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OceĖování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou
Valuation of long-term tangible property at real value
Martin Pernica, Helena Hanušová
Abstract
Purpose The purpose of the article is to discuss the valuation of assets at real value. The authors
characterize the benefits of valuing assets at real value and explain the procedure for deriving the coefficient of the real price of tangible movable assets.
Scientific aim Main aim of this article is to define the specifics of the valuation of assets in the Czech
financial accounting and to specify the positive and negative of the valuation of assets on a historical
cost principle.
Methods Contribution use general scientific methods, especially analysis, synthesis, comparison,
induction and deduction. Essential sources of information were professional publications and selected
educational texts at the end of this contribution.
Findings Real value nesting take no risks burden „fast changes” depending on concrete situation in
the marketplace; is sturdy against influence legislative state provisions and isn't loaded by localities
changes in which happens evaluation of property. The same property will be through the real value
represent the potential economic benefits for a company in a specific sector regardless in which state
will the company conduct business or to set up a business and establish new branches. Valuation of
fixed assets in accounting is a very complex thing. Need accurate information about the real value of
asset, which as one of all of these options reflects its economic benefits for businesses; it is radical for
all companies regardless of their size.
Conclusions Valuation of assets at real value creates a presumption for correct decisions about costly
investments, helping companies adequately manage their costs and creates conditions for substantial
savings. Firms using the valuation of tangible assets at real value have become an essential precondition for success.
Keywords: Financial accountancy, historical price, market price, real value, usual price, valuation.
JEL Classification: M21
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Úvod
SvČtová ekonomika se na konci první
dekády jedenadvacátého století potýká se závažnou hospodáĜskou krizí, která svým rozmČrem výraznČ pĜesáhla hospodáĜskou krizi ze
tĜicátých let dvacátého století. NejþastČji bývají
za hlavní viníky oznaþovány exekutivy státĤ,
které podcenily oblast regulace a kontroly finanþních trhĤ. DobĜe provádČnou regulaci a
kontrolu nad finanþními trhy podmiĖuje úþetní
legislativa, která umožĖuje vést úþetnictví tak,
aby organizacím poskytovalo relevantní informace pro jejich Ĝízení. Nedílnou souþástí takových informací jsou i informace o aktuální hodnotČ majetku organizace.
1 Cíl práce
ýlánek je orientován na oceĖování majetku reálnou hodnotou. Jeho cílem je vymezit
specifika oceĖování majetku v þeském finanþním úþetnictví a blíže specifikovat klady a zápory zpĤsobu oceĖování majetku založeném na
principu historické ceny. AutoĜi charakterizují
pĜínos oceĖování majetku reálnou hodnotou a
vysvČtlují postup odvození koeficientu reálné
ceny u dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného.
2 Materiál a metody
PĜíspČvek využívá obecné vČdní metody, a to pĜedevším analýzu, syntézu, komparaci,
indukci a dedukci. Pro stanovení koeficientu
reálné ceny byla použita empirická metoda –
dotazníkové šetĜení. Výsledky prezentované v
þlánku jsou výstupem z výzkumu provedeného
v rámci zpracování doktorské disertaþní práce.
3 Klíþový problém finanþního úþetnictví
Klíþovým problémem, se kterým se potýkají úþetní jednotky, dále ÚJ, je oceĖování
dlouhodobého hmotného majetku. OceĖování
se opírá o zákon þ. 563/1991 Sb. o úþetnictví ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜestože bývá tato
právní norma þasto novelizována, znaþná þást
odborníkĤ zastává názor, že není schopná zabezpeþit funkce, které by mČlo úþetnictví poskytovat svým uživatelĤm.
V þeském povinnČ vedeném finanþním
úþetnictví, dále FÚ, je oceĖování majetku založeno na principu historické ceny. To je cena, za
kterou byl majetek poĜízen v dobČ, kdy se o
nČm poprvé úþtuje. Takto stanovená cena není
relevantní informací o aktuální hodnotČ majetku. PĜíkladem mĤže být dlouhodobý hmotný

majetek, dále DHM, který je úþetnČ odpisován
dle zákona þ. 586/1992 Sb. o dani z pĜíjmĤ v
rámci nČkteré odpisové skupiny, do které je
zaĜazen. Po uplynutí doby odepisování je v
rámci FÚ - ÚJ jeho úþetní hodnota nulová. Majetek však ve skuteþnosti urþitou hodnotu má.
