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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních 

jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze na 

Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh na novou interní směrnici v oblasti 

dlouhodobého majetku, která by měla přispět k jednoduššímu výkladu díky 

podrobnějšímu členění. 

 

Abstract 

The Bachelor’s work is specialized on management of accounting in selected entities. 

The work specifies what is community, accounting and internal guidelines. After the 

analysis of internal guidelines on the municipality in Letovice, the work includes draft 

of new internal guidelines in domain of long-time property, which should redound to 

simpler interpretation these guidelines by reason of detailed division.  
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou interních směrnic ve vybraných účetních 

jednotkách a to  především v oblasti dlouhodobého majetku. Tvorbu interní směrnice 

v této oblasti jsem si vybrala především pro její rozmanitost, složitost a důležitost. 

Směrnice o dlouhodobém majetku by rozhodně neměla chybět v žádné účetní jednotce. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části a to na teoretická východiska, 

analytickou část a vlastní návrh řešení. 

V první části se zabývám teoretickými východisky nutnými pro orientování se v dané 

problematice. Jedná se především o základní pojmy a skutečnosti o obcích  

a jejich orgánech, o účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, o podstatě  

a důležitosti tvorby interních směrnic a o dlouhodobém majetku. Shrnuji zde veškeré 

informace, bez kterých není možné směrnici o dlouhodobém majetku vytvořit. 

Za vybranou účetní jednotku, pro kterou navrhuji novou interní směrnici, jsem zvolila 

město Letovice. Proto v analytické části představuji toto město, jeho příspěvkové 

organizace a základní informace o městském úřadě. Dále uvádím současnou podobu 

směrnice Evidence majetku a na základě zkoumání, porovnávání a vyhledávání v právní 

legislativě vymezuji mnou zjištěné nedostatky. Tyto nedostatky dále analyzuji  

a shromažďuji veškeré informace nutné pro vytvoření kvalitnější a přehlednější 

směrnice. Součastně také spolupracuji s vedením finančního odboru, abych ve směrnici 

zachytila i interní záležitosti fungující ve vybrané účetní jednotce. Na základě všech 

těchto poznatku vytvářím v třetí části této práce konkrétní návrh směrnice Dlouhodobý 

majetek. Tento návrh je v takové podobě, aby po případném schválení mohl být užíván 

v praxi. Návrh je zpracován především obsahově, ale také graficky, obsahuje také 

neméně důležité náležitosti jako datum účinnosti, kdo podává návrh na novelizaci  

a aktualizaci, komu podléhají změny ke schválení, atd. 

Hlavním podkladem a východiskem této bakalářské práce je především zákon o obcích 

č. 128/2000 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 



13 

 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a České účetní standardy pro některé 

vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
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1.1 Cíle práce 

Dílčím cílem práce je na základě zjištěných teoretických východisek, pro tvorbu  

a náležitosti interních směrnic v oblasti dlouhodobého majetku, zanalyzovat současnou 

směrnici Evidence majetku města Letovice. Konkrétně na základě analyzování, 

porovnání a interpretace právní legislativy najít nedostatky současné směrnice  

a navrhnout nové řešení v návaznosti na tyto nalezené nedostatky. 

Hlavním cílem je v samotné praktické části této bakalářské práce jednak navrhnout 

novou interní směrnici Dlouhodobý majetek, ve které bude rozvinuta veškerá 

problematika, která byla shledána v analytické části za nedostatečnou, chybnou nebo 

úplně chybící, ale také v přílohách práce uvést konkrétní podobu nové interní směrnice. 

Tato směrnice bude zpracována včetně hlavičky a konečného grafického vzhledu tak, 

aby směrnice po případném podepsání a schválení mohla být použita v praxi. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Obec 

2.1.1 Co je to obec 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, má vlastní majetek, 

v právních vztazích vystupuje pod svým jménem a na vlastní odpovědnost, která 

z těchto vztahů vyplývá. Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat 

právnické osoby a zřizovat organizační složky obce. (1) 

2.1.2 Správa obce 

Obec je spravována zastupitelstvem obce. 

Dalšími orgány jsou: 

 Rada obce 

 Starosta 

 Obecní úřad 

 Zvláštní orgány obce (1) 

2.1.3 Hospodaření obce 

Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením a před jeho 

zneužitím. Pokud však k některému z těchto zásahů dojde, je obec povinna uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo vyplývající z bezdůvodného obohacování. Obec je také 

povinna průběžně sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, musí zabezpečit, 

aby nedošlo k promlčení nebo k zániku těchto práv. Stát za hospodaření a závazky obce 

neručí, pokud však tento závazek nepřevezme smluvně. S nepotřebným majetkem obec 

nakládá za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, především občanským 

zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. 

Jedná-li se o právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popř. rady obce, tak 

by bez tohoto schválení byly od začátku neplatné. (1) 
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2.1.4 Přezkoumání hospodaření obce 

Přezkoumání hospodaření obce je upraveno zvláštním právním předpisem – Zákonem  

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí. 

Obec sama žádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok a to příslušný 

krajský úřad, auditora nebo auditorskou společnost. Náklady na přezkoumání 

hospodaření auditorem si obec hradí sama ze svých rozpočtových prostředků. Pokud 

obec o přezkoumání hospodaření nepožádá, tak hospodaření přezkoumá příslušný 

krajský úřad.  

Výsledkem přezkoumání je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce, tu 

společně se závěrečným účtem projednává zastupitelstvo obce a to nejpozději do  

30. 6. následujícího roku. Je-li to potřeba, tak zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě 

nedostatků. (1) 

2.1.5 Orgány obce 

2.1.5.1 Zastupitelstvo obce 

Počet členů zastupitelstva obce záleží zejména na počtu obyvatel a na velikosti 

územního obvodu. 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva  

do 500 5 - 15 

nad 500 do 3 000 7 - 15 

nad 3 000 do 10 000 11 - 25 

nad 10 000 do 50 000 15 - 35 

nad 50 000 do 150 000 25 - 45 

nad 150 000 35 - 55 

Tabulka 1 - Počet členů zastupitelstva dle počtu obyvatel 
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Počet členů zastupitelstva z daného rozpětí se každé volební období stanoví nejpozději 

85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev obcí, nestanoví-li se jinak, volí se počet členů 

zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva v končícím volebním období. Pro 

stanovení počtu členů zastupitelstva je směrodatný počet obyvatel k 1. lednu roku, 

v němž se volby konají. (1) 

2.1.5.2 Rada obce 

Rada obce představuje výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Rada se ze 

své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V obci, kde není rada obce volena, vykonává 

pravomoc rady starosta. 

Radu obce tvoří: 

 Starosta 

 Místostarosta 

 Další členové rady – ti jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce 

Počet členů rady musí být lichý a činí nejméně 5 avšak nejvíce 11 členů. Zároveň však 

počet členů rady nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. Rada obce 

se nevolí v obcích, které mají v zastupitelstvu méně než 15 členů. (1) 

Rada obce se schází dle potřeby, její schůze jsou neveřejné, avšak rada obce může 

k jednotlivým bodům jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva nebo jinou osobu, je-li 

to třeba. Rada je schopna usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 

jejích členů. Ze schůzí jsou pořizovány zápisy, které podepisuje starosta společně 

s místostarostou nebo jiným radním.(2) 

2.1.5.3 Starosta 

Starostu i místostarostu volí do funkce zastupitelstvo obce a to z řad svých členů, oba 

musí být občany České republiky a za výkon ve svých funkcích odpovídají 

zastupitelstvu obce. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta. 
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Starosta jmenuje i odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského 

úřadu. (1) 

2.1.5.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a tajemník obecního úřadu (je-li funkce 

tajemníka zřízena). (1) 

 

2.2 Účetnictví 

Územní samosprávný celek vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustavení zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a dle 

Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. (3),(4)  

V § 9 odstavci třetím zákona o účetnictví je taxativně vyjmenováno, které účetní 

jednotky mohou při splnění určitých podmínek vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, územně samosprávný celek mezi tyto jednotky nepatří, náleží mu tak 

povinnost vést účetnictví v plném rozsahu. Naproti tomu příspěvkové organizace, 

jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu, z čehož mimo jiné vyplývá, že nesestavují přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu dle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (3),(4) 

2.3 Vybrané účetní jednotky 

Vybranými účetními jednotkami jsou účetní jednotky, které mají vztah k veřejným 

rozpočtům, jedná se o: 

 organizační složky státu, 

 státní fondy podle rozpočtových pravidel, 

 územní samosprávné celky, 

 dobrovolné svazky obcí, 
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 Regionální rady regionů soudržnosti, 

 příspěvkové organizace, 

 zdravotní pojišťovny. 

 

2.3.1 Funkce účetnictví 

 

Obrázek 1 - Funkce účetnictví 

 

 Informační funkce 

Představuje nejdůležitější funkci účetnictví. Poskytuje informace interním  

i externím uživatelům o ekonomické situaci účetního subjektu. 

 Registrační funkce 

Účetní jednotka je povinna vést soustavné a úplné zápisy. 

 Dokumentační funkce 

Představuje úplně uschování účetnictví za minulá období, je základem pro 

vyměřený daňových povinností, popř. pro dokazování při vzniklých sporech. 

 Dispoziční funkce 

Účetnictví poskytuje podklady manažerům pro řízení účetní jednotky. 

Funkce 
účetnictví

informační

registrační

dokumentační

dispoziční

kontrolní
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 Kontrolní funkce 

Účetnictví poskytuje vstupní data pro kontrolu hospodaření, stavu majetku  

a přezkoumání správnosti účetních záznamů. (5) 

2.3.2 Zásady vedení účetnictví 

Zásady vedení účetnictví představují souhrn pravidel a postupů, kterými se účetní 

jednotka řídí při vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a také z těchto zásad 

vychází účtová osnova. 

 Zásada účetní jednotky 

Účetní jednotka představuje uzavřený celek, za který je vedeno účetnictví a za 

který se představuje účetní závěrka. 

 Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky 

Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v obdobích po sobě následujících od 

vzniku až po zánik. 

 Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období 

Účetní případy se zaznamenávají do období, s nímž časově a věcně souvisí. 

 Zásada objektivity účetnictví 

Účetní jednotka je povinna vést účetnictví úplně, tedy zaúčtovat všechny účetní 

případy do účetního období, kterého se týkají. Účetní případy je třeba průkazně 

doložit účetními doklady, inventarizovat majetek a závazky, zajistit úschovu 

účetních písemností dle zákona o účetnictví. 

 Zásada bilanční kontinuity 

U rozvahových účtů se konečné zůstatky minulého období rovnají počátečním 

zůstatkům nového účetního období. 

 Zásada oceňování majetku a závazků 

Pro věrný obraz a správné účetnictví je třeba správně oceňovat majetek  

a závazky. Používají se historické ceny, tedy ocenění v okamžiku pořízení 

pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady, cenou 

pořízení nebo nominální hodnotou. 
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 Zásada opatrnosti 

Tvorbou rezerv a opravných položek je účetní jednotka povinna promítnout 

určitá rizika, ztráty či znehodnocení, která jsou při sestavování uzávěrky známá. 

 Zásada zákazu kompenzace 

Je zakázáno vzájemné vyrovnávání aktiv a pasiv, nákladů a výnosů nebo příjmů 

a výdajů. (6) 

 

2.4 Směrnice 

Vnitřní účetní směrnice jsou předpisy, kterými je podrobně upraven postup jednotlivých 

činností, stanovují kdo, kdy a co má vykonávat. Kvalitně zpracované účetní směrnice 

přispívají k efektivnímu chodu účetní jednotky a zároveň představují připravenost při 

interní i externí kontrole hospodaření a účetnictví. Důležitým předpokladem je to, že 

jsou směrnice zpracovány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. S tím souvisí  

to, že musí být pravidelně aktualizovány dle platných novel právních předpisů a také se 

v nich musí promítnout změny interních podmínek, které nastanou v účetní jednotce. 

Zákon o účetnictví přímo neukládá povinnost tvorby interních předpisů, dá se ale 

odvodit, že vydání interních norem předpokládá. To neplatí u dlouhodobého majetku, 

v této oblasti zákon o účetnictví s tvorbou interní směrnice rozhodně počítá. Jedná se 

například o to, zda se do pořizovací ceny počítávají úroky z úvěru či nikoliv, také je 

třeba upřesnit spodní hranici pro zařazení drobného dlouhodobého majetku, atd.  

Tvorba interních předpisů vyplývá mimo jiné ze samotné definice předmětu účetnictví – 

poskytovat úplné, průkazné a správné informace o stavu a pohybu majetku a závazků,  

o vlastním kapitálu, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku a to při 

dodržování základních zásad pro vedení účetnictví. Právní předpisy určují pouze obecná 

pravidla a účetní jednotka si je musí aplikovat na své konkrétní podmínky právě v  

interních normách. (7) 

Účetní jednotka tedy sestavuje směrnice, které jsou nepřímo stanoveny legislativou  

a směrnice, které je vhodné vytvořit z hlediska usnadnění fungování jednotlivých 
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činností. Je však nutné si uvědomit, že i z těch nepřímo legislativně stanovených 

směrnic bude účetní jednotka vytvářet pouze ty, které pro ni mají opodstatnění a náplň. 

Účetnictví se řídí mnoha zákony, vyhláškami a standardy. Těmi základními jsou zákon 

o účetnictví, o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani silniční, daňový řád, 

občanský zákoník, zákoník práce, České účetní standardy, atd. Také nesmějí být 

opominuty normy ISO, kterými se musí řídit při vydávání i aktualizaci směrnic. (8) 

2.4.1 Směrnice nepřímo vyplývající z právní legislativy 

 Systém zpracování účetnictví 

 Účtový rozvrh 

 Kompetence a podpisové vzory 

 Dlouhodobý majetek, odpisový plán 

 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 

 Kurzové rozdíly, cizí měny 

 Zásoby 

 Oběh účetních dokladů 

 Inventarizace 

 Opravné položky 

 Archivace účetních dokladů 

 Harmonogram účetní závěrky 

 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad 

 Pokladna 

 Deriváty 

 Konsolidační pravidla 

 Rezervy 

 Odložená daň (7) 

2.4.2 Zásady pro tvorbu interních směrnic 

Směrnice by měly být: 

 logické, 
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 přehledné, 

 srozumitelné a jednoznačné, 

 stručné (ale zároveň musí řádně vymezit konkrétní postupy), 

 uspořádané (vymezené postupy je nutné uspořádat tak, aby společná 

problematika byla zahrnuta v jedné směrnici a předešlo se tak zbytečnému 

opakování), 

 vždy je nutné psát směrnici v souladu s platnými právními předpisy. (7) 

2.4.3 Názvy a náležitosti směrnic 

Interní účetní směrnice lze nazývat různě, je jen na účetní jednotce jaké označení zvolí. 

Nejčastěji se vyskytující označení: 

 směrnice, 

 vnitřní směrnice, 

 interní směrnice, 

 organizační směrnice, 

 pokyn, 

 metodický pokyn, atd. 

V každém případě se jedná o závazné pokyny, metody a postupy. 

Jakmile si účetní jednotka jednou vybere své označení, měla by v něm závazně 

pokračovat. Směrnice se číslují. Vhodná je jednotná grafická úprava. Směrnice by měly 

mít jednotnou hlavičku, popř. i záhlaví. 

Základní údaje, které by měla hlavička obsahovat: 

 název a sídlo účetní jednotky, 

 jednoznačné číselné označení, 

 název samotné směrnice – jednoduchý a jednoznačný, 

 schválení – podpis a označení osoby, která danou směrnici schvaluje. (8) 
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2.4.4 Dlouhodobý majetek – vnitřní účetní směrnice 

Ve vnitřní účetní směrnici týkající se dlouhodobého majetku by měly být sepsány 

pravidla a postupy týkající se následujících oblastí: 

 vymezení dlouhodobého majetku, 

 odpisové plány pro účetní i daňové odpisy, 

 tvorba a rušení opravných položek, 

 inventarizace majetku. 

Pro jednotlivé majetky se stanovují následující pravidla: 

 cenové limity, 

 doba použitelnosti, 

 způsob oceňování, 

 doba odpisování, 

 způsob odpisování, 

 odpisové sazby, 

 stanovení od kdy do kdy se majetek odpisuje. 

