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Anotace: Prezentace je zaměřená na charakteristiku dlouhodobého 
majetku, jeho způsobu ocenění a pořízení. Obsahuje způsoby 
oceňování DM a pořízení DHM a DNM. Žáci si vyzkouší způsoby 
ocenění na příkladu. 



Dlouhodobý majetek 

Charakteristika, způsob ocenění a 
pořízení 



Dlouhodobý majetek 

DHM – Dlouhodobý hmotný majetek 

• Majetek jehož VC (vstupní cena)  je vyšší než Kč 
40 000,-- a doba použitelnosti delší než 1 rok 

• U pozemků a budov platí, že patří do DHM bez 
ohledu na výši VC 

• Odpisovaný DHM = opotřebovává se 

• Neodpisovaný = pozemky, umělecká díla 

• dokladem pro zařazení majetku do užívání je 
Protokol o zařazení (Zápis o převzetí) 



Dlouhodobý majetek 

DNM = dlouhodobý nehmotný majetek 

• Doba použitelnosti je vyšší než 1 rok a VC 
zákon určuje vyšší než Kč 60 000,-- 

DFM = dlouhodobý finanční majetek 

• Cenné papíry s dobou držení nebo splatnosti 
nad 1 rok 



Dlouhodobý majetek 

011 – Zřizovací výdaje 

• Výdaje vynaložené pro založení společnosti 
např. cestovné, mzdy, nájemné, notářské 
poplatky !nepatří sem  pořízení DHM nebo 
zásob! 



Oceňování DM 

1. Pořizovací cena 

= cena pořízení + vedlejší náklady spojené s 
pořízením (doprava, clo, pojištění, montáž, 
projekty, náklady na úpravu terénu 

• Nepatří sem výdaje spojené se zaškolením 
pracovníků pro obsluhu DM nebo výdaje na 
zásoby k DM (např. potraviny v mrazicím 
boxu) 



Oceňování DM 

2) Vlastními náklady 

• Při pořízení vlastní činností 

• Souhrn materiálových, mzdových a režijních 
nákladů 

3) Reprodukční pořizovací cena 

• Použijeme při bezúplatném nabytí 

• Cena získaná pomocí odhadu soudním 
znalcem, dotazem v obchodě… 



Pořízení DHM a DNM 

a) Dodavatelským způsobem 

b) Vytvořením vlastní činnosti 

c) Bezúplatným nabytím (dar) 

d) Vkladem od jiné osoby 

e) Přeřazením z osobního užívání do podnikání 
(u individuálního podnikatele) 



Určete způsob ocenění DM 

1. Pan Novák vložil do obchodní společnosti 
osobní automobil Kč 80 000,-- 

2. Účetní jednotka si nechala od stavební firmy 
postavit budovu 

3. Účetní jednotka vyrobila ve vlastní režii stroj 

4. Nákup CP 

5. účetní jednotka zjistila stroj jako 
inventarizační přebytek 



Řešení 

1. Reprodukční cena 

2. Pořizovací cena 

3. Ocenění ve vlastních nákladech 

4. Pořizovací cena 

5. Reprodukční cena 



Literatura 

KRÁLOVÁ, I. Účetnictví pro střední a vyšší odborné 

školy v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha : Fortuna, 

2008, ISBN 978-80-7373-036-9 

 


