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Pěva ČoukováÚčetnictví – vyřešené příklady – obce, dobrovolné svazky obcí

USC T0–012  
Komponentní odpisování – 
pořízeno z vlastních prostředků

Obec zařadila dne 15. 2. 202x do užívání čističku odpadních vod (ČOV). Součástí čističky je technologie, 
kterou je nutné vždy v pravidelném intervalu (každé 2 roky) vyměnit. Pořizovací cena čističky 
odpadních vod byla 25 000 000 Kč včetně ceny technologie. Předpokládaná doba životnosti ČOV je 
30 let (30 x 12 = 360 měsíců). 
Prodejní cena při vyřazení čističky odpadních vod (získaný materiál) byla odhadnuta na 5 000 000  Kč 
(bez technologie), náklady na vyřazení jsou odhadnuty na 4 000 000 Kč.
Z celkové ceny 25 000 000 Kč byla pořizovací cena technologie 6 000 000 Kč. Očekávaná prodejní cena 
při vyřazení technologie je nula. Předpokládaná doba životnosti technologie je 2 roky. 
V roce 202x+2 (k 16. 2.) byla pořízena k výměně nová technologie v pořizovací ceně 7 200 000 Kč. 
Předpokládaná doba životnosti technologie je opět 2 roky.
Obec použila metodu komponentního odpisování a zohledňuje při odpisování předpokládanou 
zbytkovou hodnotu. Obec má plný nárok na odpočet DPH.
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Odpisový plán ČOV bez technologie
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Odpisový plán technologie
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