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1. čLENĚNÍDLoI-rHoDoBÉHo MAJITKU
1.1.

DLoUHoDoBÝ NEHMoTNÝ MAJETEK

Majetek s dobou použitelnosti delšínežjeden rok a zriroveň s pořizovací cenou vyššíneŽ
60'000'-- Kč'
Učet 013 softwale
1'2. DRoB\Ý DLolJHoDoBi \EHMoTNi N'I,A.JETEK
Majetek s dobou pouŽite]nosti delšííežjeden lok a ziíIoveň s pořizovací cenou od 3'000'- do 60.000.- Kě.
Účet 018 drobný dloúodobý nehmotný majetek

1.3. DLoUHoDoBÝ guornÝ
Účet 021 stavby - vŽdy bez ohledu na pořizovací cenu
Učet 022 - samostatné movité věci a soubory movidch věcí doba použite]nosti delšínež
jeden lok a pořizovací cena lYššíneŽ 40.000,_ Kč a technické zhodnoceÍí tohoto
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ryajetku
Učet 029 ostatní dlouhodobý majetek majetek výše nedefinovaný pořízený
z kapitáoqých prostředků
Učet 03l _ pozemky - vždy bez ohledu na výši poiizovací ceny
Učet 032 - kulturní předměty - bez ohledu na výši ocenění, zejména kulfu.ní památky,
předměty kultumí hodnoty, umělecká díla

l.4.DRoBNnÍ DLoU HoDoBÝ HMoTN Ý MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delšínežjedeÍ ťok a ziíroveň s pořizovací cenou
od 3.000,- do 40'000,- Kč. D e vždy bez ohledu na pořizovací cenu piedměty
s dřahých kovů a věci z úončenéhofinančníholeasingu koupené nájemcem
l.5.DLOUHODOBY FINANCNI MAJETEK
Cenné papíry dÍženév účetníjednotce déle než jeden rok.
Učet 068 temínovanévklady dlouhodobé
Učet 069 ostatní ďouhodobý finančnímajetek

2. osTATNÍ DLoUHoDoBÝ MA.IETEK
2.1. Hmotný majetek v pořizovací hodnotě 500,- 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 delšínežjeden rok a nebude evidován'
2.3. Nebmotný majetek v pořizovací hodnotě 500,- až 3'000,''Kč nebude evidován
2.4. Nehmotný majetek v pořizovací hodnotě do 500'* Kč se nepovažuje za lnajetek
s dobou použitelnosti delšínežjeden rok a nebude evidovrín' odpovědná osoba za
programové lybavení pouze bude aIchivovat licenčníujednání'
2.5. Dtuhy majetku, u kterých se doba použitelnosti považuje za dobu kratšínežjeden rok
bez ohledu na l"ýši pořizovací ceny a tento majetek nebude evidovlán v účetníevidenci:
textilie,ruzné fólie' plachty na kq.tí pískovišť,výrobky z papíru a tenkých plastů sloužící

jako obaly.
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3.1. Pořízení dloúodobého nehmotného majetku

Do doby uvedení do užíváníse poňzovaný majetek sleduje na účtu041. Jednotlive
majetly budou č]eněny analyicky.
Pokud u dlouhodobého majetku nevznikají nríklady spojené s jeho pořízením a ihned se
uvádí do použíVání,je možno účtovatpřímo na příslušnéúčtyskupiny 0lx.
3'2' Pořízení ďoúodobého hmotného majetku
Do doby uvedení do užívríníse pořizovaný majetek sledlrje na účtu042. Posk}.hruté
zálohy na dlouhodobý majetek se sledují na účtu052.
Součástí poiizovací ceny ďoúodobého majetL_u jsou i nríklady související s pořízením.
Do pořizovací ceny se nezahmují zejména t}'to nlíklady související s pořízením majetku:
projekt na stavbu plně brazenou z provozních prostředku (opralu,údržbu)
ú.ok z investičníchúvěru od doby uvedení pořizované investice do úívríní,pokud
účetníjednotka loáodíe,že bude provozním výdajem
tzv. splávní rcŽie, tedy provozní výdaje (poštovné,mzdy zaměstnanců, kanc.materiál)
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penále' smluvní pokuta, úřok z plodlení
\Tbavení stavby dlobným dlouhodob]hn majetkem
íáklady na opla\.Lr a u&žovfuídlouhodobého hmotného majetku, pokud tím nedojde
k techrrickému zhodnocení
demolice' pokud není součástínové výstavby
3.2.1. Stavby
Nedílnou souč.ístídomů, budov a staveb jsou zďízení a předměty, které z lÍediska
stavebního díla umožňují jeho funtci a účel'ke kterémuje určeno. Takováto zařize a
předměty musí b:ýt se stavebním dílem pe\'ně spojena ajsou zpravidla součástícelkové
dodávky stavebního díla.
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Zásady přo uvedení majetku do užívání
PIo zďazení majetku do užíváníbude rrypracovlín protokol ,,Zďazení dlouhodobého
majetkť' a dnem uveden:hn na plotokolu se majetek zďMuje do užívání.
Pro kolaudovaný majetek je podmínkou pro zďazení do majetku nabyí plávÍí moci
kolaudačního rozhodnutí'
Pokud se majetek nekolauduje ani nezapisuje do katasbu nemovitostí, je datem
uskutečnění účetníhopiípadu den, kdy se majetek skutečně zaěal používat' uvedený na
zďazovacím prctokolu.

