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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého 

majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně obce. Práce se zabývá rozdílem 

v odepisování dlouhodobého majetku obce, rozdíly v jednotlivých metodách 

odepisování a vlivu jednotlivých druhů odepisování v účetnictví. 

 

Abstract 

The dissertation deals with issues of accounting a reporting of fixed assets of selected 

entities, villages. It deals with the difference in depreciation of fixed assets of the 

municipality, differences in depreciation methods and the impact of different types of 

depreciation on the transprarency of accouting. 
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ÚVOD 

Účetnictví je velmi cenným a důležitým zdrojem všech hospodářských subjektů. Týká se  

nejen ziskového sektoru, ale i sektoru veřejného, čili i obcí. Obce potřebují informace 

o příjmech a výdajích, nákladech a výnosech, o struktuře majetku a zdrojích jejich krytí. 

Všechny tyto informace mohou získávat z účetnictví. Všechny subjekty, které vedou 

účetnictví se nazývají účetní jednotky. Účetní jednotky mají různé povinnosti, které jim 

ukládá spolu s jinými zákony Zákon o účetnictví. Jednotlivé povinnosti se odvíjejí od druhu a 

velikosti účetní jednotky. V mé bakalářské práci se budu zabývat účetnictvím územně 

samosprávného celku - konkrétně obce Slatinice. Obce patří mezi vybrané účetní jednotky, 

tyto účetní jednotky mají trochu jiné povinnosti.  

V mé praci se budu konkrétně zabývat evidencí a vykazováním dlouhodobého majetku 

vybrané účetní jednotky. Pro potřeby účetnictví se majetek třídí do jednotlivých skupin. 

V nemalé míře je u obcí zastoupen i dlouhodobý hmotný majetek. Tento majetek může mít 

různé podoby, od budov až po dopravní prostředky. Ovšem s dlouhodobým majetkem jde 

ruku v ruce i problematika odepisování. 

Odpisy slouží k zachycení opotřebení dlouhodobého majetku a toto opotřebení přenáší 

do nákladů. Odpisy slouží k zachycení věrného a poctivého účetnictví, což je jedna z hlavních 

zásad účetnictví. Odpisy mohou mít více forem a je už jen na účetní jednoce, jaký typ 

odepisování si zvolí. Ovšem potom je otázka, jestli je zvolený typ odepisování opravdu 

adekvátní ke konkrétnímu majetku.  

Moje práce je rozdělena na několik částí. V první části se věnuji teoretickému úvodu do dané 

problematiky. Poté následuje část praktická, ve které se budu snažit analyzovat a zachytit 

daný problém. Dále budu pokračovat částí, ve které navrhnu vlastní řešení. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zachycení problematiky evidence a vykazování dlouhodobého 

majetku vybraných účetních jednotek a to konkrétně územního samosprávného celku obce 

Slatinice. Pokusím se navrhnout možnosti přesunutí dlouhodobého majetku z majetku obce, 

do společnosti s ručením omezeným, kterou obec zřídila, za účelem efektivního využití 

možností odepisování a daňové optimalizace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce jsem se zaměřil na definování vybraných Základních pojmů 

pro řešení dané problematiky. Dále jsem se zabýval účetními povinostmi územně 

samosprávných celků, tím mám na mysli rozsah vedení účetnictví, provádění účetní závěrky, 

sestavování rozvahy a třízení dlouhodobého majetku. 

 

2.1 Pojem a předmět účetnictví 

Účetnictví je sociálně ekonomický obor, který pomocí využívání bilančních metod sleduje 

průběh reprodukčního procesu a poskytuje o něm průkazné informace
1
.  

Povinnost vést účetnictví mají všechny právnické osoby mající sídlo na území České 

republiky, organizační složky státu a fyzické osoby vymezené v zákoně o účetnictví. Pokud 

účetnictví vést nemusí, mohou se k jeho vedení dobrovolně rozhodnout
2
. 

Předmět účetnictví můžeme nalézt v zákoně o účetnictví: "Účetní jednotky účtují o stavu 

a pobyhu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech 

a o výsledku hospodaření."
3
  

Cílem účetnitcví je poskytovat jeho uživatelům informace i finanční situaci a o výkonnosti 

účetní jednotky, které umožňují racionální rozhodování
4
. 

 

2.2 Vybraná účetní jednotka 

Dle Zákona č. 563/1991 Sb. § 1 odst. 3 mezi vybrané účetní jednotky patří organizační 

složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, 

dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 

a zdravotní pojišťovny
5
. 

 

                                                 
1
 Valder A. Stárová M. Čermáková H., Základy účetnictví, 2016. s. 7. 

2
 Valder A. Stárová M. Čermáková H., Základy účetnictví, 2016. s. 7. 

3
 Zákon č. 563/1001 Sb., o účetnictví. 

4
 Valder A. Stárová M. Čermáková H., Základy účetnictví, 2016. s. 9. 

5
 Zákon č. 563/1991 Sb,. o účetnictví. 



14 

 

2.2.1 Územní samosprávne celky 

Na základě Zákona č. 1/1993 Sb. se Česká republika člení na obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími uzemními samosprávnými celky
6
. 

 

2.2.2 Obec 

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. je obec považována za základní územní samosprávné 

společenství občanů. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 

Na základě rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti dělíme obce na: obecní úřad 

obce s rožšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem, obec se základním 

rozsahem přenesené působnosti
7
. 

 

2.2.3 Dobrovolné svazky obcí 

Obce jsou oprávněny být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování 

společných zájmů. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, 

která vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.
8
. 

 

2.3 Majetek 

Podle Zákona o účetnictví se majetek a závazky dělí na dlouhodobé a krátkodobé. 

Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde je doba použitelnosti, případně doba 

splatnosti při vzniku účetního případu delší než 1 rok, tím pádem ostatní majetek a závazky 

jsou považovány za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majektu a závazků nelze 

použít výše zmíněná hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený 

při pořízení
9
. 

                                                 
6
 Zákon 1/1993 Sb. Ústava České republiky. 

7
 Zákon 128/2000 Sb. o obcích. 

8
 Zákon 128/2000 Sb. o obcích. 

9
 Březinová, H. Účetní předpisy pro podnikatele: (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní 

standardy) : komentář. 2016. s. 59 - 60. 
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2.3.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je majetek účetní jednotky, jehož použitelnost je zpravidla delší než 

jeden rok a jeho hodnota převyšuje částku stanovenou zákonem. Dlouhodobý majetek 

během činnosti účetní jednotky nemění svou formu, pouze se opotřebovává
10

.  

 

2.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 11 položka Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje 

zejména: 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software, 

 ocenitelná práva, 

 povolenky na emise a preferenční limity, 

 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 

 náklady související s pořízením nehmotného odpisovaného majetku podle § 55 

vyhlášky, 

 technické zhodnocení, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč a doba použitelnosti 

je delší než 1 rok. 

Dlouhodobý nehmotný majetek může být nabyt úplatně, darem, zděděním, bezúplatným 

převodem nebo vytvořen vlastní činností
11

. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje mohou být nabyty od jiných osob nebo vytvořeny 

vlatní činností. Mohou být odepisovány. 

Pod položku Software spadají především informační systémy, pokud nejsou součástí 

hardware. Také mohou být nabyty od jiných osob nebo mohou být vytvořeny vlastní činností. 

Do ocenitelných práv patří zejména práva průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky 

duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů za podmínky, že byly 

vytvořeny vlastní činností za účelem obchodu nebo nabyty od jiných osob.  

                                                 
10

 Máče M., Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010, 

2010. s. 21. 
11

 Vyhláška č. 410/2009 Sb., 
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Povolenky na emise a preferenční limity představují majetkovou hodnotu odpovídající 

právu provozovatele zařízení vypouštět do ovzduší oxid uhličitý. Povolenky jsou 

dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění.  

Pod položkou ostatní dlouhodobý majetek se skrývá všechen majetek, který není obsažen 

ve výše vyjmenovaných položkách.  

 

2.3.3 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek můžeme rozdělit na odepisovaný a neodepisovaný. Pro zařazení 

do hmotného majetku odepisovaného, musí majetek splňovat současně dvě podmínky. První 

podmínkou je, že doba použitelnosti musí být delší než jeden rok, druhou podmínkou je, že 

výše jeho ocenění musí převyšovat 40 000 Kč, výjimkou jsou stavby, zvířata a ložiska 

nerostů
12

. 

Dlouhodobý majetek obsahuje položky: 

 Stavby, 

 samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí, 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 ostatní dlouhodobý hmotný majetek, 

 náklady související s pořízením hmotného odepisovaného majetku, 

 technická zhodnocení, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti 

je delší než jeden rok
13

. 

Do položky stavby se zařazují všechny budovy, haly a stavby bez ohledu na to, jakou mají 

trvanlivost a cenu. 

V položce samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí se vyskytuje majetek 

charakterizovaný samostatným technicko - ekonomickým určením, u kterého je doba 

použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací hodnota větší než 40 000 Kč. 

                                                 
12

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky, 2016 s. 53. 
13

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 54. 
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Pěstitelské celky trvalých porostů obsahují ovocné stromy a ovocné keře vysázené na 

souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů 

na hektar a trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.  

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek obsahuje druhy majetku, které jsou nezařaditelné 

na výše zmíněné účty. Patří tam například technická zhodnocení nad 40 000 u toho majetku, 

kterého není vlastníkem, ale technické zhodnocení financuje na vlastní účet
14

. 

 

Mezi neodpisovaný majetek patří umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky 

muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci 

stanovené jinými právními předpisy, nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a 

technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k používání, a také majetek, 

který má účetní jednotka v nájmu, v pachtu nebo ve výpůjčce. Dlouhodobý majetek, který se 

oceňuje reálnou hodnotou, drobný dlouhodobý majatek a pozemky 
15

. 

 

2.4 Majetek územních samosprávných celků 

Územně samosprávné celky mají stejné postavení při nakládání se svým majetkem jako 

jakýkoliv jiný vlastník, ale musí dbát na to, že Zákon o obcích jim ukládá povinnost užívat jak 

movitý, tak nemovitý majetek účetní jednotky účelně a hospodárně, musí ho také chránit 

před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím
16

. 

 "Hospodoření s majetkem jednotky musí být vždy maximálně průhledné, účelné a veřejnosti 

přístupné."
17

 

Pokud má územně samosprávný celek v plánu prodat, směnit, darovat, propachtovat nebo 

vypůjčit svůj majatek, musí o tom informovat po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 

v příšluném orgánu obce na úřední desce, aby bylo zájemcům umožněno se vyjádřit. Pokud 

obec tuto povinnost nesplní, celé jednání je od počátku považováno za neplatné
18

. 

