Někdy 

se o pobídkách píše i jako o formě nepřímé podpory např. v podobě daňových úlev 

či pozastavení platnosti některých regulací pro danou společnost. Smyslem pobídek je 

poskytnout konkurenční výhodu určitým zástupcům soukromého sektoru s cílem přimět 

tyto firmy, aby jednaly určitým způsobem – např. aby nepropouštěly zaměstnance, 

nebo aby zahraniční subjekt vstoupil na český trh a vytvořil nová pracovní místa. Politici se pak 

mohou zdánlivě chlubit pozitivními hospodářskými výsledky (vyšší míra investic, větší výroba, 

větší prodeje, vyšší zaměstnanost v dané lokalitě), byť tyto kladné zprávy bývají zpravidla 

iluzorní, neboť už „nejsou vidět“ konkurenční společnosti, které přišly o zakázky, zaplatily více 

na daních, zaznamenaly účetní ztráty a musely propouštět.  

 
4 Zdroj: Vlastní grafické zpracování dat z Tabulky 1 převzatých z Tradingeconomics.com online. 
5 iDNES.cz, ČTK. Vytvořili jsme mantinely, peníze teď musí pumpovat banky, řekl Havlíček. iDNES.cz 

online. 14. 7. 2020. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/havlicek-schillerova-

konference-statni-pomoc-koronavirus.A200713_153747_ekonomika_ven. 
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To daňové odpisy představují mechanismus, jak napomoci větším investicím soukromých 

firem ve formě snížení daňových nákladů, z nichž se vypočítá jejich daň z příjmu. Obecně 

se odpisy dělí na několik typů. Za prvé, rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Pro účely tohoto 

textu se budeme zabývat jen daňovými. Za druhé, daňové odpisy dále dělíme na rovnoměrné 

a zrychlené.6 Za třetí na dlouhodobé a jednorázové. 

Při jednorázových daňových odpisech odepisujeme nově pořízený majetek, jenž nás stál 

maximálně 39 999 Kč. Celou vstupní cenu si daňový poplatník může dát do daňových nákladů. 

Při dlouhodobých daňových odpisech odepisujeme ten nově pořízený hmotný majetek, 

který potřebujeme k podnikání a stál nás přinejmenším 40 tisíc Kč. V praxi si každoročně část 

ceny z majetku napíšeme do přiznání k dani z příjmů jako náklad (daňově uznatelný). Každý 

odepisovatelný majetek odepisujeme v průběhu několika let podle odpisových skupin 

definovaných zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.7 Nezastarávající majetek jako pozemky 

nebo umělecká díla neodepisujeme. Odpisy probíhají v průběhu dané periody do výše 

pořizovací ceny majetku (čili do 100 % ceny). Takže koupíme-li počítač za 60 000 Kč, tak jej 

odepíšeme v průběhu 3 let do výše 60 000 Kč. Pokud nakoupíme auto za 100 000 Kč, 

odepisujeme ho 5 let do výše 100 000 Kč. 

Tabulka 2: Charakteristika odpisových skupin8 

Skupina Doba odepisování Příklady odepisovaných majetků 
1 3 roky počítače, programové vybavení, kancelářské vybavení, 

zvířata 
2 5 let auta, nákladní vozidla, traktory, stroje a zařízení, 

čerpadla atd. 
3 10 let kovové výrobky, stavební části, výtahy, klimatizace, lodě 
4 20 let plynovody, vodovody, budovy ze dřeva, komíny, 

koupaliště 
5 30 let dopravní komunikace, přehrady, kašny, sportovní 

stavby 
6 50 let budovy hotelů, administrativní budovy, domy, 

knihovny 

Kromě prvního roku odepisujeme při rovnoměrném dlouhodobém odpisu stejnou částku 

každý rok. Příklad rovnoměrného odpisu ze 2. skupiny převzatý z webu money.cz:  

„Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. To spadá do 2. odpisové 

skupiny. 

V prvním roce si tak odepíšou 38 500 Kč (350 000 × 11 / 100) a v dalších čtyřech letech vždy 

77 875 Kč (350 000 × 22,25 / 100).“9 

 
6 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku. iPodnikatel.cz online. 14. 1. 2013. 