Na rozdíl od FÚ tuto hodnotu mĤže zachycovat
vnitropodnikové úþetnictví, dále VPÚ, v pĜípadČ, že jej ÚJ vede a tento majetek stále využívá.
V úþetnictví, pĜedevším v úþetnictví finanþním, se evidování oceĖování i úþtování Ĝídí
zákonem o úþetnictví. Firmy v ýR mohou
uplatnit úþtování, které je buć v souladu se
zákonem o úþetnictví, nebo používají úþtování
podle platných IFRS nebo mohou používat
úþtování dle US GAAP atp., což opČt znamená
vzájemnou neporovnatelnost oceĖování stejného druhu majetku. Rozdíl v pojetí oceĖování
majetku podle zákona þ.563/1991 Sb. o úþetnictví a IFRS vystihuje: „Czech GAAP je založena
na principu historické ceny, zatímco IFRS více
preferují princip fair value“ (Beranová, 2008).
PĜi krizovém Ĝízení je ovšem tĜeba, aby podnik
znal hodnotu svého majetku, která by byla co
nejblíže ekonomické realitČ. Zákon þ.563/1991
Sb. o úþetnictví k problematice oceĖování dlouhodobého hmotného majetku, který vstupuje do
finanþního úþetnictví úþetní jednotky uvádí: „Z
jednotlivých složek majetku a závazkĤ se oceĖují: hmotný majetek kromČ zásob, s výjimkou
hmotného majetku vytvoĜeného vlastní þinností
poĜizovacími cenami.“
V §25 odstavci 5 zákona o úþetnictví je
dále podrobnČ uvedeno, co se na základČ zákona rozumí jednotlivými cenami:
• „PoĜizovací cenou je cena, za kterou byl majetek poĜízen a náklady s jeho poĜízením související,
• reprodukþní poĜizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek poĜízen v dobČ, kdy se o
nČm úþtuje,
• vlastními náklady u hmotného majetku kromČ
zásob a nehmotného majetku kromČ pohledávek vytvoĜeného vlastní þinností jsou pĜímé
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
þinnost a nepĜímé náklady, které se vztahují k
výrobČ nebo jiné þinnosti, vymezené v souladu s úþetními metodami.“
PoĜizovací cena se uplatĖuje v pĜípadČ,
že úþetní jednotka nabyla majetek úplatnČ.
Podle ustanovení zákona þ. 563/1991 Sb. o
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úþetnictví ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ do této
ceny mohou vstupovat napĜíklad tyto náklady:
• náklady spojené s pĜípravou poĜízení majetku,
zejména poplatky za poradenské služby a
zprostĜedkování, expertízy, pĜípravné práce
na pĜedprojektové dokumentaci,
• doprava, vþetnČ pĜípadných celních poplatkĤ
a montáže,
• náklady spojené s testovacím provozem majetku a dalších zkoušek pĜed jeho uvedením
do Ĝádného provozu,
• úroky z úvČru souvisejícím s poĜízením majetku.
Do poĜizovací ceny není možné zahrnout napĜíklad tyto náklady:
• opravy a údržba,
• kurzové rozdíly,
• smluvní pokuty a penále.
OcenČní vlastními náklady výroby lze
uplatnit v pĜípadČ, kdy si firma vyrobí majetek
vlastní þinností. Reprodukþní poĜizovací cena
se uplatĖuje v pĜípadČ bezúplatného nabytí majetku.
OceĖování za ménČ þastých okolností
se realizuje napĜ.:
• sluþování podnikĤ,
• likvidace podnikĤ,
• náhrady škody,
• zástava nemovitého nebo movitého majetku
pĜi žádosti o úvČr,
• dČdictví,
• soudní spory a arbitráže.
V tČchto pĜípadech je na na základČ zákona þ. 151/1997 Sb. o oceĖování majetku stanovována obvyklá cena, dále jen COB. Toto
oceĖování není provádČno pravidelnČ. Používá
se pouze pĜi vzniku konkrétních událostí, které
jsou vymezeny v pĜíslušných zákonech.
4 PotĜeba oceĖování majetku reálnou hodnotou
V etapČ ekonomické krize potĜebují
podniky intenzivnČji prosazovat Ĝízení nákladĤ
a v celé ĜadČ pĜípadĤ musí zaþít uplatĖovat prvky krizového Ĝízení. PrvoĜadou podmínkou pro
obojí je znát skuteþnou, tedy reálnou hodnotu
majetku.
