SMĚRNICE č. 1/2018
O EVIDENCI MAJETKU

Obec: Kostomlaty pod Řípem
IČO: 00263826
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne: 11.4.2018
Legislativní rámec:
- Vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění účetních předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- České účetní standardy
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1. 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.
1.2. DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou od
7.000,-- do 60.000,-- Kč.
1.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
– stavby - vždy bez ohledu na pořizovací cenu
– 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
– ostatní dlouhodobý majetek – majetek výše nedefinovaný, pořízený z kapitálových
prostředků
– pozemky – vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny
 kulturní předměty – bez ohledu na výši ocenění, zejména kulturní památky, předměty
kulturní hodnoty, umělecká díla

1.4. DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou
od 3000,-- do 40.000,-- Kč. Dále vždy bez ohledu na pořizovací cenu – předměty
s drahých kovů a věci z ukončeného finančního leasingu koupené nájemcem
1.5.DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Cenné papíry držené v účetní jednotce déle než jeden rok.
– termínované vklady dlouhodobé
– ostatní dlouhodobý finanční majetek
2. OSTATNÍ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK
2.1. Hmotný majetek v pořizovací hodnotě do 3.000,-- Kč se nepovažuje za majetek
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nebude evidován.
2.2. Druhy majetku, u kterých se doba použitelnosti považuje za dobu kratší než jeden rok
bez ohledu na výši pořizovací ceny a tento majetek nebude evidován v účetní evidenci:
suroviny, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, zboží, nákup kancelářských
potřeb, materiál na čištění, praní, úklid, propagaci , výzdobu, údržbu, opravy.
3. POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A JEHO OCENĚNÍ
Způsob pořizování

Způsob ocenění

Koupě
Koupě + inv.výstavba
Vlastní činností
Bezúpl.převodem,darováním

Pořizovací cenou
Pořizovací cenou + vl.náklady
Vlastní náklady
Reprodukční pořiz.cenou

Převodem dle zvláštních předpisů

Reprodukční pořiz.cenou

poznámka

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

5. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
Pro jednoznačné vymezení výdajů je rozhodující, zda majetek nezhodnocují a nezvyšují
jeho hodnotu nebo zda naopak jeho hodnotu zvyšují a majetek zhodnocují. Z tohoto
důvodu musí být vždy již před zahájením financování akcí při přípravě, objednávání a
uzavírání smluv rozhodnuto, zda se bude jednat o:
- nové pořízení
- technické zhodnocení (modernizaci, rekonstrukci,nástavbu, přístavbu a st.úpravu)
- modernizace – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku,
hradí se z výdajů na investice, nepřesáhne-li modernizace výši
40 000 Kč za příslušný rok, jedná se o provozní výdaj.
- rekonstrukce – zásah do majetku, který má za následek změnu jeho
účelu nebo techn.parametrů,hradí se z výdajů na investice.
- oprava – odstranění částečného 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 provozních 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 součást objednaných prací, které hradí investor z běžných nebo
kapitálových prostředků
6. VYŘAZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem
(darováním), převodem na základě právních předpisů.
O vyřazení majetku se provede zápis.
7. ÚČINNOST
Tato směrnice nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení

V Kostomlatech pod Řípem dne: 11.4.2018

..………………………….
ing Václav Materna
starosta obce

