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Pěva Čouková

PO T0–008  
Komponentní odpisování – 
pořízeno z vlastních prostředků

Škola zařadila dne 15. 2. 202x do užívání výrobní linku v dílnách. Součástí linky je technologie, 
kterou je nutné vždy v pravidelném intervalu (každé 2 roky) vyměnit. Pořizovací cena linky byla 
25 000 000 Kč včetně ceny technologie. Předpokládaná doba životnosti stroje je 30 let (30 x 12 = 360 
měsíců). 
Prodejní cena při vyřazení linky (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.
Škola použila metodu komponentního odpisování a zohledňuje při odpisování předpokládanou 
zbytkovou hodnotu. 
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Odpisový plán výrobní linky bez technologie

Rok Počet měsíců odpisování Měsíční účetní odpis v Kč Roční účetní odpis v Kč

202x

202x+1

202x+2

Pokračování

Technologie 
Technologie 1 
Pořízená 202x

Technologie 2 
Pořízená 202x+2

Pořizovací cena komponenty 6 000 000 Kč 7 200 000 Kč
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Odpisový plán technologie

Rok Počet měsíců odpisování Měsíční účetní odpis v Kč Roční účetní odpis v Kč

202x

202x+1

202x+2

202x+2

Text účetní operace Částka v Kč
Účet

MD Dal

Běžné účetní období 202x

Za
čá

te
k 

ro
ku

15. 1. 202x na základě rozpisu rozpočtu obdrženého od zřizovatele 
Předpis pohledávky za zřizovatelem
Příspěvková organizace po obdržení rozpisu rozpočtu od zřizova-
tele je povinna předepsat pohledávku vůči zřizovateli     
Tento předpis v sobě obvykle obsahuje i příspěvek na odpisy. 
Například 
...

5 000 000 34x* 672