4.

PORIZOVANI DLOUHODOBEHO MAJETKU A JEHO OCENENI

zDůsob oořizování

ZÍ'ůsobocenění

KouDi

Konní- inv ýÚsÍavb.
vlastní čjnností
Beápl.převodem,darováním

Poiizo!ací cenou

ll.nakladv

ReprodukČni poiiz'cenou

Převodem dle zláštrrích .ředĎisli
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Doznámka

Cena' za kterou by by1 majet€k
pořízen v době, kdy se o něm
účtuie

Reprodukčni oořiz'cenou

EVIDENCE MAJETKU

5.1. Veškerý majetek \Ymezený touto směrnicí bude mít inventámí číslo.
PŤo veškerý dlouhodobý majetek bude veden registr majetku, tj. soubor karet majetku

těmito údaji:
datum pořízení, datum zďazení do užíviíní'
niázev majetku, ocenění, účetna ktery je
majetek zďMen, inventární číslo,umístění majetku.
Do legistru majetku se uvádí také datum a způsob výazení
V případech majetku, ke kterému nemá účetníjednotka vlastnické plávo, je nutno tuto
skutečnost zachýit s uvedením vlastníka.
Za úplnost údajůodpovídá osoba odpovědná za registru _ účetní.
Místníseznamy: evidence majetku dle umístění musí být zajištěna v registru majetku.
svěřený majetek zaměstnancům: plo majetek svěřený zaÍněstnancům budou vedeny karty
svěřeného majetku nebo dohody o svěieném majetku'
s
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6.

TECHNICKÉ zHoDNoCENÍ

Projednoznačné vymezení výdajůje roáodující, zda majetek nezhodnocují a nezvyšují
jeho hodnotu nebo zda naopakjeho hodnotu
a majetek zhodnocují' Z tohoto
^Tšuji akcí pň přípravě' objednávrini a
důvodu musí bý vŽdyjiž před zahájeÍím financování
uzavírání smluv rozl]odnuto, zda se budejednat o:
- nové pořízení
- technické zhodnocení (modemizaci, rekonstrukci,nástavbu, piístavbu a slúpmvu)
- modemizace lozšířenívybavenosti nebo použitelnosti majetku,
hradí se z výdajů na investice, nepřesábneJi modemizace výši
40 000 Kč,jedná se o provozní ýdaj'
- rckonstrukce zásah do majetku. kteý má za následek změnujeho
účelunebo tech'palametru,hradí se z výdajů na jnvestjce.
- op.al,u odshaněíi črástečnéhofyzického opotiebení rrebo poškozenívěci za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného sta\u. opravou se majetek regeneruje
beze změny pořizovací ceny, jejím prováděním nemůževzniknoul nová věc (i s pouŽitín]
jiných než původníclr materirílů,dílů'součástínebo technologií). Hradí se z provozních
plostředků'
- ídržbapravidelná péče,údržbou se majetek regeneruje beze změny pořizovaci ceny'
bradí se z provozních prostředků
- vady a nedodělky - zjištěnépři převzetí stavby nebo pň kolaudaci se neposuzují
samostatně' ale jako součást objednaných prací, které fuadí investor z běžných nebo
kapitálových plostředků

7.

\YRAZOVANI DLOUHODOBEHO MAJETKU

Dlouhodobý maietek se výazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem
(darovráním), převodem na základě právních předpisů.
o vyřazení majetku se provede zápis a vystaví se vyřazovací plotokol.
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