Dostupné z: https://www.ipodnikatel.cz/Ucetnictvi-a-danova-evidence/rozdil-mezi-ucetnimi-a-

danovymi-odpisy-u-hmotneho-majetku.html. 
7 Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. Zakonyprolidi.cz online. Cit. 18. 

8. 2020. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586. 
8 JINDROVÁ, Blanka. Daňové odpisy hmotného majetku. DU.cz online. 31. 7. 2020. Dostupné z: 

https://www.du.cz/33/danove-odpisy-hmotneho-majetku-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Es4XQMkyMVpZz2H1GXiiJYo/. 
9 Solitea, a.s. Účetní vs. daňový odpis: v čem se liší a jak je spočítáte. Money.cz online. 9. 6. 2020. 

Dostupné z: https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/ucetni-vs-danovy-odpis-cem-se-lisi-spocitate/. 

https://www.ipodnikatel.cz/Ucetnictvi-a-danova-evidence/rozdil-mezi-ucetnimi-a-danovymi-odpisy-u-hmotneho-majetku.html
https://www.ipodnikatel.cz/Ucetnictvi-a-danova-evidence/rozdil-mezi-ucetnimi-a-danovymi-odpisy-u-hmotneho-majetku.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.du.cz/33/danove-odpisy-hmotneho-majetku-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Es4XQMkyMVpZz2H1GXiiJYo/
https://www.du.cz/33/danove-odpisy-hmotneho-majetku-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Es4XQMkyMVpZz2H1GXiiJYo/
https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/ucetni-vs-danovy-odpis-cem-se-lisi-spocitate/
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Zrychlený dlouhodobý odpis se obvykle využívá pro odepisování větší částky na začátku 

v prvních letech odpisové doby. Pointou je tak ušetření na daních raději dříve než později. 

Tentýž příklad nákupu automobilu tentokrát ovšem pro srovnání ve formě zrychleného odpisu: 

„Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. To spadá do 2. odpisové 

skupiny. 

• V prvním roce si odepíšou 70 tisíc Kč (350 000 / 5), 

• ve druhém roce 112 tisíc Kč (2 × 280 000 / 6 - 1), 

• ve třetím roce 84 tisíc Kč (2 × 168 000 / 6 - 2), 

• ve čtvrtém roce už jen 56 tisíc Kč (2 × 84 000 / 6 - 3), 

• v pátém roce 28 tisíc Kč (2 × 28 000 / 6 - 4).“10 

Reformy daňových odpisů (např. zkrácené doby odepisování některého majetku nebo zvýšení 

limitu jednorázových odpisů) mají za cíl povzbudit k výdajům soukromý sektor v kratším 

horizontu 1–2 let, aby tak neoddaloval své investice do vlastní produkce. Potenciální 

nevýhodou zrychlených odpisů vzhledem k pobídkám je však nevynutitelnost realizování 

investic. To, že firma díky reformě může ušetřit více na daních v nejbližších 2 letech, 

neznamená automaticky vyšší míru investování. Zvláště pokud firma nezískává zakázky 

a je o její služby či výrobky nižší poptávka. 

„‘Snažíme se investovat, i když letecký průmysl spadl o padesát procent. Jestli bych investoval 

víc, kdyby byly rychlejší odpisy? Nevím, hlavně musíte mít zakázky. Když máte, tak je jedno, 

jak dlouho odepisujete,‘ říká podnikatel a majitel firmy Seko Aerospace Vlastimil Sedláček.“11 

Mnoho podnikatelů v době hospodářské recese stejně na žádný odpis nedosáhne. Abychom 

si odepsali část z daně z příjmu, musíme nejprve mít určitý příjem. Příklad pro ilustraci:  

Máme příjmy (tržby) za 1 000 000 Kč, k tomu náklady za 600 000 Kč, základ daně tím pádem 

za 400 000 Kč. Z tohoto základu si pak můžeme jednorázově odepisovat majetky do 40 tisíc 

a dlouhodobě (v průběhu několika let) nad 40 tisíc. Za rok 2020 je však už teď jasné, že mnoho 

dříve ziskových podnikatelů skončí ve ztrátě, takže si daňové odpisy neuplatní, protože nemají 

z čeho snižovat základ daně. Je však vhodné dodat, že daňový odpis si lze odložit z roku, 

kdy firma vykáže minimální zisk a uplatní jej v následujícím roce. 