Krizové Ĝízení dále ztČžuje aplikace historické ceny v jejích rĤzných modifikacích, kdy
zejména problémovou se stává poĜizovací cena,
která je obecnČ složena z ceny nákupní a nákla-

dĤ souvisejících s poĜízením a uvedením majetku do provozu.
NapĜíklad mĤže dojít k tomu, že firma
si poĜídí tĜi stejné stroje, pĜiþemž u jednoho
uplatní cenu poĜízení, u druhého pĜipoþítá k
cenČ poĜízení transportní náklady a u tĜetího je
poĜizovací cena tvoĜena jak transportními náklady, tak náklady spojenými s instalací stroje.
Takto získané ceny v rozdílných výších jsou
cenami, se kterými vstupuje majetek do úþetnictví úþetní jednotky.
Dalším problémem je fakt, že i v mírnČ
inflaþních ekonomikách dochází k tomu, že u
majetku s delší životností je tržní cena obecnČ
vyšší než cena evidovaná, tedy u odpisovaného
majetku zĤstatková. Problém zĤstatkové ceny
lze spatĜovat pĜedevším v tom, že firmy uplatĖují v úþetnictví odpisy úþetní a nikoliv ekonomické, které jedinČ jsou schopny vyjádĜit
skuteþnou míru opotĜebení odpisovaného majetku.
Ze všech z výše uvedených dĤvodĤ je
zĜejmé, že je pro podniky velmi potĜebné najít
metodiku tvorby reálné ceny pro klíþové druhy
DHM, který je v jejich vlastnictví.
Reálná hodnota majetku nijak nesouvisí
s tržní cenou. Tržní cena „…je cena, která
vzniká na trhu pĜi aktuálním vztahu nabídky a
poptávky“ (Macáková, 2003). Z této definice
tedy jednoznaþnČ plyne, že tržní cena podléhá
výkyvĤm trhu zpĤsobeným právČ ekonomickou
krizí. NapĜíklad v prvních etapách krize se hodnoty majetku snižují. Ve chvíli, kdy krize prochází etapou inflace, dochází k rĤstu cen. Tento
obecnČ platný trend se mĤže projevovat u rĤzných oborĤ podnikání nikoliv souþasnČ, tedy u
všech oborĤ, ale jednotlivČ. Což znamená, že
firma podnikající v urþitém oboru bude procházet obdobím, kdy její dlouhodobý hmotný majetek bude mít tržní cenu nižší, než je cena evidovaná. A naopak podnik jiného oboru mĤže
procházet obdobím, kdy jeho majetek je díky
rostoucím a vysokým hodnotám na trhu podhodnocen.
5 Odvození koeficientu pro stanovení reálné
ceny
PĜed pĜípravou tvorby metodiky oceĖování dlouhodobého hmotného majetku reálnou
hodnotou s cílem stanovit reálnou cenu konkrétního dlouhodobého hmotného, byly formulovány hypotézy v tom smyslu, že na výši reálné hodnoty dlouhodobého hmotného majetku se
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podílí kromČ tvrdých kritérií, jakými jsou jejich
parametry, také kritéria mČkká. U pĜíkladu
dlouhodobého hmotného majetku movitého
odpisovaného – automobilĤ, který byl zvolen v
rámci provádČného výzkumu, jsou tvrdými kritérii napĜíklad typ motoru, zdvihový objem
válcĤ, typ pĜevodovky apod. MČkkými kritérii
jsou znaþka, bezpeþnost, náklady na provoz,
spolehlivost apod. Tato kritéria pĜitom mohou
mít významný podíl na výši reálné hodnoty a
jejich míra mĤže zásadním zpĤsobem ovlivnit
poĜízení konkrétního majetku v organizaci.
NáslednČ byl proveden výzkum, který
by objasnil, jakým kritériím pĜikládají majitelé
dlouhodobého hmotného majetku význam pĜi
jeho poĜízení. PĜi pĜípravČ výzkumu je vhodné
volit takový druh dlouhodobého majetku, se
kterým existuje co možná nejvíce rozvinutý trh
a je respondentĤm blízký.
PĜi hledání vhodné skupiny respondentĤ
je nutné zvážit kritéria, podle kterých je možné
k tomuto výbČru pĜistoupit. Existuje celá Ĝada
kritérií. NapĜíklad obor, ve kterém organizace
pĤsobí, celková výše aktiv, poþet zamČstnancĤ
apod. Aby nedošlo ke zkreslení výzkumu v
souvislosti s volbou vhodného vzorku organizací, bylo použito þlenČní podnikĤ dle „Doporuþení Komise Evropských spoleþenství þ.2003 /
361/ES ze dne 6. kvČtna 2003 o definici malých
a stĜedních podnikĤ“, na základČ kterého se dČlí
podniky na:
• malé podniky,
• stĜední podniky,
• velké podniky.