                                                 
14

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 54-64. 
15

 Vyhláška č. 410/2009 Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.. 
16

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
17

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 35 
18

 Zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích. 
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2.5 Činnost obce 

Obec využívá svůj majetek ve dvou oblastech, hlavní činnosti a hospodářské činnosti. 

Do hlavní činnosti spadají činnosti přenesené působnosti státu a do hospodářské ty ostatní, 

např. výkon vlastní samosprávy
19

. 

 

2.5.1 Hlavní činnost 

Do hlavní činnosti spadají povinnosti, kterou na obec delegoval stát, jde o takzvanou 

přenesenou působnost uzemního samosprávného celku, obec tak tedy vykonává část státní 

správy. V rámci hlavní činnosti obec vykonává několik základních funkcí. Jde o funkci 

sociální, ekonomickou, územně - technickou a vykonávání státní správy.  

 Sociální - obec pro své občany zajišťuje dostupnost veřejných služeb, 

 ekonomická - vystupování obce v ekonomických vztazích, 

 územně - technická - obec zajišťuje funkčnost využití svého území, 

 vykonávání vlastní a státní správy
20

. 

 

2.5.2 Hospodářská činnost 

Hospodářská činnost je pro obce činností vedlejší. Obce vykonávají v rámci své hospodářské 

činnosti vlastní samosprávu. Své rozhodování v rámci samosprávy musí přizpůsobovat 

specifikům svého vlastního území a všechny úkony, které obec v rámci své působnosti plní, 

musí být v souladu s jejími potřebami a v souladu se zákonem. Obec musí dbát o komplexní 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Žádný zákon nestanovuje, co všechno 

do hospodářské činnosti obce patří. Obecně do hospodářské činnosti patří vše, co nepatří 

do činnosti hlavní a předpokládá se z ní vytvoření zisku a nebo ztráty. Většinou se jedná 

o bytové hospodaření, pronájem movitých a nemovitých věcí nebo prodej zboží
21

. 

                                                 
19

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 36 
20

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2017, s. 42 
21

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, 

s. 43 - 44. 
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2.6 Pořízení majetku a oceňování pořízeného majetku 

Všechen majetek, který obec má, musela nějakým způsobem získat. Způsob pořízení majetku 

potom ovlivňuje nejen jeho účtování, ale i způsob jeho ocenění, protože ne vždy známe 

přesnou cenu daného majetku
22

. 

Všechny účetní jednotky mají povinnost oceňovat majetek tak, jak je uvedeno v Zákoně 

o účetnitcví, k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo k rozvahovému dni. Účetní 

jednotka může oceňovat různými způsoby, které souvisejí s formou pořízení majetku, a to 

pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou a reprodukční pořizovací cenou
23

. 

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, tedy cenou, za kterou byl pořízen 

a náklady, které souvisí s jeho pořízením, reprodukční pořizovací cenou, to je cena, za kterou 

byl byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Dlouhobý majetek se také oceňuje 

vlastními náklady, tedy náklady přímo souvisejícími s vytvořením majetku vlastní činností. 

Zvláštní formou ocenění je ocenění kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů 

kulturní hodnoty a církevních staveb, které by bylo možné ocenit ve výši 1 Kč. 

K rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku se oceňuje majetek, který je určen k prodeji a to 

reálnou hodnotou. Jedná se o kontrolní mechanismus efektivního nakládání s majetkem 

určeným k prodeji
24

. 

 

2.6.1 Pořízení majetku koupí 

Nejběžnější forma pořízení majetku je jeho koupí. Obec koupí nějaký majetek a zařadí ho 

do užívání. Cena majetku je jeho pořizovací cena, čili cena pořízení a náklady spojené s jeho 

pořízením, např. náklady na dopravu či pojištění. V této hodnotě se zařadí do majetku a může 

se odepisovat, pokud jde o majetek odepisovaný
25

. 

 

                                                 
22

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 150. 
23

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2017, s. 25. 
24

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2017, s. 25. 
25

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 111. 
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2.6.2 Majetek nabytý bezúplatně mezi vybranými účetními jednotkami 

Při získání majetku od jiné vybrané účetní jednotky bezúplatně, například darováním, 

se nepoužívá ocenění reprodukční pořizovací cenou, ale navazuje se na výši ocenění majetku 

v účetnictví vybrané účetní jednotky, která naposledy účtovala o tomto majetku
26

. 

 

2.6.3 Majetek nabytý bezúplatně od nevybrané účetní jednotky 

Majetek, nabytý od jiné než vybrané jednotky, se oceňuje reprodukční pořizovací cenou 

na základě Zákona o účetnictví § 25/1/I. Odepisuje se z reprodukční pořizovací ceny. 

 

2.6.4 Majetek pořízený vlastní režií 

Z účetního hlediska se jedná k aktivaci majetku, která se na základě vyhlášky účtuje 

do nákladů. Hodnota majetku pořízeného vlastní režií je součet nákladů vynaložených na 

získání tohoto majetku
27

. 

 

2.6.5 Nalazený majetek 

Nalezení majetku spočívá ve zjištění existence majetku, který není zachycen v účetnictví.  

 

2.7 Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisy dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na účetní a daňové. Účetní slouží pro reálné 

zachycení opotřebení majetku a daňové slouží jako daňově uznatelný náklad, který si může 

jednotka uplatnit za příslušné zdaňovací období v přiznání k dani z příjmu 
28

. 

 

                                                 
26

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 112. 
27

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 112. 
28

 Kadlec M., Portál pohoda - Účetní a daňové odpisy., 2013 
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2.7.1 Účetní odpisy 

Účetní odpisy dlouhodobého majetku zachycují, v jaké míře je dlouhodobý majetek 

opotřebován. Účetní odpisy mohou mít různé způsoby stanovení jejich výše, závisí to 

na druhu majetku. Účetní jednotka musí zvolit správný způsob odepisování, aby odpisy co 

nejvíce odpovídaly skutečnosti a byl zachován věrný a poctivý obraz účetnictví. Majetek se 

opotřebovává jak fyzicky, čili používáním, ale i morálně. To znamená, že majetek může být 

nějakým způsobem technicky zastaralý, takže ztrácí na své hodnotě vlivem vývoje nových 

technologií. Volba způsobu, jakým se bude majetek účetně odepisovat je plně v kompetenci 

účetní jednotky 
29

.  

 

2.7.2 Odpisový plán 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu. 

V odpisovém plánu je stanoven způsob odepisování, předpokládáná doba používání, označení 

roku pro jednotlivé výše oprávek, označení roku pro jednotlivé zůstatkové ceny, označení 

roku pro jednotlivé hodnoty časového rozlišení investičního transferu a transferový podíl. 

Pokud odpisový plán má všechny náležitosti a metoda výpočtu odpisu je stanovena správně, 

odpisy by měly zcela odpovídat realitě. Účetní jednotka by za předpokládanou dobu 

odpisování měla odepsat do nákladů celou pořizovací cenu majetku
30

. 

 

2.7.3 Typy odpisů a způsoby odpisování 

Účetní odpisy můžeme stanovovat měsíčně, čtvrtletně a ročně. Účetní jednotka může 

stanovovat odpisy rovnoměrným způsobem, výkonovým způsobem a komponentním 

způsobem
31

. 

 

                                                 
29

 Kadlec M., Portál pohoda - Účetní a daňové odpisy., 2013 
30

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 143. 
31

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 143. 
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2.7.4 Rovnoměrný způsob 

Při volbě rovnoměrného způsobu odepisování si účetní jednotka stanoví předpokládanou dobu 

používání majetku a tuto skutečnost zaznamená do odpisového plánu. Předpokládá doba 

používání se stanoví v letech. Pro stanovení předpokládáné doby užívání majetku musí účetní 

jednotka zohledňovat zejména: 

a) Charakteristiku dlouhodobého majetku, 

b) charakter prostředí, ve kterém bude dlouhodobý majetek využíván, 

c) stupeň intenzity užívání majetku, 

d) rychlost morálního zastarávání majetku, 

e) opotřebení majetku, který již vlastnila jiná účetní jednotka, ale jeho stav odpovídá, 

opotřebení v první třetině jeho předpokládáné doby používání, 

f) další specifické podmínky nebo individuální vlastnosti majetku
32

. 

 

2.7.5 Výkonový způsob 

Odpisovat výkonovým způsobem musí účetní jednotka při odepisování skládky a pro další 

majetek, u kterého by účetní jednotka chtěla výkonový způsob využít. Při sestavování 

odpisového plánu si musí účetní jednotka stanovit nějakou měřitelnou jednotku (hodina, tuna, 

kilometr), a částku odpisu související s touto hodnotou. Odpis se potom vypočítá jako součin 

počtu měřitelných jednotek za účetní období a částky odpisu
33

. 

 

2.7.6 Komponentní způsob 

Užití komponentního způsobu odepisování je typické hlavně pro stavby, byty a nebytové 

prostory, nemovité kulturní památky, technické zhodnocení, pro samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí. Část majetku nebo souboru majetku, u níž je výše ocenění v poměru 

k výši ocenění celého majetku výrazně rozdílná a doba užití se výrazně odlišuje od doby 

používání celého majetku se považuje za komponentu 
34

. 

                                                 
32

 ČÚS 708 
33

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 147 
34

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 148 
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Komponenta se odepisuje samostatně, tuto skutečnost musí účetní jednotka zohlednit 

při sestavování odpisového plánu. Pokud dojde k výměně komponenty, může si účetní 

jednotka upravit ocenění majetku tím způsobem, že sníží ocenění o vyřazenou komponentu a 

následně povýší o komponentu nové, včetně náhradních dílů spotřebovaných při výměně 

komponenty a náklady související s výměnou
35

. Tyto komponenty se sledují odděleně od 

zbylé části majetku
36

. 

 

2.7.7 Daňové odpisy 

Územní samoprávné celky mají právo uplatňovat daňové odpisy. Postupují přitom podle 

§ 26−33 Zákona o daních z příjmů. K uplatňování daňových odpisů musí obec prokázat 

vlastnické právo k majetku. Obce mají povinnost sestavit a podat daňové přiznání. Vypočtená 

daň v daňovém přiznání je pro obec jak závazkem, tak i pohledávkou, vlastní daň z příjmů 

obec neplatí. Čili obec zaúčtuje o předpisu závazku a následně předepíše pohledávku. 

Stanovení daňových odpisů je značně pracné a skutečnost, že stanovenou odloženou daň 

jednotka správci daně fyzicky neodvádí. Odloženou daň jednotka stanoví jako rozdíl mezi 

účetními a daňovými odpisy
37

. 