Interní průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR potvrzuje přednostní problém nedostatku 

zakázek. Tento problém označilo 77 % respondentů ze 135 podniků v červnu 2020 jako hlavní 

překážku pro svou obnovu.12 

„Propad zakázek o více než 20 procent hlásí 52 procent účastníků průzkumu. Týká se to 

hlavně firem z automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu, sklářského 

průmyslu, chemického průmyslu, slévárenství, strojírenství, ale také výzkumných 

organizací.“13 

 
10 Tamtéž. 
11 Vláda chce podpořit investice firem, zvažuje rychlejší odpisy. ČT24.ceskatelevize.cz online. 10. 8. 

2020. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-

firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy. 
12 Firmy jednají s financemi o zkrácení doby daňových odpisů. FiNTAG.cz online. 9. 7. 2020. Dostupné 

z: https://www.fintag.cz/2020/07/09/firmy-jednaji-s-financemi-o-zkraceni-doby-danovych-odpisu/. 
13 Tamtéž. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy
https://www.fintag.cz/2020/07/09/firmy-jednaji-s-financemi-o-zkraceni-doby-danovych-odpisu/
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Současný návrh daňových odpisů 

V návaznosti na řešení probíraná na Národní ekonomické konferenci 2020 ministryně financí 

Alena Schillerová představila plán, jak změnit podmínky daňových odpisů. 10. srpna některá 

média zveřejnila informaci, že se zatím „počítá s variantou zvýšit limit [jednorázového odpisu 

majetku] ze 40 na 80 tisíc korun.“14 Takže pokud by návrh prošel, mohli bychom jako firma 

koupit třeba počítač za 60 000. Za dnešních podmínek bychom odepisovali postupně 3 roky, 

po tomto navýšení limitu bychom počítač odepsali najednou za 1 rok za celých 60 000 Kč. 

Druhá část reformy by spočívala ve zkrácené době odepisování některého majetku 

zakoupeného v roce 2020 a 2021. Tato doba by se snížila z pěti let na dva roky. Konkrétněji 

pak by mělo „jít hlavně o položky z druhé odpisové skupiny, kde jsou například auta 

nebo stroje.“15 

Cílem návrhu je samozřejmě podpořit investice soukromých firem. Zejména podpořit nákupy 

majetku v příslušných odpisových skupinách, které by přispěly k oživení trhu, aby soukromé 

firmy neodkládaly své investice. Problémem návrhu, jak ostatně ministryně Schillerová 

přiznala, je „určitý propad do veřejných rozpočtů.“16 Zrychlené odpisy a zvýšení jejich limitu 

by alespoň mělo být snadnější prosadit v parlamentu vzhledem k opatrnému souhlasu 

některých opozičních stran. 

Z mediálních zpráv je zřejmé, že tato reforma byla diskutována již delší dobu. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 8. července prosazoval „mimořádné zrychlené odpisy, zvýšení limitu 

odepisování majetku nebo snížení odvodu zaměstnance za využívání služebního 

nízkoemisního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % pořizovací ceny.“17 Na tiskové 

zprávě Svazu průmyslu a dopravy je navíc zajímavé připomenutí, že návrh „na mimořádné 

zrychlené odpisy není žádnou novinkou, Česká republika jej již aplikovala v letech 2009 

a 2010.“18  

Česká vláda tehdy dovolila podnikům ve formě přechodného zákonného opatření novelou 

č. 2016/2009 zákona o dani z příjmu odepsat hmotný majetek patřící do odpisové skupiny 

1 a 2, a pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010.19 Pro majetek opatřený v uvedené 

periodě se doba odepisování zkrátila ze 3 let na 12 měsíců u majetku v 1. odpisové skupině 

(typicky např. počítače) a z 5 let na 24 měsíců u majetku ve 2. odpisové skupině (např. auta).20 

 
14 Vláda chce podpořit investice firem, zvažuje rychlejší odpisy. ČT24.ceskatelevize.cz online. 10. 8. 

2020. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-

firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy. 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž. 
17 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Žádáme vládu, aby schválila podpůrná daňová opatření jako mimořádné 

zrychlené odpisy. Spcr.cz online. 8. 7. 2020. Dostupné z: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-

zpravy/13776-adame-vladu-aby-schvalila-podpurna-danova-opatreni-jako-mimoradne-zrychlene-

odpisy. 
18 Tamtéž. 
19 BĚHOUNEK, Pavel. Mimořádné odpisy. DU.cz online. 22. 1. 2010. Dostupné z: 

https://www.du.cz/33/mimoradne-odpisy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EppaD0Q-

5RLxSkdtLS8QFwU/. 
20 KUČEROVÁ, Dagmar. Mimořádný odpis jen u majetku pořízeného do června. Podnikatel.cz online. 

