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Milí čtenáři,
doufám, že jste konec minulého roku prožili 

v příjemné atmosféře a načerpali jste novou energii 
do dalšího roku, který je před námi. Mnozí přelom 
roku pravidelně využívají k rekapitulaci a stanovení 
si nových cílů. Patříte mezi ně? Jeden známý citát 
říká: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ Souhlasíte?

Ráda si před sebe kladu výzvy a mám obrovskou 
radost, když se mi je podaří zdolat. Minulý rok 
jsme například zvládli rozjet tvorbu krátkých videí 
na TikToku. Jsme rádi, že vás baví nás sledovat. 
Také se snažíme být vám co nejvíce na blízku, 
a proto jsme otevřeli nové mini pobočky v menších 
městech. V tomto čísle najdete přehled těch, které 
jsou pro vás aktuálně v provozu, a další budou 
přibývat.

Chtěli byste se dozvědět něco ze zákulisí 
IT oddělení UOL? Pokud ano, nenechte si ujít 
rozhovor s Rudou Vallem, naším linuxovým 
administrátorem. Dočtete se mimo jiné, jaké 
výhody má používání otevřeného počítačového 
operačního systému Linux a co vše musí admin 
umět.

Nepřijdete ani o každoroční daňové novinky 
a úryvek z e-booku o majetku.

Přeji vám příjemné čtení a pohodový start do 
nového roku.

Jana Jáčová,  
ředitelka UOL Účetnictví
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Co nového v daních 
a účetnictví

Daňové novinky

■ Minimální mzda činí 16 200 Kč. Od ní 
se odvíjí například školkovné (16 200 Kč), 
nárok na daňový bonus (pro ty, kdo za rok 
vydělají alespoň 97 200 Kč), přivýdělek 
v nezaměstnanosti (max. 8 100 Kč měsíčně) 
nebo zaručená mzda. 
 
■ Pozor na nové částky zvýhodnění. 
Při výpočtu záloh za leden počítejte 
s vyššími slevami na dítě (1 860 Kč na 
2. dítě a 2 320 Kč na 3. a další dítě). Také už 
neplatí měsíční limit daňového bonusu. 
 
■ Průměrná mzda činí 38 911 Kč. Od 
ní se odvíjí například zálohy pro OSVČ. Při 
hlavní činnosti platí minimální zdravotní 
2 627 Kč, sociální 2 841 Kč a dobrovolné 
nemocenské 147 Kč. Paušální daň je 
5 994 Kč. 
 
■ Progresivní daň platí až od 155 644 Kč 
měsíčně. Částka se zvýšila spolu 
s průměrnou mzdou. 
 
■ Nové sazby stravného. Pro tuzemské 
pracovní cesty vychází 99 Kč až 118 Kč 
(cesty do 12 hodin), 151 Kč až 182 Kč 
(do 18 hodin) a 237 Kč až 283 Kč (nad 
18 hodin). 
 
■ Zahraniční stravné na 1 den činí 
50 eur pro Itálii a Francii, 45 eur pro 
Německo a Rakousko, 40 eur pro Polsko, 
35 eur pro Slovensko. 
 
■ Vyšší sleva na poplatníka. Od ledna 
platí částka 30 840 Kč. 
 
■ Upravte hodnotu stravenky. 
Daňově nejvýhodnější je 150,18 Kč, při 
stravenkovém paušálu 82,60 Kč na den. 
 
■ Nová sleva na dani za zastavené 
exekuce. Platí od ledna 2022. Výše 
slevy odpovídá výši náhrady, kterou 
oprávněnému přizná exekutor při zastavení 
exekuce. 
 
■ Aktuální sazba náhrady za 
používání osobního auta je 4,70 Kč 
na km. U jednostopých vozidel a tříkolek 
1,30 Kč. 
 
■ Antivirus B předčasně skončil 
s koncem roku. Antivirus A zůstává pro 
případ, že zaměstnanec musí do karantény. 
 

■ Do práce s covidem. Ministr Válek 
připravil tzv. pracovní karanténu pro 
zaměstnance ze zdravotnictví a sociálních 
služeb. Funguje od 17. ledna. 
 
■ 5 testů zdarma. Očkovaní a lidé, kteří 
prodělali covid, mají nově nárok na více 
testů měsíčně. Neočkovaní získají test 
zdarma při příznacích na základě žádanky 
od lékaře. 
 
■ Vlastníte remízek? Podejte přiznání 
k dani z nemovitých věcí. V roce 2022 
neplatí pro majitele remízků, hájů, větrolamů 
a mezí osvobození. 
 
