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Daňové odpisy - §26 a násl., §30 až §33 ZDP
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2023)

Odpisy hmotného majetku - Doba odpisování - §30

Odpisová
skupina

Příklad

Doba
odpisování

1

jízdní kola, kancelářské stroje, počítače a periferní zařízení, zemědělské
stroje

3 roky

2

nákladní automobily, většina pracovních strojů, letadla a kosmické lodě

5 let

3

lodě, lokomotivy, kolejový vozový park, trezory, pancéřové skříně

10 let

4

budovy: ze dřeva a plastů, výrobní pro energetiku, administrativní; sila

20 let

5

dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, plochy letišť, mosty

30 let

6

budovy hotelů, obchodních domů, muzea a knihovny

50 let

IS

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin - viz Příloha č. 1 k ZDP
Mimořádné odpisy - viz §30a ZDP s účinností od 1.1.2023

Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - §30b

EP

(1) Hmotný majetek v klasiﬁkaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále
v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze
slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní
ceny nebo zvýšené vstupní ceny.
(2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má
povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny
podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze
uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
(3) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavce 1 zvyšuje jeho
vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny
snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické
zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v
odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu - §30c

(1) Pokud dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu u poplatníka, slučuje se nově nabývaný
spoluvlastnický podíl s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu
odpisování dosavadního hmotného majetku ze změněné vstupní ceny.
(2) Pokud dochází ke zvýšení spoluvlastnického podílu způsoby uvedenými v §30 odst. 10, lze
odpisy uplatnit jen do výše součtu zůstatkových cen. Do úhrnu zůstatkových cen se přitom
nezahrnuje zůstatková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování.
(3) Pokud nelze určit, který spoluvlastnický podíl je dosavadní, způsob odpisování si zvolí
poplatník jako při pořízení nového majetku.
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Nemovitá kulturní památka - §30d

(1) Nemovitá věc, která byla kulturní památkou podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních
památkách, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1987, nebyla k 31. prosinci 1987 zapsaná do
státního seznamu kulturních památek a nebyla prohlášena za kulturní památku podle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely daní z příjmů
považuje za nemovitou kulturní památku, a to i ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která
se podává daňové přiznání, započatých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, jeli taková nemovitá věc nabyta ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, započatých od 1. ledna 2022 jiným způsobem než způsobem podle §30 odst. 10.
(2) Poplatník může v prvním zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, započatých od 1. ledna 2022 rozhodnout, že nemovitá věc podle odstavce 1 věty první
není od tohoto období pro účely daní z příjmů považována za nemovitou kulturní památku; v
takovém případě se
a) v daném období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

IS

1. zvýší o úhrn odpisů, které byly uplatněny jím nebo poplatníkem, od kterého byla
nemovitá věc nabyta některým ze způsobů podle §30 odst. 10, jako výdaj ve
zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání,
předcházejících danému období, a
2. sníží o úhrn odpisů, které by v obdobích podle bodu 1 mohly být uplatněny, kdyby
věc nebyla považována za nemovitou kulturní památku,

EP

b) od daného období pro účely daní z příjmů zachází s takovou nemovitou věcí, jako by od
1. ledna 1988 nebyla nemovitou kulturní památkou, a
c) pro účely určení zůstatkové ceny se za celkovou výši odpisů stanovených podle §26 a
§30 až 32 ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání,
předcházejících danému období považuje úhrn odpisů, o které byl podle písmene a)
bodu 2 snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
(3) Pokud poplatník postupoval ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, započatých před 1. lednem 2022 tak, jako by nemovitá věc podle odstavce 1 věty první
nebyla nemovitou kulturní památkou, odstavec 1 věta první se nepoužije; v takovém případě
poplatník nesmí uplatnit jako výdaj odpisy tak, aby v úhrnné výši přesahovaly vstupní cenu nebo
zvýšenou vstupní cenu.
Odpisové sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku (§31)

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)
Odpisová skupina

v prvním roce
odpisování

v dalších letech
odpisování

pro zvýšenou vstupní
cenu

1
2

20

40

33,3

11

22,25

20

3

5,5

10,5

10

4

2,15

5,15

5,0

5

1,4

3,4

3,4

6

1,02

2,02

2

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %
2
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Odpisová skupina

v prvním roce
odpisování

v dalších letech
odpisování

pro zvýšenou vstupní
cenu

1
2

40

30

33,3

31

17,25

20

3

24,4

8,4

10

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %
Odpisová skupina

v prvním roce
odpisování

v dalších letech
odpisování

pro zvýšenou vstupní
cenu

1

35

32,5

33,3

2

26

18,5

20

3

19

9

10

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %
v prvním roce
odpisování

v dalších letech
odpisování

pro zvýšenou vstupní
cenu

1

30

35

33,3

2

21

19,75

20

3

15,4

9,4

10

IS

Odpisová skupina

Odpisové koeﬁcienty při zrychleném odpisování hmotného majetku - §32

Koeficient pro zrychlené odpisování
Odpisová skupina

v dalších letech
odpisování

pro zvýšenou
zůstatkovou cenu

3

4

3

2

5

6

5

3

10

11

10

4

20

21

20

5

30

31

30

6

50

51

50

EP

1

v prvním roce
odpisování

Další ustanovení ZDP, týkající se odpisování

Pacht obchodního závodu §32b
Nepeněžité vklady ze zahraničí §32c §32d §33
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