8. 6. 2010. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/mimoradny-odpis-jen-u-majetku-

porizeneho-do-cerna/. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3158340-vlada-chce-podporit-investice-firem-zvazuje-rychlejsi-odpisy
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/13776-adame-vladu-aby-schvalila-podpurna-danova-opatreni-jako-mimoradne-zrychlene-odpisy
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/13776-adame-vladu-aby-schvalila-podpurna-danova-opatreni-jako-mimoradne-zrychlene-odpisy
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/13776-adame-vladu-aby-schvalila-podpurna-danova-opatreni-jako-mimoradne-zrychlene-odpisy
https://www.du.cz/33/mimoradne-odpisy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EppaD0Q-5RLxSkdtLS8QFwU/
https://www.du.cz/33/mimoradne-odpisy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EppaD0Q-5RLxSkdtLS8QFwU/
https://www.podnikatel.cz/clanky/mimoradny-odpis-jen-u-majetku-porizeneho-do-cerna/
https://www.podnikatel.cz/clanky/mimoradny-odpis-jen-u-majetku-porizeneho-do-cerna/
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Obdobně i Komora daňových poradců spolupracuje s ministerstvem financí na zrychlených 

odpisech, jak je zjevné z jejich tiskové zprávy ze 4. srpna 2020, ve které se hovoří i o navýšení 

limitu pro hmotný majetek. Chystaný daňový balíček pro příští rok „umožní podnikatelům 

snížit daňové náklady, ze kterých se vypočítá jejich daň z příjmů.“21 

Nakonec i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý jednal o daňové reformě 

s ministryní Schillerovou na konci července.22 Opět se shodli na principu zrychlených odpisů, 

ale Dlouhý požadoval mnohem vyšší hranici pro jednorázový odpis hmotného majetku: 

"Neinvestiční majetek může firma odečíst od základu daně už v roce, kdy ho pořídila, v plné 

výši. Nyní je tato hranice 40 tisíc korun. ‚Navrhujeme ji zvednout na 250 tisíc,‘ uvedl Dlouhý. 

Schillerová oponuje, že by to byl nejvyšší limit mezi okolními zeměmi, a navrhuje 

zdvojnásobit limit na 80 tisíc korun.“23 

Současný limit 40 tisíc Kč je nastaven už od roku 1998 a nebyl od té doby nikdy valorizován.24 

Jeho navýšení se tak jeví jako jednoduché a rozumné opatření. 

Srovnání se zahraničím 

Při posouzení současné podoby odpisování je vhodné znát praxi v dalších evropských zemích. 

Na Slovensku platí mírně vyšší hranice pro jednorázové odepisování hmotného majetku 

než v současnosti v Česku – 1 700 €, což v kursu 27,0 Kč za 1 € činí 45 900 Kč.  

I na Slovensku rozlišují 6 odpisových skupin, ale pro 1. skupinu, kam patří jak spotřební 

elektronika tak právě i osobní automobily, platí čtyřletá doba odepisování. Slováci mohou 

odepisovat rovnoměrně všechny odpisové skupiny, zrychlené odpisy majetku lze však uplatnit 

pouze u 2. a 3. odpisové skupiny. Ve srovnání s ČR je tak slovenská praxe o trochu méně 

flexibilní. Počítače a auta odepisují na Slovensku vždy 4 roky a nikoliv zrychleně.25 

Podle evropských příkladů nelze „správnou“ hranici jednorázového odepisování hmotného 

majetku určit. Není totiž automatické, že by tato hranice byla v každé zemi EU stanovena fixní 

finanční částkou. Na rozdíl od českého či slovenského příkladu se v některých zemích vyskytuje 

doba životnosti zakoupeného majetku (typicky 1 rok např. Lucembursko).  Ve Švédsku je 

požadovaná doba životnosti pro jednorázový odpis majetku nejdelší (3 roky). Zároveň často 

země kombinují obě tyto kritéria (např. opět Lucembursko, které stanovuje hranici buď 1 rok 

