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ČÁST DRUHÁ
DEFINICE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Článek 1
Účel úpravy

Článek 2
Dlouhodobý nehmotný majetek

Metodický pokyn kvestora (dále též jen jako „pokyn“)
definuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
jeho ocenění, technické zhodnocení, způsoby účtování a odpisování a drobný dlouhodobý majetek
v operativní evidenci, a to vše za účelem konkretizace úpravy předpisů uvedených v odstavci 3 tohoto
článku pokynu pro účely Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) jakožto účetní jednotky. Právní předpisy mají v případě rozporu s tímto pokynem
vždy přednost.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (společně
dále také „investice“) a technické zhodnocení majetku, které splní definici dlouhodobého majetku
danou tímto pokynem, jsou financovány z investičních zdrojů jednotlivých projektů v souladu s jejich
podmínkami (Rozhodnutím o poskytnutí dotace/
příspěvku aj.) nebo mimo projekty z Fondu rozvoje
investičního majetku UP (dále jen FRIM).
Základní právní předpisy a jiné dokumenty upravující tuto problematiku jsou zejména:
■ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
■ vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“),
■ české účetní standardy č. 401 až č. 414 pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky,
■ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
■ Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při
uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
■ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“),

(1)

(2)

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč, a zahrnuje zejména:
■ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (úč. skupina 012) = výsledky úspěšně provedených prací
pokud nejsou předmětem průmyslových a jiných
ocenitelných práv a jsou
– nabyty od jiných osob samostatně nebo
– vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování s nimi.
■ Software (úč. skupina 013) = programové vybavení bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem
autorských práv a je
– nabyt od jiných osob samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění nebo
– vytvořen vlastní činností a určen k obchodování, avšak nejde o software na zakázku nebo
o součást dodávky hardware.
■ Ocenitelná práva (úč. skupina 014) = ocenitelná
práva k předmětům průmyslového a obdobného
vlastnictví, k výsledkům duševní tvůrčí činnosti
a další práva například podle zákona o ochraně
průmyslových vzorů, zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích nebo zákona o ochranných
známkách apod. a jsou
– nabyta od jiných osob nebo
– vytvořena vlastní činností za účelem obchodování s nimi.
Správné zaúčtování softwarových licencí souvisí se
způsobem pořízení:
■ pořízení licence spolu s nákupem hardware =
licence je svázána s hardware, se kterým je pořizována, a je součástí pořizovací ceny hardware
(licence není oceněna samostatně) a spolu s ním
se účtuje:
– přesáhne-li pořizovací cena částku 40 000 Kč,
účtuje se na účet nedokončených investic
(042) a při zařazení na účet dlouhodobého
majetku (022)
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– nepřesáhne-li pořizovací cena částku
40 000 Kč, účtuje se do nákladů na účet 501
a při zařazení do podrozvahové evidence,
■ pořízení licence formou nákupu tzv. krabicového
balení (full package produkt, krabicový software,
standardní software pro široký okruh uživatelů)
= jde o trvalý nákup licence, jednotlivé licence se
oceňují zvlášť. Pokud pořizovací cena jednotlivé
licence:
– přesáhne hodnotu 60 000 Kč, je licence účtována při pořízení na účet nedokončených
investic (041) a při zařazení na účet dlouhodobého nehmotného majetku (013)
– přesáhne hodnotu 7 000 Kč a nepřesáhne
hodnotu 60 000 Kč, je licence účtována do nákladů na účet 518 973 – Ostatní služby – drobný nehmotný majetek vyšší než 7 000 Kč a při
zařazení do podrozvahové evidence
– nepřesáhne hodnotu 7 000 Kč, je licence účtována do nákladů na účet 518 983 – Ostatní služby – drobný nehmotný majetek
do 7 000 Kč a je na rozhodnutí součásti UP,
zda tento majetek budou evidovat v podrozvahové evidenci,
■ pořízení licence bez fyzického nosiče (např. stažení software ze serveru poskytovatele, zkopírování
ze stávajících médií). Pokud pořizovací cena takovéto licence:
– přesáhne hodnotu 60 000 Kč, je licence účtována při pořízení na účet nedokončených
investic (041) a při zařazení na účet dlouhodobého nehmotného majetku (013)
– přesáhne hodnotu 7 000 Kč a nepřesáhne hodnotu 60 000 Kč, je licence účtována
do nákladů na účet 518 973 a při zařazení
do podrozvahové evidence
– nepřesáhne hodnotu 7 000 Kč, je licence účtována do nákladů na účet 518 983 a je na rozhodnutí součásti, zda tento majetek budou
evidovat v podrozvahové evidenci.
U licencí pořízených na dobu určitou = platby
za jednotlivá období jsou účtovány do nákladů
na účty účtové skupiny 518 - Služby, přičemž
částky je nutno časově rozlišovat. Pokud dojde ze
strany vlastníka ke změně verze softwaru, účtuje
se nadále o dočasném pořízení licence.
(3) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (úč. skupina
018) obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a vstupní cena jedné položky majetku rovna či vyšší než 7 000 Kč a nepřevyšuje částku
60 000 Kč. Jedná se o majetek, jenž byl pořízen a zařazen do užívání nejpozději do 31. 12. 2002, a to až
do doby vyřazení.
(4) Za dlouhodobý nehmotný majetek se účetně považuje
i Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (uč. Skupina
019), který představuje technické zhodnocení převyšující částku 40 000 Kč,
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– k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,
– drobného nehmotného majetku (složek dlouhodobého nehmotného majetku dle odst. 1 tohoto
článku pokynu), pokud má dobu použitelnosti
delší než jeden rok a není vykazován v položce
dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech.