Účetní jednotky jsou dle §28 zákona o účetnictví povinny sestavovat odpisový plán, 

který by pro jednotlivé předměty měl obsahovat tyto údaje: 

 vstupní cenu, 

 vyčíslení odpisů v průběhu životnosti majetku, 

 vývoj oprávek v průběhu odpisování, 

 zůstatkové ceny v průběhu odpisování. (3), (9) 

Informace o položkách dlouhodobého majetku jsou vedeny v majetkových nebo 

inventárních kartách a to v papírové podobě nebo v účetním softwaru. V těchto kartách 

by měly být uvedeny následující informace, které slouží k identifikaci jednotlivých 

položek majetku: 

 název, popř. popis majetku, 
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 číselné označení majetku, 

 datum pořízení, 

 způsob pořízení, 

 datum uvedení do užívání, 

 datum zaúčtování ocenění, 

 zvolený postup účetního a daňového odpisování, včetně sazeb, apod., 

 datum vyřazení, 

 způsob vyřazení, atd. (10), (11) 

  

 

2.5 Dlouhodobý majetek 

2.5.1 Způsob nabytí majetku a jeho ocenění 

 Nákupem 

Věci movité se obvykle pořizují na základě kupní smlouvy uzavřené podle 

občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích. Při pořízení věci 

nemovité se jedná o převod nemovité věci.  

Majetek je oceněn pořizovací cenou a pořizovacími náklady souvisejícími 

s tímto pořízením. 

Pořizovací cena hmotného majetku představuje vstupní cenu pro výpočet 

daňových i účetních odpisů. 

 Darem – bezúplatným převodem 

Darem lze pořídit věci movité i nemovité. Věci movité se oceňují cenou v místě 

a čase obvyklou. Není určeno, že by věci movité musel oceňovat znalec, naproti 

tomu věci nemovité soudní znalec oceňovat musí. Nabytí majetku darem 

vylučuje možnost uplatnění daňových odpisů, takový majetek lze odepisovat 

pouze účetně. 

 Dotací 

Majetek může být pořízen i z dotace, která je určena na pořízení dlouhodobého 

majetku. Majetek může být hrazen pouze dotací nebo může být z části hrazen 

kupujícím z vlastních finančních prostředků. 
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Účetní odpisy se zjišťují z ceny evidované v účetnictví. Jestliže je dotace 

jediným zdrojem financování, tak se v účetnictví eviduje pouze na 

podrozvahových účtech, neobjeví se tedy na žádném majetkovém účtu. 

 Vlastní režií 

Majetek je vytvořen vlastní činností a je oceněn vlastními náklady. Tyto náklady 

představují vstupní cenu pro výpočet účetních i daňových odpisů. (5) 

 Bezúplatným převodem 

Vybraná účetní jednotka může majetek nabýt bezúplatným převodem od jiné 

vybrané účetní jednotky. Toto bezúplatné pořízení se zaúčtuje na stranu Má 

Dáti na syntetický účet účtové skupiny 01, 02, 03 nebo na účty 041, 042 se 

souvztažným zápisem na stranu DAL na účet 401 – Jmění účetní jednotky. 

Postup účtování na účtu 401 je upraven v ČÚS 709. 

2.5.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

a) Majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000,- a doba použitelnosti je delší než 

jeden rok, jedná se především o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software 

a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností. 

b) Mezi dlouhodobý nehmotný majetek se řadí také technické zhodnocení 

v hodnotě převyšující 60 000,- dále TZH drobného nehmotného majetku i TZH 

majetku s pořizovací cenou mezi 7 000,- a 60 000,- 

c) Majetek pořízení za cenu vyšší než 7 000,- a nepřesahující 60 000,- s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok nazýváme drobný nehmotný majetek, přičemž 

účetní jednotka si v interní směrnici může upravit spodní hranici směrem dolů. 

d) Poskytnuté krátkodobé i dlouhodobé zálohy na výše uvedený majetek. 

2.5.3 Dlouhodobý hmotný majetek 

Doba použitelnosti je delší než jeden rok. 

a) Bez ohledu na vstupní cenu: 

 pozemky, 

 stavby včetně budov, 

 důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, 
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 byty a nebytové prostory (dle zvláštního právního předpisu), 

 nemovité kulturní památky pořízené koupí, darem, děděním, 

 předměty z drahých kovů, 

 ovocné stromy a keře vysázené na souvislém pozemku o výměře větší než čtvrt 

hektaru a s hustotou nejméně 90 stromů na 1000 keřů na jeden hektar, trvalý 

porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, 

 základní stádo a zvířata (§ 8 vyhlášky 410/2009 Sb. odkazuje na přílohu č. 5 

k vyhlášce), 

 umělecká díla a předměty pořízené za účelem výzdoby a doplnění interiérů, 

které nejsou součástí stavby. 

b) Pořizovací cena převyšující částku 40 000,- 

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením 

c) Pořizovací cena 3 000,- a vyšší, ale nepřevyšující 40 000,- 

 drobný dlouhodobý majetek, účetní jednotka si může v interní směrnici 

snížit hranici 3 000,- na libovolnou hodnotu 

d) Poskytnuté krátkodobé i dlouhodobé zálohy na výše uvedený majetek  

(5) 

Zvláštní režim postihuje umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, jejich 

soubory v muzeích, galeriích, atd., movité i nemovité kulturní památky a jejich soubory 

dle zákonů č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, č. 121/2000 Sb., autorský zákon (za předpokladu, 

že jsou výtvarná díla a umělecké předměty součástí stavebních objektů). 

Výše vyjmenované podléhá samostatné evidenci, tyto předměty nejsou zahrnuty  

a evidovány v položce dlouhodobého majetku, ale jsou účtovány přímo do nákladů. 

(7) 
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2.5.4 Dlouhodobý finanční majetek 

Jedná se o cenné papíry a podíly, které má účetní jednotka v držení po dobu delší než 

jeden rok. Dlouhodobým finančním majetkem jsou též půjčky s dobou splatnosti delší 

než jeden rok, dluhové cenné papíry držené do splatnosti. 

2.5.5 Ocenění majetku 

 Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady, které s jeho 

pořízením souvisí (tj. cena pořízení + náklady související s pořízením). 

 Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje. 

 Vlastními náklady u HM a NHM - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo 

jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. 

(6),(12) 

2.5.6 Odpisování majetku 

2.5.6.1 Právní legislativa k odpisování majetku 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Vyhláška č. 410/2009 Sb., 

 Český účetní standard č. 708, 

 Zákon č. 563/1992 Sb., o daních z příjmů. 

2.5.6.2 Charakteristika odpisů 

Při pořízení majetku není možné jeho pořizovací cenu jednorázově zaúčtovat do 

nákladů. Hodnota majetku je snižována postupně a právě k tomu slouží odpisy, které 

vyjadřují postupné opotřebování dlouhodobého majetku a zároveň trvale snižují 

hodnotu dlouhodobého majetku. Opotřebení majetku může být buď fyzické, ke kterému 

dojde vlivem používání majetku, nebo morální, které je důsledkem technického 

zastarávání majetku. Pomocí odpisů a na základě zvolené metody odpisování dostáváme 

po několik účetních období do nákladů cenu, za kterou byl majetek pořízen. (12) 
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2.5.6.3 Neodepisovaný majetek 

Účetní jednotky neodepisují pozemky, finanční majetek, zásoby, pohledávky, majetek, 

který má účetní jednotka ve výpůjčce nebo pronájmu, majetek, který se oceňuje 

reálnou cenou, nedokončený majetek před stavem způsobilým k užívání, atd. (12) 

2.5.6.4 Účetní odpisy 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se účetně odepisuje na základě odpisového 

plánu, který si účetní jednotka sama stanoví ve svých vnitřních směrnicích. V této 

směrnici je vhodné mít účetní a daňové odpisy stanoveny konkrétně pro jednotlivé 

kategorie a druhy majetku, způsob evidence, odpovědnost, atd. Odpisový plán se 

sestavuje s ohledem na opotřebení majetku, které odpovídá běžnému užívání. Pokud 

jsou účetní odpisy stanoveny tak, aby zobrazovaly skutečný stav majetku, vzniká rozdíl 

mezi účetními a daňovými odpisy. Na konci účetního období se zjišťuje celkový souhrn 

účetních a daňových odpisů. O položce snižující základ daně hovoříme tehdy, pokud 

jsou účetní odpisy menší než daňové a pro výpočet základu daně je třeba zvýšit daňové 

výdaje, čímž se sníží základ daně. V opačném případě hovoříme o položce zvyšující 

základ daně. Tyto operace se provádějí mimo účetnictví a to při vypracovávání 

daňového přiznání. (13) 

Územně samosprávné celky mají zákonnou povinnost účetně odpisovat dlouhodobý 

majetek od roku 2011 s první účetní závěrkou ke dni 31.12. (14),(18) 

Odpisování dlouhodobého majetku některých vybraných účetních jednotek se řídí 

Českým účetním standardem č. 708. (15),(16) 

2.5.6.5 Hlavní body obecných pravidel pro odpisování DM: 

 ÚJ odpisuje DM z výše ocenění v účetnictví a to dle §25 zákona o účetnictví,  

(tento paragraf pojednává o tom, co se z jednotlivých složek majetku a 

závazků oceňuje), zároveň odepisuje maximálně do výše tohoto ocenění, 

 odpisování DM se zahajuje 1. dnem v měsíci, který následuje po měsíci, ve 

kterém došlo k zařazení tohoto majetku do užívání, 

 ÚJ účtuje o odpisech nejpozději k rozvahovému dni, 
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 odpisy se vždy zaokrouhlují na celé Kč nahoru, 

 pokud je majetek uveden do užívání v průběhu účetního období, pak ÚJ 

musí stanovit poměrnou výši odpisů k tomuto účetnímu období. 

ÚJ si volí způsob odpisování a to rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. V rámci 

jedné ÚJ je možné způsoby odpisování kombinovat.(15) 

a) Rovnoměrný způsob odpisování 

ÚJ stanoví předpokládanou dobu používání daného DM, zejména je třeba 

přihlédnout k: 

 charakteristice DM, 

 prostředí, ve kterém bude majetek používán, 

 intenzitě užívání majetku, 

 morálnímu zastarávání majetku, 

 opotřebení majetku. 

b) Výkonový způsob 

ÚJ stanoví měřitelnou jednotku a částku odpisu, která souvisí s touto jednotkou, 

např. 1 tuna = x Kč odpisu. 

Celkový odpis se tedy zjistí tak, že se částka odpisu na jednu jednotku vynásobí 

počtem jednotek, které byly uskutečněny v průběhu daného účetního období. 

Povinně se tento způsob používá pro výpočet odpisů skládky. Je to z toho 

důvodu, že skládka má schválený určitý objem skladovaného odpadu. Roční 

odpis tedy vychází z poměru ročně uloženého odpadu ke zmíněnému celkovému 

objemu. 

c) Komponentní způsob 

Tento způsob se může použít u DM dle §14 odstavce 3 písm. a) až g) a odstavce 

4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., tedy u staveb, otvírek lomů, pískoven a hlinišť, bytů 

a nebytových prostor vymezených dle jiného právního předpisu, samostatné 

soubory movitých věcí, atd. 

Bez ohledu na způsob odpisování se dlouhodobý majetek odpisuje včetně jeho 

technického zhodnocení  průběžně po celou dobu jeho užívání dle odpisového plánu, 

který si účetní jednotka stanovila a vytvořila. Jestliže účetní jednotka zjistí, že 
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stanovená doba užívání z nějakého důvodu neodpovídá době použitelnosti, je povinna 

to zohlednit a upravit odpisový plán. (15) 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1 Průzkum současné situace 

3.1.1 Základní informace o městu Letovice 

Analýzu současné situace a návrh na vytvoření nové účetní směrnice vytvářím pro 

město Letovice, které se nachází v Blanenském okrese Jihomoravského kraje. Ve městě 

o rozloze 51 kilometrů čtverečních bylo k 31.12.2016 přihlášeno k trvalému pobytu 

6 751 obyvatel. Jak vyplývá z počtu obyvatel a z dříve uvedených tabulek, městská rada 

má 7 členů a městské zastupitelstvo má 21 členů. Město Letovice v rámci své hlavní 

činnosti zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce. (2), (17) 

3.1.2 Územní obvod 

Územní obvod, ve kterém Městský úřad Letovice vykonává svoji působnost, tvoří 

území města Letovice a 15 obcí – Deštná, Horní Smržov, Horní Poříčí, Křetín, 

Pamětice, Prostřední Poříčí, Roubanina, Skrchov, Stvolová, Sulíkov, Vísky, Vranová, 

Lazinov, Míchov a Nýrov. (2) 

3.1.3 Příspěvkové organizace 

Město Letovice je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizaci: 

Obrázek 2 - Město Letovice 
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 tří Mateřských škol, 

 Základní školy, 

 Městského kulturního střediska, 

 Technických služeb Letovice, 

 Centra sociálních služeb města Letovice. 

3.1.4 Svazy a sdružení 

Město Letovice je členem několika dobrovolných sdružení a svazů: 

 Dobrovolného sdružení občanů Mikroregionu Letovicko, 

 Svazu měst a obcí ČR, 

 Sdružení obcí a měst jižní Moravy, 

 Svazu vodovodů a kanalizací, 

 Sdružení vlastníků obecních lesů. 

3.1.5 Hospodaření s bytovými a nebytovými prostorami 

Správa bytových a nebytových prostor byla do 31.12.2013 vykonávána prostřednictvím 

společnosti KORDO s. r. o. na základě mandátní smlouvy. Společnost KORDO s. r. o. 

vykonávala správu bytového a nebytového fondu jménem města a na jeho účet.  

Rozhodnutím zastupitelstva města byla od 1.1.2014 převedena správa bytového 

a nebytového fondu města zpět pod město Letovice a je vykonávána v rámci hlavní 

činnosti. 

3.1.6 Organizační struktura Městského úřadu 

Organizační strukturu městského úřadu tvoří starosta, místostarosta, tajemník 

a zaměstnanci města. MěÚ se člení do odborů, které plní úkoly v samostatné přenesené 

působnosti, ty buď vyplývají z právních předpisů, nebo je jimi pověří rada města. 

MěÚ se člení do čtyř odborů a to na odbor finanční, výstavby a životního prostřední, 

správní, technický. 
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Obrázek 3 - Organizační struktura Městského úřadu 

 

3.1.7 Pravomoc a úkoly Finančního odboru v oblasti dlouhodobého majetku 

 

 Finanční odbor zpracovává návrhy rozpočtu, které předkládá k projednání 

radě města a ke schválení zastupitelstvu města, 

 rozpracovává rozpočet města podle položek rozpočtové skladby na 

jednotlivé příspěvkové organizace a vlastní MěÚ, 

 po schválení radou města či zastupitelstvem města realizuje jednotlivá 

rozpočtová opatření, 

 zajišťuje agendu hospodaření s majetkem města, včetně odpisů majetku, 

zabezpečuje přípravu, provádění a vyhodnocení inventarizace majetku 

města, 

 zajišťuje provádění periodických a mimořádných inventarizací v 

příspěvkových aj. organizacích, zřízených městem, 

 na základě předávacích protokolů vystavených jednotlivými odbory MěÚ 

zabezpečuje zaevidování a proúčtování nově realizovaných investic do 

majetku města, 

STAROSTA

FINANČNÍ ODBOR
ODBOR VÝSTAVBY 

A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

SPRÁVNÍ ODBOR
TECHNICKÝ 

ODBOR

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK



35 

 

 řídí a zajišťuje komplexní vedení účetnictví města, komplexně zabezpečuje 

agendu na úseku personalistiky a mezd zaměstnanců města, 

 vede agendu pojištění majetku města, včetně uplatňování nároků 

z pojistného plnění, 

 zajišťuje vyřizování restitučních nároků vůči městu, 

 zpracovává smlouvy v oblasti majetkoprávní a eviduje veškeré smlouvy 

uzavřené městem, 

 zajišťuje ověřování správnosti došlých faktur, jejich proplácení a evidenci, 

zabezpečuje vystavování faktur pro jiné subjekty, sleduje jejich úhradu  

a eviduje je, 

 zajišťuje zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za 

město, k dani darovací, k dani z převodu nemovitých věcí a dani z přidané 

hodnoty. 