životnosti, nebo pořizovací cenu 870 € (v přepočtu 23 490 Kč). Nutno dodat, že samotná částka 

40 000 Kč jakožto hranice pro jednorázový odpis majetku v Česku, už nyní představuje jednu 

 
21 Komora daňových poradců ČR. Komora spolupracuje na změnách v oblasti daňového majetku, 

které podpoří podnikatele v investicích a povedou ke zjednodušení v oblasti daně z příjmů. Kdpcr.cz 

online. 4. 8. 2020. Dostupné z: https://www.kdpcr.cz/informace/komora-spolupracuje-na-zmenach-

v-oblasti-danoveho-majetku-ktere-podpori-podnikatele-v-investicich-a-povedou-ke. 
22 ŤOPEK, Martin. Schillerová i Dlouhý jsou pro rychlejší odpisy. Podnikatelům i firmám to přinese 

výraznou úsporu na daních. Ihned.cz online. 29. 7. 2020. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c7-

66796010-oqmd5-e014ce1bc0fb221?fbclid=IwAR1mjaqJm-h_N55jU7-

vEzSWAu7lixRvm68LNRTlVAZ9f2X0gexhuayxIEw. 
23 Tamtéž. 
24 Firmy jednají s financemi o zkrácení doby daňových odpisů. FiNTAG.cz online. 9. 7. 2020. Dostupné 

z: https://www.fintag.cz/2020/07/09/firmy-jednaji-s-financemi-o-zkraceni-doby-danovych-odpisu/. 
25 Zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov. Zakonypreludi.sk online. Cit. 19. 9. 2020. Dostupný z: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595. 

https://www.kdpcr.cz/informace/komora-spolupracuje-na-zmenach-v-oblasti-danoveho-majetku-ktere-podpori-podnikatele-v-investicich-a-povedou-ke
https://www.kdpcr.cz/informace/komora-spolupracuje-na-zmenach-v-oblasti-danoveho-majetku-ktere-podpori-podnikatele-v-investicich-a-povedou-ke
https://archiv.ihned.cz/c7-66796010-oqmd5-e014ce1bc0fb221?fbclid=IwAR1mjaqJm-h_N55jU7-vEzSWAu7lixRvm68LNRTlVAZ9f2X0gexhuayxIEw
https://archiv.ihned.cz/c7-66796010-oqmd5-e014ce1bc0fb221?fbclid=IwAR1mjaqJm-h_N55jU7-vEzSWAu7lixRvm68LNRTlVAZ9f2X0gexhuayxIEw
https://archiv.ihned.cz/c7-66796010-oqmd5-e014ce1bc0fb221?fbclid=IwAR1mjaqJm-h_N55jU7-vEzSWAu7lixRvm68LNRTlVAZ9f2X0gexhuayxIEw
https://www.fintag.cz/2020/07/09/firmy-jednaji-s-financemi-o-zkraceni-doby-danovych-odpisu/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595
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z nejvyšších hranic v EU. Například v Německu mají stanovenou částku 800 € (21 600 Kč), 

v Řecku 1 200 € (32 400 Kč).26 

Pokud se zabýváme odepisováním firmami často nakupovaného majetku – automobilů 

a počítačů, pro něž v Česku fungovala mimořádně zrychlená metoda v letech 2009–2010 – 

opět zde situaci komplikuje několik věcí. V mnoha evropských zemích neexistuje relativně 

přehledná a jednoduchá tabulka odpisových tříd jako v ČR. Délka odepisování zvláště 

pro vozidla se často pohybuje v určitém rozpětí. Např. ve Španělsku je 25% sazbou dána 

minimální doba odpisu automobilu (4 roky), maximální doba odpisu je stanovena zákonem 

explicitně na 8 let.  

Odpisy aut či počítačů je často výhodnější různě prodlužovat, ne všude však platí možnost 

pozastavení odpisů a tam, kde platí, se opět pravidla vždycky liší stát od státu. Některé země 

zase zavádějí rozdílné normy pro odepisování nízkoemisních a vysokoemisních vozidel 

(např. Řecko nebo Lucembursko). Logika takového opatření bývá taková, že zrychlené odpisy 

(nebo naopak možnost odpisy pozastavit a přesunout do dalších let) jsou umožněny právě 

nízkoemisním vozidlům či jiným ekologickým majetkům.  