Článek 3
Dlouhodobý hmotný majetek
(1)

(2)

(3)

Dlouhodobý hmotný majetek se dělí na majetek odpisovaný a neodpisovaný.
■ Odpisovaný majetek:
– Stavby včetně budov, domů a jednotek (byty
a nebytové prostory) (úč. skupina 021) bez
ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.
– Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí (úč. skupina 022) se
samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok
a se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč.
■ Neodpisovaný majetek:
– Pozemky (úč. skupina 031) bez ohledu na výši
ocenění.
– Umělecká díla, předměty a sbírky a Insignie
(úč. skupina 032) bez ohledu na výši pořizovací ceny, která jsou samostatným majetkem. Tento majetek musí být vždy doložen
fotodokumentací. V případě, že jsou umělecká díla součástí stavebních objektů, vstupují
do vstupní ceny budovy a jsou spolu s budovou odpisována.
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (úč. skupina 028)
obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory
hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je
delší než jeden rok a ocenění jedné položky majetku
je rovno či vyšší než 3 000 Kč a zároveň nepřevyšuje
částku 40 000 Kč. Jedná se o majetek, jenž byl pořízen
a zařazen do 31. 12. 2002, a to až do doby vyřazení.
Za dlouhodobý hmotný majetek je považován
i Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (úč. skupina
029), který představuje technické zhodnocení převyšující částku 40 000 Kč provedené:
– na pronajatém či vypůjčeném hmotném majetku
se souhlasem jeho vlastníka na základě písemné
smlouvy, kterou se vlastník zavazuje, že o provedené technické zhodnocení nezvýší ani vstupní
ani zůstatkovou cenu předmětu nájmu a nebude
je formou odpisů promítat do nákladů,
–- na drobném hmotném majetku, pokud má dobu
použitelnosti delší než jeden rok a není vykazován v položce dlouhodobý hmotný majetek, ale
v nákladech.
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Článek 4
Soubory hmotných movitých věcí,
příslušenství hmotného majetku

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Soubor hmotných movitých věcí definuje § 26 odst.
2 ZDP jako soubor hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, kterým se rozumí část výrobního či jiného celku obvykle
skládající se z několika předmětů buď vzájemně propojených, nebo se vzájemně doplňujících. Soubor
hmotných movitých věcí je nutné evidovat tak, aby
byly zajištěny údaje o jednotlivých věcech zařazených
do souboru, určení hlavního funkčního předmětu
a změny souboru (přírůstky, úbytky). Soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny
podle hlavního funkčního předmětu. Součástí souboru mohou být i hmotné movité věci, které nesplňují
limit ocenění.
Pokud je vytvořen soubor hmotných movitých věcí,
představuje případná náhrada jedné věci tvořící soubor opravu souboru, pokud ovšem není splněno kritérium pro technické zhodnocení majetku dle § 33
ZDP.
Za jeden nedílný celek je považováno i tzv. příslušenství hmotného majetku k věci hlavní. Příslušenství
bývá většinou již součástí dodávky hlavní věci i jejího ocenění. Pokud tomu tak není, přiřadí se k hlavní
věci dodatečně jako technické zhodnocení věci hlavní. Netvoří-li příslušné předměty s hlavní věcí jeden
majetkový celek, jde o samostatné věci hmotné movité.
Pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 (dále
jen „GFŘ D-22“) ve vysvětlení k příloze č. 1 ZDP
uvádí technické vybavení stavebních děl, která jsou
nedílnou součástí stavebních děl.
V pokynu GFŘ D-22 ve vysvětlení k § 26 ZDP jsou
uvedeny zařízení a předměty, které jsou samostatnými hmotnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou. Tato zařízení
a předměty nejsou tedy součástí vstupní ceny budovy
či stavby a nejsou ani jejím technickým zhodnocením.

