
Vysoké ulení technické v Ornì
Èj.: 144/90340/06
V Brnì dne: 21. 3. 2006
Vypracoval: Ing. Lucie Ja!ková
Rozdìlovník: Tajemníci fakult, vedoucí ED, øeditelé souèásti, vedoucí rektorátních

pracovišt'.

~mernlce KveSlora c. Ul/~UUO

Odpisový plán Vysokého uèení technického v Hrnì

Pro rok 2006 je na Vysokém uèení technickém v Brnì (dále jcn VUT v Bm~)
stanoveno odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. jenž je poøizován èi
technicky zhodnorován jak z nedotaènich zdrojù tak i z prostøedkù dotaèních, resp. kombinací
obou typù rmanènich zdrojù, (dáJejen majetek) následujicim zpù.~bem:

s

Úèetní odpisy:
Zpùsoby odpisováni majetku na VUT v Ornì vychází ze zákona è.563/1991 Sb., o úèetnictví
ve znìní pozdìjších pøedpisù a dále i vyhlMky è.504/2002Sb. kterou se provádí nìkterá
ustanoveni zákona è.563/1991 Sb., o úèetnictví. ve mmi pozdìjších pøedpisù, pro úèetní
jednotky. u kterých není hlavním pledrnìtem èinnosti podnikání. pokud úètují v soustavì
podvojného úèetnictví ve znìní vyhlá!ek è. 476/2003 Sb.. 548/2004 Sb. a vyhlá!ky È.
400/2005 Sb.

Pro úèetnf odpisovou oblast 01, charakterizující majetek jako celek.
~tanovovány dle nfže uvedcných roèních odpisových procent.
Úèetní odpisy z této odpisové oblasti jsou úètovány na technické ÚÈty.

Pro slcdování výše poøizovací ceny hrazené pouze z dotace. technických zhod1'K)Cení
financovaných pouze z dotace a pøíslušných hodnot úèetních odpisù je na majetkové kart!
definována odpisová oblast SO.
Úèetní odpisy jsou z této odpisové oblasti úètovány následujícím zpùsobem na úèty hlavní
knihy.

MD SS I DAL 07X (OIX) Úètování probihá s druhem dokladu AF .

MD 901 DAL 649 Úètování probíhá s druhem dokladu AD.

Pro sledování výše potizova-í ceny hrazené pouze z nedotaèDÍch prostøe
zhodnocení financovaných pouze z nedotaèních prostøedkù a pHslušných
odpisù je na majetkové kartì defInOvána odpisová oblast 60.

raè. 01/2006

Vysokého uèení technického v Brnì

kombinací

jsou úèetní odpisy

MD 3XX (N odpisy) DAL 3YV (oprávky)
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1



výte úèetních odpisù z této odpisové oblasti je úètována následujícim zpùsobem.

MD 551 DAL 07X (O8X) Úètování probihá s druhem dokladu AF.
MO 901 DAL 911 Úètování probíhá s druhem dokladu AD.

O~ musi platit. že souèet poøizovacích hodnot a oprávek z oblastí SO a 60 se musi
v každém okamžiku rovnat pffsluJnému údaji na oblasti 01.

Výk mìsíènich úèetnich odpis6 vodpisových oblastech 50 a 60, tj. úèetnfch odpisd z èásti
dlouhodobého majetku poøízených z dotace a z nedotaènich prostøedko, jsou stanovovány
vždy na poèátku každého úèetního období a to dle vztahù. které jsou uvedeny v pøíloze této
smìrnice.

Pokud dojde v prùbìhu roku ke zmìnì poøizovací ceny v odpisové oblasti 50 èi 60, je
pòpadná zmìna pomìru pofizoVKích cen korigována již v mìsici zmìny pomoci i~tutu
mimoøádného odpisu.

Ve smyslu § 28 zákona è. 563/1991 Sb.. o úèetnictví. s pøihlédnutím k opotøebení a
podmfnkám využiti majetku na VUT v Bmì. se stanovuje o<1pisov}' plán majetku jako celku.
tj. odpísové oblasti 01, pro rok. 2006 takto:

. .
Uèetni roèni odplSO~ sazby:

Pro ma"etek Døazen' do úèCb1f evidence do 31. 12. 200S:

OdpllOv' Dobaod . , , RoX-1 od &_- s. OL Odplsový kliè
1.- plIOY D gu puvvs-,. ~.l.

SAPI.. v IlCm.
I 4 25.00 ZU04
1a 4 ro 25.00 ZU04
2 8 let 12.50 ZU08
3 15 let 67 ZUIS
4 30 let 3 40 ZU30
S 40 let ~ ZUtO

I'n) etck ~" 00 \amt eVIOence OQ I. I. .l(M):

OdpllOV' Doba od . ~-f R x í d I é ." Odpisový kH~
lb iaa plJOV~ 0\;8 O P lOV -,. V stému SAP

1 3 33.34 ZUO3
la 4 ro 00 ZU04
2 Slet 00 ZUOS
3 lS let 7 ZU1S
4 30 let , ZU3O
, 40 let ZU4O

Dlouhodobý hmotný majetek se zaøazuje do odpisových skupin v souladu s pfí1ohou zákona
È. 586/1992 Sb.. o dani z pøíjmù. ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Pti technickém zhodnocení majetku nedochází ke :zmìnì roèního odpisového procenta.
Odpisové procento zùstává stejné a dochází k prodJoužení doby odpisování.