Uvedené doporuþení Komise Evropských spoleþenství blíže charakterizuje, jaké
podniky je možné zaĜadit do uvedených kategorií: „Za malý podnik je považován podnik s
poþtem zamČstnancĤm menším jak 50 a souþasnČ s roþním obratem nebo výší aktiv nepĜesahující 10 mil. Eur. Za stĜední podnik je považován podnik s poþtem zamČstnancĤm menším
jak 250 a souþasnČ s roþním obratem nepĜesahující 50 mil. Eur nebo výší aktiv nepĜesahující
43mil. Eur.“
Tato kategorizace je univerzální apostihuje nejen hlediska obratu a výše aktiv, ale zároveĖ i poþet zamČstnancĤ. V ýeské republice
pĤsobí celá Ĝada organizací, napĜíklad orientujících se na obchodní þinnost, ze které vykazují
roþnČ vysoké obraty v mil. Eur, nicménČ jejich

hodnota stálých aktiv a poþet zamČstnancĤ je
minimální.
Výzkum je vhodné orientovat na organizace v soukromém i ve státním vlastnictví.
Státní organizace vČnují výbČru dlouhodobého
hmotného majetku velkou pozornost, zejména
pokud je do nČj investováno vČtší množství
finanþních prostĜedkĤ z veĜejných zdrojĤ. Celý
mechanismus rozhodování o jeho poĜízení podléhá zákonu þ.137/2006 Sb. o veĜejných zakázkách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Tyto organizace musí peþlivČ zvažovat kritéria, která
uvedou v rámci výbČrových Ĝízení pro soutČž o
veĜejnou zakázku pĜi poĜizování dlouhodobého
hmotného majetku. Vládní zakázky orientované
na dlouhodobý majetek se také výraznČ podílí
na vývoji národního hospodáĜství. Soukromé
spoleþnosti nakupují majetek ze svých prostĜedkĤ, anebo volí jinou formu financování.
Jejich rozhodování není svázáno tak pĜísnými
pravidly, jak je tomu u organizací, které tento
majetek nakupují z veĜejných prostĜedkĤ. Soukromé spoleþnosti mohou poĜízením dlouhodobého majetku sledovat i optimalizaci základu
pro stanovení výše danČ z pĜíjmĤ právnických
osob.
PĜi rozhodování jakým zpĤsobem od
respondentĤ získat výzkumná data, hraje roli
celá Ĝada faktorĤ. NejvýznamnČjšími jsou predikce získání množství relevantních odpovČdí
od respondentĤ, þasová nároþnost výzkumu,
náklady na jeho zabezpeþení. Jako nejvhodnČjší
se jeví dotazníkové šetĜení s ohledem zejména
na rychlost sbČru dat a nízké náklady jeho zabezpeþení. Pro zvýšení poþtu získání relevantních odpovČdí se velmi osvČdþilo zasílat dotazníky s prĤvodním dopisem v písemné podobČ
bČžnou poštou. Realizace výzkumu prokázala,
že firmy reagují v mnohem vČtší míĜe na seriózní zpĤsob oslovení bČžnou korespondencí,
zatímco oslovení elektronickou poštou, pĜípadnČ telefonicky v respondentech probouzí pocit
nedĤvČry a vyvolává rozpaky. Osobní oslovení,
které jsem rovnČž zkoušel, se jeví s ohledem na
vytížení pracovníkĤ a vedení spoleþností jako
ménČ vhodné. Lze jej však použít v pilotní þásti
výzkumu – tzv. pĜedvýzkumu, kdy je s urþitým
vzorkem respondentĤ provádČn Ĝízený rozhovor
zamČĜený na problematiku, ke které smČĜuje
dotazníkové šetĜení. RovnČž tak se testují reakce respondentĤ na pĜedložený vzorový dotazník.
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V rámci vyhodnocení pĜedvýzkumu je
dĤležité reagovat na požadavky a pĜipomínky
responentĤ smČĜující jak k samotnému obsahu
dotazníku, tak ke zvolené formČ dotazování.