 

2.8 Vyřazení majetku 

Dlouhodobý majetek, který je neupotřebitelný, nebo který již nesplňuje svou funkci, může 

účetní jednotka vyřadit. Pořadí účetních zápisů v případě vyřazení dlouhodobého majetku 

likdivací, škodou nebo mankem nalezneme v ČÚS 710. Dlouhodobý majetek můžeme 

vyřazovat několika způsoby, likvidací, prodejem, bezúplatným převodem, mankem nebo 

škodou a vkladem dlouhodobého majetku do jiné jednotky
38

. 

 

                                                 
35

 Vyhláška č. 410/2000 Sb. § 55. 
36

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 148 
37

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 45 
38

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 127. 
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2.8.1 Vyřazení likvidací 

Vyřazení likvidací se použije, když je majetek již zcela opotřebován nebo je technicky 

zaostalý a z toho důvodu není možnost jeho dalšího efektivního využití. Při tomto vyřazování 

může, ale také nemusí být majetek zcela odepsaný. Pokud majetek byl zcela odepsán, pouze 

se v pořizovací ceně vyřadí z majetku, pokud nebyl, účetní jednotka musí zaúčtovat 

zůstatkovou cenu, která je pro ní nákladem
39

. 

 

2.8.2 Vyřazení dlouhodobého majetku mankem 

Vyřazení zůstatkové ceny dlouhodobého majetku z titulu manka se účtuje na účet 547 -Manka 

a škody se souvztažným zápisem konkrétního syntetického účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý 

majetek. Vyřazení z majetku je v pořizovací ceně, účet daného majetku je na straně DAL a na 

stráně MÁ DÁTI jsou oprávky. Může jít například o odcizení dlouhodobého majetku
40

. 

 

2.8.3 Vyřazení dlouhodobého majetku škodou 

Způsob účtování je stejný jako u vyřazení majetku mankem. Může se jednat například 

o havárii vozidla
41

. 

 

2.8.4 Vyřazení majetku bezúplatně mezi vybranými účetními jednotkami 

Při vyřazení dlouhodobého majetku z titulu bezúplatného převodu na jinou vybranou účetní 

jednotku, účtuje tato jednotka prostřednictví účtu 401 - Jmění účetní jednotky na straně MÁ 

DÁTI a účet konkrétního majetku na straně DAL. 

 

Příklad: Vybraná účetní jednokta má ve vlastnictví automobil v ceně 100 000 Kč, k tomu 

oprávky ve výši 60 000 Kč. Rozhodne se tento majetek převést na jinou účetní jednotku
42

. 

                                                 
39

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 127. 
40

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 128 
41

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 128. 
42

 Mašková J., Účetnictví VUJ Dlouhodobý majetek a jeho odpisy pro územně samosprávní celky.2016, s. 133. 
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1. Vyřazení........................................................401/022 

2. Zúčtování oprávek.........................................082/401 

 

2.8.5 Vyřazení majetku bezúplatně mezi nevybranými účetními jednotkami 

Při převedení majetku na účetní jednotku, která není vybranou účetní jednotkou, účtuje tato 

účetní jednotka o vyřazení majetku v pořizovací ceně a zůstatková cena daného majetku je 

pro ni nákladem
43

. 

 

2.9 Účetnictví obcí 

Vedení účetnictví obcí musí, jako u všech účetních jednotek, splňovat nějaké obecné zásady. 

Účetnictví musí být věrné, poctivé, úplné, správné, průkazné a trvalé. Věrnost účetnictví 

znamená, že obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu a je v souladu 

s účetními metodami. Poctivostí se rozumí použití metod takovým způsobem, jež vede 

k dosažení věrnosti. Zásada správnosti vychází z povinnosti řídit se zákonem o účetnictví 

a dalšími právními předpisy. Úplnost účetnictví se týká věcné a časové souvislosti, účetní 

jednotka musí zaúčtovat všechny účetní případy, které věcně a časově souvisí s daným 

účetním obdobím. Pro zaručení průkaznosti účetnictví je třeba vést jej takovou formu, aby 

bylo možné jednozačně určit obsah účetního případu, řídit se směrnou účtovou osnovou, 

označovat, upořádávat a obsahově vymezovat položky účetní závěrky a účetní metody. Musí 

také vést účetnictví v českém jazyce a v jednotkách české měny. Trvalost znamená to, 

že účetní jednotka musí zajistit úschovu účetních záznamů po dobu stanovenou zákonem. 

Vedení účetnictví obce musí být vedeno jako celek za celou obec, i kdyby se obec členila 

na několik různých středisek, musí vést pouze jedno účetnictcví
44

. 

 

2.9.1 Účetní období 

Obce, stejně jako všechny ostatní vybrané úční jednotky nemohou používat hospodařský rok, 

tím pádem se účetní období vždy shoduje s kalendářním rokem, vychází to ze zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy informace z finančních 

výkazů navazují na výkazy účetní, protože je potřeba mezi těmito obdobími zachovávat 

srovnatelnost údajů
45

. 

 

2.9.2 Směrná účtová osnova 

Směrná účtová osnova slouží k uspořádání a označení účtových tříd, případně účtových 

skupin a syntetických účtů. Pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určit 

i uspořádání a označení konkrétních analytických účtů a označení a uspořádání 

podrozvahových účtů
46

. 

 

2.9.3 Účetní doklady 

Každý účetní případ musí být doložen konkrétním účetním dokladem. Může je člěnit buď 

podle obsahu, na vnitřní a vnější, a nebo podle počtu zaznamenaných operací na jednotlivé a 

sběrné. Každý účetní doklad musí obsahovat: 

 Označení, 

 popis obsahu, 

 peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, 

 datum vyhotovení, 

 moment uskutečnění účetního případu, 

 podpis osoby odpovědné za účetní případ, 

 podpis osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

Účetní doklady mohou mimo výše zmíněné náležitosti obsahovat i další informace. Účetní 

doklady musí být vyhotoveny trvalým způsobem, musí být čitelné bez vymazávání a 

přepisování. Pokud dojde k chybě a je potřeba nějakou informaci opravit, musí se oprava 

provést tak, aby nedošlo k porušení průkaznosti, například přeškrtnutím špatného údaje a 
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doplněním správného údaje opatřeného datem a podpisem osoby, která provedla opravu nebo 

vydáním opravného účetního dokladu
47

. 

 

2.9.4 Účetní knihy 

Účetní knihy slouží k zaznamenávání účetních případů. Jejich úkolem je umožňovat 

jednoduchou a účelnou úpravu, třídění a seskupování údajů, soustavnou a účinnou kontrolu. 

Mezi účetní knihy patří účetní deník, hlavní kniha a kniha analytické evidence. 

Deník - deník obsahuje účetní záznamy seřazeny chronologicky, čili v časovém sledu tak, 

jak byly zaznamenány. Tyto zánamy jsou zpravidla zaznemenávány jednotlivě. K zajištění 

úplnosti účetnictví musí být v deníku všechny účetní případy týkající se daného účetního 

období. 

V hlavní knize se řadí účetní zápisy z věcného hlediska - systematicky. Jde o ucelenou 

soustavu syntetických účtů, které účetní jednotka vykazuje. Hlavní kniha poskytuje  

informace o: 

 Počátečních stavech účtů ke dni otevření hlavní knihy,  

 souhrnné obraty strany MÁ DÁTI a strany DAL, 

 zůstatky ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka
48

. 

Nedílnou částí hlavní knihy jsou podrozvahové účty, na kterých účetní jednotka zachycuje 

účetní případy o nichž neúčtuje na rozvahových účtech, ale tyto skutečnosti mohou 

významněji ovlivňovat majetkovou situaci účetní jednotky. Účetní jednotka musí doložit, 

že v hlavní knize jsou všechny účetní případy, o kterých se účtovalo v denících
49

. 

 

2.9.5 Otevírání a uzavírání účetních knih 

Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku a k prvnímu dni účetního období. 

Účetní knihy se uzavírají k poslednímu dni účetního období - k rozvahovému dni a ke dni 
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zániku účetní jednotky. Po uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky nesmí účetní 

jednotka do uzavřených knih přidávat další zápisy
50

. 

 

2.9.6 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je jedna z obchodních společností, která se řídí Zákonem 

o obchodních korporacích. Společnost může založit jeden nebo více společníků, kteří 

za závazky ručí společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti 

zapsané v obchodním rejstříku. Firma musí nést označení: společnost s ručením omezeným, 

spol. s r. o., nebo s. r. o.. Mininální vklad jednoho společníka je 1 Kč.  

 

2.9.7 Daň z příjmu právnických osob 

Dle § 17 Zákona o dani z příjmů je společnost s ručením omezeným daňovým poplatníkem, je 

tedy osobou, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Předmětem daně jsou veškeré 

příjmy (výnosy) z činnosti a z nákládáním s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak. 

 

2.9.8 Daňová optimalizace s. r. o. 

Výše vypočtené a odvedené daně se určuje ze základu daně, základ daně se určuje z 

hospodářského výsledku, ten lze vypočítat jako rozdíl nákladů a výnosů. Zahrnutím výdajů do 

nákladů se tedy snižuje základ pro výpočet daně. Daňové úspory mohou sloužit jako 

rozhodující nástroj při posuzování výhodnosti investičních variant nákupu aktiv. Při pořízení 

majetku z vlastních zdrojů se nám projevý náklady formou odpisů tohoto majetku. Kdežto 

například u pořizování majetku formou leasingu, se v nákladech projeví leasingové splátky 

daného majetku, odpisy si účetní jednotka uplatnin nemůže, protože majetkové právo přechází 

na kupce až po splacení celého leasingu. Při použtí financování bankovním úvěrem jsou 

daňově uznatelnými náklady, stejně jako při financování z vlastních zdrojů odpisy majetku, 

ale při splácení úvěru vznikají ještě daňově uznatelné náklady ve formě úroků. Účetní 

jednotka musí stanovit vhodnou formu pořizování dlouhodobého majetku, aby správně 

optimalizovala svou daňovou povinnost.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Obec Slatinice 

3.1.1 Historie 

První zmínky o obci Slatinice se pohybují někdy z poloviny 13. století, tenkrát ještě 

pod názvem Zlatina. Za svou existenci si Slatinice prošly mnohými vlastníky. Za zmínku stojí 

například panství Pernštejnů v letech 1535 - 1599. Následně přešly Slatinice do panství 

Lichtenštejnů, ve kterém zůstaly až do roku 1848. V období okolo roku 1642 byla ves pustá 

z důvodu třicetilté války. V sedmnáctém století byly ve Slatinicích založeny lázně, které 

dodnes slouží k léčbě onemocnění pohybových ústrojí a pooperační léčbu. 

