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Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram ve smyslu dle § 11 - § 18 vyhlášky č. 410/2009 stanoví

směrnici o evidenci majetku
I. Členění dlouhodobého majetku

1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000,- Kč.
Účet 013 – software
Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1.2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč.
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1.3. Dlouhodobý hmotný majetek
Účet 021 – vždy bez ohledu na pořizovací cenu
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí – doba použitelnosti delší než jeden rok a
pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč a technické zhodnocení tohoto majetku vyšší než 40 000,- Kč.
Účet 029 – ostatní dlouhodobý majetek – výše nedefinovaný
Účet 031 – pozemky – vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny
1.4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Učet 028 - Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou od 3 000,- Kč do
40 000,- Kč.
1.5. Dlouhodobý finanční majetek
Cenné papíry držené v účetní jednotce déle než jeden rok.
Účet 068 – termínované vklady dlouhodobé
Účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek
Finančními investicemi se rozumějí majetkové účasti, podíly, obligace, vázané vklady, popř. nemovitosti nebo
sbírky, pořizované za účelem uložení peněžních prostředků.
2. Ostatní dlouhodobý majetek
2.1. Hmotný majetek v pořizovací ceně v hodnotě od 500,- do 3 000,- Kč je veden v podrozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně v hodnotě do 500,- Kč se nepovažuje za majetek s dobou použitelnosti
delší než rok a nebude evidován.
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2.2. Nehmotný majetek v pořizovací ceně v hodnotě od 500,- do 7 000,- Kč je veden v podrozvaze.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně v hodnotě do 500,- Kč se nepovažuje za majetek s dobou použitelnosti
delší než rok a nebude evidován. Odpovědná osoba za programové vybavení pouze bude archivovat licenční
ujednání.
2.3. Druhy majetku, u kterých se doba použitelnosti považuje za dobu kratší než jeden rok, bez ohledu na výši
pořizovací ceny se tento majetek nebude evidován v účetní evidenci: např. textilie, různé fólie atd..

II. Pořízení a ocenění dlouhodobého majetku
1.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 041. Jednotlivé majetky budou členěny
analyticky.
Pokud u dlouhodobého majetku nevznikají náklady spojené s jeho pořízením a ihned se uvádí do používání, je
možno účtovat přímo na příslušné účty skupiny 01x.
1.2. Pořízení dlouhodobého majetku
Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 042. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
se sledují na účtu 052.
Součást 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 hrazenou z provozních prostředků (opravu, údržbu)
- úrok z investičních úvěrů od doby uvedení pořizované investice do užívání, pokud účetní jednotka
rozhodne, že bude provozním výdajem
- správní režie, tedy provozní výdaje (poštovné, mzdy zaměstnanců, kan. materiál)
- penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení
- vybavení stavby drobným dlouhodobým majetkem
- náklady na opravu a udržování dlouhodobého hmotného majetku, pokud tím nedojde k technickému
zhodnocení
1.3. Pořizování dlouhodobého majetku a jeho ocenění
Způsob pořizování
Způsob ocenění
Koupí
Pořizovací cenou
Koupí – inv. Výstavba
Pořizovací cenou+vlast.náklady
Vlastní činností
Vlastní náklady
Bezúplat. Převodem, darováním Reprodukční pořiz. Cenou
Převodem dle zvl. předpisů

Poznámka

Cena, za kterou by byl majetek
pořízen v době, kdy se o něm
účtuje

Reprodukční poř. Cenou

Pořizovací cena – se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.
Reprodukční pořizovací cena, se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Cenou pořízení se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících.

III. Evidence majetku
Veškerý majetek vymezený touto směrnicí bude mít inventární číslo. Pro veškerý dlouhodobý majetek bude veden
registr majetku, tj. soubor karet majetku s těmito údaji:
- datum pořízení, datum zařazení do užívání, název majetku, ocenění, účet, na který je majetek zařazen, inventární
číslo, umístění majetku.
Do registru majetku se uvádí také datum a způsob vyřazení.
Majetek se vede v programu KEO – majetek a program má výše uvedené náležitosti dle platných zákonů.
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IV. Vyřazování dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na
základě právních předpisů. O vyřazení majetku se provede zápis a vystaví se vyřazovací protokol, který schválí
rada svazku.

Schváleno Valnou hromadou svazku dne 13. 1. 2016

………………………………………..
Ing. Jan Michálek, předseda svazku

………………………………………….
Ing. Jindřich Vařeka, 1. místopředseda

………………………………………...
Markéta Balková, 2. místopředseda

3