 

Obrázek 4 - Organizační struktura Finančního odboru MěÚ Letovice 

3.1.8 Nákup za hotové a podrozvahové účty 

Jedná se o nákup na zjednodušený daňový doklad. Zaměstnanec městského úřadu, který 

chce nakupovat, musí vyplnit tzv. Požadavkový list nákupu. Vedoucí daného odboru, 

který za nákup zodpovídá, předá Požadavkový list nákupu ke správci rozpočtu a teprve 

po jeho schválení se samotný nákup uskuteční. 

Po uskutečnění nákupu se doklad předá na pokladnu. Pracovnice pokladny jej proplatí 

pouze za předpokladu vyhotoveného Požadavkového listu před nákupem a pouze pokud 
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má doklad všechny zákonem stanovené náležitosti. Vytvoří se výdajový pokladní 

doklad a operace se zaúčtuje. 

Pokud se uskuteční nákup drobného dlouhodobého majetku, u kterého je 

jednotlivá položka dražší než 500 Kč, tak se účtuje na podrozvahové účty. 

3.1.9 Bezhotovostní nákup 

U bezhotovostního nákupu se musí nejprve vyhotovit objednávka, kterou podepisuje 

vedoucí odboru, v některých případech i starosta. Potom následuje proces dodání. 

Dodávku kontroluje odpovědná osoba, která objednala.  

Jakmile podatelna přijme fakturu, tak si ji zapíše do evidence a faktura se předává na 

finanční odbor. Nejprve ji obdrží referentka fakturace a inventarizace majetku, zapíše ji 

do systému sledování přijatých faktur do informačního systému Munis a vytiskne k ní 

průvodku. Jestliže se jedná o fakturu za nákup drobného dlouhodobého majetku v částce 

nad 500 Kč, tak musí přidělit inventární číslo. 

Poté jde faktura oboru, který objednával. V systému se zaznamená, u koho faktura 

fyzicky je. Objednavatel zkontroluje oprávněnost faktury a navrhne odkud fakturu 

uhradit a předá ji zpět na Finanční odbor, kde správce rozpočtu vyhodnotí krytí 

rozpočtem a referentka fakturace fakturu uhradí. V konečné fázi vše podepíše starosta. 

Pokud by však vedoucí rozpočtu zjistila, že daný nákup není v rozpočtu schválený, tak 

nelze takovou fakturu uhradit. Došlo by tím k porušení rozpočtové kázně! Toto porušení 

je zakotveno v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

ve znění pozdějších předpisů. „Porušení rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití 

nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného 

celku“. 

Letovický rozpočet je schvalován na oddíly – Vzdělávání a školské služby, 

Tělovýchova a zájmová činnost, Vodní hospodářství, atd. Je tedy třeba hlídat, aby byl 

daný nákup krytý na oddíl. 



37 

 

3.1.10 Nákup na smlouvu 

Pokud se jedná o nákup na smlouvu, tak se dodržují podmínky v ní sjednané. Po přijetí 

faktury se opakuje stejný proces jako u bezhotovostní platby. 

U stavebních prací musí technický odbor vyhotovit protokol o předání díla do majetku. 

Součástí bývá předávací protokol z dané firmy. Buď se jedná o technické zhodnocení, 

nebo o nový majetek. 

Speciální režim je nákup na smlouvu o dílo, smlouvu o zprostředkování, licenční 

smlouvu a kupní smlouvy. Každá smlouva jde před podpisem k projednání do rady 

města, musí z ní vyjít usnesení „Rada města schvaluje uzavření smlouvy„ včetně toho 

s kým, na co a za kolik. 

Výjimkou jsou smlouvy o dílo, kde na základě takovéto smlouvy město nabude věci 

nemovité a věcná břemena (ta jsou dle nového Občanského zákoníku také považována 

za věci nemovité). Takové smlouvy schvaluje zastupitelstvo města.  
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3.1.11 Dlouhodobý majetek města Letovice v letech 2011 až 2016 

Dlouhodobý majetek města Letovice v letech 2011 - 2016 

Druh majetku 
2011 2012 

BRUTTO KOREKCE NETTO BRUTTO KOREKCE NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 6 759 030,50 2 352 931,50 4 406 099,00 5 655 423,50 1 980 521,50 3 674 902,00 

Drobný DNM 1 358 086,50 1 358 086,50 0,00 1 224 134,50 1 224 134,50 0,00 

Ostatní DNM 3 274 194,00 994 845,00 2 279 349,00 4 091 139,00 756 387,00 3 334 752,00 

Nedokončený DNM 2 126 750,00 0,00 2 126 750,00 340 150,00 0,00 340 150,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 452 399 143,43 121 505 581,42 330 893 562,01 449 300 129,77 126 645 064,42 322 655 065,35 

Pozemky 33 411 363,05 0,00 33 411 363,05 34 531 126,04 0,00 34 531 126,04 

Kulturní předměty 97 822,00 0,00 97 822,00 116 822,00 0,00 116 822,00 

Stavby 374 972 742,56 100 144 668,00 274 828 074,56 369 697 528,56 103 225 087,00 266 472 441,56 

SHMV a soubory HMV * 28 975 615,50 11 133 150,00 17 842 465,50 29 194 980,50 12 569 563,00 16 625 417,50 

Drobný DHM 10 215 763,42 10 215 763,42 0,00 10 850 414,42 10 850 414,42 0,00 

Ostatní DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený DHM 4 725 836,90 12 000,00 4 713 836,90 4 909 258,25 0,00 4 909 258,25 

Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DHM určený k prodeji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2013 2014 

BRUTTO KOREKCE NETTO BRUTTO KOREKCE NETTO 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem 5 759 280,50 2 187 380,50 3 571 900,00 5 788 525,50 2 305 884,50 3 482 641,00 

Drobný DNM 1 300 161,50 1 300 161,50 0,00 1 275 286,50 1 275 286,50 0,00 

Ostatní DNM 4 459 119,00 887 219,00 3 571 900,00 4 459 119,00 1 030 598,00 3 428 521,00 

Nedokončený DNM 0,00 0,00 0,00 54 120,00 0,00 54 120,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 499 836 894,89 145 640 820,10 354 196 074,79 521 231 280,49 155 075 813,36 366 155 467,13 

Pozemky 37 240 946,64 0,00 37 240 946,64 35 771 741,44 0,00 35 771 741,44 

Kulturní předměty 118 022,00 0,00 118 022,00 118 022,00 0,00 118 022,00 

Stavby 415 518 756,46 120 374 667,00 295 144 089,46 432 413 472,22 127 863 717,00 304 549 755,22 

SHMV a soubory HMV * 29 340 077,90 14 015 314,40 15 324 763,50 34 705 903,60 15 367 062,40 19 338 841,20 

Drobný DHM 11 260 838,70 11 260 838,70 0,00 11 844 298,96 11 844 298,96 0,00 

Ostatní DHM 0,00 0,00 0,00 51 325,00 735,00 50 590,00 

Nedokončený DHM 6 358 253,19 0,00 6 358 253,19 5 607 948,27 0,00 5 607 948,27 

Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 54 439,00 0,00 54 439,00 

DHM určený k prodeji 0,00 0,00 0,00 664 130,00 0,00 664 130,00 
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2015 2016 

BRUTTO KOREKCE NETTO BRUTTO KOREKCE NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 5 420 283,50 2 365 879,50 3 054 404,00 5 780 842,90 2 526 379,90 3 254 463,00 

Drobný DNM 1 408 145,50 1 408 145,50 0,00 1 437 648,90 1 437 648,90 0,00 

Ostatní DNM 3 966 158,00 957 734,00 3 008 424,00 4 201 624,00 1 088 731,00 3 112 893,00 

Nedokončený DNM 45 980,00 0,00 45 980,00 141 570,00   141 570,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 390 250 373,96 95 968 022,35 294 282 351,61 411 982 205,77 103 381 524,40 308 600 681,37 

Pozemky 36 056 070,54 0,00 36 056 070,54 35 653 933,24 0,00 35 653 933,24 

Kulturní předměty 137 022,00 0,00 137 022,00 192 122,00 0,00 192 122,00 

Stavby 298 009 196,20 74 411 785,00 223 597 411,20 318 800 867,35 79 599 287,00 239 201 580,35 

SHMV a soubory HMV * 29 243 941,28 9 250 354,40 19 993 586,88 29 536 337,86 11 076 311,40 19 933 586,88 

Drobný DHM 12 297 868,95 12 297 868,95 0,00 12 687 568,00 12 687 568,00 0,00 

Ostatní DHM 206 765,60 8 014,00 198 721,60 206 735,60 18 358,00 188 377,60 

Nedokončený DHM 13 561 939,39 0,00 13 561 939,39 14 508 941,72 0,00 14 508 941,72 

Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

DHM určený k prodeji 737 600,00 0,00 767 600,00 395 700,00 0,00 395 700,00 

       * Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

Zdroj: Rozvahy města Letovice ke dni 31.12 let 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

   
Tabulka 2 - DM města Letovice v letech 2011 - 2016 
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3.2 Analýza směrnice „Evidence majetku“ města Letovice 

Při analýze současné směrnice Evidence majetku jsem se řídila nejen základními 

pravidly a náležitostmi pro sestavení účetních směrnic, právní legislativou, ale také jsem 

pročetla dostupné směrnice týkající se majetku jiných obcí. Ty jsem pak následovně 

analyzovala a přezkoumala se současnou směrnicí města Letovice. V této směrnici jsem 

shledala několik nedostatků. Na základě těchto zjištěných nedostatků navrhuji nové 

řešení směrnice. 

3.2.1 Členění současné směrnice „Evidence majetku“ 

1. Dlouhodobý majetek a jeho evidence 

2. Příjem do evidence 

3. Postupy vedení účetnictví 

4. Analytická evidence dlouhodobého majetku 

5. Oceňování dlouhodobého majetku 

6. Pořízení nehmotných investic 

7. Pořízení hmotných investic 

8. Uspořádací účet technického zhodnocení DHM (do 31.12.2015) 

9. Vyřazení z evidence 

10. Dispozice s majetkem 

3.2.2 Nedostatky směrnice 

Podle mého názoru má směrnice několik nedostatků. 

Ve směrnici nejsou uvedeny zákony a vyhlášky, ze kterých daná problematika vychází. 

Doplnila bych tedy základní ustanovení, které by mělo obsahovat kromě legislativního 

rámce také předmět směrnice a v neposlední řadě i její cíl.  

S tím také souvisí chybějící závěrečné ustanovení, ve kterém by mělo být zmíněno, kdo 

podává návrh na aktualizaci nebo doplnění směrnice, kdo směrnici schvaluje a zda 

změny podléhají schválení radou města nebo zastupitelstvem, atd. 
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Ve směrnici také není zmíněno, kdy a za jakých podmínek je majetek uveden do 

užívání, tedy co představuje technickou způsobilost majetku, na základě jakého dokladu 

dojde k zaúčtování, včetně vymezení okamžiku zaúčtování majetku. 

Dále ve směrnici chybí členění a vymezení způsobů pořízení dlouhodobého majetku  

a to nákupem, vlastní činností, darem, bezúplatným převodem od jiné vybrané účetní 

jednotky, atd. 

Do směrnice bych nově chtěla zakomponovat tvorbu a rušení opravných položek, 

údržbu a opravu majetku. 

U technického zhodnocení není zmíněn rozdíl mezi rekonstrukcí a modernizací. 

U vyřazení majetku není ve směrnici uvedeno, kdo podává návrh na vyřazení majetku 

z evidence a jaké mohou být důvody jeho vyřazení. Jaký orgán stanoví, že je majetek 

určený k prodeji a jak se stanoví reálná hodnota takového majetku. 

Dále by mělo být ve směrnici stanoveno, co se zahrnuje či nezahrnuje do pořizovací 

ceny, např. úroky z přijatých úvěrů a půjček, zpracování žádosti 

o dotaci, služby spojené s administrativní prací investiční dotace, atd. 

Dalším nedostatkem je, že v celé směrnici nejsou uvedeny přehledně předkontace, které 

by podle mého názoru ve směrnici měly být. 
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4. Návrh nové účetní směrnice pro město Letovice 

4.1 Právní legislativa potřebná k vytvoření směrnice „Dlouhodobý 

majetek“ 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, 

 České účetní standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

4.2 Základní osnova nové směrnice 

Vzhledem k rozšíření směrnice a její lepší přehlednosti navrhuji na základě zjištěných 

poznatků tuto osnovu: 

1. Úvodní ustanovení 

- Legislativní rámec 

- Cíl směrnice 

- Předmět směrnice 

2. Základní definice a vymezení 

- Dlouhodobého majetku (DM) 

- Dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 

- Drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) 

- Nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 

- Dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

- Drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) 

- Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
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3. Pořízení dlouhodobého majetku 

- Způsoby pořízení a nabytí 

- Kategorizace majetku 

4. Oceňování dlouhodobého majetku 

- Oceňovaný majetek 

- Druhy oceňovacích cen 

- Rekonstrukce a modernizace 

- Zvýšení ocenění technickým zhodnocením 

- Oceňování souboru majetku 

5. Údržba a opravy dlouhodobého majetku 

- Údržba majetku 

- Oprava majetku 

6. Tvorba a čerpání opravných položek 

7. Uvedení dlouhodobého majetku do užívání 

8. Evidence majetku na podrozvahových účtech 

9. Evidence majetku na analytických účtech 

10. Vyřazení dlouhodobého majetku 

11. Účtování o dlouhodobém majetku 

12. Závěrečná ustanovení 

4.3 Úvodní ustanovení 

4.3.1 Legislativní rámec 

V legislativním rámci by měly být vypsány všechny zákony a zákonné normy, kterými 

se daná problematika řídí. Ve směrnici jsou vždy uvedeny základní postupy a principy, 

ale v případě potřeby je třeba mít ve směrnici uvedený odkaz na zdroje, kde lze najít 

podrobnější, popř. přesnější informace. 

Právní předpisy, kterými se problematika dlouhodobého majetku řídí, jsou uvedeny 

výše. 
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4.3.2 Cíl směrnice 

V cíli směrnice by měl být uveden základní cíl, tedy jaké má daná směrnice 

opodstatnění.  

Z § 7 a § 8, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyplývají základní cíle pro vedení 

účetnictví v účetní jednotce a nelze je opomenout. „Účetní jednotky jsou povinny vést 

účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavení na jeho základě podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní jednotky jsou 

povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 

zaručujícím trvalost účetních záznamů.“ 

4.3.3 Předmět směrnice 

V základních ustanoveních, také nelze vynechat předmět směrnice, který je velice 

důležitý pro rychlé vyhledávání v interních směrnicích. V případě, že si zaměstnanec 

není jistý, v rámci které směrnice najde hledanou problematiku, tak to může jednoduše 

zjistit z předmětů, kde jsou sepsány hlavní body jednotlivých směrnic. 

4.4 Základní definice a vymezení dlouhodobého majetku 

4.4.1 Dlouhodobý majetek 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

 Dlouhodobý finanční majetek 

4.4.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku vyplývá z § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, který má dobu použitelnosti delší 

než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč. Jedná se především o nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva. 
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Za dlouhodobý nehmotný majetek se také považuje technické zhodnocení DNM jehož 

ocenění je vyšší než 60 000 Kč. K účtování a odpisování takového majetku je oprávněn 

nabyvatel užívacího práva k DNM. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem zejména nejsou: 

 znalecké posudky, 

 průzkumy trhu, 

 plány rozvoje, 

 plány propagačních a reklamních akcí. 

4.4.2.1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou také výsledky výzkumu a vývoje, 

software, databáze, atd. opět s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale ocenění je 

v rozpětí od 7 000 Kč do 60 000 Kč. V interní směrnici si každá účetní jednotka může 

upravit spodní hranici směrem dolů.  

4.4.2.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

Nedokončeným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek po dobu jeho 

pořizování, do doby než je uveden do stavu způsobilého k užívání, tedy zařazen do 

užívání. 

4.4.2.3 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM – účet 044 

Uspořádací účet technického zhodnocení byl novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

od 1.1.2016 zrušen! Tento účet do 31.12.2015 obsahoval v průběhu účetního období 

náklady, jejichž jednotlivá ocenění byla nižší než 60 000 Kč a která jinak mohla splnit 

podmínky pro technické zhodnocení DNM. Nejpozději k rozvahovému dni bylo potřeba 

posoudit, zda jsou podmínky splněny, jestliže ano, přeúčtovalo se TZH k příslušnému 

majetku. Jestliže ne, tak se toto plnění přeúčtovalo do příslušných nákladů. Z toho 

vyplývá, že uspořádací účet technického zhodnocení musel mít k rozvahovému dni 

vždy nulový konečný stav. 
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Podle současné právní úpravy uspořádací účet technického zhodnocení neexistuje a je 

tedy nutné možná technická zhodnocení posuzovat jednotlivě. To znamená zaúčtování 

přímo jako TZH konkrétního majetku nebo rovnou do nákladů. V případě, že není 

splněna minimální hranice 60 000 Kč, je možné účtování přes účet 041 – Nedokončený 

DNM a postupovat obdobně jako dříve u 044 s tím, že se ale podmínka pro zařazení 

TZH nemusí být splněna jen během jednoho účetního období. 