 

3.1.2 Současnost 

Obec Slatinice vznikla podle zákona č. 563/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

dnem voleb do obecníha zastupitelstva v roce 1990. Obec Slatinice se nachází v Olomouckém 

kraji uprostřed trojúhelníku mezi městy Olomouc, Prostějov a Litovel. Obec je rozdělena na 2 

části, na Obec Slatinice a místní část Slatinice - Lípy. Obec Slatinice má majetkovou účast 

s rozhodujícím vlivem u společnosti Služby Obce Slatinice s. r. o., která pro obec mimo jiné 

prozovuje vodovody a kanalizace.  
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3.1.3 Informace o obci 

 

Tabulka 1: Informace o obci Slatinice
51

. 

Kraj Olomoucký 

Katastrální výměra 7,77 km
2 

Počet obyvatel 1 525 

Části obce 2 

Katastrální území 2 

Starosta Bc. Ondřej Mikmek 

PSČ 783 42 

Obec s rozšířenou působností  Olomouc 

 

Obrázek 1: Poloha obce Slatinice
52

. 
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3.1.4 Organizační struktura obce 

Starosta - statutárním orgánem obce je starosta Bc. Ondřej Mikmek. 

Zastupitelstvo obce - zastupitelstvo se skládá z patnácti členů, mezi které patří i starosti a 

místostarosta obce  

Rada - rada obce je výkonný orgán obce, který za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. 

Skládá se z pěti členů. 

Finanční výbor zastupitelstva - finanční výbor zastupistelstva se skládá ze dvou členů a 

jedné předsedkyně. 

Kontrolní výbor zastupitelstva - kontrolní orgán zastupistelstva tvoří předseda a dva 

členové
53

. 

3.2 Účetnictví obce Slatnice 

Obec Slatinice se při vedení účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále se řídí 

prováděcí vyhláškou k zákonu č. 563/1991 Sb., a to vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále vyhláškou č. 383/2009 Sb., 

o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání 

do centrálního systému účetních informací státu. Dále musí brát v potaz vyhlášku č. 220/2013 

Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku a České účetní standarty 701 až 

710. 

 

3.2.1  Účetní jednotka 

Vedení účetnictví je zajištěno zaměstnankyní obecního úřadu paní Danou Jahnovou. K vedení 

účetnictví využívá obec Slatnice software KEO od firmy Alis spol. s r. o.. 

 

                                                 
53
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3.2.2 Směrnice o evidenci majetku obce Slatinice 

Jedná se o směrnici č. 3/2010. Tuto směrnici zpracovala účetní obce Slatinice paní Jahnová, 

schválil tehdejší starosta obce pan Žouželka. Směrnice nabyla účinnosti dne 1. 1. 2010. Dne 

1. 1. 2013 nabyl na účinnosti dodatek č. 1 k této směrnici a dne 1. 1. 2014 nabyl na účinnosti 

dodatek č. 2.  

Směrnice o evidenci majetku je rozdělena do dvou oddílů. První oddíl obsahuje pouze jeden 

článek, který se týká zákonného rámce směrnice. Druhý oddíl obsahuje 6 článků týkajících se 

členění, pořízení, pořizování a ocenění, evidence, technického zhodnocení a vyřazování 

dlouhodobého majetku.  

I. oddíl, článek 1. Směrnice vychází z vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví a ČÚS 701
54

. 

 

II. oddíl směrnice za zabýcvá dlouhodobým majetkem. Článek 2 se zabývá členěním 

dlouhodobého majetku. Jedná se o majetek nehmotný a hmotný majetek. 

 Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok s pořizovací cenou vyšší než 60 000,- Kč. Do této kategorie náleží: nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

s pořizovací cenou 7 000 až 60 000 Kč a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Dle § 11 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. lesní hospodářské plány, povodňové plány, plány povodí 

a energetické audity považuje účetní jednotka za provozní náklad a na majetkových účtech je 

neeviduje, pokud nerozhodne jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel obce.  

Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku náleží stavby, a to vždy bez ohledu 

na pořizovací cenu a technické zhodnocení na těchto stavbách. Dále samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší 

než 40 000,- Kč a technické zhodnocení tohoto majetku a technické zhodnocení drobného 

dlouhodobého majetku. Drobný dlouhobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 

do 40 000 Kč s dobou použitelnosti než jeden rok. Dále do této kategorie spadají bez ohledu 

na výši pořizovací ceny: předměty z drahých kovů, věci z ukončeného finančního leasingu 

                                                 
54

 Směrnice č. 3/2010 o evidenci majetku. 



33 

 

koupené nájemcem. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, tím je myšleno majetek výše 

nedefinovaný pořízený z kapitálových prostředků. Pozemky jsou vždy dlouhodobým 

hmotným majetkem bez ohledu na výši pořizovací ceny. Kulturní předměty - kulturní 

památky, sbírky muzejní povahy, umělecká díla a to bez ohledu na výši ocenění. Hmotný 

majetek v pořizovací ceně 0 až 3 000 Kč se nepovažuje za majatek s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a proto se neeviduje. Nehmotný majetek s pořizovací cenou 0 až 7 000 Kč se 

též nepovažuje za majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a proto v této kategorii 

nebude evidován.  

Článek 3 se zabývá pořízením dlouhodobého majetku. Do doby uvedení dlouhodobého 

nehmotného majetku do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 041. Jednotlivé 

majetku budou člěněny analyticky. Pokud u dlouhodobého majetku nevznikají náklady 

spojené s jeho pořízením a uvádí se do používání ihned, je možné účtovat o tomto majetku 

přímo na příslušný účet skupiny 01_. Při pořízení dlouhodobého hmotnéhomeju se postupuje 

obdobně. Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 042. Poskytnuté 

zálohy na dlouhodobý majetek na účtu 052. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku 

jsou i náklady související s pořízením. Do pořizovací ceny se nezahrunují zejména tyto 

náklady:  

 Projekt na stavbu plně hrazenou z provozních prostředků, 

 úrok investičních úvěrů od doby uvedení pořizované investice do užívání, pokud 

účetní jednotka rozhodne, že bude provozním výdajem, 

 správní režie (např. poštovné, mzdy zaměstnanců), 

 penále, smluvní pokuty, úrok z prodlení, 

 vybavení stavby drobným dlouhodobým majetkem, 

 náklady na opravu a udržovnání dlouhodobého hmotného majektu, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení, 

 demolice, pokud není součástí nové výstavby. 

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku. Účelem oprav 

se uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením 

do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních 

materiálů, dílů, součástí nebo technologií, za podmínky, že nedojde k technickému 

zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, přechází jeho následkům 

a odstranují se drobnější závady.  
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Dlouhodobým hmotným majetkem se pořizované věci stávají uvedením do stavu způsobilého 

k užívání, tím se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností 

stanovených zvlášními právnimi předpisy pro užívání. Podobně se postupuje i v případech 

technického zhodnocení. 

Čtvrtý článek směrnice o evidenci majetku se zabývá pořizováním majetku a způsoby 

ocenění. Možnosti pořízení, způsoby ocenění a případné poznámky jsou shrnuty do přehledné 

tabulky. 
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Tabulka 2:Směrnice o evidenci majetku obce Slatinice
55

. 

Způsob pořizování Způsob ocenění poznámka 

Koupí Pořizovací cenou Cena majetku + náklady 

související 

Koupí – inv.výstavba Pořizovací cenou + vl. náklady Cena majetku + náklady 

související, aktivace vlastních 

přímých nákladů 

Vlastní činností Vlastní náklady Přímé náklady, příp. část 

nepřímých  

Bezúplatný převod, darováním, 

zjištěný inventarizační přebytek 

Reprodukční pořiz. cenou Cena, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm 

účtuje 

Kulturní památky, sbírky muzejní 

povahy, církevní stavby 

Ocenění 1,- Kč  

Směnná smlouva - pozemky Pořizovací cenou Ceny sjednány ve smlouvě 

Směnná smlouva - pozemky Reprodukční pořiz. cenou Ceny nejsou sjednány ve smlouvě 

Patý článek se věnuje evidenci majetku. Všechen dlouhodobý majetek je veden v registru 

majetku, tedy na souboru karet majetku s vybranými údaji. Tyto karty obsahují:  

 Inventární číslo, 

 název nebo popis majetku, 

 datum zaúčtování na majetkové účty, 

 částku v Kč, 

 roční sazby účetních odpisů, 

 metoda odepisování, 

 v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto 

skutečnost zachytit s uvedením vlastníka (například TZ cizího majetku atd.) 

 výši dotace na pořízení dlouhodobého majetku, 

 změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, 

 umístění majetku, 

 datum a způsob vyřazení. 

U majetku, kterým se ručí za vlastní závazky, závazky třetích osob, majetku zatíženého 

věcným břememen a majetku s jiným omezením je třeba zajistit analytické členění staveb 

pomocí číselného kódu za syntetickým účtem.  

 021 000 budovy bytové domy 

 021 011 budovy bytové domy zástavy Hypoteční banka 

 021 200 budovy pro služby obyvatel 
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 021 300 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

 021 400 komunikace a veřejné osvětlení 

 021 411 komunikace a veřejné osvělneí zástavy Hypoteční banka 

 021 500 jiné inž. sítě 

 021 600 ostatní stavby 

 031 200 lesní pozemky 

 031 300 zahrady, pastviny, louky, rybníky 

 031 350 zahrady, pastviny, louky, rybníky věcná břemena 

 031 400 zastavěná plocha 

 031 411 zastavěná plocha zástava Hypoteční banka 

 031 450 zastavěná plocha věcná břemena 

 031 500 osatní pozemky 

 031 550 ostatní pozemky věcná břemena 

 

V článku 6 se směrnice zabývá technickým zhodnocením. Technickým zhodnocením se 

pro potřeby této směrnice rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, 

rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšili u jednotlivého majetku částku 

o 60 000,- Kč u dlouhodobého nehmotného majetku a 40 000,- Kč u dlouhodobého hmotného 

majetku.  

Sedmý článek upravuje vyřazování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek se může 

vyřazovat zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem, převodem na základě 

právních předpisů.  

Součástí této směrnice jsou i její dodatky. První dodatek má 5 bodů. Bod č. 1 se zabývá 

způsobem zajištění účetních záznamů pro potřeby oceňování dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku. Bod druhý upravuje způsob zahrnování či nezahrnování úroků z přijatých 

úvěrů a půjček do ceny pořizovaného majetku. V třetím bodě je upraven způsob zahrnování či 

nezahrnování výdajů souvisejících se zajitěním financování a admisnitrací transferů podle 

ČÚS č. 703. Čtvrtý bod se zabývá vyčíslením nepřímých nákladů, které v souladu se zákonem 

a vyhláškou účetní jednotka zahrnuje nebo nezahrnuje do ocenění vlastními náklady 

dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii. Patý bod upravuje členění staveb a 

pozemků. Dodatek č. 2 se zabývá věcným břemenem.  