■ Více volna pro tatínky. Od 1. ledna 
2022 platí 14denní otcovská. Nárok má 
tatínek, který si platí nemocenské. 
 
■ Ošetřovné, izolačka a kompenzační 
bonus 2022 už platí. Ve Sbírce zákonů 
byly vyhlášeny k 23. prosinci minulého roku. 
 
■ Širší nárok na ošetřovné. Nárok 
máte i tehdy, když dítě musí do karantény. 
Při uzavření školy vám ošetřovné náleží 
za celou dobu. Krizové ošetření je 
minimálně 400 Kč denně, z 60 % denního 
vyměřovacího základu stouplo na 80 %. 
 
■ Nárok na krizové ošetřovné 
dokládáte jen čestným prohlášením.  
To je součást žádosti https://bit.ly/3ucDQjL 
Nové podmínky platí zpětně od 1. listopadu. 
 
■ Izolačka činí 370 Kč denně při 
karanténě. Nárok máte, pokud jste se 
do karantény dostali od 30. listopadu 
2021 do 28. února 2022. Ale pozor. 
Platí pro karanténu, která trvala 
v době účinnosti zákona – tedy až od 
23. prosince 2021. 
Izolačku vyplácí zaměstnavatel. 
Částku si odečte od platby pojistného. 
 
■ Kompenzační bonus 2022 běží. 
Vyplácí se za období 22. listopadu až 
31. ledna 2022. Ne každý má ale nárok na 
celých 1 000 Kč na den. Limitem je rozdíl 
mezi průměrnými příjmy před opatřeními 
a po nich. 
 
■ Klasické ošetřovné v roce 2022. 
Nárok má i člen rodiny, který s ošetřovaným 
nebydlí v jedné domácnosti. 
 

■ Volnější pravidla pro dlouhodobé 
ošetřovné. Podmínka hospitalizace se 
zkrátila ze 7 dnů na 4 dny a u nevyléčitelně 
nemocných se ruší úplně. 
 
■ Znovu můžete žádat o COVID 
– 2021. Nárok máte při poklesu tržeb 
o 30 %. Získáte 300 Kč na zaměstnance 
a den nebo 500 Kč při poklesu nad 50 %. 
 
■ Ministerstvo PO vyhlásilo COVID 
Nepokryté náhrady. Nárok máte, 
pokud vám oproti roku 2019 poklesly 
tržby o 30 %. Dotace nahradí 40 až 90 % 
nepokrytých nákladů (podle poklesu tržeb). 
 
■ Nové podmínky pro DPH ve 
zvláštním režimu pro cestovní službu. 
Jde například o povinnost zdanit zálohu 
na cestovní služby. Podrobnosti popisuje 
informace finanční správy  
https://bit.ly/3Anj8Pg

■ Vyšší spotřební daň na tabákové 
výrobky. V roce 2022 stoupla o 5 %. 
 
■ Účetní závěrku za rok 2021 podáte 
poprvé přes správce daně. Novinka platí 
už delší dobu, ale můžete ji využít až za 
období končící nejdříve 31. prosince 2021. 
 
■ Kontrolujete zákazníkům očkování? 
Nově musíte využívat aplikaci čTečka.  
Platí od 3. ledna. 
 
■ Firmy povinně testují 2krát týdně. 
Platí pro zaměstnance i pro OSVČ. Nemusí 
se testovat ti, kdo se při práci nesetkávají 
s dalšími lidmi nebo nevykonávají práci na 
pracovišti. 
 
■ Karanténa jen 5 dní. Běží od prvního 
pozitivního testu. Platí i pro ty, kdo měli 
pozitivní samotest v práci. Po pozitivním 
antigenním testu může karanténu zkrátit 
negativní PCR. 
 
■ Dostanete 60 Kč na test. Žádejte 
přes online aplikaci https://www.samotesty-
covid.cz. Používejte registrované testy. 
https://bit.ly/3KymcNh

■ Rozšíření 15% DPH 
u zdravotnických prostředků. Nově 
platí i na úpravy zdravotnických prostředků 
(nejen opravy) a na příslušenství ke 
zdravotnickým prostředkům.

Aktuální novoroční vydání otevíráme již tradičně  
přehledem novinek z daňového a účetního resortu.
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Co je u nás nového

Až za hranice 
nekonečna…
Čemu se věnujete, to roste do košatosti a přináší 
velké a sladké plody. To už dávno v UOL víme,  
a proto děláme svou práci s radostí a díky novým 
impulzům se posouváme dál. Posuďte sami.