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
Článek 5
Drobný majetek
(1)

(2)

Drobný majetek je účtován na účty účtové třídy 5 –
Náklady, je evidován v podrozvaze a podléhá inventuře.
Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci (úč.
skupina 973 v podrozvahové evidenci) je majetek
s dobou použitelnosti delší než jeden rok, kdy vstupní cena majetku je vyšší než 7 000 Kč a nepřevyšuje
60 000 Kč. V operativní evidenci se vede až do jeho
vyřazení. Jednotlivé součásti se mohou rozhodnout
evidovat i majetek s pořizovací hodnotou, která je
nižší nebo rovna 7 000 Kč.

Digitální knihy i knihy v tištěné podobě jsou evidovány v knihovním systému.
Drobný hmotný majetek v operativní evidenci (úč. skupina 974 v podrozvahové evidenci) obsahuje hmotné
movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých
věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok
a ocenění jedné položky je vyšší než 3 000 Kč a nepřevyšuje 40 000 Kč. V operativní evidenci se vede až
do jeho vyřazení. Jednotlivé součásti se mohou rozhodnout evidovat i majetek s pořizovací hodnotou,
která je nižší nebo rovna 3 000 Kč.
Majetek pořízený na základě leasingu, užívaný na základě nájmu či výpůjčky (úč. skupina 971 v podrozvahové evidenci) obsahuje evidenci cizího majetku
v našich budovách nebo majetek vypůjčený či pronajatý od jiných subjektů.
Bez ohledu na splnění spodní hranice vstupní ceny
pro drobný hmotný majetek, tj. vstupní cena vyšší
než 3 000 Kč, jsou jako drobný majetek evidovány
mobilní telefony, LCD monitory, tiskárny, skenery,
modemy, externí HDD, GPS navigace, diktafony, web
kamery, dálkové ovladače.
Drobný majetek je do podrozvahy zaevidován na základě protokolu Příjemka drobného hmotného – nehmotného majetku (viz Příloha č. 4). Součástí ceny
jsou všechny náklady související s pořízením (např.
doprava, montáž, pojištění, clo, recyklační poplatek,
DPH pokud není uplatněn nárok na odpočet).
Při uplatnění kráceného nároku na odpočet DPH
je tzv. neuplatněná DPH, což je rozdíl mezi daní
na vstupu a součinem daně na vstupu a zálohovým
koeficientem, účtována na příslušný účet účtové
třídy 5 – Náklady. Po skončení kalendářního roku,
kdy je provedeno vypořádání nároku na odpočet
daně u krácených plnění vypořádacím koeficientem
vypočteným dle zákona o DPH, je rozdíl mezi vypořádacím koeficientem a zálohovým koeficientem
vynásobený daní na vstupu také účtován na příslušný
účet účtové třídy 5 – Náklady. Hodnota vypořádacího
koeficientu k 31. prosinci daného kalendářního roku
je zohledněna v pořizovací ceně majetku na podrozvahovém účtu.
Drobný nehmotný či drobný hmotný majetek je financován z neinvestičních zdrojů.

Článek 6
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
(1)

Technickým zhodnocením hmotného majetku jsou
výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku
40 000 Kč za kalendářní rok. Technické zhodnocení
majetku, které splňuje tuto definici, je financováno
z investičních zdrojů.
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(2)

(3)

(4)