37 

 

3.2.3 Odepisování majetku obce Slatinice 

Odepisování majetku obce Slatinice se řídí směrnicí, na které se usnesla Rada obce Slatinice 

na svém zasedání dne 20. 2. 2012. Ve směrnici se určují obecné zásady pro odepisování 

majetku, sestavování odpisového plánu a změny při odepisování. Obec Slatinice začala 

odepisovat až v roce 2012 v důsledku reformy pro vedení účetnictví obcí. Pro zpracovávání 

účetních odpisů použivá obec program KEO4 Majetek od společnosti ALIS spol. s r. o..  

Obec Slatinice odepisuje majetek podle předpokládané doby používání příslušné kategorie 

dlouhodobého majetku, čili odepisuje rovnoměrným způsobem.  

Pro sestavování odpisového plánu používá účetní jednotka dobu používání v letech 

dle přílohy č. 1 a 2 ČÚS č. 708 s těmito výjimkami.  

 

Tabulka 3: Doba odepisování druhů majetku
56

. 
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Tabulka 4: Doba odepisování dle odpisových skupin
57

. 

 
 

"Pokud bude doba použitelnosti majetku pořízeného od roku 2012 neslučitelná s dobou 

vyjmenovaných druhů majetku v odpisovém plánu bude pro vyjmenované budovy, stavy a 

věci, případně ostatní dlouhodobý majetek doplňování vnitřní směrnice obce o odpisový plán 

vyjmenovaných budov, staveb, věcí a případně ostatního dlouhodobého majetku. Odpisový 

plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí osoba odpovědná 

za majetek a to kvalifikovaným způsobem. 

V případě technického zhodnocení s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku, bude 

změna odpisového plánu řešena idndivudálně doplnění vnitřní směrnice obce. Odpisový plán 

ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí pro konkrétní technické 

zhodcení osoba podvědná za tento majetek a to kvalifikovaným odhadem."
58

 

U majetku u kterého neznáme okamžik zařazení do užívání provedeme dopočet oprávek 

ve výši 40% stanovené doby užívání. Za majetek u kterého neznáme okamžik zařazení 

do užívání se považuje i majetek, u kterého sice tuto dobu známe, ale nevíme jestli byl 

pořízen jako nový. 

 

Všechen majetek obce je evidován až do doby jeho vyřazení. Inventarizace majetku probíhá 

jedenkrát ročně. V rámci inventarizace je porovnáván nejen stav majetku vykazaného v 

účetnitcví, ale je posuzována i výše ocenění tohoto majetku snížená o oprávky. Zjištěný 

významný rozdíl mezi stavem majetku a evidovanou hodnotou sníženou o oprávky zakládá 

povinnost ma změnu odpisového plánu u konkrétního majetku. Případně vytvořená opravná 

položka bude rovněž upravena ve vztahu ke skutečnosti ohledně dočasného znehodnocení 
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majetku (dotvořena nebo rozpuštěna). Konkrétní změnu odpisového plánu navrhuje osoba 

odpovědná za majetek tzn. starosta obce
59

. 

Změny způsobu oceňování a postupu odpisování mohou být provedeny za určitých podmínek 

a v souladu s obecně závaznými předpisy. V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně 

způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se 

mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období. 

Pokud by došlo k některé z uvedených změn mimo doplnění majetku, které schvaluje starosta, 

bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny 

oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající 

musí být uvedeny v příloze účetní závěrky
60

. 

S platností od 1.1. 2015 nabyl účinnost dotatek k odpisovému plánu, který se týká zůstatkové 

hodnoty majetku. V tomto dotatku se účetní jednotka dohodla na tom, že zbytkovou hodnotu 

nebude u majetku stanovovat a bude jej odepisovat v souladu s § 66 odts. 1 vyhlášky 

č. 410/2009 Sb.. 

 

3.2.4 Odpisovaný majetek obce 

Majetek obce je veden na syntetických účtech a podrobněji je členěn na účtech analitické 

evidence.  

Do majetku obce patří na účtu 021 stavby, které jsou analyticky členěny na: budovy pro 

služby obyvatel, kam naleží například škola, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka atd. 

Další analytický účet zahrnuje komunikace a veřejné osvětlení. Následují jiné inženýrské sítě, 

čímž se má na mysli kanalizace, voda a plyn. Dále ostatní stavby, například oplocení hřiště, 

tréninkové hřiště, atd. Syntetický účet 022 samostatné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí obsahuje také členění na analytickou evidenci. Dělí se na: Dopravní 

prostředky, inventář, pracovní stroje a přístroje a další. 
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3.2.5  Služby obce Slatinice s. r. o. 

Spolenost byla založena obcí Slatinice a ta je jejím jediným společníkem. Byla založena za 

účelem spravování obecního majetku a poskytování služeb občanům obce.  

Společnost s ručením omezením Služby obce Slatinice vznikla 6. října 2015 a je vedena u 

Krajského soudu v Ostravě. Předmětem podnikání této společnosti je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zednictví, montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení.  

 

Tabulka 5: Základní informace o společnosti
61

. 

Služby obce Slatinice s. r. o.   

Statutární orgán:  jednatel STANISLAV HAVLÍČEK, Lípy 61, 

783 42 Slatinice 

Společníci: společník Obec Slatinice, IČ: 002 99 456 

Podíl: Vklad: 300 000,- Kč 

  Splaceno: 100% 

  Obchodní podíl: 100% 

  Druh podílu: základní podíl 

Základní kapitál: 300 000,- Kč 
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Rozvaha za rok 2015 

Tabulka 6:Rozvaha za rok 2015
62

. 

    1 2 3 4 

  Název položky Období 

    Běžné 
Minulé 

    BRUTTO KOREKCE NETTO 

  AKTIVA CELKEM 327 669,53 0 327 669,53 0 

C. Oběžná aktiva 327 669,53 0 327 669,53 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 14 200,00 0 14 200,00 0 
C.III. 
1. 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 14 200,00 

  
14 200,00   

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 313 469,53 0 313 469,53 0 
C.IV. 
1. Peníze 424,00 

  
424,00   

  Účty v bankách 313 045,53   313 045,53   

   
 

      1 2 

      Období 
    Název položky Běžné Minulé 
    PASIVA CELKEM 327 669,53 0 
  A. Vlastní kapitál 303 760,03 0 
  A.I. Základní kapitál 300 000,00 0 
  A.I. 1 Základní kapitál 300 000,00   
  

A.V.1. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ 

3 760,03 
  

  B. Cizí zdroje 23 909,50 0 
  B.III Krátkodobé závazky 23 909,50 0 
  7. Stát - daňové závazky obce 760,00   
  10. Dohadné účty pasivní 23 149,50   
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Rozvaha za rok 2016  

Tabulka 7: Rozvaha za rok 2016
63

. 

    1 2 3 4 
  Název položky Období 
    Běžné 

Minulé 
    BRUTTO KOREKCE NETTO 
  AKTIVA CELKEM 462 262,51 0 462 262,51 327 669,53 
C. Oběžná aktiva 462 262,51 0 462 262,51 327 669,53 
C.II Pohledávky 88 153,00 0 88 153,00 14 200,00 
C.III. 
2. Krátkodobé pohledávky 88 153,00 

-  
88 153,00 14 200,00 

C.IV. Peněžní prostředky 374 109,51   374 109,51 313 469,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z rozvahy za rok 2016 je zřejmé, že společnost Služby Slatinice s. r. o. nemají žádný 

dlouhodobý majetek. Přesto tento majetek ke své činnosti nezbytně potřebují. Veškerý 

dlouhodobý majetek, který využívají je v majetku obce Slatinice.  
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    1 2 

    Období 
  Název položky Běžné Minulé 
  PASIVA CELKEM 462 262,51 327 669,53 

A. Vlastní kapitál 322 158,01 303 760,03 
A.I. Základní kapitál 300 000 300 000,00 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let(+/-) 3 760,03 
 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období /+ -/ 18 397,98 

3 760,03 

B.+ C, Cizí zdroje 140 104,50 23 909,50 
C. Závazky 140 104,50 23 909,50 

C.II. Krátkodobé závazky 140 104,50 23 909,50 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Zjištěný stav 

Při analýze současného stavu v obci Slatinice bylo zjištěno, že obec má ve svém majetku 

majetek, který ke své činnosti využívá společnost Služby obce Slatinice s. r. o.. Jedná se 

o stroje, dopravní prostředky a vybavení kanceláře. Za využití toho majetku společnost 

Služby obce Slatinice ale obci neplatí nájemné, jedná se tedy o nepeněžní příjem pro tuto 

společnost. To, že společnost využívá majetek obce, může zkreslovat výsledky hospodaření a 

nedochází k zachycení věrného a poctivého obrazu účetnictví. Tento majetek je odepisován 

obcí Slatinice. Je odepisován pouze účetně, daňové odpisy neuplatňují. Obec Slatinice 

neuplatňuje daňové odpisy, protože  stanovenou daň z příjmu správci daně fyzicky neodvádí, 

čili by výpočtem daňových odpisů, jejichž stanovení je značně pracné pouze rostla 

administrativní zátěž na zaměstnance obce bez žádného užitku. Společnost Služby obce 

Slatinice s. r. o. od svého založení vykazují zisk, úroveň zisku každý rok roste a tím roste i 

daňová povinnost. Nabízí se tedy možnost daňovou povinnost optimalizovat, k tomu lze právě 

použít dlouhodobý majatek a jeho odpisy. Dále má obec Slatinice v plánu pořídit nový 

dlouhodobý majetek. Jedná se o bagr, který bude především využívat společnost Služby obce 

Slatinice s. r. o. V případě, že by tento bagr nepořídila obec, ale právě společnost Služby obce 

Slatinice, nabízí se možnost uplatnění daňových odpisů, které mohou sloužit k daňové 

optimalizaci potažmo zlepšení hospodářských výsledků, což v důsledku může vést 

k pokystování lepší úrovně služeb občanům obce. V níže uvedené tabulce jsou zachyceny 

hodnoty hospodářských výsledků za rok 2015 a 2016 a stanovená daňová povinnost. 
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Tabulka 8:Výkaz zisků a ztrát společnosti 2016
64

. 

