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Anotace/ nebo metodický list: Prezentace je určena pro žáky

2.ročníku oboru podnikání a slouží k výkladu a procvičování dané látky.

Žáci se seznámí s výukovým materiálem na téma majetek a jeho

oceňování.



Oceňování 

majetku
Druhy cen, odpisování



Cena pořízení

= cena, za kterou majetek 

nakoupíme od dodavatele



Pořizovací cena 

= cena pořízení + dodatečné 

pořizovací výdaje

- doprava, provize, clo, cena 

projektu na výstavbu, 

poplatky úřadům, instalace, 

aj.



Reprodukční pořizovací 

cena

= odhadní cena

- používá se při nabytí 

majetku například darem



Ocenění ve vlastních 

nákladech

= používá se u DM pořízeného 
vlastní činností

- postavení garáže pro firemní 
vozy

- oplocení pozemku, ..

= součet přímých a nepřímých 
nákladů, které souvisí s tvorbou 
majetku



Odpisování majetku

majetek se postupně 

opotřebovává

používáním postupně předává 

svou hodnotu do vyráběných 

produktů



opotřebení je dvojí:

1) fyzické – používáním nebo vlivem 

klimatu

2) morální – působení času = 

zastarání



Odpisy DHM

 dlouhodobý hmotný majetek je 
rozdělen do 6 skupin:

1. doba odepisování je minimálně 3 
roky počítače, kopírky, faxy, 
telefonní ústředny, ..



2. doba odpis. je min. 5 let

automobily, televize, ..

3. doba odpis. je min. 10. let

stavební stroje, klimatizace, ..

4. doba o. je min. 20 let

oplocení inženýrských staveb, 

dřevěné budovy (stánky)..



5. doba odpisování je 30 let

inženýrské stavby – mosty, silnice, 

výrobní stavby, ..

6. doba odpisování je 50 let

budovy škol, hotelů, obchodní budovy, 

kancelářské budovy, ..



Výpočet odpisů

a) rovnoměrné odpisování

O = pořizovací cena * roční odpisová sazba/100



Odpisová

skupina

Sazba pro 

1.rok

Sazba pro další 

roky

Sazba pro 

zvýšenou PC

1 20 40 33,3

2 11 22,25 20

3 5,5 10,5 10

4 2,15 5,15 5

5 1,4 3,4 3,4

6 1,02 2,02 2



b) zrychlené odpisování

O¹ = pořizovací cena / koeficient 1.roku

Další roky = 2 * zůstatková cena/ k-n



Odpisová

skupina

Koeficient pro 

1.rok

Koeficient  

pro další roky

koeficient pro 

zvýšenou PC

1 3 4 3

2 5 6 5

3 10 11 10

4 20 21 20

5 30 31 30

6 50 51 50



Příklad na výpočet odpisů:

Podnik vlastní osobní automobil v 

pořizovací ceně Kč 350 000. Jaké 

budou rovnoměrné a zrychlené 

odpisy?
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