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ČÚS 708 
Odpisování dlouhodobého majetku 
– obce a PO

8.1  Účetní zásada – jedna ze zásad, co patří  
a co nepatří zaúčtovat do účetního období

Účetní jednotky jsou povinny při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnovat jen zisky, které byly 
dosaženy a brát v úvahu všechna rizika, která je možné předpokládat, všechny možné ztráty, které 
jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (§ 25 odst. 3 ZÚ).
Nástrojem k zabezpečení úkolu, který je stanovený všem účetním jednotkám, jsou (§ 26 odst. 3 ZÚ):
1. odpisy
2. opravné položky 
3. rezervy
Odpisy jsou tedy jedním z nástrojů věrného obrazu účetnictví a správnost stanovení odpisů je zcela 
v kompetenci účetní jednotky.

8.2 Odpisování
8.2.1 Odpisovatel – ten, kdo odpisuje
O odpisech účtují a odpisují ty vybrané účetní jednotky, které majetek používají, čímž je vyjádřena 
přednost ekonomické podstaty nad podstatou právní. 

8.2.2 Kdo stanovuje konkrétní postup odpisování?
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví v rámci 
zmocnění uvedeného v § 37b ZÚ, je určena pro všechny vybrané účetní jednotky (§ 3 odst. 1 ZÚ)  
s výjimkou zdravotních pojišťoven.
Řídí se jimi tedy
- územní samosprávné celky, 
- dobrovolné svazky obcí, 
- regionální rady soudržnosti, 
- příspěvkové organizace, 
- státní fondy podle rozpočtových pravidel a 
- organizační složky státu. 
(§ 2 vyhl. č. 410/2009 Sb.)

Na základě výše uvedeného zmocnění stanovuje postupy odpisování vyhláška  č.  410/2009  Sb.,  
a to podle § 1 vyhl. č. 410/2009 Sb. písm. g).

8.2.3 Běžné způsoby účetního odpisování
 ● účetní jednotky – vlastník majetku i v případech poskytnutí majetku do nájmu, výpůjčky nebo 

finančního leasingu (pronájmu)
 ● účetní jednotky, které hospodaří s majetkem státu – majetek s právem hospodaření: 

 - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – majetek ČR, ke kterému mají 
právo hospodaření

 ● účetní jednotky, které mají svěřený majetek územních samosprávných celků 
 - příspěvková organizace zřízená ÚSC, které byl majetek svěřen

 ● účetní jednotky, které pozbyly vlastnické právo v případech smlouvy  o  výpůjčce,  po  dobu 
zajištění závazků převodem práva (zajišťovací převod práva)

 ● účetní jednotky, které nabyly vlastnické právo na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci
 ● účetní jednotky, které jsou určeny, jakož i v dalších případech stanovených zvláštními právními 

předpisy nebo prováděcími právními předpisy 
(§ 28 odst. 1 ZÚ)
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