  2016 2015 
Název položky Běžné období  Minulé období  
Tržby z prodeje výrobků a služeb             396 260,00 Kč             81 031,00 Kč  
Výkonová spotřeba             214 046,71 Kč             72 693,50 Kč  
Spotřeba materiálu a energie               58 472,91 Kč                2 576,00 Kč  
Služby             155 573,80 Kč             70 117,50 Kč  
Osobní náklady             157 940,00 Kč   -  
Mzdové náklady             137 200,00 Kč   -  
Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění 
a ost. náklady               20 740,00 Kč  

 -  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění               20 740,00 Kč  

 -  

Ostatní provozní náklady  -                3 700,00 Kč  
Daně a poplatky  -                3 700,00 Kč  
Provozní výsledek hospodaření               24 273,29 Kč                4 637,50 Kč  
Výnosové úroky a podobné výnosy                       42,04 Kč                        7,53 Kč  
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná 
nebo ovládající osoba                       42,04 Kč                        7,53 Kč  
Ostatní finanční náklady                  1 737,35 Kč                   125,00 Kč  
Finanční výsledek hospodaření (+/-) -               1 695,31 Kč  -               117,47 Kč  
Výsledek hospodaření před zdaněním               22 577,98 Kč                4 520,03 Kč  
Daň z příjmu                  4 180,00 Kč                   760,00 Kč  
Daň z příjmu splatná                  4 180,00 Kč                   760,00 Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění               18 397,98 Kč                3 760,03 Kč  
Výsledek hospodaření za účetní období               18 397,98 Kč                3 760,03 Kč  

 

 

Graf 1:Vývoj hospodářských výsledků za rok 2015 a 2016, vlastní zpracování
65

. 
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4.2 Návrh řešení 

V případě přesunování majetku z obce do majetku společnosti Služby obce Slatinice je více 

možností. Majetek může být přesunut darováním, nepeněžním vkladem nebo prodejem. Pak 

je ještě možnost, že majetek zůstane v evidenci obce a Služby obce Slatinice si ho budou 

pouze pronajímat.  

Možnosti využívání majetku: 

 Vyřazení vkladem 

 vyřazení darem 

 vyřazení prodejem 

 pronájem majetku. 

Každá z těchto možností má své výhody, ale i svá úskalí. V případě vkladu majetku obce 

do majetku společnosti dojde ke zvýšení majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, 

čili vzroste dlouhodobý finanční majetek, ve společnosti Služby obce Slatinice dojde 

ke zvýšení základního kapitálu.  

Účtování: 

Obec: 

Tabulka 9: Účtování vkladu majetku obce do s. r. o.. 

  MD D 

Vyřazení majetku  082 022 

Zůstatková cena majetku 368 082 

Upsání vkladu 043 368 

Zařazení finančního majetku 061 043 

 

Finanční majetek se oceňuje zůstatkovou cenou vloženého majetku, ocenění znaleckým 

posudkem se v tomto případě nepoužije. 
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S.r. o.: 

Tabulka 10: Účtování vkladu do s. r. o.. 

  MD D 
Zvýšení základního kapitálu vkladem movité 

věci 353 419 

Splacení vkladu 022 353 

Zápis zvýšení základního kapitálu do OR 419 411 

Ve společnosti nabývající dlouhodobý hmotný majetek se pro účely účetnictví oceňuje 

hodnotou znaleckého posudku a z této hodnoty se počítají účetní dopisy. Příjemce vkladu 

pokračuje v daňových odpisech vkladatele, tedy z původní pořizovací ceny. V roce přijetí se 

uplatní poloviční daňové odpisy.  

Další možností je darování.  

Účtování: 

Obec: 

Tabulka 11: Účtování vyřazení darem. 

  MD D 

Vyřazení majetku 082 022 

Zůstatková cena 543 082 

Obci vzniká nedaňový náklad. 

 

S. r. o.: 

Tabulka 12: Účtování příjetí daru. 

  MD D 

Přijetí daru 042 64_ 

Zařazení daru do majetku 022 042 

 

Při přijetí daru do s. r. o. vzniká této společnosti výnos, který podléhá dani z příjmu, čili by 

nám zvýšil daňovou povinnost. Tento majetek lze odepisovat. Majetek se odepisuje v hodnotě 

reprodukční pořizovací ceny.  
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Následuje prodej dlouhodobého majetku: 

Obec: 

Tabulka 13: Účtování prodeje majetku 

  MD D 

Vyřazení majetku v pořizovací ceně 082 022 

Zůstaková cena 553 082 

Předpis pohledávky za odběratelem 311 646 

Úhrada pohledávky 231 311 

 

S. r. o.: 

Tabulka 14: Účtování nákupu majetku. 

  MD D 

Nákup na fakturu 042 321 

Zařazení 022 042 

Úhrada faktury 321 221 

 

Účetní jednotka zařadí majetek v pořizovací ceně, tedy v ceně pořízení a pořizovacích 

nákladů. Po zařazení začne účetní jednotka odpisovat majetek.  

Následuje možnost pronájmu majetku, v tomto případě zůstane majetek využívaný 

společností Služby obce Slatinice v majetku obce Slatinice, ale tato společnost za poskytnutí 

dlouhodobého majetku bude platit náležité nájemné. Nájemné jako náklad společnosti se 

účtuje na účet 518 - který je daňově účinný, takže snižuje základ daně. Protože majetek 

zůstane v evidenci obce Slatinice, společnost nemůže uplatnit odpisy na tento majetek.  

Po zvážení výše uvedených možností a jejich vlivu na základ daně, nám nejlépe vychází 

prodej. Při vložení do společnosti dojde ke snížení odpisu v prvním roce, při darování se zase 

zvýší základ daně o hodnotu daru, protože je pro společnost výnosem, při nájmu movitého 

majetku je sice nájem daňove účinný, ale společnost nemůže uplatňovat odpisy. V případě 

prodeje může účetní jednotka odpisovat majetek a tím tedy optimalizovat svou daňovou  

povinnost nejlépe. Také dojde k přesunu peněžních prostředků od s. r. o. do obce, obec tyto 

peníze použít pro svou potřebu.  
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Tabulka 15:Možnosti pořízení majetku
66

. 

 
Nákup Dar Vklad 

Způsob ocenění Pořizovací cena Reprodukční cena Reprodukční cena 

Daňový odpis Celý v prvním roce 
Celý v prvním 

roce Poloviční v prvním roce 

 

 

4.3 Aplikace návrhu do praxe 

Obec má v plánu pořizovat nový dlouhodobý majetek, za účelem spravování obecního 

majetku a poskytování služeb občanům obce. Tento majetek by prakticky využívala 

společnost Služby obce Slatinice s. r. o.. Z důvodů daňové optimalizace je tedy lepší, aby 

tento majetek pořídila rovnou společnost Služby obce Slatinice a uplatňovala odpisy. Daň 

můžeme optimalizovat i volbou vhodného způsobu stanovení daňových odpisů, máme na 

výběr z rovnoměrných a zrychlených odpisů. Majetek patří  do druhé odpisové skupiny na 

základě Přílohy k Zákonu o dani z příjmu. Klasifikace majetku dle CZ-CPA je 28.92.25. 

Obec Slatinice má v budoucnu v plánu pořídit menší bagr, právě pro účely správy 

vodovodního řadu, který zajišťuje společnost Služby obce Slatinice s. r. o. Hodnota tohoto 

malého bagru je 600 000 Kč. Po zařazení do užívání začne účetní jednotka s odepisováním. 

S ohledem na výši hospodářských výsledků a hodnotu pořízeného dlouhobohého majetku 

je lepší využít rovnoměrných odpisů. Výše rovnoměrného daňového odpisu v prvním roce 

bude 66 000 Kč. Výše účetního odpisu bude pouze 20 000 Kč, tento odpis se nám promítne 

v nákladech a sníží hospodářský výsledek. Ale dle Zákona o dani z příjmu, má účetní 

jednotka nárok na uplatnění 66 000 Kč, takže v daňovém přiznání se v prvním roce ještě sníží 

základ daně o 46 000 Kč. V dalších letech odepisování se v nákladech projeví 60 000 Kč 

ve formě účetních odpisů, daňové odpisy budou činit 133 500 Kč. Takže znovu si účetní 

jednotka může snížit základ daně o další 73 500 Kč. Tento rozdíl účetní jednotka uvádí v 

daňovém přiznání. V případě že daňové odpisy převýší účetní, uvede jejich rozdíl na řádku 

č. 150 přiznání k dani z příjmu právnických osob. V případě že budou účetní odpisy vyšší, 

opět uvedou rozdíl, ale tentokrát na řádku č. 50. Na obou řádcích se uvádí rozdíl jako kladná 

hodnota.  

                                                 
66

 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku . Účtování.net - Účetnictví jasně a srozumitelně [online]. Dostupné 

z: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=042&popis=Porizeni-dlouhodobeho-hmotneho-majetku&i=28 
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Rovnoměrné daňové odpisy 

Tabulka 16:Výpočet rovnoměrných daňových odpisů. 

 

 

Zrychlené daňové odpisy 

Tabulka 17:Výpočet zrychlených daňových odpisů. 

 

 

Účetní odpisy 

Účetní odpisy se stanovují jako měsíční a počítají se od měsíce následujícího po zařazení 

do uživání. Majetek byl v našem případě zařazen do užívání v srpnu, počítáme tedy odpisy 

od září.. Měsíční odpisy se stanoví jako: pořizovací cena/doba užívání. Předpokládanou dobu 

používání majetku si stanoví účetní jednotka sama ve své vnitropodnikové směrnici. V našem 

případě je předpokládaná doba užívání 10 let, tedy 120 měsíců. Při stanovení délky životnosti 

se musí přihlédnout k předpokládané frekvenci používání majetku. 
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Tabulka 18: Výpočet účetních odpisů. 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2017 580 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

2018 520 000 Kč 60 000 Kč 80 000 Kč 

2019 460 000 Kč 60 000 Kč 140 000 Kč 

2020 400 000 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč 

2021 340 000 Kč 60 000 Kč 260 000 Kč 

2022 280 000 Kč 60 000 Kč 320 000 Kč 

2023 220 000 Kč 60 000 Kč 380 000 Kč 

2024 160 000 Kč 60 000 Kč 440 000 Kč 

2025 100 000 Kč 60 000 Kč 500 000 Kč 

2026 40 000 Kč 60 000 Kč 560 000 Kč 

2027 -   Kč 40 000 Kč 600 000 Kč 

 

Prodejem majetku z obce do společnosti Služby obce Slatinice, nebo koupí nového majetku 

rovnou do této společnosti místo do majetku obce dosáhne účetní jednotka nárůstů nákladů. 

Tyto náklady vzrostou o hodnotu účetních odpisů, tím dojde ke snížení hospodářského 

výsledku, potažmo základu daně. Dále se ještě základ daně změní o rozdíl mezi účetními a 

daňovými náklady. V případě, že budou za daný rok daňové odpisy větší, může si účetní 

jednotka základ daně o tento rozdíl snížit. Nákup nového majetku a případný přesun 

dlouhodobého hmotného majetku pomohl účetní jednotce optimalizovat daňovou povinnost a 

zároveň je zachycen věrný a poctivý obraz účetnictví, jež v předchozím stavu nebyl.  
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ZÁVĚR 

V úvodu mé práce jsem vymezil základní pojmy týkající se vybrané účetní jednotky, 

účetnictví obcí a dlouhodobého majetku. Tyto teoretické informace byly nezbytné 

k pochopení celé problematiky a uvedení do ní. Dále následovala analýza současného stavu. 