JE
~

Roèní odpisové -j.
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Úèetní odpisy ~ zaokrouhluji na celé konmy nahoru.

Daòové odpisy:

Daòové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou upraveny §26 až
§32a zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pffjmù, v platném znìní.

Pro sledování a správné stanoveni daòových odpisù dlouhodobého majetku se v systému SAP
využfvá na VUT v Ornì odpisové oblasti 15.

Dlouhodobý hmotný majetek:

Pøi stanovování daòových odpis\i dlouhodobého hmotného majetku VUT v Bm~ postupuje
dle § 3 t zákona è. 568/1992 Sb., tj. užívá roèní odpisové sazby rovnomìrného odpisování.

Hmotným majetkem se stávajf vìci uvedené do stavu zp1sobilého obvyklému užívání. ktcrým
se rozumí dokonèení v~ci a splnìni technických funkci a povinnosti stanovených zvlMtními
právními pfeïpisy pro užíváni.

Pøi rovnomìrném (lineárním) odpisováni 1x:z zvý~nf odpisu v prvním
pro odpisové skupiny pøiøazeny tyto maximální roèní odpisové sazby:

Doba Roluf od isov' sazba v -;.
Od V prvaÚD roce V dalJfch letech Pro zvýlenouúi od . v'nf VItu 'cea.

3 ro 00 40,00 33,30
4 ro O 28,60 25,00
5 let 00 22)5 20 00
10 let 10,50 1000
20 let 1 S S 15 S 00
30 let 3 40 3 40

Odpisová
skupina

~

Do odpisové skupiny la je dle zákona è. 586/1992 Sb., o danich z pHjmù zaøazen majetek s:
SKP 34.10.2 Motorová vozidla (krom! motocyklù)
SKP 34.10.4 Jen: silnièní motorová vozidla, která mají v technickém pnikazu

zapsanou kategorii vozidla NI.

Daòové odpisování lze zahájit po uvedení poøizované v~ci do stavu zp~hilého obvyklému
užíváni. kterým se rozumí dokonèení v~ci a splnìní technických funkcí a povinností
stanovených zv]á!tními právními piedpisy pro užívání.

Dle zákona è. 586/1992 Sb.. o daních z pøijmù, §
dlouhodobý hmotný majetek:
a) bezúplatnì pøevedený majetek podle smlouvy o finanèním pronájmu s následnou koupí

. ., ~, . . ,... ..". . ~., - ,...~ --- ..~
najaté vtci, pokud naklady souvisejicí s jeho pofizením nepfevý~í 40.000.- Kè.

b) umìlecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou souèá.~ti stavby a budovy,

roce odpisování jsou

~ odst. I je z odpisování vylouèen



c) inventarizaèní pøebytky, zji!tìné v souladu se zákonem è. S63/1991 Sb.. o úèetnictVÍ. ve
zn~ní pozdìjších pøedpisù.

V souladu se zákonem è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù se majete~ který byl do vlastnictví
poplatnika (VUT v Bm!) pøeveden bezúplatnì v dl1sledku darováni, odpisuje jako nov~
poffzený majetek - viz § 27 odst. 1 pism. f).

Souèástí vstupní ceny majetku je i technické zhodnocení provedené po uvedení vìci do stavu
zpùsobilého obvyklému užívání, nejpozdìji ~ v prvním roce odpisováni viz. § 29 ~ 1
pfsm. t).

Nebmotnv majetek:

V souladu s §32a zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, je odpisován nehmotný majetek
a) nehmotné výsledky výzkwnu a vývoje,
b) software,
c) ocenitelná práva
d) jiný majetek, který je veden v úèetnictví jako nehmotný majetek vymezený zákonem

è. 563/1991 Sb.. o úèetnictvf, ve m!ní pozdìjších pøedpis6.

pokud
. byl nabyt úplatnì. darovánim nebo zdìdìnim nebo.
. byl vytvofen vlastni èinnosti za úèclem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému

poskytování

a zároveò
. vstupní cena je vy§ší než 60.000.- Kè a
. doba poUŽitelnosti je dellf než jeden rok

(dobou poufitelnosti se rozumí doba. po kterou je majetek vyulitelný pro souèasnou
èinnost nebo uchovatelný pro do/li f/nnost nebo mUte slouli/ jako podklad nebo souèást
zdokonalo,'aných nebo jiných postupù a øeJeni \'Èerni doby ovìfovánl nehmotných
výsledkù)

U nehmotného majetku, ke kterému je uzavøena smlouva na právo užívání na dobu urèitou. se
roèní odpis stanoví jako podfl

Ostatní nehmotný majetek se, v souladu s 005t.4 §32a zákona è. 586/1992 Sb., o daních
z pøíjmù, odepisuje rovnomìrnì bez pferu~ni. a to:
a) audiovizuální dílo 18 mìsícO
b) software. nehmotné výsledky vìdy a výzkumu 36 mìsicl"l
c) ostatni nehmotný majetek 72 mìsícO

Odpisy se stanoví s pfeSDOstÍ na celé mìsíce, poèínaje následujícím mìsícem po dni,
byly sptMnY podmínky pro odpisování.