Nové posily aneb nepřestáváme růst

Michal 
Adámek
účetní pro 
segment Start, 
Ústí nad Orlicí
Pro Michala bylo 
vždy velkým snem 
pracovat jako účetní 
a mezi námi si ho 
konečně splnil. 
Jeho vášní je fitko, 
zdravý životní styl 
a hlavně kryptoměny. 
Ve volném čase rád 
čte, vaří, poslouchá 
hudbu a hraje na 
počítači.

Radim Krpelík
účetní pro segment Start, Ostrava
Radim nedávno ukončil vysokou školu, obor 
účetnictví a daně, a naplno se začal věnovat 
tomuto rozmanitému odvětví. Mezi jeho záliby 
kromě zákona o účetnictví patří hlavně sport, 
a to fotbal. Ke hře se už příliš nedostane, 
ale vždy si najde čas na trénování starších 
žáků, aby jim předal své nabyté zkušenosti ze 
střílení branek. Kromě toho rád tráví volný čas 
cestováním se snoubenkou a procházkami 
s čtyřnohým kamarádem.

Jana Reindlová
účetní pro segment Start a Active, Plzeň
Janu baví učit se novým věcem, a tak svá 
studia kombinovala s prací ve finanční účtárně. 
Je zvyklá neustále pracovat. Inženýrský titul 
z oboru finance a účetnictví na ZČU získala 
při plnění mateřských povinností. Čtyři děti, 
manžel a dva psi jí pomohli získat skvělý time 
management, organizační schopnosti, kreativní 
i pragmatická řešení a hlavně díky nim zvládá 
pracovat ve stresu i pod tlakem. Největší relax 
se pro ni stala jóga a práce v UOL.

Nikola Vodičková
účetní pro segment Start, UOL Sangu SAPA
Nikola toužila po 
změně v životě, 
a tak si udělala 
kurz přes portál 
Účto. A vyšlo 
to! Teď je 
v UOL a je za 
to moc ráda. 
Práce ji hodně 
baví a těší se 
na postupné 
zdokonalování. 
Ve volném čase ráda posedí s kamarádkami 
a taky chodí na procházky se psem. Nikola se řadí 
spíš k workoholikům, nebaví ji sedět doma a nic 
nedělat.

Denisa Křížová
účetní pro segment Start, Jihlava
Denisa miluje psí sporty a hlavně se psy ve 
volném čase trénuje a závodí v agility. Při 
cestování ráda poznává nová místa, nebo dá 
přednost kavárně a kvalitní četbě.

Eva 
Michalcová
účetní pro 
segment Active, 
Brno
Eva je maminkou 
tříleté holčičky. Když 
má volněji, ráda si 
zasportuje. Vyznává 
zdravý životní styl, 
ale nepohrdne 
kvalitním dobrým 
jídlem a suchým 
proseccem. Poslední 
rok se zajímá o kryptoměny, a to nejen 
z účetního hlediska (holding, mining, trading).
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Naše vánoční besídka 
se opravdu vydařila
Užili jsme si večírek plný zábavy! 
Nechyběly ani vynikající pochutiny.  
A na vše dohlížel náš psí miláček Fredy.

Upekli  
jsme dortt 
Naší knihy „Neplaťte 
daně zbytečně“ se 
prodalo už téměř 
2 000 kusů. Na její počest 
jsme upekli dort.

Knihu můžete objednat 
tady: shop.uol.cz
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Co je u nás nového

ebook.uol.cz/ 
danova_kontrola.pdf

ebook.uol.cz/.new/ 
ebook_pro_rodice.pdf

ebook.uol.cz/.new/ 
cestovni_nahrady.pdf

Jste v obraze?
Nepřestáváme vydávat e-booky

Už jsme zase o kousek blíž
Expanze mini poboček pokračuje.  

Otevíráme pro vás nové v Přerově, Domažlicích,  
České Lípě, Litvínově a Jablonci nad Nisou.

Nenechte si utéct 
záznamy z webinářů:

 Paušální daň 2022 – 
komu se vyplatí:  
youtu.be/nw1rC1KsDYU

 Shrnutí daňových novinek 
roku 2021: 
youtu.be/7sFdqOcDJgc

 Daně, dávky a slevy 
pro rodiče – průvodce 
mateřstvím: 
youtu.be/r9sxntTx110

 Pronájem nemovitosti 
v daních a účetnictví: 
youtu.be/TIFDSEs3ZfE

 Nedaňové náklady pro 
podnikatele: 
youtu.be/V-J8ZpQIyIM

Pokud nechcete přijít 
o užitečné novinky z daní 
a účetnictví, sledujte  
náš YouTube kanál:  
www.youtube.com/c/UolCz/
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Když chcete prodat, 
nemluvte, ale poslouchejte

 ■ Marto, v UOL pracuješ jako 
obchodnice. Co všechno tvoje 
práce obnáší?