4.4.3 Dlouhodobý hmotný majetek 

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku plyne z § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Dlouhodobý hmotný majetek je takový majetek, který má dobu použitelnosti delší než 

jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč. Dlouhodobým hmotným majetkem se 

stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání. Jedná se 

zejména o dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností pro způsobilost 

v provozu, ty stanovují jiné právní předpisy, např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, aj. 

Za dlouhodobý hmotný majetek se také považuje technické zhodnocení DHM nebo 

DDHM. 

4.4.3.1 Pozemky 

Jedná se o pozemky bez ohledu na výši ocenění. 

4.4.3.2 Kulturní předměty 

Bez ohledu na výši ocenění se jedná zejména o movité kulturní památky, sbírky 

muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, včetně 

souborů tohoto majetku. 

4.4.3.3 Stavby 

Bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti se jedná o: 

 stavby řídící se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) a stavební díla podle jiných zvláštních předpisů, např. dle 
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zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

 byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona č. 89/2012 Sb., 

kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), 

 od 1. 1 .2014 také věcné břemeno, pokud se stavbou souvisí. 

4.4.3.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Samostatné movité věci a soubory majetku, u kterých je doba použitelnosti delší než 

jeden rok a ocenění převyšuje částku 40 000 Kč. Ocenění se provádí na základě  

§ 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Metoda oceňování souboru majetku). Jedná se o takové 

samostatné movité věci a soubory majetku, jež jsou charakterizovány samostatným 

technicko-ekonomickým určením, dále o předměty z drahých kovů, jestliže se nejedná  

o předměty kulturní hodnoty nebo památky. 

4.4.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Movité věci, případně soubory majetku charakterizované samostatným  

technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění 

jednotlivé položky je v rozmezí od 3 000 Kč do 40 000 Kč. V interní směrnici si každá 

účetní jednotka může upravit spodní hranici směrem dolů. Navrhuji v nové směrnici 

ponechat zažité zákonem stanovené hranice, přičemž majetek nižší hodnoty než  

3 000 Kč by měl být sledován na podrozvahových účtech. 

Majetek, který se po zařazení do užívání rychle spotřebovává, výrazně se snižuje jeho 

hodnota a doba použitelnosti je kratší než jeden rok se nezařazuje na účty drobného 

majetku, zpravidla se jedná o tyto "drobné věci": 

 předměty denní potřeby, 

 drobné zařízení a vybavení kuchyní, 

 drobné vybavení společenských místností (např. nástěnné hodiny), 

 umělé květiny a zahradní nádoby, 
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 knihy, katalogy, vázané tiskoviny, časopisy, 

 drobné účetní pomůcky – např. kalkulačky, diáře. 

(Pokud se však takovéto drobné věci nakoupí hromadně, tak jsou určeny k postupné 

spotřebě, čímž splňují definici zásob.) 

Za DDHM se považují vždy: 

 předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem, bez ohledu na 

výši pořizovací ceny a věci pořízené formou finančního leasingu nebo 

bezúplatně převzaté nepřevyšující částku 40 000 Kč, 

 věcné břemeno do 40 000 Kč (účet 028). 

4.4.4 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem je zejména pořizovaný majetek  

a to po dobu jeho pořizování než je uveden do stavu způsobilého k užívání, tedy zařazen 

do užívání. 

4.4.5 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM – účet 045 

Uspořádací účet technického zhodnocení byl novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

od 1.1.2016 zrušen! Tento účet do 31.12.2015 obsahoval v průběhu účetního období 

náklady, jejichž jednotlivá ocenění byla nižší než 40 000 Kč (u DHM) a která jinak 

mohla splnit podmínky pro technické zhodnocení. Nejpozději k rozvahovému dni bylo 

potřeba posoudit, zda jsou podmínky splněny, jestliže ano, přeúčtovalo se TZH k 

příslušnému majetku. Jestliže ne, tak se toto plnění přeúčtovalo do příslušných nákladů. 

Z toho vyplývá, že uspořádací účet technického zhodnocení musel mít k rozvahovému 

dni vždy nulový konečný stav. 

Podle současné právní úpravy uspořádací účet technického zhodnocení neexistuje a je 

tedy nutné možná technická zhodnocení posuzovat jednotlivě. To znamená zaúčtování 

přímo jako TZH konkrétního majetku nebo rovnou do nákladů. V případě, že není 

splněna minimální hranice 40 000 Kč, je možné účtování přes účet 042 – Nedokončený 

DHM a postupovat obdobně jako dříve u 045.  
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V § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. je demonstrativně uvedeno, jaké náklady mohou 

vstupovat do ocenění TZH a které nemohou. V této situaci je určitě vhodné, aby si ÚJ 

ve směrnici stanovila právě to, které náklady do ocenění vstupovat mohou a které ne. 

Díky tomu bude posuzování jednotné a jednoznačné. 

Současná směrnice města Letovice Evidence majetku byla od 1. 1. 2016 aktualizována,  

a to tak, že byl účet 045 pouze vymazán a navíc zůstal zachován v analytické 

evidenci. 

4.4.6 Dlouhodobý finanční majetek 

Jedná se o cenné papíry a podíly, které se účetní jednotka rozhodla mít v držení déle než 

jeden rok a to: 

 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem a s podstatným vlivem, které 

účetní jednotka rozhodla k držení a k výkonu majetkových práv, 

 dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry se záměrem držet je do splatnosti, 

 termínové vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a 

depozitní certifikáty. 

Dlouhodobý finanční majetek je upraven v samostatné interní směrnici. 

4.5 Pořízení dlouhodobého majetku 

4.5.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 

 Koupí, 

 bezúplatným nabytím – darováním, 

 vlastní činností, 

 odkoupením nebo bezplatným převzetí po ukončení finančního leasingu, 

 bezúplatným převodem od vybrané účetní jednotky. 

4.5.2 Kategorizace majetku 

Majetek se zařazuje do závazných účetních skupin vycházejících z Klasifikace produkce 

„CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ dle Přílohy č. 1 k ČÚS č. 708. 
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Např. budovu Městského úřadu v Letovicích, která bude uvedena ve vzorové kartě 

majetku, nalezneme v této příloze jako „Budovu veřejné správy“ v části G účetní 

odpisové skupiny VII pod nebytovými budovami a CZ-CC kódem 12.20.12. 

4.6 Oceňování dlouhodobého majetku 

Oceňování dlouhodobého majetku se řídí § 24 až § 27 zákona o účetnictví,  

§55 vyhlášky a ČÚS 410. 

Účetní jednotka je povinna majetek oceňovat a to k okamžiku uskutečnění účetního 

případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 

účetní závěrka, toto ocenění je ÚJ povinna zaznamenat v účetních knihách. 

Ocenění DNM, DHM a TZH se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. 

Pro takovéto dotace je zřízen zvláštní účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého 

majetku. 

4.6.1 Oceňovaný majetek 

Z jednotlivých složek majetku se oceňují: 

 hmotný majetek kromě toho, který byl vytvořen vlastní činností pořizovacími 

cenami, 

 hmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, 

 podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, 

 nehmotný majetek kromě toho, který byl vytvořen vlastní činností pořizovacími 

cenami, 

 nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, 

 kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy, předměty 

kulturní hodnoty a církevní stavby, v případě, že není známa jejich pořizovací 

cena, jsou oceněny ve výši 1 Kč, 

 bezúplatně nabytý majetek reprodukční pořizovací cenou, 

 bezúplatně nabytý majetek od vybrané účetní jednotky v brutto ocenění 

převádějící vybrané účetní jednotky. 



52 

 

4.6.2 Ocenění pořizovací cenou, reprodukční cenou a vlastními náklady 

 Pořizovací cenou 

Cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady související s jeho pořízením (bez 

ohledu na výši jednotlivých nákladů) 

Jedná se zejména o náklady na: 

 odměny za poradenské služby, 

 náklady související s výběrovým řízením (projektová 

dokumentace, atd.), 

 dopravné, přepravné, montáž, 

 zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, 

 revize, atd. 

 Reprodukční pořizovací cenou 

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

Reprodukční pořizovací cenou se často oceňují věci pořízené bezúplatným 

převodem, darováním nebo při zjištěném inventarizačním přebytku. 

 Vlastními náklady 

Celkové vlastní náklady = přímé náklady + nepřímé náklady. 

Pořízení majetku vlastní činností není u obcí příliš časté. 

4.6.3 Ocenění reálnou hodnotou 

Reálnou hodnotou se oceňují: 

 cenné papíry, které nejsou držené do splatnosti, cenné papíry emitované účetní 

jednotkou, dluhopisy neurčené k obchodování, cenné papíry představující účast 

ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, deriváty, 

 majetek, u kterého ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, 

 majetek určený k prodeji. 

Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije: 

 tržní hodnota, 
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 ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce (pokud není tržní 

hodnota k dispozici nebo dostatečně nevystihuje reálnou hodnotu), 

 ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů (pokud nelze postupovat 

podle předchozích způsobů ocenění). 

4.6.4 Tržní hodnota 

Jedná se o hodnotu, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na 

zahraničním trhu. Je třeba použít hodnotu, která se nejvíce blíží k okamžiku ocenění. 

4.6.5 Rekonstrukce a modernizace 

Dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

 rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, díky kterým se změní jeho účel 

nebo jeho technické parametry, 

 modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

4.6.6 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM 

Dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou náklady související s pořízením zejména tyto: 

 náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za 

poradenské služby a jejich zprostředkování, správní poplatky, platby za 

poskytnuté záruky, expertízy, předprojektové přípravné práce, 

 odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské nebo lesnické půdy, 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení 

a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, 

dopravné, montáž a umělecká dále tvořící součást stavby, 

 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, ale ne na budoucí 

provoz, 

 vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 

(Zůstatkové ceny takto vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na jejich 

vyřazení tvoří společně součást nákladů nové výstavby.), 
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 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi 

nebo nájemci, náhrady za omezení v obvyklém užívání, náhrada za vykácený 

porost v souvislosti s novou výstavbou, 

 úhrada podílu na: 

- náklady související s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, 

- náklady související s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu, 

- náklady související s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie, 

- úhrady nákladů za přeložky, překládky, náhradní pozemní komunikaci, 

- zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, 

- zabezpečovací, konzervační, udržovací práce a dekonzervační práce, 

- právo stavby, má-li účetní jednotka realizovat výstavbu vyhovující právu 

stavby. 

Součástí ocenění DNM, DHM  a TZH zejména nejsou: 

 oprava a údržba, 

 náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení majetku do původního stavu, 

 kurzové rozdíly, 

 smluvní pokuty, úroky z prodlení, sankce ze smluvních vztahů, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

 náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami, 

 náklady na biologickou rekultivaci, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením DM vzniklé po uvedení majetku do 

užívání. 

4.6.7 Zvýšení ocenění technickým zhodnocením 

Technické zhodnocení představují výdaje na dokončení nástavby, přístavby, stavební 

úpravy, rekonstrukce, modernizace stávajícího dlouhodobého majetku. 

 Ocenění DNM se zvýší o TZH, jestliže celkové náklady za rok převýší částku 

60 000 Kč a pokud je toto TZH v témže roce uvedeno do užívání, 
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 ocenění DHM se zvýší o TZH, jestliže celkové náklady za rok převýší částku 

40 000 Kč a pokud je toto TZH v témže roce uvedeno do užívání. 

4.6.8 Oceňování souboru majetku 

Vymezení souboru majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. § 24. Soubor movitých 

věcí je typický spojením jednotlivých majetků se samotným technicko-ekonomickým 

určením sloužící k jednotnému účelu, popř. může být soubor movitých věcí vymezený 

zvláštním předpisem, např. u předmětů kulturní hodnoty. 

Soubor kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se může oceňovat dvěma 

způsoby. V případě, že není známá pořizovací cena ani jednoho majetku, které soubor 

tvoří, tak se takovýto soboru ocení ve výši 1 Kč. Druhou možností je celkový součet 

všech pořizovacích popř. reprodukčních pořizovacích cen jednotlivých majetků tvořící 

soubor majetku.  

Pokud dojde ke změně v rozsahu souboru, tak se v případě ocenění ve výši 1 Kč toto 

ocenění nezmění. V případě celkového součtu pořizovacích popř. reprodukčních cen je 

ale potřeba toto ocenění přepočítat. 

Sbírka muzejní povahy se taktéž oceňuje ve výši 1 Kč a opět při změně v rozsahu 

souboru není třeba ocenění přepočítávat. 

Tvorbu souboru majetku, důvody, změny a ocenění musí účetní jednotka doložit 

průkazným účetním záznamem. 

4.7 Údržba a opravy dlouhodobého majetku 

Dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se rozumí: 

 opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození, 

díky které se majetek opět uvede do předchozího nebo provozuschopného stavu, 

opravou se nerozumí úplné odstranění fyzického ani morálního opotřebení, 

 údržbou se rozumí pravidelná činnost, díky které se zpomaluje fyzické 

opotřebení majetku, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady, 
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 generální opravou se rozumí taková oprava, kdy náklady na opravu přesáhnou 

80 % původní pořizovací ceny majetku, jedná se tedy o celkovou obnovu 

dlouhodobého majetku > na takovýto výdaj se pohlíží jako na náklad  

pořízení DM. 

4.8 Odpisování 

Odpisování majetku vyplývá ze zákona o účetnictví z § 28. Obec odepisuje od roku 

2011, kdy bylo provedeno tzv. „dooprávkování“. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku 

za jedno účetní období, informují o trvalém snížení hodnoty majetku. Odpisy se účtují 

na základě odpisového plánu (interní směrnice). Účetní jednotka odepisuje majetek 

vlastní a majetek, se kterým hospodaří na základě práva hospodaření – s majetkem 

státu. 

Dlouhodobý majetek a technické zhodnocení dlouhodobého majetku se odepisuje 

z ocenění, které se stanovuje dle zákona o účetnictví § 25 a to v průběhu jeho užívání. 

Aby mohla účetní jednotka majetek odepisovat, potřebuje znát ke každému majetku 

datum zařazení do užívání a pořizovací cenu, datum zařazení technického zhodnocení 

do užívání a navýšenou pořizovací cenu a také dobu použitelnosti. Odpisové sazby jsou 

stanoveny dle kategorizace majetku. 

Účetní jednotky neodepisují: 

 pozemky, 

 dlouhodobý majetek, který se dle § 27 zákona o účetnictví oceňuje reálnou 

cenou, 

 DHM a DNM, který má účetní jednotka v pronájmu nebo ve výpůjčce, 

 finanční majetek, 

 nedokončený DHM a DNM, 

 technické zhodnocení, které není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, 

 umělecká díla. 
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Odpisy dlouhodobého majetku jsou přesněji upraveny v samostatné interní směrnici 

Odpisový plán. 

 

4.9 Opravné položky 

Opravné položky se vytvářejí na základě zjištění při inventarizaci a vyjadřují přechodné 

snížení hodnoty majetku. Opravné položky vycházejí zejména z ČÚS č. 706. 

Opravné položky se v rozvaze vykazují ve sloupci „Korekce“. Přechodné snížení 

hodnoty majetku se v účetnictví zobrazuje průběžně v okamžiku zjištění, nejpozději 

k rozvahovému dni. 

U odpisovaného majetku vytváříme opravnou položku v případě, kdy hodnota je 

významně nižší, než je ocenění v účetnictví včetně oprávek. U neodpisovaného majetku 

vytváříme opravnou položku v případě, kdy hodnota je významně nižší, než je ocenění 

v účetnictví. 

Opodstatněnost tvorby a výše opravné položky zjišťuje ÚJ nejpozději k rozvahovému 

dni. Dojde-li k vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, tak dojde 

ke zrušení této opravné položky k okamžiku vyřazení daného majetku. 