(5)
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Rekonstrukcí se rozumí takové zásahy do majetku,
které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření
vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
Technickým zhodnocením nehmotného majetku jsou
výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které
mají za následek změnu účelu nehmotného majetku,
pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Technické zhodnocení majetku, které splňuje tuto definici, je financováno
z investičních zdrojů.
Jestliže výdaje na technické zhodnocení u jednotlivého hmotného a nehmotného majetku nepřevýší
v úhrnu za kalendářní rok částku 40 000 Kč, jsou
účtovány:
– na účet 501 930 – Spotřeba materiálu – technické
zhodnocení hmotného majetku,
– na účet 518 930 – Ostatní služby – technické
zhodnocení nehmotného majetku.
Pověřený zaměstnanec ekonomického oddělení příslušné součásti UP (není-li na součásti UP takovéto
oddělení dle organizačního řádu zřízeno, pak tuto
činnost vykonává pro takovou součást pověřený zaměstnanec Ekonomického odboru Rektorátu UP,
dále jen „EO RUP“) sleduje na účtech uvedených
v odstavci 4 technické zhodnocení jednotlivého majetku (v poli Přiřazení doplněním inventárního čísla).
V případě překročení limitu dle tohoto článku pokynu zajistí přeúčtování na odpovídající účet nedokončených investic.

ČÁST TŘETÍ
POŘÍZENÍ MAJETKU A STANOVENÍ
VSTUPNÍ CENY
Článek 8
Pořizování dlouhodobého majetku
(1)

(2)

Pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(přístroje, zařízení, software apod.)
(3)

(4)

Článek 7
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem je v souladu
s § 9 vyhlášky majetek s dobou splatnosti delší než jeden
rok nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastněný
účetní jednotkou za účelem dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků se záměrem jejich zhodnocení
formou budoucího výnosu. V případě UP se jedná například o zápůjčku jiným subjektům s dobou splatnosti delší
než jeden rok.

Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména:
■ koupí,
■ vytvořením vlastní činností,
■ nabytím práv k výsledkům duševní tvůrčí činnosti,
■ bezúplatným nabytím (darováním),
■ převodem podle právních předpisů.
Určení objednacího místa, zakládání požadavků pro
pořízení dlouhodobého majetku (viz Příloha č. 1)
a oběh faktur na pořízení dlouhodobého majetku definuje směrnice rektora B3-13/8-SR Oběh a zpracování účetních dokladů na UP.

Po uskutečnění dodávky pověřený zaměstnanec příslušného útvaru (nákladového střediska) odsouhlasí
soulad dodávky s objednávkou, popřípadě s kupní
smlouvou, smlouvou o dílo nebo jiným dokladem,
a převezme ostatní dokumentaci související s dodávkou.
Po obdržení daňového dokladu provede pověřený zaměstnanec příslušného útvaru (nákladového
střediska) odsouhlasení obsahu daňového dokladu
s výše uvedenými dokumenty, vyhotoví Průvodní list
k faktuře a zašle je na ekonomické oddělení příslušné
součásti UP (není-li na součásti UP takovéto oddělení dle organizačního řádu zřízeno, pak tuto činnost
vykonává pro takovou součást pověřený zaměstnanec
EO RUP).
Pořizování pozemků, staveb, budov
a jejich technické zhodnocení

(5)

(6)

Pověřený zaměstnanec Oddělení rozvoje a výstavby
Rektorátu UP (dále jen „ORV RUP“) vystaví v IS SAP
objednávku na investiční výdaje charakteru pořízení
staveb, budov, pozemků a jejich technického zhodnocení. Po doručení daňových dokladů za provedené
práce odsouhlasí daňové doklady a vystaví Průvodní list k přijatému daňovému dokladu (faktuře), kde
doplní zejména kartu nedokončené investice, prvek
SPP a zdroj, pokud tak již nebylo učiněno příkazcem
operace příslušného projektu. Daňový doklad (fakturu) následně zašle k likvidaci na Oddělení finanční
a investiční účtárny Rektorátu UP (dále jen „OFIÚ
RUP“).
Pověření zaměstnanci OFIÚ RUP založí v IS SAP
na základě požadavku ORV RUP u nových investičních akcí kartu nedokončené investice.
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ORV RUP archivuje jedno vyhotovení všech souvisejících dokladů, tj. objednávku, smlouvu, kopii listů ze
stavebního deníku, doklady o stavebním řízení, atd.
Doklady v obdobném rozsahu pro projekty OP VaVpI jsou archivovány na Oddělení projektů OP VaVpI.