Nejsem jenom obchodnice, ale pracuji 
i v klientském servisu. Jako obchodník 
mám na starosti celou Moravu.

 ■ Jak dlouho už v UOL jsi?
Od loňského března. Už od mala 

jsem chtěla na obchodku, ale nesměla 
jsem. Šla jsem na gympl a na vysokou, 
ale vždycky mě to táhlo k účetnictví. 
Pracovala jsem v nakladatelství, které 
vydává účetní knížky, a často jsem jezdila 
kolem billboardu UOL. Pak jsem viděla 
na internetu nabídku práce v klientském 
servisu, no a už to bylo.

 ■ Jaké byly tvoje začátky 
s obchodem?

Vždycky říkám, že obchodníkem je 
každý. I v běžném životě musíš pořád 
prodávat. S obchodem jsem začínala v jiné 
firmě, ale strhnul mě až v UOL. Jsem 
v první linii a líbí se mi to.

 ■ Co tě nejvíce baví na práci 
obchodníka?

Asi ten adrenalin. Když zvedám telefon, 
nikdy nevím, kdo bude na druhé straně, jakou 
bude mít náladu a co bude chtít.

 ■ A co je naopak nejtěžší?
Pořád mě trápí, že nedokážu zodpovědět 

úplně každou otázku. Přece jen nejsem účetní 
a neznám všechny detaily. Snažím se ale dělat 
maximum.

 ■ Jaké vlastnosti musí podle tebe mít 
úspěšný obchodník?

Člověk musí umět dobře odhadnout lidi. Je 
potřeba zjistit, co zákazník potřebuje a jaká má 
očekávání. Někdy ho stačí nechat mluvit a on to 
řekne sám. Víc poslouchám, než mluvím. Pokud 
prodáváš věc, které věříš, druhá strana to cítí. Mám 
ráda UOL, protože dává zákazníkům obrovskou 
úlevu. Prodává se to samo. Zákazníkům stačí říct, 
co všechno budou mít zajištěné, a je to.

 ■ Jak náročné je prodávat zrovna 
účetnictví?

Účetnictví má tu výhodu, že ho všichni 
ze zákona nutně potřebují. Někteří mají ale 
představu, že účetnictví se nemění, je pořád 
stejné a mělo by být i levné. Je potřeba jim na 
příkladech ukázat, kolik vlastně s námi ušetří 
času i peněz. Pak to klapne.

 ■ Jak se připravuješ na obchodní 
schůzky? Máš nějaký rituál?

Když jedu na schůzku, tak sedám do MINI 
Coopera a jsem velmi spokojená, to auto nabíjí 
samo o sobě.

 ■ Jak se vyrovnáváš s případným 
odmítnutím nebo neúspěchem?

Beru to jako běžnou součást práce. Naštěstí 
je takových odmítnutí jen velmi málo. Spíš 

mě mrzelo, když jsem někdy musela klienty 
odmítnout já.

 ■ Máš nějaký fígl, který ti při práci 
v obchodu pomáhá?

Mám dobrou náladu. To pomůže vždycky. 
Na začátku hovoru máte pár sekund, abyste 
odhadli, v jakém rozpoložení jste člověka 
zastihli, a věděli, jak se k němu přiblížit. To se 
mi naštěstí docela daří. Věřím své intuici.

 ■ Vzpomeneš si na nějaký zajímavý 
zážitek se zákazníkem?

Mluvila jsem s paní, která si zrovna barvila 
vlasy, tak nemohla držet telefon a musela do 
něj křičet. Nejvíc mě potěší, když klient do 
formuláře vyplní, že komunikace se mnou 
byla fajn.

 ■ Dokáže tě klient něčím naštvat?
Když lže. Klient mi vyprávěl, že jeho 

bývalá účetní nic nedělala. Pak jsme zjistili, 
že jí neplatil.

 ■ Jsi pověrčivá?
Trochu ano, jela jsem na schůzku do 

Olomouce a přes cestu mi přeběhla černá kočka. 
Trochu jsem přibrzdila a jela pomalu dál. Za 
další 2 kilometry zpoza horizontu vyjížděl 
v mém pruhu kamion, předjížděl traktor, brzdila 
jsem na max a přežila. Bylo to o fous.