Dotazník byl rozesílán respondentĤm. V hlavní
výzkumné þásti prodČlal celou Ĝadu zmČn oproti
pĤvodnímu návrhu, ve kterém ještČ nebylo
možné implementovat názory testovacího vzorku respondentĤ. Ke zvolené formČ dotazování,
rozesílání dotazníkĤ s prĤvodními dopisy bČžnou poštou, nemČli respondenti z testovacího
vzorku v rámci pĜedvýzkumu žádné námitky a
tuto formu provádČní hlavního výzkumu doporuþili. Samotný dotazník se tak zredukoval na
tĜi strany. První stránka byla vČnována instrukcím k jeho vyplnČní a informacím, které mČli
respondenti uvést o firmČ, stavu a zaĜazení majetku u firmy, kterou zastupují. Druhou a tĜetí
stranu tvoĜily otázky samotného dotazníku. V
závČru dotazníku bylo nutné uvést pĜesný název
organizace, odpovČdnou osobu, která se vyjádĜila k otázkám v dotazníku a její podpis a datum
vyplnČní dotazníku. ŠetĜení je vhodné smČĜovat
jako dobrovolné. V pĜípadČ, že se konkrétní
organizace rozhodne úþastnit výzkumu, mČla
by relevantnost svých odpovČdí a úþast na dotazníkovém šetĜení potvrdit prostĜednictvím
odpovČdné osoby. Vzhledem k tomu, že bylo
provádČno dotazníkové šetĜení orientované na
zjišĢování významu mČkkých kritérií a uživatelských charakteristik u pĜíkladu dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného – firemní
flotily automobilĤ, smČĜoval jsem prĤvodní
dopis odpovČdným zástupcĤm, kteĜí mají v
rámci organizací, ve kterých pracují na starosti
buć pĜímo firemní flotilu automobilĤ, dlouhodobý hmotný majetek obecnČ nebo jsou technickými námČstky pro tuto oblast. V pĜípadČ
menších organizací byly prĤvodní dopisy rozesílány odpovČdným osobám (majitelĤm, ĜeditelĤm organizací), kteĜí o poĜizování a péþi o
tomto majetku sami rozhodují.
V hlavní þásti výzkumu bylo osloveno
celkovČ dvČ stČ organizací, z tohoto množství
do uzávČrky výzkumu odpovČdČla plná tĜetina
oslovených. Výsledky výzkumu potvrdily hypotézy týkající se zásadního významu mČkkých
kritérií pĜi rozhodování o výbČru konkrétních
automobilĤ. Z pĤvodních devíti nabízených
kritérií (mČkkých charakteristik), se po prvotní
statistické vyhodnocení zúžilo na þtyĜi. S tČmito
zbývajícími þtyĜmi kritérii bylo dále pracováno.
OsvČdþilo se tak vícefázové vyžití prostĜedkĤ

statistického vyhodnocení. Tento fakt platí v
pĜípadČ, že toto zúžení výsledky výzkumu
umožní. Vzhledem k tomu, že respondenti pĜisuzovali zvoleným kritériím váhu na bodové
škále od jedniþky do pČtky (jedniþka nejmenší
váha, pČtka nejvČtší váha), bylo dále možné,
pĜesnČji pracovat s tČmito pĜisouzenými vahami
v rámci statistického šetĜení.
Pro stanovení koeficientu reálné ceny
byla použita þtveĜice nejvýznamnČjších kritérií
– kritérií, která zásadním zpĤsobem ovlivĖují
rozhodování organizací pĜi výbČru konkrétních
automobilĤ - spolehlivost, dostupnost servisu,
bezpeþnost a poĜizovací cena. Z poĜadí jednotlivých kritérií ve výbČru byl odvozen koeficient
reálné hodnoty R. (Pernica, 2009) Ten byl urþen jako pomČr nejvíce a nejménČ hodnoceného
kritéria. TČmito kritérii byla stanovena provozní
spolehlivost a bezpeþnost.
6. Diskuse
Odvození výše reálné ceny
Odvození výše reálné hodnoty vychází
ze vzájemných vztahĤ úþetní hodnoty, tržní
hodnoty, obvyklé ceny a reálné hodnoty.
