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1. ěLeNĚNí olouHooosÉHo nínrerxu

1.1. DLoUHooogÝ ruenruorxÝ MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60.000,-
- Kč,
úeetot3-software

í.2. DRoBNÝ olouttoooeÝ neHmorruÝ MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou od 7.000,- do
60.000,_- Kč,
Ueet Ot a - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

í,3. DLoUHoDoBÝ HMoTNÝ mruerex
Úeet OZt - stavby - vždy bez ohledu na pořizovacícenu
Učet022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí - doba použitelnosti delší než jeden
rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,-- Kě a technické zhodnocení tohoto majetku
Uěet 029 - ostatní dlouhodobý majetek - majetek výše nedefinovaný pořízený z kapitálových
prostředků
Úeet Ogt - pozemky - vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny
Uěet 032 - kulturní předměty - bez ohledu na výši ocenění, zqména kulturní památky, předměty
kulturní hodnoty, umělecká díla

í.4.DRoBNÝ olounoDoBÝ HMoTNÝ MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou
od 3.000,- do 40.000,- Kč. Dále vždy bez ohledu na pořizovací cenu - předměty s drahých kovů
a věci z ukoněeného finančního leasingu koupené nájemcem.
Některé majetky, i když nepřesahují limit, zařazujeme na účet 028 (např. mobil)
Učet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

í.5.DLoUHoDoBÝ FINANčNí MAJETEK
Cenné papíry držené v účetníjednotce déle než jeden rok.
Učet 068 - termínované vklady dlouhodobé
Úeet oog - ostatní dlouhodobý finanční majetek

2. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ MAJETEK
2.1. Hmotný majetek v pořizovací hodnotě 50o,-- až 3,000,- Kč je veden v podrozvaze.
2.2. Hmotný majetek v pořizovací hodnotě do 500,- Kč se nepovažuje za majetek s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a nebude evidován.
2.3. Nehmotný majetek v pořizovacíhodnotě 500,-- až7,00O,* Kě je veden v podrozvaze.
2.4. Nehmotný majetek v pořizovací hodnotě do 500,- Kč se nepovažujeza majetek s dobou
PouŽitelnosti delší než jeden rok a nebude evidován. Odpovědná osoba za progiamové vybavení
pouze bude archivovat licenění ujednání,
2.5. Druhy majetku, u ktených se doba použitelnosti považuje za dobu kratší než jeden rok bez
ohledu na výŠi pořizovacíceny a tento majetek nebude evidován v účetní evidenci:
textilie,rŮzné fólie, plachty na krytí pískovišť, výrobky z papíru a tenkých plastů sloužícíjako obaly.

g.poŘízeNí n oceNĚHí olou1-1oooeÉHo Ma.Jrrxu

3. 1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 041. Jednotlivé majetky budou
ěleněny analyticky,
Pokud u dlouhodobého majetku nevznikají náklady spojené s jeho pořízením a ihned se uvádí do
používání, je možno úětovat přímo na příslušné úěty skupiny 01x.
3.2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku



Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 042, Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý majetek se sledují na účtu 052.
Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku jsou i náklady související s pořízením.
Do pořizovací ceny se nezahrnují zejména tyto náklady související s pořízením majetku:- projekt na stavbu plně hrazen ou z provozních prostředků (opravu,údržbu)
- Úrok z investiěních úvěrů od doby uvedení pořizované investice do užívání, pokud rjčetní

jednotka rozhodne,že bude provozním výdajem
- tzv. správní režie, tedy provozní výdaje (poštovné, mzdy zaměstnanců, kanc.materiál)_ penále, smluvnípokuta, úrokz prodlení
- vybavení stavby drobným dlouhodobým majetkem
- náklady na opravu a udržovánídlouhodobého hmotného majetku, pokud tím nedojde

k technickému zhodnocen í
- demolice, pokud není součástí nové výstavby
3.2.1. Stavby
Nedílnou souěástí domů, budov a staveb jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního
díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno.

Zásady pro uvedení majetku do užívání
Pro zařazení majetku do užívání bude vypracován protokol ,,Zařazení dlouhodobého majetku",
který je přílohou této směmice,
U staveb se jedná o kolaudační řízení, popř. povolení zkušebního provozu. Datem zařazení
majetku do užívání je u staveb pořízených vlastní investorskou činností datum nabytí právní moci
kolaudace, u nemovitostí datum podání návrhu na vklad. Pokud se majetek nekolauduje ani
nezapisuje do katastru nemovitostí, je datem uskutečnění úěetního případu den, kdy se majetek
sku tečně zač.al používat, uved e n ý na zař azovac ím p roto ko l u,

4. POŘEOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A JEHO OCENĚNÍ

5. EV|DENGE MAJETKU
5.1, veškený majetek vymezený touto směrnicí bude mít inventární ěíslo.
Pro veŠkelý dlouhodobý majetek bude veden registr majetku, tj. soubor karet majetku s těmito
údaji:
- datum pořízenÍ, datum zařazení do užívání, název majetku, ocenění, účet na ktený je majetek

zařazen, inventární ěíslo, umístění majetku.