■

Článek 9
Účetní vstupní cena
(1)

(2)

Dlouhodobý majetek je v souladu s § 25 a násl. zákona o účetnictví, který obsahuje podrobnou úpravu
této problematiky, oceňován:
■ pořizovací cenou, která představuje cenu pořízení
(cena, za kterou byl majetek ve skutečnosti nakoupen) a náklady s jeho pořízením související.
■ vlastními náklady, což je souhrn přímých a nepřímých nákladů vynaložených na pořízení majetku
vytvořeného vlastní činností. Do vlastních nákladů nesmí být zahrnut zisk. Příloha č. 5 této směrnice obsahuje kalkulaci vlastních nákladů výroby.
■ reprodukční pořizovací cenou, jde-li o majetek
– pořízený bezúplatně (darováním),
– bezúplatně pořízený z finančního leasingu,
– nově zjištěný a v účetnictví dosud neuvedený
(např. inventarizační přebytek).
Součástí ocenění dlouhodobého majetku nebo jeho
části a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsobu jeho pořízení
do doby uvedení do stavu způsobilého k užívání jsou
zejména náklady na:
■ přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku,
zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy,
patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
■ úroky z úvěru do doby uvedení investice do provozu,
■ odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské
půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné
nebo trvalé odnětí lesní půdy,
■ průzkumné, geologické, geodetické a projektové
práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní
úpravy,
■ clo, dopravné, montáž,
■ umělecká díla tvořící součást stavby,
■ licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku,
■ vyřazení stávajících staveb nebo jejich části v důsledku nové výstavby (zůstatková cena tvoří součást nákladů na novou výstavbu),
■ náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady
majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém
užívání,

(3)

(4)

náklady na inženýrskou činnost (připojení a zajištění požadovaného příkonu dodávky plynu,
tepelné energie, za přeložku rozvodného zařízení
a datových sítí),
■ ověření způsobilosti majetku k užívání,
■ zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při
zastavení pořizování majetku a dekonzervační
práce v případě dalšího pokračování.
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku a technického zhodnocení
zejména nejsou:
■ opravy (tj. opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození
za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím
jiných než původních materiálů, dílů, součástí
nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Před zahájením opravy je
vhodná dokumentace původního stavu.),
■ údržba (tj. údržbou se rozumí soustavná činnost,
kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady),
■ kurzové rozdíly,
■ smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě
jiné sankce ze smluvních vztahů,
■ náklady na přípravu zaměstnanců pro budované
provozy a zařízení (tj. školení zaměstnanců),
■ náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
■ náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předchozího stavu,
■ náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které ZDP neuznává za výdaje na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu
nemovitostí.
Podrobnější úpravu obsahuje §32 vyhlášky.
Při pořízení dlouhodobého majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí majetku se kupní
cena stává pořizovací cenou, tzn. je-li kupní cena vyšší než 40 000 Kč, jedná se o dlouhodobý majetek pořízený z investičních prostředků. Při kupní ceně rovné
nebo nižší než 40 000 Kč se jedná o drobný majetek
hrazený z neinvestičních prostředků, který je zaevidován do operativní evidence. Výše kupní ceny má
vliv na daňovou uznatelnost nájemného. (podrobněji
§ 24 odst. 4 ZDP)
Pokud po ukončení leasingu nedojde k odkoupení
předmětu leasingu, nýbrž k jeho bezúplatnému převedení, je vstupní cena rovna reprodukční pořizovací ceně. Pokud tato vstupní cena převýší 40 000 Kč,
jedná se o dlouhodobý majetek. Tento majetek nelze
účetně ani daňově odpisovat.
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Článek 10
Daňová vstupní cena

Stanovení daňové vstupní ceny definuje § 29 a násl.
ZDP. V případě, že je dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek (včetně technického zhodnocení) pořízen zcela
nebo z části z dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí
a krajů, z podpory z veřejných zdrojů, z grantů poskytnutých z EU, a dále z kapitálového příspěvku MŠMT, FRIMu
vytvořeného převodem zůstatku příspěvku z Fondu provozních prostředků – FPP (dále jen „FRIM z FPP “), snižuje se daňová vstupní cena o výši těchto prostředků. Pokud
po odečtení výše těchto prostředků je vstupní cena nižší
než limity vstupních cen dané ZDP, jedná se stále o dlouhodobý majetek, který podléhá odpisování. To platí i pro
majetek pořízený ve vlastní režii.