V analytické části došlo k seznámení s vybranou účetní jednotkou, obcí Slatinice, došlo 

k prozkoumání její historie a současnosti, základních demografických informacích o obci 

a o její organizační struktuře. Dále jsem se zabýval vedením účetnictví této obce. Zjišťoval 

jsem, jaký používají účetní program, jakými se v účetnictví řídí směrnicemi, a co tyto 

směrnice obsahují. Během této analytické části bylo zjištěno, že obec má ve svém 

dlouhodobém finančním majetku majetkovou účast s podstatným vlivem v jiné účetní 

jednotce. Jedná se o společnost Služby obce Slatinice s. r.o., která pro obec poskytuje služby, 

primárně správu vodovodů a kanalizací. Dále bylo zjištěno, že tato účetní jednotka využívá 

bezplatně majetek obce Slatinice, což je v rozporu s účetní zásadou podávání věrného a 

poctivého obrazu účetnictví. Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek a přesto ho používá 

ke své činnosti, tím pádem dochází k nepeněžním výnosům. Tato společnost také generuje 

zisk, který každý rok roste, a s tím roste i daňová povinnost této učetní jednotky. Proto bylo 

navrženo, aby v případě pořízení nového dlouhodobého majetku byl tento majetek pořízen 

společností Služby obce Slatinice. Rovněž bylo navrženo aby majetek, který v současné době 

patří obci převeden do majetku této společnosti. Z několika možností byla jako nejvhodnější 

vybrána varianta prodeje tohoto majetku. Dále byly tyto poznatky demonstrovány na příkladu, 

ve kterém společnost Služby obce Slatinice zakoupila nový bagr a stanovila jeho odpisy. Na 

tomto jednoduchém příkladu je zřetelné, že díky tomuto nově zakoupenému majetku, jehož 

cena se postupně za pomocí odpisů přenáší do nákladů, snižuje hospodářský výsledek a tím i 

daňová povinnost této účetní jednotky. Při uplatnění daňových odpisů jsem zvolil metodu 

rovnoměrného odepisování, protože hodnota pořizovaného majetku je dostatečně vysoká, aby 

optimalizovala základ daně. V případě, že by účetní jednotka dosahovala nízkého 

hospodářského výsledku a nepotřebovala by tedy snižovat základ daně, má možnost daňové 

odpisy přerušit a pokračovat v následujících letech. Snížením daňové povinnosti povede k 

lepší hospodářské situaci ve společnosti a tím i k možnosti poskytování lepších služeb 

občanům obce Slatinice. 
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Příloha 1:Směrnice o evidenci majetku obce Slatinice 

 

 

SMĚRNICE č. 3/2010 

 

SMĚRNICE O EVIDENCI MAJETKU  
 

Obec: Slatinice  
Adresa: Slatinice čp. 50, 783 42 Slatinice 
IČO: 00299456  
Směrnici zpracoval: Jahnová Dana 
Směrnici schválil: Žouželka František 
Projednáno a schváleno v RO dne:  
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2010 
 
 
 

Obsah směrnice: 
I. Oddíl: Úvodní ustanovení 
Čl. 1: Zákonný rámec 
II. Oddíl: Dlouhodobý majetek 
Čl. 2: Členění dlouhodobého majetku 
Čl. 3: Pořízení dlouhodobého majetku 

      Čl. 4: Pořizování dlouhodobého majetku a ocenění 
Čl. 5: Evidence majetku 
Čl. 6: Technické zhodnocení 
Čl. 7: Vyřazování dlouhodobého majetku 

 
 

I. Oddíl 
Úvodní ustanovení 

 
Čl. 1 

Zákonný rámec 
- Vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona  č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví 
- ČSÚ 701 

 
Navazující směrnice: 

Směrnice o inventarizaci 
Směrnice o oběhu účetních dokladů 
Směrnice o účetnictví 
 

II. Oddíl 
Dlouhodobý majetek 

 
Čl. 2 

Členění dlouhodobého majetku 
 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s 

pořizovací cenou vyšší než 60.000,- Kč 

Účet Název majetku Další podmínky zařazení 

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Nabyty samostatně, nebo vytvořeny vlastní 
činností za účelem obchodování s nimi 
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013 software Nabytý samostatně, tj. není součástí nabytého 
hardware a jeho ocenění, a jeho technické 
zhodnocení 

014 Ocenitelná práva Licence, patenty,vynálezy, ochranná známka 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena 7000,- až 60.000,- 

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Jiný ocenitelný nehmotný majetek 

 
Dle §11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. lesní hospodářské plány, povodňové plány, plány povodí a 
energetické audity považuje účetní jednotka za provozní náklad a na majetkových účtech je neeviduje, 
pokud nerozhodne jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel dotace. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek  

021 Stavby Vždy bez ohledu na pořizovací cenu, dále 
technické zhodnocení 

022 Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

Doba použitelnosti delší než jeden rok a 
pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč a technické 
zhodnocení tohoto majetku a technické 
zhodnocení DDHM 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena od 3000,- až 40000,-, doba 
použitelnosti delší než jeden rok 
Dále vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny: 

- Předměty z drahých kovů 
- Věci z ukončeného finančního leasingu 

koupené nájemcem 

029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Majetek výše nedefinovaný pořízený z 
kapitálových prostředků 

031 Pozemky Vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny 

032 Kulturní předměty Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, 
umělecká díla bez ohledu na výši ocenění 

 
Hmotný majetek v pořizovací hodnotě 0 Kč až 3000,- Kč se nepovažuje za majetek s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok a nebude evidován. 
 
Nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 0 Kč až 7000,- Kč se nepovažuje za majetek s dobou 
použitelnosti delší než rok a nebude evidován.  

 
 

 
Čl. 3 

Pořízení dlouhodobého majetku 
 

1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 041. Jednotlivé majetky budou 
členěny analyticky. 
Pokud u dlouhodobého majetku nevznikají náklady spojené s jeho pořízením a ihned se uvádí do 
používání, je možno účtovat přímo na příslušné účty skupiny 01x. 

2. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Do doby uvedení do užívání se pořizovaný majetek sleduje na účtu 042. Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý majetek se sledují na účtu 052. 
Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku jsou i náklady související s pořízením. 
Do pořizovací ceny se nezahrnují zejména tyto náklady související s pořízením majetku: 

- projekt na stavbu plně hrazenou z provozních prostředků (opravu,údržbu) 
- úrok z investičních úvěrů od doby uvedení pořizované investice do užívání, pokud 

účetní jednotka rozhodne, že bude provozním výdajem 

- tzv. správní režie, tedy provozní výdaje (poštovné, mzdy zaměstnanců, kanc.materiál) 

- penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení 

- vybavení stavby drobným dlouhodobým majetkem 
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- náklady na opravu a udržování dlouhodobého hmotného majetku, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení 

- demolice, pokud není součástí nové výstavby 
 
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení 
do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, 
pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, 

předchází jeho následkům a odstraňují se drobnější závady.  
 
Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl uvedených v „Pokynu D 
300“, zahrnující např.: 
 
- vnitřní rozvody studené a teplé vody 
- vnitřní rozvody kanalizace 
-  vnitřní odpadové šachty 
- vnitřní rozvody elektroinstalace 
- vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a plynů 
- lokální a ústřední vytápění 
- vestavný nábytek 
- okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy 
- obklady stěn a stropů  

       
             3. Zásady pro uvedení majetku do užívání 

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k 
užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických  funkcí a povinností stanovených 
zvláštními právními předpisy pro užívání ( způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v 
případě technického zhodnocení. 
 
U staveb se jedná o kolaudační řízení, popř. povolení zkušebního provozu. Datem zařazení 
majetku do užívání je u staveb pořízených vlastní investorskou činností datum nabytí právní moci 
kolaudace, u nemovitostí datum podání návrhu na vklad. Pokud se stavba nekolauduje ani 
nezapisuje do katastru nemovitostí, je datem uskutečnění účetního případu den, kdy se majetek 
skutečně začal používat. Majetek zařazujeme do užívání zápisem MD 021/D 042. 
 
U pozemků je datem k zařazení a vyřazení pozemku do majetku datum doručení návrhu na vklad 
do KN. Pozemky odsouhlasujeme na evidenci v katastru nemovitostí (LV), dokladově 
inventujeme. Hodnotu pozemku nesnižujeme ani nezvyšujeme o technické zhodnocení, nebo 
vlivem změn katastrálních operátů, pozemky ani porosty se technicky nezhodnocují. Pozemkem 
jsou i vodní plochy. Stavba nikdy není součástí pozemku. Jakékoliv nabytí nebo převod pozemků 
musí být předem zveřejněno a schváleno zastupitelstvem. Zástava pozemků musí být také 
schválena zastupitelstvem a účetně oddělena zvláštní analytikou.   
 

Čl. 4  
Pořizování dlouhodobého majetku a způsoby ocenění 

 

Způsob pořizování Způsob ocenění poznámka 

Koupí Pořizovací cenou Cena majetku + náklady 
související 

Koupí – inv.výstavba Pořizovací cenou + vl.náklady Cena majetku + náklady 
související, aktivace vlastních 
přímých nákladů 

Vlastní činností Vlastní náklady Přímé náklady, příp. část 
nepřímých  

Bezúplatný převod,darováním, 
zjištěný inventarizační přebytek 

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

Kulturní památky, sbírky 
muzejní povahy, církevní stavby 

Ocenění 1,- Kč  
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Směnná smlouva - pozemky Pořizovací cenou Ceny sjednány ve smlouvě 

Směnná smlouva - pozemky Reprodukční pořiz. cenou Ceny nejsou sjednány ve 
smlouvě 

 
 
 
 
 
 

Čl. 5 
 Evidence majetku 

Pro veškerý dlouhodobý majetek bude veden registr majetku, tj. soubor karet majetku s těmito 
údaji: 
- inventární číslo 
- název nebo popis majetku 
- datum uvedení do užívání 
- způsob pořízení 
- datum zaúčtování na majetkové účty 
- částku v Kč 
- roční sazby účetních odpisů 
- metoda opisování ( zrychlená, rovnoměrná, ve vazbě na čas, výkony) 
- v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto 

skutečnost zachytit s uvedením vlastníka (TZ cizího majetku, svěřený majetek, právo 
hospodaření) 

- od roku 2010 výši dotace na pořízení dlouhodobého majetku 
- změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ( změna ocenění) 
- umístění majetku 
- datum a způsob vyřazení 
 
