
Změny v oblasti hmotného  

a nehmotného majetku 
 

Daňový balíček, který schválila Poslanecká sněmovna (a ještě 

musí schválit Senát a podepsat prezident) obsahuje významné 

změny také v oblasti daňového odpisování hmotného  

a nehmotného majetku. 

 
Nehmotný majetek – zrušení daňového odpisování 
 

Novela ZDP navrhuje zrušit daňové odpisování u nehmotného majetku. Ten by se měl pro daňové 

účely odpisovat stejně jako v účetnictví. To znamená, účetní odpisy nehmotného majetku by byly 

daňově uznatelné. Tuto úpravu bude možné volitelně uplatnit již pro hmotný majetek pořízený od  

1. 1. 2020.  

 
Hmotný majetek – zvýšení limitu pro daňové odpisování na 80 000 Kč 
 

Navrhovaná úprava předpokládá zvýšení limitu, od kterého jsou poplatníci povinni příslušný hmotný 

majetek daňově odpisovat, ze stávajících 40 tisíc Kč na 80 tisíc Kč. Stejná hranice se navrhuje i pro 

technické zhodnocení. V důsledku této úpravy se bude moci větší množství pořizovaných hmotných 

majetků daňově uplatnit do nákladů jednorázově.  

Úpravu by mělo být možné použít na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické 

zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého k obvyklému užívání od  

1. ledna 2020. 

 
Mimořádné odpisy pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině 
 

Navrhuje se zavedení možnosti mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první 

a druhé odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Podmínkou 

použití mimořádných odpisů je, že poplatník je zároveň prvním vlastníkem hmotného majetku.  

Majetek zařazený v první odpisové skupině bude možné odepsat bez přerušení v průběhu 12 měsíců 

(standardně se tento majetek odepisuje 3 roky).  

Majetek, který je zařazen ve druhé odpisové skupině, bude možné odepsat bez přerušení během  

24 měsíců (standardně se tento majetek odpisuje po dobu 5 let). Za prvních 12 měsíců odepisování 

bude po novu možné uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny majetku a za dalších 12 měsíců 

zbytek. Výhodou tak samozřejmě je, že dojde k dřívějšímu snížení základu daně. 

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví také u finančního leasingu a v daném období 

tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze jeden rok nebo dva roky.  

Použití mimořádných daňových odpisů bude pro poplatníky dobrovolné.  

 