 

Př.: Opravná položka k nedokončené investici 

Pokud obec vynaloží finanční prostředky na přípravu určité akce, např. na projektovou 

dokumentaci, ale např. nezíská dotaci a je nejisté, zda se zrealizuje výstavba. Hodnota 

projektu, který není realizován = 0 Kč, zde jsou na místě právě opravné položky. 

Rozpuštění takovéto opravné položky dojde v případě, že obec rozhodne o odpisu 

takového projektu z majetku nebo dojde k opačnému případu, tedy k realizaci výstavby. 
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4.9.1 Účtování o opravných položkách 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Tvorba či zvýšení opravných položek 

 

556 

 

Příslušný 

syntetický účet 

z účtové skupiny 

14 až 19 

Snížení či zrušení opravné položky 

Příslušný 

syntetický účet 

z účtové skupiny 

14 až 19 

556 

Tabulka 3 – Účtování o opravných položkách 

 

4.10 Evidence majetku na podrozvahových účtech 

Evidence na podrozvahových účtech plyne z vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

a ČÚS č. 710. 

 Účet 901 „Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ 

Majetek, který nesplňuje podmínku spodní hranice ocenění drobného 

dlouhodobého nehmotného majetku 

 Účet 902 „Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ 

Majetek, který nesplňuje podmínku spodní hranice ocenění drobného 

dlouhodobého hmotného majetku 

 Účet 909 „Ostatní majetek“ (od 1.1.2015- dříve účet 903) 

Např. majetek, který zřizovatel předal k hospodaření své příspěvkové 

organizaci, pokud tento majetek není vykazován v rozvaze zřizovatele. 
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4.10.1 Podrozvahové účty dle platné směrné účtové osnovy pro rok 2017 

 

Účtová třída 9 – výběr účtů souvisejících s majetkem  

Účtová skupina 90 – Majetek účetní jednotky 

 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 909 – Ostatní majetek 

Účtová skupina 92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 

jinou osobou 

 921 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

 922 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

 923 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

 924 -  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

 925 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodů 

 926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodu 

Účtová skupina 93 a 94 – Další podmíněné pohledávky 

 931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

 932 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

Účtová skupina 97 a 98 – Další podmíněné závazky 

 971 – Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 

majetku 
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 972 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 

majetku 

4.11 Evidence dlouhodobého majetku na analytických účtech 

Účetní jednotka si vytváří své analytické účty dle vlastních potřeb v rámci syntetických 

účtů. Při tvorbě je třeba zohlednit především členění podle jednotlivých druhů majetku, 

odpovědných osob a umístění majetku. 

Pro náklady a výnosy je třeba analytické účty stanovit s ohledem na vygenerování 

Výkazu zisku a ztráty a Přílohy. 

Město Letovice používá analytické účty dle metodického pokynu účetního softwaru 

Gordic, přestože vede účetnictví v softwaru Munis. Je to z toho důvodu, že většina obcí 

vede účetnictví v Gordicu, ale také z proto, že se účetní závěrky odesílají na kraj, kde je 

třeba jednotnost těchto účtů. 

4.12 Vyřazení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména z důvodu: 

 prodeje, 

 likvidace, 

 bezúplatného převodu, 

 převodu podle zvláštních právních předpisů, 

 b důsledku škody nebo manka, 

 vkladem do jiné společnosti. 

Uskutečnění účetního případu = majetek se vyřadí buď ke dni, kdy byla podepsána 

smlouva nebo ke dni kdy byl majetek skutečně předán, u věcí nemovitých se za den 

UÚP  považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.  

Opotřebený majetek = takový majetek se vyřadí ke dni ukončení své funkčnosti nebo 

ke dni, kdy se tato skutečnost zjistila na základě inventárního soupisu. 
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Fyzicky zlikvidovaný majetek = takový majetek se vyřazuje na základě likvidačního 

protokolu a to ke dni na něm uvedeném. 

Majetek svěřený příspěvkové organizaci = takový majetek se vyřazuje k datu 

předávacího protokolu. 

U vyřazení majetku škodou nebo mankem je třeba posoudit nároky na náhradu škody a 

manka podle pracovněprávního vztahu, občanského zákoníku, atd. To však nemá vliv 

na vyřazení majetku. 

 Škoda = fyzické znehodnocení majetku = neodstranitelné poškození nebo 

zničení 

 Manko = inventarizační stav, ve kterém je skutečný stav nižší než stav účetní 

Zastupitelstvo města schvaluje převod a předání nemovitých věcí, bytů a nebytových 

prostor. Vyřazení movitých věcí není třeba schvalovat zastupitelstvem. 

Při vyřazení majetku, který byl pořízen z dotací, musí být prověřeno, zda jeho vyřazení 

neodporuje dotačním podmínkám. 

Majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou musí být od 1. 1. 2014 evidován 

na samostatných účtech 035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji  

a 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. 
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4.13 Postup účtování 

Postup účtování vychází přímo z ČÚS č. 710. 

Město Letovice vede účetnictví v softwaru MUNIS od společnosti Triada, spol. s r.o. 

4.13.1 Účtování o dlouhodobém nehmotném majetku 

4.13.1.1 Pořízení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Pořízení včetně nákladů souvisejících s pořízením 041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 

Aktivace 041 506 

Uvedení do stavu způsobilého k užívání účtová skupina 01 041 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud nebylo 

účtováno 
účtová skupina 01 401 

Výkony / výrobky, které vznikly při zkouškách před 

uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 

účtová třída 0, 1, 3 / 

účtová skupina 46 
041 



63 

 

Bezúplatný přechod od jiné vybrané účetní jednotky 

účtová skupina 01 / 

účtová skupina 03 / 

Účet 041 

401 

Tabulka 4 – Účtování o pořízení DNM 

4.13.1.2 Technické zhodnocení DNM 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Plnění v průběhu účetního období v souvislosti s TZH 

jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než 60.000 Kč 
041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 / účet 506 

Jestliže úhrn jednotlivých plnění nepřevýší 60.000 Kč  

a není předpoklad pro splnění podmínek TZH ani 

v některém z následujících účetních období 

příslušný syntetický 

účet nákladů 
041 

Plnění v průběhu účetního období v souvislosti s TZH 

jejichž jednotlivá ocenění jsou vyšší než 60.000 Kč 
041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 / účet 506 

Uvedení TZH DNM do stavu způsobilého k užívání 
účtová skupina 01 / 

účet 035 
041 

Tabulka 5 – Účtování o technickém zhodnoceni DNM 
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4.13.1.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Úplatné pořízení včetně nákladů souvisejících s 

pořízením 
018 078 

+ současné účtování nákladů z tohoto drobného majetku 558 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 

Vytvoření vlastní činností 018 078 

+ současné účtování nákladů z tohoto drobného majetku 558 506 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu 018 078 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu od 

subjektu, který není vybranou účetní jednotkou 
558 649 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud nebylo 

účtováno 
018 078 

Vyřazení, včetně vyřazení z titulu bezúplatného převodu 

nebo přechodu 
078 018 

Tabulka 6 – Účtování o DDNM 
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4.13.1.4 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Vyřazení z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu  

(s výjimkou výpůjčky ve prospěch subjektu, který není 

VÚJ) 

543 
účtová skupina 07 / 

účet 041 

Vyřazení z titulu jeho zlikvidování, zůstatkovou cenou 551 účtová skupina 07 

Vyřazení majetku, který byl určen k prodeji, zůstatkovou 

cenou 
552 035 

Vyřazení z titulu manka, škody nebo jiné obdobné 

skutečnosti, zůstatkovou cenou 
547 

účtová skupina 07 / 

účet 041 

Vyřazení majetku bezúplatným předáním vybrané 

účetní jednotce 
401 

účtová skupina 01 / 

účtová skupina 03 / 

účet 041 

Tabulka 7 - Účtování o vyřazení DNM 

 

 



66 

 

4.13.2 Účtování o dlouhodobém hmotném majetku 

4.13.2.1 Pořízení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Pořízení včetně nákladů souvisejících s pořízením 042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 

Aktivace 042 506 

Uvedení do stavu způsobilého k užívání 
účtová skupina 02, 

03 
042 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud nebylo 

účtováno 

účtová skupina 02, 

03 
401 

Výkony / výrobky, které vznikly při zkouškách před 

uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 

účtová třída 0, 1, 3 / 

účtová skupina 46 
042 

Vyřazení stavby nebo její části v důsledku nové výstavby 042 081 

Materiál vzniklý v důsledku nové výstavby 111 / 501 042 

Pořízení bezúplatným převodem od vybrané účetní 

jednotky 

účtová skupina 02 / 

účtová skupina 03 / 

účet 042 

401 

Tabulka 8 - Účtování o pořízení DHM 
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4.13.2.2 Technické zhodnocení DHM 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Plnění v průběhu účetního období v souvislosti s TZH 

jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než 40.000 Kč 
042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 / účet 506 

Jestliže úhrn jednotlivých plnění nepřevýší 40.000 Kč  

a není předpoklad pro splnění podmínek TZH ani 

v některém z následujících účetních období 

příslušný syntetický 

účet nákladů 
042 

Plnění v průběhu účetního období v souvislosti s TZH 

jejichž jednotlivá ocenění jsou vyšší než 40.000 Kč 
042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 / účet 506 

Uvedení TZH DNM do stavu způsobilého k užívání 
účtová skupina 02 / 

účet 036 
042 

Tabulka 9 - Účtování o technické zhodnocení DHM 

4.13.2.3 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Úplatné pořízení včetně nákladů souvisejících s 

pořízením 
028 088 
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+ současné účtování nákladů z tohoto drobného majetku 558 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 45 / 

účet 261 

Vytvoření vlastní činností 028 088 

+ současné účtování nákladů z tohoto drobného majetku 558 506 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu 

od vybrané účetní jednotky 
028 088 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu od 

subjektu, který není vybranou účetní jednotkou 
558 649 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud nebylo 

účtováno 
028 088 

Tabulka 10 - Účtování o DDHM 

4.13.2.4 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Vyřazení, včetně vyřazení z titulu bezúplatného převodu 

nebo přechodu (s výjimkou výpůjčky ve prospěch 

subjektu, který není VÚJ) 

543 
účtová skupina 03, 

08 / účet 042 

Vyřazení z titulu jeho zlikvidování, zůstatkovou cenou 551 účtová skupina 08 
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Vyřazení majetku, který byl určen k prodeji, zůstatkovou 

cenou 
553 / 554 036 

Vyřazení z titulu manka, škody nebo jiné skutečnosti, 

zůstatkovou cenou 
547 

účtová skupina 03, 

08 / účet 042 

Vyřazení odpisovaného majetku z titulu prodeje, 

zůstatkovou cenou 
553 účtová skupina 08 

Vyřazení pozemku z titulu prodeje, zůstatkovou cenou 554 031 

Vyřazení kulturního předmětu z titulu prodeje, 

zůstatkovou cenou 
553 032 

Vyřazení účtová skupina 08 účtová skupina 02 

Bezúplatný převod pro jinou vybranou účetní 

jednotku 
401 

Účtová skupina 02 / 

účtová skupina 03 / 

účet 042 

Tabulka 11 - Účtování o vyřazení DHM 
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4.14 Závěrečná ustanovení 

 Datum nabytí účinnosti směrnice 

 Zodpovědná osoba 

 Schvalující osoba 

 Kdo podává návrh na aktualizaci, novelizaci, doplnění 

 Kdo je povinen řídit se ustanoveními směrnice 

V závěrečném ustanovení by měly být konkrétně uvedeny všechny výše zmíněné body 

a to, že se daná směrnice stává součástí vnitřního kontrolního systému obce. 
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5. Závěr 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Tvorba vnitropodnikové směrnice pro 

vybranou účetní jednotku“, konkrétně pro město Letovice. Toto téma jsem si vybrala 

z toho důvodu, že jsem na městském Úřadě v Letovicích absolvovala povinnou praxi ve 

třetím ročníku bakalářského studia a interní směrnice byly to první, co jsem na MÚ 

Letovice dostala k prostudování. Nejen z toho lze usoudit, že směrnice jsou pro chod 

účetní jednotky velice směrodatné a důležité.  

Město Letovice má všechny potřebné směrnice zpracované na velmi dobré úrovni, 

nicméně mně, jakožto to nově příchozímu člověku, po jejich prostudování zůstalo 

mnoho nejasností. Proto jsem si dala za cíl zpracovat interní směrnici nově a lépe. Jako 

hlavní oblast jsem si vybrala dlouhodobý majetek a to z toho důvodu, že se jedná  

o velice rozsáhlou a důležitou problematiku a považuji tuto směrnici za jednu 

z nejdůležitějších. Účetní jednotky by měly vytvářet směrnice, které pro ně mají 

význam a opodstatnění, směrnice o dlouhodobém majetku je rozhodně jednou z nich a 

neměla by chybět v žádné účetní jednotce. 

Jelikož je třeba směrnice pravidelně aktualizovat a novelizovat vycházela jsem 

z aktuálně platných zákonů a vyhlášek a také z potřeb města Letovice. Zanalyzovala 

jsem aktuální směrnici a shledala několik nedostatků, ke kterým jsem nastudovala 

teoretické a praktické poznatky a také právní legislativu. Na základě těchto informací 

jsem vytvořila návrh nové směrnice, která je obsažena v přílohách této bakalářské 

práce.  

Návrh nové směrnice obsahuje odkazy na zákony a vyhlášky, ze kterých problematika  

o dlouhodobém majetku vychází. To přináší lepší orientaci a možnost dohledání 

podrobnějších informací, vzhledem k tomu, že ve směrnici nemůže být zahrnuta veškerá 

právní úprava. Směrnice nově vymezuje kdo má kompetenci k podání návrhu na 

aktualizaci a kdo ke schválení. Ve směrnici je zakotvená nová úprava technického 

zhodnocení dlouhodobého majetku. Od roku 2016 je zrušen Uspořádací účet 

technického zhodnocení, uvádím, jak se dle současné právní úpravy posuzuje 

zaúčtování technického zhodnocení do majetku nebo do nákladů. Směrnice upřesňuje 
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vymezení oprav, rekonstrukcí a modernizací majetku. Dále směrnice nově zahrnuje 

opravné položky k odpisovanému i neodpisovanému majetku. Také je uvedena 

kategorizace majetku dle Přílohy č. 1 k ČÚS 708 a propojení analytického účtování  

o pozemcích a stavbách v návaznosti na přílohu k účetní závěrce. Ve směrnici je nově 

zakomponován bezúplatný přechod mezi vybranými účetními jednotkami. 

Vzhledem k rozsáhlosti směrnice jsem se rozhodla evidenci majetku na 

podrozvahových a analytických účtech a účtování o dlouhodobém majetku nezahrnout 

přímo do směrnice, ale vytvořit dvě přílohy směrnice. Díky tomu bude směrnice více 

přehledná a bude se v ní jednodušeji orientovat. V samotné směrnici jsou uvedeny jen 

význačné předkontace, kompletní logicky uspořádané předkontace jsou obsaženy až ve 

zmíněné příloze. 

Do nově vytvořené směrnice se podařilo zakomponovat úpravy nedostatků shledaných 

v analytické části, proto bych ráda navrhla městu Letovice tuto směrnici ke schválení  

a k užívání. 

Přestože směrnice byla navrhnuta pro město Letovice, domnívám se, že je vytvořená 

tak, že by ji z velké části mohlo převzít a užívat kterékoli jiné město účtující v programu 

Munis od společnosti Triada, spol. s r.o. 
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1 Legislativní rámec směrnice 

Účtování o dlouhodobém majetku je upraveno především v těchto právních předpisech: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, 

 České účetní standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

2 Cíl směrnice 

Cílem směrnice je účtovat o dlouhodobém majetku v účetním softwaru Munis od 

společnosti Triada, spol. s r.o. tak, aby byly splněny základní cíle pro vedení účetnictví, 

které vyplývají z § 7 a § 8, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tedy tak, aby účetní 

závěrka sestavená z účetnictví podávala věrný a poctivý obraz  

o předmětu účetnictví a o finanční situaci účetní jednotky. Směrnice je zpracována 

v souladu se všemi ustanoveními Vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., které se týkají účtování 

o dlouhodobém majetku. 