Pti zahájení (ukonèení) odpisování v probìhu zdaòovacfho období se uplatòuji odpisy pouze
ve výši pfipadajicf na toto zdaòov8cf obdobi v závislosti na poètu m~sfcù v daném
zdaòovacim období. Odpisy se 71Wkrouhlujf na celé koruny nahOnL

vstuprú ceny a doby sjednané smlouvou.

v nìmž
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Technické zhodnoceni zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku.
Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukonèené rozšíøení vybavenosti nebo
použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy. které mají za následek zmìnu úèelu
nehmotného majetku. pokud po ukonèeni u jednotlivého nehmotného majetku pfevý!i èástku
40 000 Kè.

Z dùvodu správného daòového odpisováni technického zhodnocení, které bylo provedeno na
dlouhodobém nehmotném majetku, je nutné založit podèíslo (transakce AS 11) k hlavnímu
èíslu technicky zhodIlOCOvaného majctku.

Nehmotný majetek se dále odpisuje ze zvýkné vstupní ceny snížené o již uplatnìné odpisy od
mìsice následujícího po mìsici, v nemž bylo technické 7.hodnoceni ukonèeno, a to
rovnomìrnì bez pferušeni po zbývající dobu odpisováni. nejmé~ vMk
a) audiovizuální díla 9 mìsícù.
b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 18 mìsícù.
c) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 mìsícO.

Technické zhodnocení ukonèené na již odepsaném nelunotném majetku se odpisuje
samostatnì. a to:

audiovizuální díla
software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
ostatní nehmotný majetek po dobu

a)
b)
c)

V pøípad! technicky zhodnoceného nehmotného majetku. ke kterému je uzavøena smlouva na
právo užfvání na dobu urèitou, se odpisuje ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatnìné
odpisy. a to rovnomìrn! bez pferukni do konce doby sjednané ve smlouvì.

Pti prodloužení doby užfvání práva sjednaného smlouvou na dobu urtitou, se pokraèuje v
odpisováni nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatnìné odpisy od
mìsíce následujícfho po mìsíci. v nìmž bylo právo užívání prodlouženo. a to rovnomìrnì bez
pferukní do konce doby novì sjednaného práva užíváni.

9 mìsícù,

18 mìsícO.

36 mìsícO.

':':~:~~~
Ing. Vladimír Kotek v. r.

kvestor
/

"
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Pøíloha: výpoètové vztahy pro stanovení vj'še úèetních odpisu
dlouhodobého majetku
nedotaèních prostøedkù

Použité IVmbolv . ieiicb vVDa.V:
i pof'adový rok odpisování
a, 7.ùstatko\lá cena obl~ 60 pøed oopisy v roce i
b. zùstat ková cena oblasti 50 ~ oopisy \I roce i
C, celková výše roèniho technického l1lodnocení v oblasti 60 v roce i
d, celková výk ~ibo technického lltOdnoca1í v oblastj SO v ~ j
ji celková výše roènibo technického zhodnoceni v oblasti O I v ~ i
e, roèní odpis pro oblast 60
~ roèní oopis po oblast 50
g. zilstatková cena oblasti 60 po výpoètu oopisù v roce i
h, mstatková cena oblasti SO po výpoètu odpisù v roce i
m, celková poiizovacf cena oblasti O I
k roèní odpisový koeficicnt (napf. 0,25)

I) Vztahy Dro zùstatkové teDY oblastí:
ar = gr-1 + (i
h, - h,i + d, kde i - 2. ---, n

2,) Vztah" oro vVooèt" OdDisù (otat' Dro roky 200~ a ~.yše)

a
,

L*e/ ~ ~ "', aj +bj

e, -a/

j;~bj

J) v~ uro dlt8tkové UDV:
gr = ar. ti
hl = bl - f, k

4) Vztahy oro mkoyou ooHzov.cí ceaa:
m, ;o al + h, + J, kde i c J, ,.., n

j, -CI +d,
J, "'J, I + C, + d, kde i ~ 2, "., n

Pouámk8: pro ..jetek zafazeaý pled 01.01.2005 se pfeb'raj' hoonoty: poøizovací cena oblasti
O I. oprávky oblasti O I, ponzovaci cena oblasti 50, oprávky oblasti 50. Podle vztahu 2) se poèitá
hodnota odpisù ei a ti pro odpisy roku 2005 a dále,

z dotace aVUT v Hrnì, poøízenéhona

apro k . ml I ::$ aj

a/ +b,
a

~ k.m -/>0,..- I b I

aj + I

b
IVY) k.m ISb

r.- , &. t
o, + u,

~-

!h+b~ t
> bjFO 1../ kdei=J,

lili 1-1


