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1. vyu1. vyuččovacovacíí hodinahodina

ll Dlouhodobý majetek podniku (DM)Dlouhodobý majetek podniku (DM)

SlouSloužžíí podniku dpodniku dééle nele nežž jeden rokjeden rok
NeopotNeopotřřebovebováávváá se najednou, ale postupnse najednou, ale postupněě
Jeho hodnota odpovJeho hodnota odpovíídajdajííccíí mmíířře opote opotřřebenebeníí je postupnje postupněě ppřřenenášášena ve formena ve forměě
odpisodpisůů do ndo náákladkladůů podnikupodniku
Cena dlouhodobCena dlouhodobéého hmotnho hmotnéého majetku je vho majetku je věěttšíší nenežž 40.000,40.000,---- KKčč
Cena dlouhodobCena dlouhodobéého nehmotnho nehmotnéého majetku je vho majetku je věěttšíší nenežž 60.000,60.000,---- KKčč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek? Drobný hmotný dlouhodobý majetek? 
-- doba poudoba použžitelnosti delitelnosti delšíší nenežž jeden rokjeden rok
-- cena mencena menšíší nenežž 40.000 K40.000 Kčč



ČČlenleněěnníí DMDM

I.    Dlouhodobý hmotný majetekI.    Dlouhodobý hmotný majetek –– vývýšše ceny a doba poue ceny a doba použžitelnosti?itelnosti?
-- movitý     movitý     -- dopldoplňň ppřřííkladyklady

napnapřř. po. poččíítatačč, auto, stroj, auto, stroj……
-- nemovitý nemovitý -- dopldoplňň ppřřííkladyklady

napnapřř. pozemky, výrobn. pozemky, výrobníí haly, kancelhaly, kanceláářřskskéé prostoryprostory……

II.  Dlouhodobý nehmotný majetekII.  Dlouhodobý nehmotný majetek –– vývýšše ceny a doba poue ceny a doba použžitelnosti?itelnosti?
napnapřř. patenty, licence, projekty, software, firemn. patenty, licence, projekty, software, firemníí znaznaččka,ka,
nehmotnnehmotnéé výsledky výzkumu a vývojevýsledky výzkumu a vývoje……

III. Dlouhodobý finanIII. Dlouhodobý finanččnníí majetekmajetek
-- investice v peninvestice v peněžěžnníí podobpodoběě, kter, kteréé vedou k dalvedou k dalšíšímu zhodnocenmu zhodnoceníí ((úúroky,roky,

dividendy...), napdividendy...), napřř. dlouhodob. dlouhodobéé cenncennéé pappapííryry



OdepisovOdepisováánníí DMDM

OpotOpotřřebenebeníí DMDM
-- fyzickfyzickéé –– jeho ujeho užžíívváánníím vznikm vznikáá napnapřř. . úúnava materinava materiáálulu
-- mormoráálnlníí –– vlivem vvlivem věědeckodecko--technicktechnickéého rozvoje zastarho rozvoje zastaráávváá

Odpisy DMOdpisy DM

-- úúččetnetníí -- upraveny zupraveny záákonem o konem o úúččetnictvetnictvíí
-- firma si sama zvolfirma si sama zvolíí metodu výpometodu výpoččtutu

-- dadaňňovovéé -- upraveny zupraveny záákonem o dani z pkonem o dani z přřííjmujmu
-- jsou dajsou daňňovým novým nááklademkladem

Metody výpoMetody výpoččtu:tu:
-- rovnomrovnoměěrnrnéé odepisovodepisováánníí
-- zrychlenzrychlenéé odepisovodepisováánníí



2. 2. vyuvyuččovacovacíí hodinahodina

ll ZpZpůůsoby posoby pořříízenzeníí a ocea oceňňovováánníí DMDM

Dodavatelským zpDodavatelským způůsobemsobem –– nnáákupem DM od dodavatelekupem DM od dodavatele

Cena poCena pořříízenzeníí + dal+ dalšíší nnááklady souvisejklady souvisejííccíí s pos pořříízenzeníím =m = popořřizovacizovacíí cenacena
Cena poCena pořříízenzeníí?       ?       
= cena n= cena náákupukupu
DalDalšíší nnááklady?klady?
= n= nááklady na dopravu, instalaci, montklady na dopravu, instalaci, montáážž……

VlastnVlastníí ččinnostinnostíí –– výrobouvýrobou
Cena se rovnCena se rovnáá vlastnvlastníím nm náákladkladůůmm vynalovynaložžených na poených na pořříízenzeníí DM.DM.

BezBezúúplatným nabytplatným nabytíím m –– darovdarováánníímm
OcenOceněěnníí::
Cenou, kterCenou, kteráá je zje záákladem pro výpokladem pro výpoččet danet daněě darovacdarovacíí..



ZpZpůůsoby posoby pořříízenzeníí a ocea oceňňovováánníí DM DM -- pokrapokraččovováánníí

Vklad do podnikVklad do podnikáánníí
-- ppřřevod z osobnevod z osobníího majetku podnikateleho majetku podnikatele
ocenoceněěnníí::
ReprodukReprodukččnníí popořřizovacizovacíí cenoucenou
-- je stanovena odhadcem k datu, kdy se o DM je stanovena odhadcem k datu, kdy se o DM úúččtujetuje
poupoužžititíí::
-- neexistuje doklad o hodnotneexistuje doklad o hodnotěě majetkumajetku
-- majetek je starmajetek je staršíší nenežž 5 let      5 let      

FinanFinanččnníí leasingleasing

Novým zjiNovým zjiššttěěnníím m –– napnapřř. po inventarizaci. po inventarizaci
OcenOceněěnníí::
ReprodukReprodukččnníí popořřizovacizovacíí cenacena
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