3 Předmět směrnice 

 Dlouhodobý majetek (DM) 

 Pořízení dlouhodobého majetku 

 Oceňování dlouhodobého majetku 

 Údržba a opravy dlouhodobého majetku 

 Tvorba a čerpání opravných položek 

 Uvedení dlouhodobého majetku do užívání 

 Evidence dlouhodobého majetku na podrozvahových účtech 

 Evidence dlouhodobého majetku na analytických účtech 

 Vyřazení dlouhodobého majetku 

 Účtování o dlouhodobém majetku 

Tato směrnice se nezabývá odpisovým plánem a dlouhodobým finančním majetkem! 

Tato problematika je upravena v samostatných interních směrnicích.  
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4 Základní definice a vymezení dlouhodobého majetku 

4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku vyplývá z § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se v účetní jednotce považuje majetek, který má 

dobu použitelnosti delší než jeden rok a jehož ocenění je 60 000 Kč a více. Jedná se 

například o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná 

práva. 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se také považuje technické zhodnocení DNM jehož 

ocenění je vyšší než 60 000 Kč. K účtování a odpisování takového majetku je oprávněn 

nabyvatel užívacího práva k DNM. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem zejména nejsou znalecké posudky, průzkumy 

trhu, plány rozvoje, propagační plány, plány reklamních akcí, apod. 

4.1.1 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou také výsledky výzkumu a vývoje, 

software, databáze, atd. opět s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale ocenění je 

v rozpětí od 7 000 Kč do 60 000 Kč.  

Majetek v rozpětí od 500 Kč a méně než 7 000 Kč, který je v účetní jednotce držen déle 

než jeden rok, je sledován na podrozvahových účtech. Nákupy v hodnotě pod 500 Kč 

se účtují rovnou do nákladů. 

 

4.1.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

Nedokončeným dlouhodobým nehmotným majetkem je zejména pořizovaný majetek  

a to po dobu jeho pořizování než je uveden do stavu způsobilého k užívání, tedy zařazen 

do užívání. 

Na účtu nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku se také sledují náklady, 

jejichž jednotlivé ocenění je nižší než 60 000 Kč a které jinak mohou splnit podmínky 

pro technické zhodnocení DNM. 

2.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Vymezení dlouhodobého hmotného majetku plyne z § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Za dlouhodobý hmotný majetek se v účetní jednotce považuje majetek, který má dobu 

použitelnosti delší než jeden rok a jehož ocenění je 40 000 Kč a více. Dlouhodobým 

hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu 

způsobilého k užívání. Jedná se zejména o dokončení věci a splnění technických funkcí 
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a povinností pro způsobilost v provozu, ty stanovují jiné právní předpisy, např. zákon  

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, aj. 

Za dlouhodobý hmotný majetek se také považuje technické zhodnocení DHM nebo 

DDHM jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč. 

4.1.3 Pozemky 

Jedná se o pozemky bez ohledu na výši ocenění. 

4.1.3.1 Příloha Pozemky 

V účetním výkaze Rozvaha nalezneme pozemky v položce „A.II.1. Pozemky“, tato 

položka je detailněji rozklíčována v účetním výkaze Příloha k účetní závěrce Pozemky 

na: 

 položka H.1. Stavební pozemky, 

 položka H.2. Lesní pozemky, 

 položka H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky, 

 položka H.4. Zastavěná plocha, 

 položka H.5. Ostatní pozemky. 

Pozemky je třeba vhodně třídit pomocí analytických účtů tak, aby byla tato příloha 

správně sestavena a rozklíčována.  

Konkrétní analytické účty jsou uvedeny v Příloze 1 této směrnice. 

2.2 Kulturní předměty 

Bez ohledu na výši ocenění se jedná zejména o movité kulturní památky, sbírky 

muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci včetně 

souborů tohoto majetku. 

2.3 Stavby 

Bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti se jedná o: 

 stavby řídící se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) a stavební díla podle jiných zvláštních předpisů, např. dle 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

 byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona č. 89/2012 Sb., 

kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), 

 věcné břemeno, jestliže se stavbou souvisí. 
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4.1.3.2 Příloha Stavby 

V rozvaze nalezneme stavby v položce „A.II.3. Stavby“, tato položka je detailněji 

rozklíčována v příloze Stavby na: 

 položka G.1. Bytové domy a bytové jednotky, 

 položka G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu, 

 položka G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky, 

 položka G.4. Komunikace a veřejné osvětlení, 

 položka G.5. Jiné inženýrské sítě, 

 položka G.6. Ostatní stavby. 

Stavby je třeba vhodně třídit pomocí analytických účtů tak, aby byla tato příloha 

správně sestavena a rozklíčována.  

Konkrétní analytické účty jsou uvedeny v Příloze 1 této směrnice. 

4.1.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Za samostatné movité věci a soubory majetku se v účetní jednotce považuje majetek, u 

kterého je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění převyšuje částku 40 000 Kč. 

Ocenění se provádí na základě § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Metoda oceňování 

souboru majetku). Jedná se o takové samostatné movité věci a sobory majetku, jež jsou 

charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, dále o předměty 

z drahých kovů, jestliže se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo památky. 

4.1.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se v účetní jednotce považují movité věci, 

případně soubory majetku charakterizované samostatným technicko-ekonomickým 

určením, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a s oceněním od 3 000 Kč do  

40 000 Kč.  

Majetek, který se po zařazení do užívání rychle spotřebovává, výrazně se snižuje jeho 

hodnota a doba použitelnosti je kratší než jeden rok se nezařazuje na účty drobného 

majetku. 

Jedná se zejména o předměty denní potřeby, drobné zařízení a vybavení kuchyní  

a společenských místností, umělé květiny, zahradní nádoby, knihy, katalogy, vázané 

tiskoviny, časopisy, kalkulačky, diáře, apod. 

Pokud se však takovéto drobné věci nakoupí hromadně a jsou určeny k postupné 

spotřebě, tak splňují definici zásob. Viz. interní směrnice Zásoby. 

Majetek  v hodnotě od 500 Kč do méně než 3 000 Kč je sledován na podrozvahových 

účtech, viz. dále. Nákupy v hodnotě pod 500 Kč se účtují rovnou do nákladů. 
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Za DDHM se považují vždy předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým 

majetkem, bez ohledu na výši pořizovací ceny, věci pořízené formou finančního 

leasingu nebo bezúplatně převzaté nepřevyšující částku 40 000 Kč a věcné břemeno 

také do částky nepřevyšující 40 000 Kč. 

2.4 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem je zejména pořizovaný majetek  

a to po dobu jeho pořizování, než je uveden do stavu způsobilého k užívání, tedy 

zařazen do užívání. 

Na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku se také sledují náklady, 

jejichž jednotlivé ocenění je nižší než 40 000 Kč a které jinak mohou splnit podmínky 

pro technické zhodnocení DHM. 

5 Pořízení dlouhodobého majetku 

5.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 

 Koupí 

 Bezúplatným nabytím – darováním 

 Vlastní činností 

 Odkoupením nebo bezplatným převzetí po ukončení finančního leasingu 

 Bezúplatným převodem od vybrané účetní jednotky  

(jedná se zejména o změnu příslušnosti hospodařit s majetkem, svěření 

příspěvkové organizaci k hospodaření a darování) 

 

5.2 Kategorizace majetku 

Majetek se zařazuje do závazných účetních skupin vycházejících z Klasifikace produkce 

„CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ dle Přílohy č. 1 k ČÚS č. 708. 

Např. budovu Městského úřadu v Letovicích nalezneme v této příloze jako „Budovu 

veřejné správy“ v části G účetní odpisové skupiny VII pod nebytovými budovami a CZ-

CC kódem 12.20.12. 

Účtování o pořízení, zařazení do užívání a vyřazení dlouhodobého majetku zabezpečuje 

účetní formou účetního dokladu a to na základě pokynu pracovnice pověřené vedením 

majetku. V případě, že se zaměstnanci MěÚ přímo podílejí na pořizování majetku 

města, vyčíslí jejich vedoucí hodnotu této práce a v rámci aktivace dojde ke zvýšení 

vstupní ceny pořizovaného majetku. Veškeré informace o pořizování majetku, 

rozestavěných stavbách a pořízení pozemků předává do účtárny a odpovídá vždy 

vedoucí příslušného odboru. 
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6 Oceňování dlouhodobého majetku 

Oceňování dlouhodobého majetku se řídí § 24 až § 27 zákona o účetnictví a §55 

vyhlášky č.410/2009 Sb. 

Účetní jednotka je povinna majetek oceňovat a to k okamžiku uskutečnění účetního 

případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 

účetní závěrka. Toto ocenění je ÚJ povinna zaznamenat v účetních knihách. 

Ocenění DNM, DHM a TZH se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. 

Pro takovéto dotace je zřízen zvláštní účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého 

majetku. 

6.1 Oceňovaný majetek 

Z jednotlivých složek majetku se oceňuje: 

 hmotný majetek kromě toho, který byl vytvořen vlastní činností pořizovacími 

cenami, 

 hmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, 

 podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, 

 nehmotný majetek kromě toho, který byl vytvořen vlastní činností pořizovacími 

cenami, 

 nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, 

 kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy, předměty 

kulturní hodnoty a církevní stavby, v případě, že není známa jejich pořizovací 

cena, jsou oceněny ve výši 1 Kč, 

 bezúplatně nabytý majetek reprodukční pořizovací cenou, 

 bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky v brutto ocenění 

předávající VÚJ. 

6.2 Způsoby ocenění 

6.2.1 Pořizovací cena 

Cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady související s jeho pořízením (bez ohledu 

na výši jednotlivých nákladů). 

Jedná se zejména o náklady na odměny za poradenské služby, náklady související 

s výběrovým řízením (projektové dokumentace, atd.), dopravné, přepravné, montáž, 

zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, revize, atd. 

6.2.2 Reprodukční pořizovací cena 

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

Reprodukční pořizovací cenou se často oceňují věci pořízené bezúplatným převodem, 

darováním nebo při zjištěném inventarizačním přebytku. 
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Reprodukční pořizovací cena se použije u majetku darovaného nebo bezúplatně 

převedeného, pokud není od vybrané účetní jednotky.  

6.2.3 Brutto ocenění od předávající VÚJ 

Jestliže je bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky, tak se navazuje 

na brutto ocenění od VÚJ, která majetek předává. Při bezúplatném nabytí se předává 

karta majetku. Navazuje se také na výši oprávek, popř. na zůstatek syntetického účtu 

403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Jestliže se jedná o odpisovaný 

majetek, který není plně odepsán, začíná se odepisovat od měsíce následujícího po 

předání (v měsíci předání odepisuje ještě VÚJ, která majetek předává).  

6.2.4 Ocenění vlastními náklady 

Celkové vlastní náklady = přímé náklady + nepřímé náklady. 

Toto ocenění se u obce téměř nevyskytuje. 

6.3 Ocenění reálnou a tržní hodnotou 

6.3.1 Ocenění reálnou hodnotou 

Reálnou hodnotou se oceňují: 

 cenné papíry, které nejsou držené do splatnosti, cenné papíry emitované účetní 

jednotkou, dluhopisy neurčené k obchodování, cenné papíry představující účast 

ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, deriváty, 

 majetek, u kterého ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, 

 majetek určený k prodeji. 

Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije: 

 tržní hodnota, 

 ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce (pokud není tržní 

hodnota k dispozici nebo dostatečně nevystihuje reálnou hodnotu), 

 ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů (pokud nelze potupovat 

podle předchozích způsobů ocenění). 

6.3.2 Ocenění tržní hodnotou 

Jedná se o hodnotu, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na 

zahraničním trhu. Je třeba použít hodnotu, která se nejvíce blíží k okamžiku ocenění. 

6.4 Oceňování souboru majetku 

Vymezení souboru majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. § 24. Soubor movitých 

věcí je typický spojením jednotlivých majetků se samotným technicko-ekonomickým 

určením sloužící k jednotnému účelu, popř. může být soubor movitých věcí vymezený 

zvláštním předpisem, např. u předmětů kulturní hodnoty. 
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Soubor kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se může oceňovat dvěma 

způsoby. V případě, že není známá pořizovací cena ani jednoho majetku, který soubor 

tvoří, tak se takovýto soubor ocení ve výši 1 Kč. Druhou možností je celkový součet 

všech pořizovacích popř. reprodukčních pořizovacích cen jednotlivých majetků tvořící 

soubor majetku.  

Pokud dojde ke změně v rozsahu souboru, tak se v případě ocenění ve výši 1 Kč toto 

ocenění nezmění. V případě celkového součtu pořizovacích popř. reprodukčních cen je 

ale potřeba toto ocenění změnit. 

Sbírka muzejní povahy se taktéž oceňuje ve výši 1 Kč a opět při změně v rozsahu 

souboru není třeba ocenění přepočítávat. 

Tvorbu souboru majetku, důvody, změny a ocenění musí účetní jednotka doložit 

průkazným účetním záznamem. 

7 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM 

Dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se považují za náklady související s pořízením 

zejména tyto: 

 náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za 

poradenské služby a jejich zprostředkování, správní poplatky, platby za 

poskytnuté záruky, expertízy, předprojektové přípravné práce, 

 úroky z přijatých úvěrů, 

 odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské nebo lesnické půdy, 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení 

a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, 

dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, 

 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, ale ne na budoucí 

provoz, 

 vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, 

(zůstatkové ceny takto vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na jejich 

vyřazení tvoří společně součást nákladů nové výstavby), 

 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi 

nebo nájemci, náhrady za omezení v obvyklém užívání, náhrada za vykácený 

porost v souvislosti s novou výstavbou, 

 úhrada podílu na: 

- náklady související s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, 

- náklady související s připojením a zajištěním požadované dodávky 

plynu, 

- náklady související s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie, 

 úhrady nákladů za přeložky, překládky, náhradní pozemní komunikaci, 

 zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, 

 zabezpečovací, konzervační, udržovací práce a dekonzervační práce, 

 právo stavby, má-li účetní jednotka realizovat výstavbu vyhovující právu stavby. 
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Součástí ocenění DNM a DHM a TZH zejména nejsou: 

 oprava a údržba, 

 náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení majetku do původního stavu, 

 kurzové rozdíly, 

 smluvní pokuty, úroky z prodlení, sankce ze smluvních vztahů, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

 náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami, 

 náklady na biologickou rekultivaci, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením DM vzniklé po uvedení majetku do 

užívání. 

8 Uvedení dlouhodobého majetku do užívání 

Dlouhodobým majetkem se stanou pořizované věci v okamžiku, kdy je majetek 

způsobilý k užívání. Tím se rozumí dokončení a splnění technických parametrů 

souvisejících s normami a právními předpisy, např. bezpečnostními, požárními, 

stavebními, aj. 

Pořizovaný majetek se uvede do užívání sepsaným Protokolem o užívání 

dlouhodobého majetku. V tomto okamžiku je majetek přeúčtován na příslušné 

majetkové účty. Tento protokol musí splňovat všechny náležitosti účetního dokladu dle 

zákona o účetnictví a musí v něm být uvedena předávající a přebírající osoba. Ta tímto 

protokolem přebírá odpovědnost za daný majetek. Na základě protokolu se vytvoří 

majetková karta. 

 

9 Rekonstrukce a modernizace 

Dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se rozumí: 

 rekonstrukcí zásahy do majetku, díky kterým se změní jeho účel nebo jeho 

technické parametry, 

 modernizací rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

 

10 Technické zhodnocení 

Technické zhodnocení představují výdaje na dokončení nástavby, přístavby, stavební 

úpravy, rekonstrukce, modernizace stávajícího dlouhodobého majetku. 
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Výdaje na pořízení technického zhodnocení dlouhodobého majetku se v průběhu 

účetního období zachycují na účtech nedokončeného majetku. 

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Pokud je v průběhu běžného účetního období (roku) splněna podmínka výše ocenění 

technického zhodnocení, tj. u DNM 60 000 Kč a u DHM 40 000 Kč, tak se toto TZH 

přeúčtuje na příslušný účet majetku. 

Pokud v průběhu běžného účetního období ocenění TZH nedosahuje výše uvedených 

hranic, avšak existuje předpoklad pro splnění těchto podmínek, tak se k rozvahovému 

dni částka zaúčtovaná na účtu nedokončeného majetku ponechá. 

Jakmile bude splněna podmínka výše ocenění TZH, tak bude přeúčtována na příslušný 

majetkový účet. 

Jestliže neexistují předpoklady, že budou podmínky v následujících účetních obdobích 

splněny nebo TZH na rozdíl od předpokladu požadované výše nedosáhne, tak se 

nejpozději k rozvahovému dni částka z nedokončeného majetku přeúčtuje do 

příslušných nákladů. 