 ■ Co tě dokáže opravdu naštvat?
Někdy si zanadávám, ale vždycky jdu 

problém hned řešit. V práci jsem spokojená. 
Nevidím důvod, proč nosit do práce špatnou 
náladu. To by nebylo fér vůči kolegům.

 ■ Nosíš si práci domů?
Pořád. Jsem workoholik. Kdybych mohla, 

tak pracuji nonstop. Nemám ráda nedodělanou 
práci, žere mě to. Na klientském centru je to 
nekonečná práce. Často doma přemýšlím, co je 
potřeba druhý den zařídit.

 ■ Co děláš ve volném čase? Jak 
nejraději relaxuješ?

Odpočívám v práci, která mě spíše nabíjí, 
než psychicky vyčerpává. Máme s manželem 
motorku, tak jezdíme na projížďky. Taky ráda 
plavu a chodím na jógu. Nejlíp si odpočinu 
s rodinou. ■

Obchodnice Marta Motanová tak dlouho jezdila kolem našeho billboardu, 
až se k nám do party přidala a splnila si svůj dětský sen.  

Je v první linii a užívá si adrenalin plnými doušky.

Rozhovor

Mám ráda UOL, 
protože dává 
zákazníkům 

obrovskou úlevu. 
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Majetek 
v účetnictví
Připravili jsme pro vás e-book s přehledným 
souhrnem informací o zdanění a oceňování 
majetku v účetnictví. Přijměte tedy pozvánku 
k tomuto obsáhlému tématu. Věříme, že najdete 
odpovědi na všechno, co potřebujete vědět.

Dlouhodobý hmotný majetek
Podle předpisů o účetnictví se za dlouhodobý 
hmotný majetek považují:

• bez ohledu na výši ocenění a dobu 
použitelnosti pozemky, stavby a byty a také 
právo stavby;

• hmotné movité věci s dobou použitelnosti 
delší než jeden rok a v hodnotě, kterou si 
určí účetní jednotka (ÚJ);

• aktiva jako pěstitelské celky trvalých porostů, 
zvířata, ložiska nerostů, umělecká díla apod.

A dále také oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku, kterým se rozumí rozdíl mezi 
oceněním obchodního závodu nabytého za 
úplatu, vkladem nebo při přeměně společnosti 
a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek 
majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, 
vkládající, zanikající nebo rozdělované 
odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Účetní předpisy za nehmotný majetek považují:

• nehmotné výsledky vývoje, software;
• ocenitelná práva;
• goodwill;

s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od 
výše ocenění určené účetní jednotkou a dále

• povolenky na emise;
• preferenční limity.

Aby mohl být majetek zařazen jako 
nehmotné výsledky vývoje či software, musí 
být buď pořízen od jiných osob, nebo vytvořen 
vlastní činností pro účely obchodování s ním. 
To má vliv na skutečnost, zda bude toto aktivum 

zařazeno do účetnictví jako nehmotný majetek, 
nebo bude účtováno do (časově rozlišených) 
nákladů.

Ocenitelnými právy se rozumí know-how, 
licence, předměty průmyslových práv jako 
patenty apod.

Goodwillem se rozumí rozdíl mezi 
oceněním obchodního závodu nabytého za 
úplatu, vkladem nebo při přeměně společnosti 
a souhrnem jeho individuálně přeceněných 
složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Preferenční limity představují například 
limity na produkci mléka apod.

Dlouhodobý finanční majetek
Do finančního majetku spadají cenné papíry 

a podíly, které představují účasti na obchodních 
společnostech, dluhopisy, směnky a cenné 
papíry, u kterých záměr ÚJ při pořízení není 
znám.

Finanční majetek dále představují drahé kovy 
a kameny a předměty z nich vyrobené.

Oceňování majetku
Důležité je správné ocenění majetku. Z něj 

se vychází při stanovení účetních i daňových 
odpisů, a proto má vliv i na základ daně 
z příjmů. Majetek se oceňuje pořizovací cenou. 
Pokud je vytvořen vlastní činností, oceňuje se 
vlastními náklady. V případě majetku nabytého 
například darem, vkladem apod. se majetek 
ocení reprodukční pořizovací cenou, tj. ve 
většině případů obvyklou cenou.

Pokud je na pořízení majetku obdržena 
dotace, snižuje se hodnota majetku o její výši.