Základem je ocenČní majetku úþetní
hodnotou a stanovení úþetní ceny (pĜesná þástka uvedená v CZK). Úþetní hodnota je vždy
nejnižší, což pramení z úþetní a daĖové legislativy. Na základČ této legislativy se majetek
odepisuje a pĜenáší svoji hodnotu do hodnoty
výrobkĤ. Je všeobecným zájmem státu, aby
firmy využívaly co nejmodernČjší, technicky
nejvyspČlejší a k životnímu prostĜedí nejšetrnČjší stroje, zaĜízení automobily apod., co nejintenzivnČji. OpotĜebovávali je a v co nejkratších
intervalech je nahrazovali modernČjšími. Úþetní
a daĖové odpisy jsou jedním z vhodných nástrojĤ prosazování této politiky orientované na
HI - TECH. Hodnota intenzivnČ užívaného majetku, který je rychle odepsán je minimální.(Graf 1)
Tržní cena je z hlediska ekonomické teorie výslednicí stĜetu nabídky a poptávky na
trhu. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím je
možné také charakterizovat podrobnČji: „Tržní
hodnota je odhadnutá þástka, za kterou by mČl
být majetek smČnČn k datu ocenČní mezi koupČchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím pĜi transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve
kterém by obČ strany jednaly informovanČ, rozumnČ a bez nátlaku“ (MaĜík, 1998).
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Zákon þ. 526/1990 Sb. o cenách ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ v §1 písmenu uvádí:
„Cena je penČžní þástka sjednaná pĜi nákupu a
prodeji zboží.“
Z hlediska platné právní úpravy v ýeské republice je konkrétní penČžní þástkou vy-

povídající o realizované transakci prodávajícího
a kupujícího. Její výše je závislá na konkrétních
podmínkách na trhu. V dobČ hospodáĜské krize,
kdy objem prodejĤ a koupí klesá, subjekty nemají k dispozici volné prostĜedky a velmi zvažují každý zamýšlený nákup, je nižší než v dobČ
konjunktury, ale vždy vyšší, než úþetní hodnota
majetku firmy.
Výše stanovené obvyklé ceny se pĜevážnČ opírá o zhodnocení majetku po technické
stránce. V dobČ hospodáĜské krize je výše COB
stanovené v CZK vyšší než ceny tržní.
Reálná hodnota je informací o stavu
majetku po technické stránce, zohledĖuje uživatelské charakteristiky majetku a odráží nákupní
chování zákazníkĤ. Opírá se tedy o nejvyšší
stanovenou hodnotu (obvyklou cenu).
PĜesná výše reálné ceny pro konkrétní
majetek je stanovena na základČ vztahu:

RC = max(COB; CT ) * R
RC[CZK ]

(1)

kde
RC – reálná cena,
COB – cena obvyklá,
CT – cena tržní,
R – koeficient reálné ceny.

7 ZávČr
Je zĜejmé, že navržená metodika oceĖování dlouhodobého hmotného majetku má
celou Ĝadu nedostatkĤ, napĜíklad v tom, že se
musí stanovovat pro jednotlivé skupiny majetku
zvlášĢ. Ovšem klady metodiky pĜevažují nad
zápory, ponČvadž pĜi aplikaci této metody se
firma mĤže soustĜedit na hlavní, þi nejdĤležitČjší skupiny majetku, podle toho, jaký majetek,
respektive majetek jaké hodnoty je v konkrétní
organizaci pĜevažující nebo v závislosti na oboru, ve kterém organizace podniká. Podle tČchto
hledisek se organizace zásadním zpĤsobem liší
a ocenČní konkrétního majetku, které zohledĖuje význam majetku pro konkrétní organizaci ji
umožní s ním lépe a efektivnČji hospodaĜit.
Náklady na zavedení obdobné metodiky oceĖování majetku reálnou hodnotou jsou minimální,
což vyhovuje zejména organizacím, které se
snaží co nejlépe Ĝídit náklady, vyhledávat investice zajišĢující jejich trvalý rozvoj a konkuren-
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ceschopnost. Zavedení metodiky znamená zásadní úsporu firemních prostĜedkĤ a možnost je
alokovat do zmínČných oblastí. Vedení vnitropodnikového úþetnictví, které se opírá o oceĖování majetku reálnou hodnotou, tak umožní
organizacím získat konkurenþní výhodu v podobČ snížení nákladĤ a uvolnČní prostĜedkĤ pro
investice, které zajistí jejich náskok pĜed konkurencí, což považuji za klíþové.
PonČvadž mezi typické vlastnosti reálné
hodnoty patĜí jak skuteþnost, že nepodléhá þastým výkyvĤm trhu, tak také fakt, že je v podsta-

tČ rezistentní vĤþi tlakĤm zájmových skupin a
státních uskupení, mĤže její všeobecná aplikace
pĜispČt ke stabilizaci ekonomiky i v širším a
obecnČjším kontextu.
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