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Maturitní otázka č. 20. 

 

20/ Oceňování v účetnictví. Oceňování v účetnictví dle zákona o účetnictví, tvorba ceny při jednotlivých druzích pořízení, 

oceňování oběžného a dlouhodobého majetku. Výpočet ceny při pořízení majetku z dovozu. 

 

Oceňování v účetnictví vychází z §24 zákona o účetnictví, který stanoví, jakým způsobem jsou účetní jednotky povinny 

oceňovat majetek a závazky. 

 

Účetní jednotky oceňují majetek a závazky: 

 k okamžiku uskutečnění účetního případu, 

 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. 

 

Cenou majetku se vyjadřuje jeho hodnota v penězích. V účetnictví se používají tyto druhy cen: 

Pořizovací cena 

 je tvořena cenou majetku a ostatními náklady, spojenými s pořízením majetku. Těmito náklady mohou být 

náklady na přepravu, pojistné, clo, montáž, uvedení do provozu, nakládka, vykládka, atd. 

 

Příklad: 

Podnik nakoupil výrobní linku ze zahraničí. Do účetnictví tento majetek zařadíme v této ceně: 

o cena výrobní linky v Kč 521 000,-- 

o clo    6 000,-- 

o přeprava   12 800,-- 

o pojistné    600,-- 

o montáž a uvedení provozu 25 000,-- 

Pořizovací cena celkem:  565 400,-- 

 

Cena pořízení: 

 je to cena majetku bez vedlejších nákladů, tzn. taková cena, která je uvedena na faktuře.  

Příklad: v předchozím příkladě by byla cena pořízení částka 521 000,-- 

 

Reprodukční pořizovací cena 

 cena, kterou by měl majetek v době, kdy se o něm účtuje, 

 cenu není možné stanovit, proto ji musí stanovit soudní znalec, 

 používá se např. k ocenění majetku, který byl pořízen dříve a teprve nyní se o něm účtuje, u majetku získaného 

darem nebo převodem z osobního vlastnictví. 

 

Vlastní náklady 

 cena je tvořena celkovými náklady, tedy přímými i nepřímými náklady, vynaloženými na vytvoření majetku, 

 takovými náklady jsou např. spotřeba materiálu, mzdy zaměstnanců, spotřeba energie, odpisy majetku, režijní 

náklady, atd. 

 používá se u majetku vytvořeného vlastní činností. 

 

Jmenovitá hodnota 

 je to cena uvedená přímo na majetku 

 používá se např. u peněz. Např. jmenovitá hodnota stokoruny je 100 Kč 

 

Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

a) pořizovací cenou: touto cenou se pořizuje majetek při pořízení koupí. Pořizovací cena = cena pořízení + náklady 

spojené s pořízením majetku.  

Nákladem spojeným s pořízením majetku je např.: doprava (i vnitropodniková), montáž, clo, náklady spojené s uvedením 

předmětu do užívání, atd.  

 PC dld majetku se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. 

 PC dld majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení. 

b) vlastními náklady: DHM a DNM pořízený vlastní činností (nesmí zahrnovat zisk a u fyzické osoby ani hodnotu 

vlastní práce).  

c) reprodukční pořizovací cena: použije se u majetku pořízeného darem, přebytek zjištěný při inventarizaci, tam kde 

není možné cenu zjistit jiným způsobem – cenu stanoví soudní znalec z oboru. 
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Oceňování zásob: 

A) oceňování zásob při jejich pořízení 

 pořizovací cenou – u nakupovaných zásob. Cena obsahuje cenu pořízení (cena fakturovaná) + vedlejší náklady 

spojené s pořízením (např. přepravné, provize, pojistné, při dovozu clo) 

 ve vlastních nákladech – u zásob vytvořených vlastní činností 

 reprodukční pořizovací cenou – na základě odborného odhadu, např. u darovaných zásob, nebo při převodu 

zásob z osobního vlastnictví.  

B) oceňování zásob při jejich výdeji do spotřeby 

 metoda průměrných cen: cena se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen (proměnlivý – 

počítá se při každém výdeji, periodický – počítá se za určité období, které nesmí být delší než 1 měsíc). Výpočet 

= stav v Kč/stav v ks. 

 metoda FIFO: úbytky se oceňují cenou „nejstarší“ zásoby.  

C) oceňování zásob při prodeji 

 prodej zboží se oceňuje v prodejních cenách, ty se skládají z pořizovací ceny + obchodní marže + DPH. 

 

Oceňování ostatních složek majetku a závazků: 

 dlouhodobého finančního majetku: pořizovací cenou, 

 peněžní prostředky a ceniny: jmenovitou hodnotou, 

 pohledávky a závazky: jmenovitou hodnotou, 

 nedokončená výroba, polotovary, vlastní výrobky, zvířata: vlastními náklady. 

 

Příklad: výpočet ceny při pořízení majetku z dovozu: 

- použijeme příklad uvedený výše a budeme počítat s tím, že naše účetní jednotka je plátcem DPH 

 

Podnik nakoupil výrobní linku ze zahraničí. Do účetnictví tento majetek zařadíme v této ceně: 

o cena výrobní linky v Kč 521 000,-- 

o clo        6 000,-- 

o DHP 21 %   110 670,-- (521 000 + 6 000, a z toho 21 %, je to tzv. samovyměření DPH). DPH 

nevstupuje do pořizovací ceny majetku 

o přeprava     12 800,-- 

o pojistné            600,-- 

o montáž a uvedení provozu    25 000,-- 

Pořizovací cena celkem:  565 400,-- 

 