Limit pro ocenění dlouhodobého majetku 
pro účely účetnictví si (na rozdíl od ocenění 
majetku pro účely daně z příjmů, kde je 
dán zákonem) určuje účetní jednotka sama. 
V praxi se většinou používá hodnota stanovená 
zákonem o daních z příjmů. Ta je od roku 2020 
pro dlouhodobý hmotný majetek 80 000 Kč. 
K určení hranice pro ocenění nehmotného 
majetku se ZDP od roku 2020 odkazuje na 
předpisy o účetnictví. Viz dále.

Co tvoří součást vstupní ceny 
dlouhodobého majetku

Účetní předpisy stanovují, které náklady se do 
hodnoty majetku zahrnují a které ne.

Do vstupní ceny se mimo jiné zahrnují
• poradenské služby, správní poplatky, 

předprojektové práce, rešerše;
• průzkumné, geologické práce;
• licence, patenty (při pořizování majetku, ne 

pro budoucí provoz);
• náklady na přeložky, omezení vlastnických 

práv, zbourání stávajících staveb;
• zkoušky před uvedením do provozu;
• úroky z úvěrů (do zařazení majetku do 

používání), pokud se tak podnikatel 
rozhodne.

Do vstupní ceny se mimo jiné nezahrnují
• opravy a údržba;



• kurzové rozdíly;
• smluvní sankce;
• náklady na školení personálu;
• náklady vzniklé po uvedení do provozu 

a další.

Odpisování
Odpisovaný dlouhodobý majetek se do 

nákladů neuplatní najednou, ale prostřednictvím 
odpisů. Neodpisují se mimo jiné pozemky 
a finanční majetek. Dobu účetního odpisování 
si (na rozdíl od daňových odpisů hmotného 
majetku, které jsou dány zákonem) účetní 
jednotka stanovuje sama podle předpokládaného 
využití majetku.

Majetek  
v dani z příjmů
 
Hmotný majetek

Zákon o daních z příjmů (ZDP) definuje 
hmotný majetek podobně jako účetní předpisy. 
Na rozdíl od nich však stanoví hranici, nad 
kterou se majetek musí pro účely daně z příjmů 
zařadit jako hmotný majetek, a jeho hodnotu není 
možné do daňových nákladů uplatnit přímo, ale 
prostřednictvím daňových odpisů. Od roku 2020 
byla zvýšena ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.

ZDP považuje za jiný majetek i technické 
zhodnocení, pokud jeho hodnota překročí za 
zdaňovací období 80 000 Kč.

Více k technickému zhodnocení v samostatné 
kapitole.

Odpisování
Dle ZDP může majetek odpisovat 

odpisovatel. Tím je primárně vlastník majetku.
ZDP, na rozdíl od účetních předpisů, kde si 

odpisový plán účetní jednotka stanoví dle svého 
uvážení, pro odpisování hmotného majetku 
určuje doby odpisování pro jednotlivé typy 
majetku. Existuje celkem 6 odpisových skupin, 
u kterých je doba odpisování od 3 do 50 let.

Příklady majetků v jednotlivých odpisových 
skupinách (OS)

• 1. OS – počítače, kancelářské přístroje, 
kamery, zemědělské stroje

• 2. OS – automobily, motocykly, letadla, 
čluny, stavby ze dřeva, stroje

• 3. OS – různé konstrukce, kotle, 
klimatizace, skleníky, motory, turbíny, 
jeřáby, lodě, vrtulníky

• 4. OS – budovy ze dřeva a plastů, elektrárny, 
zásobníky, komíny, železniční svršky, vedení

• 5. OS – budovy, stavby, byty
• 6. OS – administrativní budovy, budovy 

hotelů, obchodních domů, společenské 
a náboženské budovy, muzea

Daňové odpisy je možné přerušit a následně 
pokračovat v odpisování, jako by přerušeny 
nebyly. Tj. celou hodnotu odpisů bude možné 
uplatnit v budoucnu.

9

Dvě účetní jednotky si pořídí stejnou 
Toyotu Corollu. První ji používá na delší 
cesty do Německa, druhá jako sdílené 
vozidlo v Praze. První podnikatel má ze 
zkušenosti zjištěno, že mu auto vydrží 
v dobrém stavu 5 let, i když za tu dobu 
najede 150 000 km. Druhý podnikatel ví, 
že musí auto vyměnit za 2 roky, i když má 
najeto 40 000 km. První podnikatel si na-
staví dobu odpisování pro účely účetních 
odpisů na 5 let, druhý na 2 roky.