11 Údržba a oprava dlouhodobého majetku 

Dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se rozumí: 

 opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození, 

díky které se majetek opět uvede do předchozího nebo provozuschopného stavu, 

 údržbou se rozumí pravidelná činnost, díky které se zpomaluje fyzické 

opotřebení majetku, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady, 

 generální opravou se rozumí taková oprava, kdy náklady na opravu přesáhnou  

80 % původní pořizovací ceny majetku, jedná se tedy o celkovou obnovu 

dlouhodobého majetku > na takovýto výdaj se pohlíží jako na náklad pořízení 

DM. 

Opravou se nerozumí úplné odstranění fyzického ani morálního opotřebení.  

12 Opravné položky dlouhodobému majetku 

Opravné položky se vytvářejí na základě zjištění při inventarizaci a vyjadřují 

přechodné snížení hodnoty majetku. Opravné položky vycházejí zejména z ČÚS č. 

706. 

Přechodné snížení hodnoty majetku se v účetnictví zobrazuje průběžně v okamžiku 

zjištění, nejpozději k rozvahovému dni. 
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U odpisovaného majetku vytváříme opravnou položku v případě, kdy hodnota je 

významně nižší, než je ocenění v účetnictví včetně oprávek. U neodpisovaného majetku 

vytváříme opravnou položku v případě, kdy hodnota je významně nižší, než je ocenění 

v účetnictví. 

Opodstatněnost tvorby a výše opravné položky se zjišťuje při inventarizaci, 

nejpozději k rozvahovému dni. Dojde-li k vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena 

opravná položka, tak dojde ke zrušení této opravné položky k okamžiku vyřazení 

daného majetku. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek (tj. zůstatek na straně 

MD) a nelze je tvořit na zvýšení majetku! 

Účtování tvorby a zvýšení opravných položek: 556 / účtová skupina 14 až 19. 

Účtování o snížení a zrušení opravných položek: účtová skupina 14 až 19 / 556. 

 

12.1 Dispozice s majetkem 

12.1.1 Smlouva o výpůjčce 

Je-li město v pozici půjčitele, tak zůstávají práva hospodařit s majetkem nedotčena, 

pokud je v pozici výpůjčitele, tak je tento majetek veden na podrozvahových účtech. 

12.1.2 Nájemní smlouva 

Je-li město v pozici pronajímatele, tak zůstávají práva hospodařit s majetkem 

nedotčena, pokud je v pozici nájemce, tak je tento majetek veden na podrozvahových 

účtech. 

Smlouvy o výpůjčkách, nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen 

vypracovává pracovník finančního odboru a předkládá je k podpisu starostovi města, 

popř. místostarostovi. 

Uzavřené smlouvy se evidují na finančním odboru. 

 

13 Vyřazení dlouhodobého majetku 

13.1 Důvody a způsoby vyřazení 

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména z důvodu: 

 prodeje, 

 likvidace, 

 bezúplatného převodu nebo přechod, 

 převodu podle zvláštních právních předpisů, 

 v důsledku škody nebo manka, 
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 vkladem do obchodní společnosti nebo družstva, 

 neuskutečněné zařazení do užívání (zmařená investice). 

Uskutečnění účetního případu = majetek se vyřadí buď ke dni, kdy byla podepsána 

smlouva nebo ke dni, kdy byl majetek skutečně předán, u nemovitostí se za den UÚP  

považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.  

Opotřebený majetek = takový majetek se vyřadí ke dni ukončení své funkčnosti nebo 

ke dni, kdy se tato skutečnost zjistila na základě inventárního soupisu. 

Fyzicky zlikvidovaný majetek = takový majetek se vyřazuje na základě likvidačního 

protokolu a to ke dni na něm uvedeném. 

Majetek svěřený / darovaný příspěvkové organizaci = takový majetek se vyřazuje k 

datu předávacího protokolu. 

U vyřazení majetku škodou nebo mankem je třeba posoudit nároky na náhradu škody a 

manka podle pracovněprávního vztahu, občanského zákoníku, atd. To však nemá vliv 

na vyřazení majetku! 

 Škoda = fyzické znehodnocení majetku = neodstranitelné poškození nebo 

zničení. 

 Manko = inventarizační stav, ve kterém je skutečný stav nižší než stav účetní. 

Zastupitelstvo schvaluje převod a předání nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

Vyřazení movitých věcí není třeba schvalovat zastupitelstvem. 

Při vyřazení majetku, který byl pořízen z dotací, musí být prověřeno, zda jeho 

vyřazení neodporuje dotačním podmínkám. 

Majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou musí být od 1. 1. 2014 

evidován na samostatných účtech. 

035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 

036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 

13.2 Základní pravidla při vyřazení DM 
 

Při vyřazení DM je třeba se řídit následujícími kroky: 

1. Zrušení případné opravné položky k DM 

2. Zůstatková cena při vyřazení = brutto již bez OP 

3. Samotné vyřazení 

 Vše ke stejnému okamžiku! 
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14 Závěrečná ustanovení 

 Tato směrnice je součástí vnitřního, řídícího, organizačního a kontrolního 

systému obce. 

 Tato směrnice podléhá aktualizaci a novelizace při změnách zákonných norem  

a předpisů nebo podle potřeb obce. 

 Návrh aktualizace a novelizace podává tajemník obce a schvaluje ji starosta 

obce. 

 Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci obce. 

 

V Letovicích dne  x.x.2017 

 

 

-------------------------------------- 

 podpis starosty 



 

Příloha 1 

 

1 Evidence majetku 

1.1 Evidence dlouhodobého majetku na podrozvahových účtech 

Evidence DM na podrozvahových účtech vychází z přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 

Sb. 

Podrozvahové účty související s DM dle platné směrné účtové osnovy pro rok 2017: 

Účtová třída 9 

Účtová skupina 90 – Majetek účetní jednotky 

 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (Majetek, který nesplňuje 

podmínku spodní hranice ocenění drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku, rozpětí 500 Kč – 7 000 Kč). 

 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (Majetek, který nesplňuje 

podmínku spodní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku, 

rozpětí 500 Kč – 3 000 Kč). 

 909 – Ostatní majetek (Od 1.1.2015 - dříve účet 903, jedná se například o 

majetek, který zřizovatel předal k hospodaření své příspěvkové organizaci, 

pokud tento majetek není vykazován v rozvaze zřizovatele.) 

 

Účtová skupina 92 – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 

jinou osobou 

 921 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

 922 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 

jinou osobou 

 923 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

 924 -  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

 925 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodů 

 926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 

osobou z jiných důvodu 

 

Účtová skupina 93 a 94 – Další podmíněné pohledávky 

 931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

 932 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 

majetku 

 



 

 

Účtová skupina 96 – Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

 965 – Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 

základě smlouvy o výpůjčce 

 966 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 

základě smlouvy o výpůjčce 

 967 – Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 

jeho převzetí z jiných důvodu 

 968 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 

jeho převzetí z jiných důvodů 

 

Účtová skupina 97 a 98 – Další podmíněné závazky 

 971 – Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 

majetku 

 972 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 

majetku 

 

1.2 Evidence dlouhodobého majetku na analytických účtech 

Účetní jednotka si vytváří své analytické účty dle vlastních potřeb v rámci syntetických 

účtů. Město Letovice vede účetnictví v programu Munis od společnosti  

Triada, spol. s r.o., ale závazné analytické členění je přebráno z Metodického pokynu 

k programu Gordic od společnosti GORDIC, spol. s r.o. 

Třída Sk. SÚ AÚ Název účtu 
Pozn. 

0       Dlouhodobý majetek   

  01     Dlouhodobý nehmotný majetek   

    013   Software   

    018   Drobný DNM   

      0016 Programy obnovy vesnice   

      0017 Programy od 7.000 Kč   

      0019 Návrh interiéru + plynofikace   

      0020 Antivirová ochrana   

      0021 Energetický audit budov   

      0022 
Hřbitov, architektonické studie, pódium 

koupaliště   

    019   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

      0000 US + PS + PD + energetická koncepce   

      0010 Změna územního plánu   

  02     Dlouhodobý hmotný majetek   

    021   Stavby   

      0001 Bytové domy a bytové jednotky Příloha č. 5, G.1. 

      02xx Budovy pro služby obyvatelstvu Příloha č. 5, G.2. 



 

 

Třída Sk. SÚ AÚ Název účtu 
Pozn. 

      03xx Nebytové domy a nebytové jednotky Příloha č. 5, G.3. 

      04xx Komunikace, veřejné osvětlení Příloha č. 5, G.4. 

      05xx Inženýrské sítě Příloha č. 5, G.5. 

      06xx Ostatní stavby, terénní úpravy Příloha č. 5, G.6. 

    022   Samostatné HMV a soubory HMV   

      0030 Zařízení   

      0050 Počítače a přístroje   

      0060 Dopravní prostředky   

      0070 Inventář - DHM   

    028   Drobný DHM   

      0000 Inventář DDHM   

    029   Ostatní DHM   

      0502 Věcná břemena   

  03     DHM neodepisovaný   

    031   Pozemky   

        Stavební pozemky Příloha č. 5, H.1. 

      0201 Lesní pozemky Příloha č. 5, H.2. 

      0301 Zahrady Příloha č. 5, H.3. 

      0302 Vodní plocha Příloha č. 5, H.3. 

      0303 Trvalé travnaté porosty Příloha č. 5, H.3. 

      0304 Ovocný sad Příloha č. 5, H.3. 

      0305 Orná půda Příloha č. 5, H.3. 

      0401 Zastavěná plocha Příloha č. 5, H.4. 

      0501 Ostatní pozemky Příloha č. 5, H.5. 

    032   Kulturní předměty   

      0000 Kulturní předměty   

    036   DHM určený k prodeji   

      0000 DHM určený k prodeji - pozemky   

  04     Nedokončený a pořizovaný DM   

    041   Nedokončený DNM   

      00xx Nedokončený DNM   

    042   Nedokončený DHM   

      00xx Nedokončený DHM   

  05     Poskytnuté zálohy na DNM a DHM   

    051   Poskytnuté zálohy na DNM   

      00xx Poskytnuté zálohy na DNM   

    052   Poskytnuté zálohy na DHM   

      00xx Poskytnuté zálohy na DHM   
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2 Účtování o dlouhodobém majetku 

Postup účtování vychází z ČÚS č. 710 a také z ČÚS č. 709. 

2.1 Účtování o dlouhodobém nehmotném majetku 

2.1.1 Pořízení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Pořízení včetně nákladů souvisejících 

s pořízením 
041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 

Aktivace 041 506 

Uvedení do stavu způsobilého k užívání 
účtová skupina 

01 
041 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud 

nebylo účtováno 

účtová skupina 

01 
401 

Výkony / výrobky, které vznikly při 

zkouškách před uvedením majetku do stavu 

způsobilého k užívání 

účtová třída 0, 

1, 3 / účtová 

skupina 46 

041 

Bezúplatný převod od vybrané účetní 

jednotky 

účtová 

skupina01, 03 / 

účet 041 

401 

 

2.1.2 Technické zhodnocení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Plnění v průběhu účetního období v 

souvislosti s TZH jejichž jednotlivá ocenění 

jsou nižší než 60.000 Kč 

041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 / 

účet 506 

Jestliže úhrn jednotlivých plnění nepřevýší 

60.000Kč  

a není předpoklad pro splnění podmínek 

TZH ani v některém z následujících účetních 

období 

příslušný 

syntetický účet 

nákladů 

041 

Plnění v průběhu účetního období v 

souvislosti s TZH jejichž jednotlivá ocenění 

jsou vyšší než 60.000 Kč 

041 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 / 

účet 506 



 

Uvedení TZH DNM do stavu způsobilého k 

užívání 

účtová skupina 

01 / účet 035 
041 

 

2.1.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Úplatné pořízení včetně nákladů 

souvisejících s pořízením - § 25, odst. 5, 

písm. a) ZUCE 

018 078 

+ současné účtování nákladů z tohoto 

drobného majetku 
558 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 

Vytvoření vlastní činností 018 078 

+ současné účtování nákladů z tohoto 

drobného majetku 
558 506 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo 

přechodu od vybrané účetní jednotky 
018 078 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo 

přechodu od subjektu, který není vybranou 

účetní jednotkou 

558 

018 

649 

078 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud 

nebylo účtováno 
018 078 

Vyřazení, včetně vyřazení z titulu 

bezúplatného převodu nebo přechodu 
078 018 

 

2.1.4 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Vyřazení, včetně vyřazení z titulu 

bezúplatného převodu nebo přechodu ve 

prospěch subjektu, které je vybranou účetní 

jednotkou, zůstatkovou cenou (s výjimkou 

výpůjčky) 

401 
účtová skupina 

07 / účet 041 

Vyřazení z titulu jeho zlikvidování, 

zůstatkovou cenou 
551 

účtová skupina 

07 

Vyřazení majetku, který byl určen k prodeji, 

zůstatkovou cenou 
552 035 

Vyřazení z titulu manka, škody nebo jiné 

skutečnosti, zůstatkovou cenou 
547 

účtová skupina 

07 / účet 041 

Vyřazení majetku bezúplatným předáním 

vybrané účetní jednotce 
401 

účtová skupina 

01, 03 /účet 041 

 



 

2.2  Účtování o dlouhodobém hmotném majetku 

2.2.1 Pořízení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Pořízení včetně nákladů souvisejících s 

pořízením 
042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 

Aktivace 042 506 

Uvedení do stavu způsobilého k užívání 
účtová skupina 

02, 03 
042 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud 

nebylo účtováno 

účtová skupina 

02, 03 
401 

Výkony / výrobky, které vznikly při 

zkouškách před uvedením majetku do stavu 

způsobilého k užívání 

účtová třída 0, 

1, 3 / účtová 

skupina 46 

042 

Vyřazení stavby nebo její části v důsledku 

nové výstavby 
042 081 

Materiál vzniklý v důsledku nové výstavby 111 / 501 042 

Bezúplatné pořízení od vybrané účetní 

jednotky 

účtová skupina 

02, 03 /  

účet 042 

401 

 

2.2.2 Technické zhodnocení 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Plnění v průběhu účetního období v 

souvislosti s TZH jejichž jednotlivá ocenění 

jsou nižší než 40.000 Kč 

042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 / 

účet 506 

Jestliže úhrn jednotlivých plnění nepřevýší 

40.000 Kč  

a není předpoklad pro splnění podmínek 

TZH ani v některém z následujících účetních 

období 

příslušný 

syntetický účet 

nákladů 

042 

Plnění v průběhu účetního období v 

souvislosti s TZH jejichž jednotlivá ocenění 

jsou vyšší než 40.000 Kč 

042 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 / 

účet 506 

Uvedení TZH DNM do stavu způsobilého k 

užívání 

účtová skupina 

02 / účet 036 
042 

 

 



 

2.2.3 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Úplatné pořízení včetně nákladů 

souvisejících s pořízením 
028 088 

+ současné účtování nákladů z tohoto 

drobného majetku 
558 

účtová třída 3 / 

účtová skupina 

45 / účet 261 

Vytvoření vlastní činností 028 088 

+ současné účtování nákladů z tohoto 

drobného majetku 
558 506 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo 

přechodu od vybrané účetní jednotky 
028 088 

Nabytí z titulu bezúplatného převodu nebo 

přechodu od subjektu, který není vybranou 

účetní jednotkou 

558 649 

Zjištění o existenci majetku, o kterém dosud 

nebylo účtováno 
028 088 

 

2.2.4 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Vyřazení, včetně vyřazení z titulu 

bezúplatného převodu nebo přechodu ve 

prospěch subjektu, které není vybranou 

účetní jednotkou, zůstatkovou cenou (s 

výjimkou výpůjčky) 

543 

účtová skupina 

03, 08 / účet 

042 

Vyřazení z titulu jeho zlikvidování, 

zůstatkovou cenou 
551 

účtová skupina 

08 

Vyřazení majetku, který byl určen k prodeji, 

zůstatkovou cenou 
553 / 554 036 

Vyřazení z titulu manka, škody nebo jiné 

skutečnosti, zůstatkovou cenou 
547 

účtová skupina 

03, 08 / účet 

042 

Vyřazení odpisovaného majetku z titulu 

prodeje, zůstatkovou cenou 
553 

účtová skupina 

08 

Vyřazení pozemku z titulu prodeje, 

zůstatkovou cenou 
554 031 

Vyřazení kulturního předmětu z titulu 

prodeje, zůstatkovou cenou 
553 032 

Vyřazení 
účtová skupina 

08 

účtová skupina 

02 

Bezúplatný převod vybrané účetní jednotce 401 

Účtová skupina 

02, 03 /  

účet 042 



 

 

2.2.5 Účtování o rezervách 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Tvorba či zvýšení rezervy 555 441 

Použití, snížení či zrušení rezervy 441 555 

 

2.2.6 Účtování o opravných položkách 

Podmínky MÁ DÁTI DAL 

Tvorba či zvýšení opravných položek 556 

Příslušný 

syntetický účet 

z účtové 

skupiny 14 až 

19 

Snížení či zrušení opravné položky 

Příslušný 

syntetický účet 

z účtové 

skupiny 14 až 

19 

556 
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2003/BVY/2017-BVYM 
Č.j.: UZSVM/BVY/2192/2017-BVYM 

 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná Ing. Martin Hořava, ředitel odboru Odloučené pracoviště Vyškov 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění 
Územní pracoviště Brno 
odbor Odloučené pracoviště Vyškov, Masarykovo náměstí 165/16, 682 01 Vyškov 
IČO: 69797111 
(dále jen „převodce“) 

a 

Město Letovice 

se sídlem Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
které zastupuje Vladimír Stejskal, starosta  
IČO: 00280518, DIČ:  CZ00280518 
bankovní spojení: číslo účtu: 820631/0100, vedený u Komerční banky a. s. 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
 
 
uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 1746 
a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

 
 

S M L O U V U   O   B E Z Ú P L A T N É M  P Ř E V O D U  
V L A S T N I C K É H O   P R Á V A   K  N E M O V I T É  V Ě C I  

S  O M E Z U J Í C Í M I  P O D M Í N K A M I  
 

č .  U Z S V M / B V Y / 2 1 9 2 / 2 0 1 7 - B V Y M  
(č. 5/17/Rp-B/VY/2014/13918) 

 
Čl. I. 