Analytické členění staveb pomocí číselného kódu za syntetickým účtem je třeba zajistit u majetku: 
- kterým se ručí za vlastní závazky za závazky třetích osob (majetek v zástavě) 
- majetek zatížený věcným břemenem (nově od roku 2010) 
- majetek s jiným omezením (např. majetek z dotačního titulu, který nesmí být prodán nebo 

nesmí být převeden po určitou dobu na třetí osobu 
 
Členění staveb a pozemků: 
 
021 000 budovy bytové domy 
021 011 budovy bytové domy zástava Hypoteční banka 
021 200 budovy pro služby obyvatel 
021 300 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 
021 400 komunikace a VO 
021 411 komunikace a VO zástava Hypoteční banka 
021 500 jiné inž. sítě (plyn, voda) 
021 600 ostatní stavby (ploty, hřiště) 
 
031 200 lesní pozemky 
031 300 zahrady, pastviny, louky, rybníky 
031 400 zastavěná plocha 
031 411 zastavěná plocha zástava Hypoteční banka 
031 500 ostatní pozemky 
 

Čl. 6 
Technické zhodnocení 

 

TZ se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a       
modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku částku o 60.000,- Kč u u dlouhodobého 
nehmotného majetku a 40.000,- Kč u dlouhodobého hmotného majetku.   
Pro jednoznačné vymezení výdajů je rozhodující, zda majetek nezhodnocují a nezvyšují jeho hodnotu 
nebo zda naopak jeho hodnotu zvyšují a majetek zhodnocují. Z tohoto důvodu musí být vždy již před 
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zahájením financování akcí při přípravě, objednávání a uzavírání smluv rozhodnuto, zda se bude 
jednat o: 

- nové pořízení 
- technické zhodnocení (modernizaci, rekonstrukci,nástavbu, přístavbu a st.úpravu)  
                              - modernizace – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku,              
                                 hradí se z výdajů na  investice, nepřesáhne-li modernizace výši   
                                 40 000 Kč, jedná se o provozní výdaj. 
                              - rekonstrukce – zásah do majetku, který má za následek změnu jeho     

                                      účelu nebo tech.parametrů, hradí se z výdajů na investice. 
- oprava – odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození věci za účelem uvedení  
do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou se majetek regeneruje beze změny 
pořizovací ceny, jejím prováděním nemůže vzniknout nová věc (i s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo technologií). Hradí se z provozních prostředků. 
- údržba – pravidelná péče, údržbou se majetek regeneruje beze změny pořizovací ceny, hradí se 
z provozních prostředků 
- demolice – odstranění stavby. Je-li součástí nové investiční výstavby, hradí se z kapitálových 
prostředků, v ostatních případech z běžných prostředků. 
- vady a nedodělky – zjištěné při převzetí stavby nebo při kolaudaci se neposuzují  samostatně, 
ale jako součást objednaných prací, které hradí investor z běžných nebo kapitálových prostředků 

 
 

Čl. 7 
 Vyřazování dlouhodobého majetku 

 
Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem 
(darováním), převodem na základě právních předpisů. 
U nemovitostí se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na 
vklad. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se 
vyjádří poznámkou na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze k  účetní závěrce. 
Převod stavby, která není předmětem zápisu do KN, vyřazujeme k datu uskutečnění převodu, a to 
buď k datu podpisu smlouvy, nebo k datu skutečného předání doloženého předávacím 
protokolem. 
Stavba zcela opotřebovaná (zbořeniště) se vyřazuje k datu ukončení své funkčnosti nebo k datu, 
kdy se o této skutečnosti obec dověděla na základě inventurního soupisu. 
Na základě likvidačního protokolu vyřazujeme stavby fyzicky zlikvidované (demolice). 
Při vyřazování veškerého majetku se nikdy nezabýváme cenou prodejní, pouze cenou vedenou v 
účetnictví. 
Pořízení dlouhodobého majetku, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude 
pokračováno, jakož i dodávky prací, které v průběhu prací pořízení dlouhodobého majetku se 
staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší do nákladů. 
O vyřazení majetku se provede zápis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                        ..…………………………. 
                                                                                                            František Žouželka 
                                                                                                                starosta obce 
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DODATEK Č. 1 

 K 

 SMĚRNICI č. 3/2010 

 

SMĚRNICE O EVIDENCI MAJETKU  

 
Obec: Slatinice  
Adresa: Slatinice čp. 50, 783 42 Slatinice 
IČO: 00299456  
Dodatek zpracoval: Jahnová Dana 
Dodatek schválil: Jiří Ambros 
Dodatek nabývá účinnosti dne: 1.1.2013 

 

 

                                                        1. 

Způsob zajištění účetních záznamů pro potřeby ocenění dlouhodobého 

nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku 
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Účetní jednotka zajišťuje účetní záznamy pro potřeby ocenění dlouhodobého majetku 

prostřednictvím software KEO W. Při oceňování majetku se řídí ustanoveními § 24 a § 25 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ČÚS č. 710 – DNM a DHM. Odchylka od tohoto 

ustanovení se uvede v příloze účetní závěrky v bodě A.3. 

Při bezúplatném pořízení dlouhodobého majetku od jiné, ne vybrané, účetní jednotky za 

stanovení reprodukční pořizovací ceny odpovídá starosta. 

 

2. 

Způsob zahrnování či nezahrnování úroků z přijatých úvěrů a půjček do ceny 

pořizovaného majetku 

 

Účetní jednotka nezahrnuje úroky z přijatých úvěrů a půjček do pořizovací ceny majetku. 

Odchylka od tohoto ustanovení se uvede v příloze účetní závěrky v bodě A.3. 

 

3. 

Způsob zahrnování či nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování a 

administrací transferů podle ČÚS č. 703 – Transfery a žádostí o poskytnutí těchto 

transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných 

činností jako součástí nákladů souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetku 

 

Účetní jednotka postupuje při zajišťování účetních záznamů v souvislosti s financováním a 

administrací transferů podle ČÚS č. 703 – Transfery a podmínkami stanovenými ve smlouvě 

nebo jiném ustanovení, na základě kterého účetní jednotka transfer získá. 
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Pokud ve smlouvě není ustanovení týkající se nákladů souvisejících se zajištěním a 

administrací transferu, účetní jednotka tyto zahrne do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

Odchylka od tohoto ustanovení se uvede v příloze účetní závěrky v bodě A.3. 

 

 

4. 

Způsob vyčíslení nepřímých nákladů, které v souladu se zákonem a vyhláškou účetní 

jednotka zahrnuje, případně které nezahrnuje do ocenění vlastními náklady 

dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky 

 

Při pořizování dlouhodobého majetku ve vlastní režii způsob výpočtu nepřímých nákladů je 

součástí podkladů pro ocenění majetku pořizovaného ve vlastní režii. 

 

5. 

Členění staveb a pozemků 
 

021 000 budovy bytové domy 
021 011 budovy bytové domy zástava Hypoteční banka 
021 200 budovy pro služby obyvatel 
021 300 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 
021 400 komunikace a VO 
021 411 komunikace a VO zástava Hypoteční banka 
021 500 jiné inž. sítě (plyn, voda) 
021 600 ostatní stavby (ploty, hřiště) 
021 635 ostatní stavby turistické infocentrum 
 
031 200 lesní pozemky 
031 300 zahrady, pastviny, louky, rybníky 
031 350 zahrady, pastviny, louky, rybníky VB ( věcná břemena) 
031 400 zastavěná plocha 
031 411 zastavěná plocha zástava Hypoteční banka 
031 450 zastavěná plocha VB 
031 500 ostatní pozemky 
031 550 ostatní pozemky VB 
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 Jiří Ambros 

 

 Starosta obce 
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DODATEK Č. 2 

K 

 Směrnici č. 3/2010 

SMĚRNICE O EVIDENCI MAJETKU 

 

Obec: Slatinice 

Adresa: Slatinice čp. 50, 783 42 Slatinice 

IČ: 00299456     

Dodatek zpracoval:  Jahnová Dana-účetní 

Dodatek schválil:     Jiří Ambros-starosta   

Dodatek  nabývá účinnosti:             1.1. 2014 

 

Tímto dodatkem se doplňuje: 

Bod 2. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ MAJETEK: 

 

2.4    VĚCNÁ BŘEMENA – ÚČET 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

Dle občanského zákoníku §498 jsou od 1.1.2014  věcná břemena nemovitou věcí, 

patří mezi věcná práva – věc nemovitá. Schvalovacím orgánem pro zřizování VB ve 

prospěch obce je zastupitelstvo obce (dle §85 zákona o obcích jde o pořízení věci 

nemovité) 
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1. Obec jako osoba OPRÁVNĚNÁ (VB ve prospěch obce na pozemku jiného 

vlastníka) 

o VB se účtuje: 

a) V souvislosti s pořizováním investice (např. výstavba kanalizace) – 

ocenění VB je součástí ocenění pořizovaného majetku (dle §55 písm. F) 

vyhlášky č.410/2009 Sb.) tzn., že tato VB budou vstupovat do ocenění 

majetku jako výdaj související s pořízením bez ohledu na výši jejich 

ocenění a nebudou evidována samostatně.  

Zápis:  042/321 – následně se účet po ukončení investice zaúčtuje na účet 

021 – stavby, použije se položka 6121 

b) Úplatné zřízení VB po zařazení investice do užívání  

Pořízení VB:               042/321 
Zařazení VB do majetku:         029/042  
Použije se položka   6129 
Bezúplatné zřízení věcného břemene:     029/401 

 

STANOVENÍ HLADINY VÝZNAMNOSTI (VÝŠE OCENĚNÍ) pro účtování VB na 

účtu 029 

Věcné břemeno do výše 100. 000,-Kč nebude účetní jednotka účtovat na účtu 029 – 

Ostatní dlouhodobý majetek a nebude je evidovat ani v podrozvahové evidenci. 

VB nad hodnotu 100 000,-Kč    pol. 6129:    042/321,   321 /231, 029/042 

VB do hodnoty 100 000,-Kč      pol. 5169:    549/321 

 

 

2. Obec jako osoba POVINNÁ (VB obec je vlastníkem nemovitosti – pozemku,    

na kterém jiná osoba zřídí VB) 

VB se zřídí úplatně, nebo bezúplatně, považují se za výnos (účet 602, položka 

příjmu 2119), jsou předmětem DPH.  Majetek obce zatížený VB se podle ČÚS 

701, bod 4.2. písm. b) analyticky odděluje k příslušnému majetkovému účtu.  



xii 

 

 

Bezúplatně nabytá VB se ocení reprodukční pořizovací cenou. Ocení se dle 

oceňovací vyhlášky nebo znaleckým posudkem. Dle výše ocenění se poté buď 

zařadí na účet 029 nebo se zaúčtují do provozních nákladů. 

 

Ve Slatinicích  dne : 1.9.2014 

 

 

 

                                                                            Jiří Ambros 

                                                                           starosta obce 

 