Příklad:

TIP! Přerušení daňových odpisů 
lze zvážit třeba v případě, 

kdy bude v daném období vykázána 
ztráta. Zatímco daňovou ztrátu lze 
uplatnit v 5 následujících obdobích 
a pak propadne, u přerušení daňových 
odpisů žádná taková lhůta není 
a podnikatel o odpisy nepřijde.
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Jiné způsoby odpisování
Dále ZDP umožňuje speciální 

způsoby odpisování, jako je časové 
odpisování v případě lomů nebo 
pískoven (stanovené jako podíl vstupní 
ceny a počtu let funkce dané lokality), 
nebo odpis na základě stanoveného 
počtu vyrobených kusů třeba u forem, 
zápustek apod.

Mimořádné odpisy
U majetku zařazeného do 

1. a 2. odpisové skupiny a pořízeného 
do konce roku 2021 je možné se 
rozhodnout pro uplatnění mimořádných 
odpisů. Odpisovatel musí být jeho 
prvním vlastníkem. Doba odpisování je 
v tom případě 12 měsíců u 1. odpisové 
skupiny a 24 měsíců u 2. odpisové 
skupiny. Mimořádné odpisy nelze 
přerušit.

Účetní vs. daňové odpisy
Z výše uvedeného vyplývá, že 

podnikatel může mít odlišně nastavené 
účetní a daňové odpisy. S velikostí 
účetní jednotky se tento předpoklad 
blíží jistotě. U menších účetních 
jednotek se často používají účetní 
odpisy stejné jako odpisy daňové. 
U větších účetních jednotek, které 
mají povinnost auditu, by tento postup 
u auditora pravděpodobně neprošel. 
Účetnictví musí reálně odrážet 
ekonomickou situaci podnikatele 
a s tím souvisí i reálné nastavení 
účetních odpisů.

Případný rozdíl mezi účetními 
a daňovými odpisy se vyčíslí v přiznání 
k dani z příjmů právnických osob. 
Obdobně se v něm vyjádří i případný 
rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou, který může 
vzniknout z výše uvedených důvodů při 
vyřazení majetku například při prodeji.

Nehmotný majetek
Od zdaňovacího období roku 2020 

byl institut nehmotného majetku 
v zákoně o daních z příjmů zrušen 
a ZDP odkazuje na účetní předpisy. Tj. 
daňovými odpisy nehmotného majetku 
budou odpisy uplatněné v účetnictví.

Druhy odpisování
ZDP dává možnost výběru rovnoměrných a zrychlených odpisů. U rovnoměrných odpisů je 

v prvním roce určena nižší sazba a pak v následujících letech vyšší a stejná každý rok. Naproti 
tomu vývoj zrychlených odpisů představuje v čase křivku, kdy v prvních letech je odpis nižší, pak 
roste a pak opět klesá.

Vezměme si Toyotu Corollu uvedenou v předchozím příkladu. Její pořizovací cena činí 
500 000 Kč včetně DPH. Pokud je podnikatel plátcem, DPH z pořizovací ceny si odpočítá 
formou nároku na odpočet a odpisy bude uplatňovat z ceny bez DPH.

Příklady:

TIP! Využití zrychlených odpisů nemusí být výhodné v případě, kdy je na 
majetku v průběhu odpisování provedeno technické zhodnocení. To 

může významně prodloužit dobu odpisování. Proto je dobré zvážit volbu způsobu 
daňového odpisování například u nemovitostí.

TIP! Doporučujeme nastavit 
účetní odpisy podle reality, 

správci daně budou nepochybně 
správnost jejich nastavení zkoumat.

Rok
Rok 
odepisování

Základna 
pro výpočet 
odpisů

Sazba/ 
Koeficient Odpis

Zůstatková 
cena

2021 1 500 000 5 100 000 400 000

2022 2 400 000 5 160 000 240 000

2023 3 240 000 4 120 000 120 000

2024 4 120 000 3   80 000   40 000

2025 5   40 000 2   40 000            0

Rok
Rok 
odepisování

Základna 
pro výpočet 
odpisů

Sazba/ 
Koeficient Odpis

Zůstatková 
cena

2021 1 500 000 11,00 %   55 000 445 000

2022 2 500 000 22,25 % 111 250 333 750

2023 3 500 000 22,25 % 111 250 222 500

2024 4 500 000 22,25 % 111 250 111 250

2025 5 500 000 22,25 % 111 250            0

Rovnoměrný odpis

Zrychlený odpis
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Rozhovor

Štve mě, když 
někdo říká,  
že něco nejde

 ■ Rudo, v UOL pracuješ 
v IT oddělení jako správce 
systému Linux. Co všechno 
máš na starosti?