Celkově však panuje délka odepisování pro osobní automobily v zemích EU podobná. 

V Dánsku, Finsku, Bulharsku, Portugalsku 4 roky jako na Slovensku. V Nizozemsku, Francii, 

Chorvatsku, Maďarsku, Polsku i na Kypru 5 let jako v Česku. Nejzazší doba 8 let platí 

v Rakousku, Španělsku, Řecku, Irsku. Zde však platí, že některá vozidla lze odepsat 

i standardně za 4 roky. Právě čtyř až pětiroční doba odpisu osobních automobilů je 

nejobvyklejší normou v Evropě. Počítače mohou firmy nejčastěji odepisovat 2–4 roky, 

takže ani zde Česká republika nijak nevybočuje z průměru.  

Existuje několik různých metod odepisování. Jasně nejužívanější formou jsou rovnoměrné 

odpisy, které se uplatňují v každé zemi EU. Nějaká forma alternativního odepisování je 

dostupná ve většině členských států, ne však automaticky zrychlená metoda v „českém stylu“. 

Státy často komplikují svou daňovou legislativu tím, že dovolují tu či onu formu odpisu pouze 

pro některý typ majetku. Další otázkou je vztah mezi daňovými a účetními odpisy – v některých 

zemích se shodují. Toto je však výjimkou a opět platí, že se daňové a účetní odpisy mohou 

shodovat spíš jen pro konkrétní typy majetku. V důsledku pandemie COVID-19 už 1 země 

(Německo) zavedla, resp. obnovila variantu zrychlených odpisů jakožto jeden z léků na krizi.  

Z evropského pohledu má Česká republika legislativu daňového odepisování vyřešenou 

relativně přehledně. Dvě základní metody odpisu platné pro všech 6 odpisových tříd. Jasná, 

fixně stanovená a relativně vysoká finanční hranice mezi několikaročními a jednorázovými 

odpisy. Majetky odpisované v rámci příslušného pevně daného počtu let.  

Shrnutí 

Umožnit českým firmám zrychlit odepisování některých položek a navýšit hranici 

jednorázových odpisů majetku představuje jedno ze zamýšlených opatření současné vlády 

na oživení české ekonomiky. Zjednodušit odpisy v souladu s představami profesních sdružení 

se nabízí jako rozumný krok, který by snadno mohl být prosazen v parlamentu. Obdobná 

reforma o zrychlených odpisech proběhla už v letech 2009–2010, takže se v ČR nejedná o nic 

zcela nového. Odpisy s sebou nepřináší náklady a problémy investičních pobídek 

 
26 Všechny informace o daňových odpisech zemí Evropské unie vycházejí z: Worldwide Tax Summaries 

online. Cit. 20. 9. 2020. Dostupný z: https://taxsummaries.pwc.com/; a dále z: Worldwide-Tax.com 

online. Cit. 20. 9. 2020. Dostupný z: http://www.worldwide-tax.com/. 

https://taxsummaries.pwc.com/
http://www.worldwide-tax.com/
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(zvýhodňování jednoho na úkor druhých). Z druhé strany však účinek té či oné formy daňových 

odpisů nelze přesně kvantifikovat a není možné na odpisy nahlížet jako na „všelék“ 

proti hospodářské recesi. Aby firmy odepisovaly, musí vykázat určitý zisk, a přitom mnoho 

společností bezpochyby za rok 2020 vykáže ztrátu, takže nebudou mít, co odepisovat. Klíčovým 

faktorem je tak v posledku míra zakázek pro české firmy. Ve srovnání se zahraničními zeměmi 

je patrné, že se česká legislativa nijak nevybočuje z odpisovacích „zvyklostí“. Normy jako doba 

odpisu pro automobily či počítače nebo alternativy rovnoměrných a zrychlených odpisů 

se nijak zvláštně neliší od mnoha dalších členských zemí EU. Výhodou českého způsobu 

odpisování je právě její zrychlená metoda dostupná pro všechny odpisové třídy majetku. 

Tento model funguje v méně než polovině států Evropské unie. 
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