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 � dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do 
splatnosti; dluhovým cenným papírem se rozumí cenný papír úvěrové povahy, např. 
dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, u nějž je úrokový výnos stanoven 
rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem, a směnka,

 � ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není 
znám záměr účetní jednotky,

 � drahé kovy a kameny, případně předměty z nich, pokud nejsou vykazovány 
v položce dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby.

3.1 Oceňování dlouhodobého majetku

Jednotlivé složky dlouhodobého majetku se oceňují takto:
a) hmotný majetek s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

a nehmotný majetek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní čin-
ností pořizovacími cenami,

b) hmotný majetek a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady,
c) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami,
d) příchovky zvířat vlastními náklady,
e) majetek v případech bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou,

přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a ná-
klady s jeho pořízením související, reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou 
by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, a vlastními náklady přímé 
a nepřímé náklady, které se vztahují k pořízení dlouhodobého majetku vlastní 
činností. 

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodno-
cení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných 
do ocenění majetku.

U určitých typů majetku je též možno použít ocenění reálnou hodnotou. Touto 
hodnotou se oceňují především:
a) cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů poří-

zených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cen-
ných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstat-
ným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou,

b) deriváty,
c) finanční umístění s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emiten-

tem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž 
hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agentu-
rami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší,

d) pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování,
e) povinnosti vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku oce-

nění je nezískala zpět,
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f) část majetku zajištěná deriváty,
přičemž jako reálná hodnota se použije tržní hodnota (ta, která je vyhlášena 

na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulované-
mu trhu), hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a tech-
nik, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota 
k dispozici, ev. ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů.

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení jsou i vedlejší pořizovací náklady, mezi které zahrnujeme především:

 � přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské 
služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a ote-
vření akreditivu, expertizy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

 � úroky z úvěru,
 � odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 

a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
 � průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, od-

stranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká 
díla tvořící součást stavby,

 � licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku,
 � vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby (zůstat-

kové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří sou-
část nákladů na novou výstavbu),

 � náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy,
 � zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (vzniknou-li při 

zkouškách použitelné výkony, jsou výnosy z těchto výkonů součástí provozních 
výnosů a náklady na ně součástí provozních nákladů),

 � zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku 
a dekonzervační práce v případě pokračování,

 � právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu.
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 

zhodnocení nejsou především:
 � opravy a údržba dlouhodobého majetku, 
 � náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu,
 � kursové rozdíly,
 � smluvní pokuty a úroky z prodlení, 
 � nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
 � náklady na zaškolení pracovníků,
 � náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
 � náklady na biologickou rekultivaci,
 � náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po 

uvedení majetku do užívání.
Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Údržbou se rozumí 
soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám.
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3.2 Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením se rozumějí zásahy do majetku uvedeného do užívání, 
které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozší-
ření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Náklady vynaloženými na technické 
zhodnocení je souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého 
majetku za účetní období. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a odpiso-
vaného dlouhodobého hmotného majetku se pak o technické zhodnocení navyšuje. 

O technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých poros-
tů, dospělých zvířat a jejich skupin a dlouhodobého hmotného neodpisovaného majetku.

3.3 Účtování při pořizování dlouhodobého majetku

Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se uskutečňuje zejména:
 � koupí, 
 � vytvořením vlastní činností, 
 � nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, 
 � bezúplatným převodem (darováním), 
 � vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, 
 � převodem podle právních předpisů,
 � převodem z osobního užívání do podnikání.

Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na stranu má dáti účtu účtové skupiny 
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, nebo pokud při pořízení 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevzni-
kají náklady související s jeho pořízením, tak přímo na stranu má dáti účtů účtových 
skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 02 – Dlouhodobý hmotný majetek od-
pisovaný se souvztažným zápisem na stranu dal účtů těchto účtových skupin:

 � v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu – skupina 08 – Oprávky 
k dlouhodobému hmotnému majetku,

 � v případě pořízení za hotové – skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně,
 � v případě pořízení na obchodní úvěr – skupina 32 – Závazky (krátkodobé), nebo 

skupina 47 – Dlouhodobé závazky,
 � v případě vkladu za upsaný základní kapitál – skupina 35 – Pohledávky za spo-

lečníky, za účastníky sdružení a za členy družstva,
 � v případě úroků z úvěrů do doby uvedení majetku do užívání – skupina 37 – Jiné 

pohledávky a závazky,
 � v případě převodu majetku z osobního užívání do podnikání – skupina 49 – In-

dividuální podnikatel,
 � v případě vytvoření majetku vlastní činností – skupina 58 – Změna stavu zásob 

vlastní činnosti a aktivace.
Uvedení majetku do užívání, pokud je majetek účtován přes účty účtové skupiny 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, se účtuje na stranu 
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má dáti příslušného účtu účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, nebo 03 – Dlouhodobý hmotný ma-
jetek neodpisovaný se souvztažným zápisem na stranu dal příslušného účtu účtové 
skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

V případě použití dotace poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku se bude účtovat na stranu má dáti účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní 
a dotací se souvztažným zápisem na stranu dal účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných 
do pořízení majetku se účtuje do ostatních finančních výnosů. Příjem poskytnuté 
dotace se účtuje na stranu dal účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací 
souvztažně s účtem účtové skupiny 22 – Účty v bankách.

Schéma 10 Účtování při pořizování dlouhodobého hmotného majetku

Pokud je účetní jednotka plátcem DPH, pak tato daň není součástí pořizovací 
ceny, ale účtuje se při nákupu na stranu má dáti účtu 343-Daň z přidané hodnoty.
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Příklad 2 Účtování dlouhodobého hmotného majetku

Text Částka (Kč)
Předkontace

MD D

FAP: za strojní zařízení:
a) zdanitelné plnění      308 000 042

b) DPH 21 %       64 680 343

c) celkem      372 680 321

VPD: přeprava zařízení přepravní firmě:
a) zdanitelné plnění       4 800 042

b) DPH 21 %       1 008 343

c) celkem       5 808 211

FAP: za montáž strojního zařízení:
a) zdanitelné plnění       1 940 042

b) DPH 21 %         407,40 343

c) celkem        2 347,40 321

VÚD: zápis o zařazení strojního zařízení do užívání      314 740 022 042

VBÚ: úhrada dodavatelských faktur za strojní zařízení 
a montáž

     375 027,40 321 221

Schéma 11 Účtování při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku


