EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU,
OPERATIVNÍ EVIDENCE MAJETKU A ZÁSOB VČETNĚ VYŘAZOVÁNÍ
Úvodní ustanovení:
1.1 Tato směrnice vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 505/2002 Sb.,
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Opatření
ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro organizační
složky státu, územní samosprávné a příspěvkové organizace.
1.2. Tato směrnice vysvětluje základní pojmy a stanovuje způsoby pořizování, zařazování,
oceňování a vyřazování dlouhodobého majetku dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Ostrožsko.
1.3. Tato směrnice neřeší oblast finančního majetku.

Vymezení dlouhodobého majetku
Dlouhodobým majetkem je:
-

-

dlouhodobý nehmotný majetek, obsahuje zejména:
software (účet 013) nabytý samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění
nebo je vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na
zakázku nebo o součást dodávky hardware,
ocenitelná práva (účet 014) zahrnují zejména licence, předměty průmyslových práv. Jsou
to majetkové složky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky
převyšují částku 60 000,- Kč.
Je pořizován – úplatně, darem, zděděním, vlastní činností.

- Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018), tj.
majetkové složky pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné
položky je od částky 7 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000,- Kč.
- dlouhodobý hmotný majetek, to je:
- pozemky (účet 031), stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako
jednotky (účet 021),
- umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu
na jejich pořizovací cenu (účet 032),
- samostatné movité věci (účet 022), popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné
položky převyšuje částku 40 000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů,
- pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
- základní stádo a tažná zvířata,
Jsou to majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky
převyšuje částku 40 000,- Kč.

- Dlouhodobým hmotným majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028), tj.
movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko- ekonomickým
určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší
než částka 3 000,- Kč a nepřesahuje částku 40 000,- Kč
Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:
- pořizovací cenou
- cenou pořízení
- reprodukční pořizovací cenou
- vlastními náklady
Operativní evidence majetku
V operativní evidenci je veden majetek se vstupní cenou od 1.001,- Kč a vyšší a nepřesahuje
částku 3.000,- Kč. Jedná se o majetek, který se při pořízení účtuje přímo do spotřeby a zároveň
je veden v operativní, tj. pomocné evidenci.
Operativní evidence musí obsahovat:
- datum pořízení
- pořizovací cenu
- počet /množství/
- evidenční číslo – koresponduje s pořadovým číslem dle operativní evidence, předmět musí
být evidenčním číslem označen
- důvod vyřazení
- datum vyřazení
Vyřazování majetku
Majetek, ke kterému má organizace vlastnické právo, nebo jí byl předán k hospodaření, lze
vyřazovat z účetnictví následovně:
1) majetek vedený v operativní evidenci – pouze drobný hmotný dlouhodobý majetek, kdy
vstupní cena jedné položky je od částky 1.001,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 3.000,- Kč.
Tento majetek lze vyřadit v průběhu roku dle vlastní potřeby. Při každém vyřazení je nutno
provést zápis do operativní evidence.
2) majetek drobný dlouhodobý nehmotný - vstupní cena jedné položky je od částky 7.000,- Kč
a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč/ a majetek drobný dlouhodobý hmotný - vstupní cena
jedné položky je od částky 3.000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč - při řádných
inventurách v souladu s § 29 zákona č. 563/Sb. V platném znění, tzn. až po řádném schválení
inventarizační komisí a správní radou.
U majetku technicky zastaralého /např. Elektronika, výpočetní technika starší 10 let/ nemusí být
doložen doklad o neopravitelnosti.
Součástí předkládaného návrhu na vyřazení majetku je i návrh na složení 2členné likvidační
komise.

V případě vyřazení majetku z důvodu opotřebení musí být doložen likvidační protokol
s uvedením způsobu likvidace.
V případě vyřazení majetku z důvodu neupotřebitelnosti a prodeje tohoto majetku musí být
tržba z prodeje rovněž zaúčtována do účetnictví.
3) Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč,
dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena jedné položky převyšuje částku 60.000,- Kč.
- při řádných inventurách v souladu s § 29 zákona č. 563/91 Sb. V platném znění, tzn. až po
řádném schválení inventarizační komisí a správní radou.

EVIDENCE, ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB, ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU PŘÍMO DO
SPOTŘEBY
(příslušné články úč. třídy 1 – Zásoby)
- Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Některé nákupy účtuje organizace přímo do spotřeby (tj. mimo skladovou evidenci). Jedná se o
kancelářský papír a potřeby, hygienické a čisticí prostředky, spojovací materiál, drobný
instalatérský materiál, drobný elektromateriál a ostatní drobný materiál podobného charakteru.

