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než� doba� životnosti� jednotlivých� výměníků,� jejichž� doba�
životnosti�je�dále�závislá�i�na�druhu�skladovaného�či�zpraco-
vávaného materiálu. 

Společnost� používá� běžné� odepisování� a� k� datu� výměny�
jednotlivých výměníků vykazuje veškeré náklady jako 
opravy. Tyto náklady jsou z hlediska ostatních nákladů 
společnosti významné a jsou nerovnoměrně rozděleny po 
dobu�životnosti�technologického�celku.�V�případě�metody�
komponentního�odepisování�by�byl�každý�výměník�odepi-
sován�samostatně�a�docházelo�by�k�průběžnému�vyřazování�
a�zařazování�nových�výměníků,�aniž�by�to�mělo�významný�
vliv na hospodářský výsledek. V rámci hospodářského 
výsledku by se projevila pouze eventuální zůstatková cena. 
Ta� by� se� však�měla� blížit� nule,� s� výjimkou�mimořádných�
situací,�kdy�by�skutečná�životnost�byla�nižší�než�plánovaná.

Shrnutí 

Z�výše�uvedeného�je�jednoznačné,�že�volba�účetní�metody�
komponentního odepisování u vybraných druhů majetků 
pomůže�zreálnit� zůstatkové�hodnoty�majetku�vykazované�
v�účetní�závěrce�a�zajistí� rovnoměrnější� rozložení�nákladů�
v� průběhu� životnosti� těchto� majetků.� Společnost� může�
těchto cílů dosáhnout i jinými způsoby, jako je tvorba 
opravných�položek�k�majetku�nebo�rezerv�na�opravy.�

Hlavním důvodem pro malé rozšíření této metody zůstává 
stejně� jako�v�minulých� letech�nekompatibilita� s�daňovými�
předpisy. 

Vaše kontaktní osoba:

Ing. Radka Hašplová 
auditorka / Associate Partner
Tel.: +420 236 163 309
E-mail: radka.hasplova@roedl.cz

>  Ocenění Český Goodwill 2015: právě 
probíhají nominace

Jana Švédová, Rödl & Partner Praha

Kanceláři�Rödl�&�Partner�se�dostala�příležitost�podílet�se�na�
přípravě pravidel projektu Český Goodwill – ocenění pro 
podnikatele�a�společnosti,�kterých�si�lidé�váží.�

Ocenění� letos� již� třetím� rokem� pořádá� česká� poradenská�
společnost HPCG, nad transparentním průběhem projektu 
dohlíží�certifikační�autorita�TÜV�SÜD�Czech.�

Máte-li i Vy obchodního partnera či podnikatelský vzor, 
kterých�si�vážíte�pro�jejich�odpovědný�přístup�k�podnikání,�
osobnostní kvality či etické jednání vůči nejširšímu okolí 
jejich�firmy,�můžete�jim�veřejně�vyjádřit�Vaše�uznání�nomi-
nací na ocenění Český Goodwill 2015. 

Nominovat lze do 30. června 2015. Nominační formulář 
a pravidla projektu naleznete na www.cesky-goodwill.cz 

>  Akce / Připravujeme pro vás:
 červen–říjen 2015

Jana Švédová, Rödl & Partner Praha

Červen

34× Česko = Kazachstán. Kazachstán = Vaše šance v Asii
15. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší:  Serikzhan Alikhanov, Korlan Alikhanova, Petr 

Novotný, Ivo Mareš

Co nového v korporátní Compliance 2015
17. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší:  Pavel Koukal, Pavel Rak

Září

Jednatel s.r.o. – povinnosti a odpovědnost z právního, 
daňového�a�auditorského�pohledu
23. září 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší:  Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, 

Petr Tomeš, Alena Spilková
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