,- Do registru majetku se uvádítaké datum a způsob vyřazení
V PříPadech majetku, ke kterému nemá úěetníjednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost
zachytit s uvedením v|astníka.
Za úplnost údajů odpovídá osoba odpovědná za registru - účetní.
Yi:tli seznamy: evidence majetku dle umístění musí být zajištěna v registru majetku.
Svěřený majetek zaměstnancům: pro majetek svěřený zaměstnancům Éude ved-ena evidence
potvrzení nebo dohod o svěřeném majetku,

6. TEGHNlcKÉ zHoDNocENí
Pro jednoznaěné vymezení výdajů je rozhodující, zda majetek nezhodnocují a nezvyšujíjeho
hodnotu nebo zda naopakjeho hodnotu zvyšují a majetek zhodnocují. Z toňoto oůvóou musí být
vŽdY ]iŽ před zahájením financování akcí při přípravě, objednávání a uzavírání smluv rozhodnuio,
zda se bude jednat o:

Způsob pořizování způsob ocenění poznámka
Koupí pořizovacícenou
Koupí- inv.výstavba pořizovací cenou + vl.nákladv
vlastní ěinností vlastnínákladv
Bezúpl. převodem,darován ím Reprod ukěn í pořiz. cenou Cena, za kterou by byl majetek

pořízen v době, kdy se o něm
účtuie

převodem dle zvláštních
předpisů

Reprodukění pořiz,cenou



- nové pořízení
- techn ické zhodnocení (modem izaci, rekonstru kci, nástavbu, přístavbu a st, ú pravu )

- modemizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku,
hradí se z výdajů na investice, nepřesáhne_li modernizace výši
40 000 Kč, jedná se o provozní výdaj.

- rekonsfukce - zásah do majetku, ktený má za následek změnu jeho
účelu nebo tech.parametrů,hradíse z výdajů na investice.

- oPravu-odsřaněníčástečného fyzického opotřebení nebo poškození věci za účelem uvedení
do Předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou se majetek regeneruje beze změny
pořizovací ceny, jejím prováděním nemůže vzniknout nová věc (i s použitím jiných než původních
materiálů, dílů, součástí nebo technologií), Hradí se z provozních prostředků.
- ÚdrŽba - pravidelná péče, údržbou se majetek regeneruje beze změny pořizovací ceny, hradí se
z prov ozních prostředků
- demolice - odstranění stavby. Je-li součástí nové investiční výstavby, hradí se z kapitálových
prostředků, v ostatních případech z běžných prostředků,
- vady a nedodělky - zjištěné při převzetí stavby nebo při kolaudaci se neposuzují samostatně,
ale jako souěást objednaných prací, které hradí investor z běžných nebo kapitálových prostředků

z. wŘnzovÁttí olouHoooeÉHo ltín,erxu
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem
(darováním), převodem na základě právních předpisů.
O vyřazení majetku se provede zápis a vystavíse vyřazovací protokol.



o t VEDENí plounoooeÉHo MAJETKU
Do sTAvu způsoel!_Éno x užívÁttí

účetní iednotka: číslo interního účetního
dokladu:

pořadové číslo zápisu:

název předmétu: doplňující tech nické údaje: způsob nabytí předmětu, číslo dokladu:

d atu m vyh otoven í záp isu : datum uvedení předmětu do
stavu způsobilého k užívání:

osoba odpovědná za splnění podmínek pro
uvedení předmětu do stavu způsobilého
k užívání a podpisový záznam:

připomínky k řízení o uvedení
předmětu do stavu
způsobilého k užívání:

ocenění předmětu pň
pořízení:

náklady spojené s pořízením: účtový předpis pro uvedení do stavu
způsobilého k užívání:

údaje o odpisování předmětu
pro zjištění výsledku
hospodaření:

datum zahájení a
předpokl ád a ného u končení
účetního odpisování:

údaje o daňovém odpisování předmětu:

podpisový záznam osoby
odpovědné za účetní případ:

zaúčtováno dne: podpisový záznam osoby odpovědné za
zaúčtování účetního případu :



o \íyŘAzENí olouHoooaÉHo MAJETKu

úěetní iednotka: číslo interního účetního
dokladu:

pořadové číslo zápisu:

název předmětu: inventární číslo: důvod a způsob vyřazení:

poznámka:

pořizovací cena: aprávky: zůstatková cena:

dohodnutá prodeiní cena: skutečná prodeiní cena: poznámka k významnějšímu rozdílu mezi
cenou prodejní a zůstatkovou:

d atu m u kon če n í odp isován í : zp ů sob z a ú čtová n í z ů statkové
ceny:

účtový předpis pro vyřazení předmětu
z evidence:

podpisový záznam osoby
odpovědné za účetní případ:

zaúětováno dne: podpisový záznam osoby odpovědné za
z aú čtová n í ťl četn í h o p ří p ad u :



ZÁPIS O ŠXOOĚ NA MAJETKU

účetní iednoda: číslo interního účetního
doWadu:

pořadové číslo zápisu:

název pbdrnětu: inventámí číslo: důvod a způsob vyřazení:

popis škody a vzniku, způú
a zdůvodnění její lilrvidae:

pořizovací cena:
oprávky
zůstatková cena:

účtový předpis pro zaúčtování
škody:

účtový předpis pro vyřazení majetku:

podpisový záznam osoby
odpovědné za účetní případ:

zaúčtováno dne: podpisový záznam osoby odpovědné za
zaúčtování účetního případu:

"UhrLLv,, NryrÝa*h {;,,r.4ry1,