Na starosti mám veškeré 
technické vybavení. Od serverů 
přes vybavení na pobočkách až 
po natáčení webinářů. Hodně 
času mi také zabere technická 
podpora zaměstnanců. Starám 
se o kompletní infrastrukturu 
a navrhuji nová řešení.

 ■ Jak dlouho už jsi v UOL?
No, už je to šest let.
 ■ Jaké byly tvoje začátky 

v IT? Zajímal ses vždycky 
o počítače?

Při studiu na střední škole 
jsem dělal programátora v Mladé 
frontě. Po škole jsem viděl inzerát, 
že v UOL hledají linuxového 
administrátora. K účetnictví 
mám blízko, protože moje máma 
je účetní, tak jsem si řekl, že to 
zkusím.

 ■ Co máš na své práci 
nejraději?

Přejezdy mezi pobočkami na 
motorce. Teď vážně, líbí se mi, že 
je tato práce různorodá a vyžaduje 
kreativní myšlení, prostě to není 
nuda. IT jde neustále dopředu, a tak 
se pořád něco děje. Mám zde super 
kolegy, takže se do práce těším.

 ■ A co je naopak nejtěžší?
Komunikace s lidmi. Většinou 

na dotaz odpovídám přes chat, 

ale občas musím bohužel použít 
i telefon.

 ■ Co všechno musí umět 
takový linuxový admin?

Musí mít dobrou znalost sítí 
a umět s příkazovou řádkou 
v Linuxu. Velké plus je znalost 
nějakého skriptovacího jazyka.

 ■ V UOL běžíme kompletně 
na Linuxu. Jaké to má 
výhody?

Všechno je naprosto jednoduché. 
Dám příklad. Dostaneme faktury 
jako fotky, stačí označit jednotlivé 
obrázky tak, jak jdou za sebou, 
kliknout na ně pravým tlačítkem 
a hned máš hotové PDF. Spousta 
věcí se dá naprosto skvěle 
zautomatizovat a škálovat. Ze dne 
na den můžeme mít o 100 počítačů 
víc a nemusíme řešit žádné 

licence. Úroveň bezpečnosti je 
vyšší. Všechno si můžeš snadno 
přizpůsobit, když se vyskytne 
nečekaný problém, vyřešíš ho. Asi 
bych mohl pokračovat ještě dlouho.

 ■ Co tě dokáže naštvat?
Přijdu na pobočku a zeptám 

se, zda všechno běží tak, jak má. 
Účetní mi řekne, že nějaká věc už 
nefunguje půl roku, že je to marný. 
Ptám se jí, zda to nahlásila. Řekne 
mi: „Ne, proč?“ Během pár minut 
je vše opravené.

Pak mě ještě štve, když někdo 
říká, že něco nejde. Všechno jde, 
když se chce.

 ■ Používáš Linux i na 
osobním počítači?

Ano. Mám dokonce i linuxový 
telefon PinePhone.

 ■ Nosíš si práci domů nebo 
umíš hned vypnout?

Snažím se mít práci a osobní 
život oddělené. Když je ale potřeba 
vyřešit něco akutního, připojím se 
kdykoli.

 ■ Jak zvládáš současnou 
koronavirovou situaci?

Nejvíc mi vadil zákaz 
mezi okresy, to už mi fakt 
přišlo moc. Pak mi chyběly 
restaurace. Rád se jedu projet 
a po cestě se zastavím na 
dobré jídlo. Jinak jsem to 
zvládal v pohodě, celou dobu 
jsem chodil do práce.

 ■ Jak nejraději relaxuješ ve 
volném čase?

Nejlépe vypnu hlavu na 
motorce. Jezdím většinou jen 
kolem komína, kratší trasy. 
Jednou nebo dvakrát za rok 
vyrazím někam na pár dní. 
Rád se v motorkách i hrabu 
a opravuji je.

 ■ Kam se chystáš na 
dovolenou?

Letos asi zůstanu v Česku. 
Konkrétní plán ještě nemám, ale 
určitě bych se chtěl podívat na 
přečerpávací elektrárnu Dlouhé 
stráně. ■

Linux je strážnou věží a síťovým pohonem 
celé UOL mašiny. Ruda Vallo, linuxový 
administrátor, který na vše dohlíží a umí se 
vypořádat s jakýmkoli problémem, je ajťák 
každým coulem. Linux je totiž jeho svět!

Líbí se mi, že 
je tato práce 
různorodá 
a vyžaduje 

kreativní myšlení, 
prostě to není 

nuda.
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