 
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci: 

 
Pozemek: 

 parcela číslo: 85, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní 
fond, 

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Letovice, obec Letovice, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Boskovice. 
(dále jen „převáděný majetek“) 

 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě usnesení Okresního soudu 
v Blansku č. j. 60 D 239/2014-47 ze dne 18. 3. 2014, v právní moci dne 18. 3. 2014, 
příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.  
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Čl. II. 

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému 
majetku, se všemi součástmi (trvalé porosty) a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví 
přijímá. 

 
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, 

v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. Na převáděném majetku 
se nachází svah zabezpečující svým sklonem výškový rozdíl a stabilitu místních komunikací 
č. 29c na pozemcích parc. č. 67/1 a parc. č. 68/1. 

 
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku. 

 

 
Čl. III. 

 
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které 

by uzavření této smlouvy bránily. 
 

2. Nabyvatel bere na vědomí, že převáděný majetek může být dotčen, se všemi souvisejícími 
dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských 
sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. 

 
3. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další 

omezení, závazky či právní vady. 
 

 
Čl. IV. 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům 
uvedeným v Čl. II. odst. 2. této smlouvy. V případě převodu převáděného majetku z důvodu 
veřejného zájmu nelze převáděný majetek využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu. Toto omezení se sjednává na dobu 
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětný převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu 
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2., bude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve 
výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu 
vlastnického práva pro nabyvatele do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového 
předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení jakékoli smluvní 
povinnosti uvedené v odst. 1. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce 
nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 
opakovaně. 

 
3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v Čl. IV. odst. 1. této smlouvy, tj. po dobu 10 let 

od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí 
nepřevede (ani z části), jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby převáděný majetek. 
V případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu 
ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení 
závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí 
převáděného majetku nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazek nepřevést, jinak 
nezcizit ani nezatížit převáděný majetek zaniká.  
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4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 
břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 
prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 
5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů 

ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy 
mu výzva k úhradě bude doručena). 

 

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto článku spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 
zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich 
zaplacení převodcem písemně vyzván. 

 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 
8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu 
(viz. Čl. II. odst. 2.) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou 
ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. 

 
 

Čl. V. 

 
Bezúplatný převod převáděného majetku s omezujícími podmínkami dle Čl. IV. této smlouvy 
byl schválen Zastupitelstvem města Letovice usnesením číslo ………….. ze dne …….…………. . 
 
 

Čl. VI. 

 
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru 

nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vlastnického práva dle této smlouvy do katastru 

nemovitostí podává převodce. 
 

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vlastnického práva 
k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této 
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 
 
 

Čl. VII. 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 

smlouvy. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 219/2000 Sb. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy. 

 
5. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.  Převodce obdrží dvě vyhotovení, 

jedno vyhotovení obdrží nabyvatel a jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického 
práva vkladem do katastru nemovitostí. 

 
7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
Ve Vyškově dne V                                    dne 
 
  
    Česká republika- Úřad pro zastupování 
           státu ve věcech majetkových 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
…………………………….………………… 

 
…………………………….………………… 

Ing. Martin Hořava 
ředitel odboru Odloučené pracoviště Vyškov 

Vladimír Stejskal 
starosta města Letovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:   
- Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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DOLOŽKA 
 

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   

 
 
 
Město Letovice prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního jednání města 
byly splněny v souladu s ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parcela č. 85 v k. ú. Letovice, obec Letovice, 
hodnota v účetní evidenci 1.758,00 Kč, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města 
Letovice, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v Čl. IV. smlouvy, bylo schváleno 
na zasedání Zastupitelstva města Letovice, konaném dne ........................, usnesení 
č. ................................ . 
 
 
  
V                                          dne  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             …………………..…………….. 

                                                                               Vladimír Stejskal 
       starosta města Letovice 

 

 
 

 





























































Č.j.: MLE/07048/13/FO 

 

Město Letovice, IČ: 00280518 

Masarykovo nám. 19 

 

Směrnice č. 5 

 

EVIDENCE MAJETKU 

 

 

1. Dlouhodobý majetek a jeho evidence 
 

Účtování dlouhodobého majetku se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 563/91 Sb.         

o účetnictví, Účtové osnovy a Českými účetními standardy. Dlouhodobý majetek v evidenci 

města je veden v cenách včetně DPH, mimo majetek pořízený v souvislosti s ekonomickými 

činnostmi, ten je veden v cenách bez DPH (např. lesní hospodářský plán). 

 

 

A. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Software (účet 013) 

Účtuje se sem majetek bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to     

v případě, že je nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Jejich 

ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 

Jedná se o složky majetku (výše uvedené), jejichž  ocenění je vyšší než 7.000,- Kč a nižší  než 

60.000,-v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 7.000,- a doba použitelnosti je delší než 1 rok se 

sleduje na podrozvahové evidenci města.  

 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) 

Jedná se o ostatní dlouhodobý nehmotný majetek jehož ocenění je nad 60.000,- Kč. Dále se 

jedná o dodatky k ÚP (územnímu plánu), jejichž ocenění je do 60.000,- Kč. Územní plány 

mají charakter stále doplňované investice (dlouhodobého majetku). Proto je možné 

alternativně na každý takový výdaj bez ohledu na cenový objem nahlížet jako na další krok 

k dokončení „věčně nedokončeného“ díla a zařadit jej na investiční položku 6119 a navýšit 

tak cenu na majetkovém účtu 019. 

 

 

B. Dlouhodobý hmotný majetek 
 

a) Pozemky, budovy, stavby, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem 

č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní  památky, předměty kulturní 

hodnoty, pokud nejsou finančními investicemi. 

 

b) Samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-

ekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než 40.000,- Kč a doby použitelnosti 

delší než 1 rok, včetně předmětů z drahých kovů,pokud nejsou finančními investicemi. 

 



Hmotný dlouhodobý majetek se účtuje na těchto účtech 

 

021 – Budovy, haly a stavby 

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

031 – pozemky 

032 – umělecká díla a předměty 

028 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

 Jsou jím movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko- 

ekonomických určením, jejichž  ocenění je od 1000,- Kč do 40000,- Kč a doba 

použitelnosti je delší než 1 rok.  

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jejichž  ocenění je od 500,- Kč do 999,- Kč  

a doba použitelnosti  je delší než  1 rok se sleduje v podrozvahové evidenci města.  

 Dále pak, ve výjimečných případech (např. mobilní telefony v hodnotě 1,- Kč nebo 

nábytek a vybavení kanceláří v hodnotě nižší než 500,- Kč), drobný dlouhodobý 

hmotný majetek, jejichž  ocenění je nižší než 500,- Kč  a doba použitelnosti  je 

delší než  1 rok se sleduje v podrozvahové evidenci města. 

 

 

2. Příjem do evidence 
 

Účetní doklad k zařazení do evidence majetku předkládají správci rozpočtových položek 

finančnímu odboru.  

 

Při zařazování do evidence ve skupinách majetku DHM a DNM jsou správcem přikládány 

k účetnímu dokladu tyto další doklady: 

 

021 – předávací protokol,včetně kolaudačního zápisu (podle povahy nabytí) 

022 – pokud je majetek uveden do užívání ihned, zařadí se do evidence na základě faktury,  

          v ostatních případech na základě předávacího protokolu 

031 -  kupní smlouva s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí, rozhodnutí OkÚ, převody 

          od Lesů ČR. 

032 – fotodokumentace při pořizovací ceně nad 10.000,- Kč 

 

3. Postupy vedení evidence 
 

Evidence je zpracována převážně výpočetní technikou – program MUNIS od firmy TRIADA 

spol. s r.o..   

Evidence pozemků je vedena výpočetní technikou v programu MUNIS od firmy TRIADA 

spol. s r.o.. Inventura je sesouhlasována s aktualizací výše uvedeného programu a 

k poslednímu dni účetního období jsou doúčtovány případné změny – prodeje, výkupy, 

převody. 

 

 

4. Analytická evidence dlouhodobého majetku  
 

SU AU  

 

013 SOFTWARE 

 

 



018 DROBNÝ  DLOUHODOBÝ  NEHMOTNÝ  MAJETEK  

 

018  0010   US Babolky 

018  0011   US Slatinka 

018  0016   Programy obnovy vesnice 

018  0017   Programy od 7.000,-- Kč 

018  0019  Návrh interiéru + plynofikace 

018  0020  Antivirová ochrana 

018  0021  Energetický audit budov 

018  0022  PD - hřbitov + Architektonická studie – pódium koupaliště 

 

019 OSTATNÍ  DLOUHODOBÝ  NEHMOTNÝ  MAJETEK 

 

019  0000  US + PS + PD + energetická koncepce 

019  0010  Změna ÚP 

 

021 STAVBY 

 

021 0001  Bytové domy 

021 02xx  Budovy pro služby 

021 03xx   Nebytové domy  

021 04xx  Komunikace, VO   

021 05xx  Inženýrské sítě 

021 0600 - 0900 Ostatní stavby, terénní úpravy  

 

022 SAMOSTATNÉ  MOVITÉ VĚCI  

 

022 0030    Zařízení 

022 0050     Počítače a přístroje 

022 0060  Dopravní prostředky 

022 0070  Inventář - DHM 

 

028 DROBNÝ  MAJETEK 

 

028 0000   Inventář DDHM 

 

031 POZEMKY 

 

031 0201 Lesní plocha 

031 0301 Zahrada 

031 0302 Vodní plocha 

031 0303 Trvale travnaté porosty 

031 0304 Ovocný sad 

031 0305 Orná půda 

031 0401 Zastavěná plocha 

031 0501 Ostatní plocha 

031 0502 PK (bez digitalizace) 

 

032 UMĚLECKÁ DÍLA  A PŘEDMĚTY 

 



032 0000 Kulturní předměty 

 

 

041 00XX  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

042 00XX Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

045 00XX Technické zhodnocení budovy 

051 00XX Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

052 00XX Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

069 00XX Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) 

 

 

5. Oceňování dlouhodobého majetku 
  

1. Pořizovací cenou 

- Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek nakoupený 

2. Reprodukční pořizovací cenou 

- Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek nabytý darováním 

- Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud 

nezachycený (př. inventarizační přebytek). 

- Hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 

(finanční leasing). 

 

Bližší upřesnění podmínek oceňování 

 

1. Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související. 

2. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se 

o něm účtuje. 

3. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením 

souvisejících. 

 

6. Pořízení nehmotných investic (041) 
 

Účtuje se zde pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek (mimo DDNM) do doby jeho 

uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. 

- je-li dlouhodobý majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), 

jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku náklady na všechna variantní 

řešení. 

- pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska platí 

ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak 

s ohledem na nehmotnou povahu majetku 

- LHP (lesní hospodářský plán) je považován za dlouhodobý majetek, pokud 

poskytovatel dotace nerozhodne jinak. 

 

7. Pořízení hmotných investic (042) 
 

Účtuje se zde pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek DHM, s výjimkou  DDHM  do doby 

jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením, zejména na: 

- přípravu a zabezpečení investic (včetně např. odvodů za dočasné odnětí zemědělské 

půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté 



záruky v souvislosti s pořízením investic) do doby uvedení pořizované investice do 

užívání, 

- průzkumné,  geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla 

tvořící nedílnou součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy 

zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí 

zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, technickou rekultivaci, 

technické zhodnocení, dopravné, montáž a clo, 

- zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě 

zastavení pořizované investice, 

- jednorázové náhrady na omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních 

porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů a náhrady majetkové újmy 

vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání 

nemovitosti, jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti 

s výstavbou podle příslušných zákonů, 

- úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a 

zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i 

úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení. 

- úroky z úvěrů a půjček na pořízení DHM do kolaudace majetku nebo uvedení do 

provozu. 

- informace o pořizování majetku, rozestavěných stavbách a pořízení pozemku předává 

do účtárny a zodpovídá vždy vedoucí příslušného odboru. 

 

Na účet 042 – Pořízení hmotných investic se neúčtují, součástí pořizovací ceny 

hmotných investic nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou: 

- smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,  

- výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované 

investice do užívání, 

- výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku (opravami se 

odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 

předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické 

opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují se drobnější závady). 

 

8. Uspořádací účet technického zhodnocení DHM (045) 
 

Na účtu 045 se účtují v průběhu roku náklady, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než 40 tis.Kč 

a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení 

DHM. Nejpozději k rozvahovému dni (31.12.) se posoudí, zda jsou splněny podmínky pro 

technické zhodnocení. Pokud ano, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce 

majetku, v opačném případě se uvedou tato plnění v příslušné položce nákladů. K 31.12. je 

stav účtu nulový. 

 

9. Vyřazení z evidence 
 

Za přebytečný se považuje majetek, který organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů 

a  nemají o tento majetek  zájem  ani  městem zřízené příspěvkové organizace ani  OV a SDH. 

 

 

 

 

 



10. Dispozice s majetkem 
 

Při dispozici s majetkem na základě smlouvy o výpůjčce, kde je město Letovice půjčitelem, 

účetně i evidenčně zůstává příslušnost města hospodařit s majetkem nedotčena. Je-li město 

vypůjčitelem, účetně se tento majetek vede na podrozvahovém účtu, mimo evidenci majetku 

města. 

Při dispozici s majetkem na základě nájemní smlouvy, kde je město Letovice pronajímatelem, 

účetně i evidenčně zůstává příslušnost města hospodařit s majetkem nedotčena. Je-li město 

nájemcem, účetně se tento majetek vede na podrozvahovém účtu, mimo evidenci  majetku 

města. 

C. Dlouhodobý finanční majetek 
 

a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než        

1 rok, tj. majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích 

s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce 

menšinový vliv. 

b) Půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou 

splatnosti delší než 1 rok, 

c) Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 

d) Soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona     

o daních. 

 

Město na účtě O69XX účtuje o akciích a podílových listech. 

 

 

 

 

 

      Zodpovídá: finanční odbor 

      Termín      : průběžně 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 

 

 

 

 

 

 

 

        ------------------------------------------ 

                tajemnice 

                     Mgr. Naděžda Lorenčíková 


	01_TitulniList_color (1)
	02_zav_prace__8732be19cbdac6bafea8ad70752dafeb
	03_BP_Lenka_Novotna
	04_Příloha_BP_Novotna_22.5
	05_smlouva o bezpl prevodu
	06_Příloha_BP_Novotna
	rozvahy4
	14_Evidence majetku