Článek 11
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
(1)

(2)

(3)

(4)

Součástí účetní i daňové vstupní ceny je daň z přidané
hodnoty, pokud podle zákona o DPH nelze uplatnit
nárok na odpočet DPH. Při uplatňování kráceného
nároku na odpočet DPH, je součástí vstupní ceny
během kalendářního roku i tzv. neuplatněné DPH,
což je rozdíl mezi daní na vstupu a součinem daně
na vstupu a zálohovým koeficientem. Po skončení
kalendářního roku, kdy je provedeno vypořádání
nároku na odpočet daně u krácených plnění vypořádacím koeficientem vypočteným dle zákona o DPH,
vstupuje rozdíl mezi vypořádacím koeficientem a zálohovým koeficientem vynásobený daní na vstupu
do vstupní ceny majetku.
Dlouhodobý majetek pořízený v průběhu daného
kalendářního roku a prozatím nezařazený do majetku (účtovaný na účty 04x), je evidován včetně
hodnoty zálohového koeficientu, pořizovací cena
majetku bude upravena na účtu pořízení o hodnotu
rozdílu mezi zálohovým a vypořádacím koeficientem
k 31. prosinci za daný kalendářní rok.
Dlouhodobý majetek pořízený v průběhu daného
kalendářního roku a zařazený do majetku (účtovaný
na účty 01x resp. 02x), je evidován včetně hodnoty zálohového koeficientu, pořizovací cena majetku
bude upravena na účtu majetku o hodnotu rozdílu
mezi zálohovým a vypořádacím koeficientem k 31.
prosinci za daný kalendářní rok, tato úprava bude zohledněna i do odpisů majetku.
Pokud byl dlouhodobý majetek pořizován po částech
nebo dílčích plnění a při jeho pořízení byl uplatňován
krácený nárok na odpočet DPH, tzn. zálohový příp.
vypořádací koeficient v jednotlivých letech je jiný než
v roce zařazení do majetku, vstupní cena majetku se
k 31. 12. kalendářního roku upraví o rozdíl mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky.

ČÁST ČTVRTÁ
ZAŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
DO UŽÍVÁNÍ
Článek 12
Okamžik zařazení dlouhodobého majetku do užívání
(1)

Pořízený dlouhodobý majetek je do doby zařazení
do užívání účtován na příslušném účtu účtové skupiny 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Na účtech účtové skupiny 04 se soustřeďují veškeré
náklady, které s pořízením dlouhodobého investičního majetku souvisí. Náklady jsou také sledovány
na kartách nedokončené investice v odpovídající majetkové třídě nedokončených investic. Součet těchto
nákladů představuje vstupní cenu.

Třídy nedokončených investic:
Třídy NI

Název

Účet NI
(definováno účetním
rozvrhem UP)

4101

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041 - 100

4102

Nedokončený dl. nehmotný majetek – dary

041 - 200

4103

Nedokončený dl. nehmotný majetek – patenty

041 - 300

4201

Nedokončený dl. hmotný majetek – výstavba

042 - 100

4202

Nedokončený dl. hmotný majetek –
stroje a zařízení

042 - 200

4203

Nedokončený dl. hmotný majetek –
dopravní prostř.

042 - 300

4204

Nedokončený dl. hmotný majetek – pozemky

042 - 400

4205

Nedokončený dl. hmotný majetek –
umělecká díla

042 - 500

4206

Nedokončený dl. hmotný majetek – dary

042 - 600

(2)

Na účtech 041 200 a 042 600 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – dary se účtuje
jen finanční hodnota hmotného daru. Neúčtuje se
zde o čerpání zdrojů.
Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem se
stávají věci uvedené do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozumí splnění podmínek:
■ fyzické dodání,
■ dokončení věci,
■ splnění technických funkcí,
■ splnění povinností stanovených právními předpisy k jejímu užívání dle charakteru majetku (např.
předpisy stavební, požární, bezpečnostní, hygienické, ekologické).
Totéž platí pro technické zhodnocení.
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(3)

Z odst. 2 vyplývá, že stavební investice jsou zařazeny do užívání po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v případě kolaudačního řízení nebo
po vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se
zkušebním provozem. V případě ohlášení stavby je
stavební investice zařazena zpravidla po předání investice dodavatelem na základě předávacího protokolu. Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které
podléhají vkladu do katastru nemovitostí, je dnem
zařazení den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li následně k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění.
(4) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, s výjimkou budov a pozemků, je zařazen do užívání po splnění podmínek uvedených v odst. 2, tj. zpravidla
datem dodání investice, který je uveden v Zápise
o převzetí dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, uměleckých děl. U motorových vozidel je to
datum registrace vozidla.
(5) Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se
vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 62 – Aktivace.
(6) Souběžně s účtováním dlouhodobého majetku na nedokončené investice dochází k účtování čerpání
zdrojů.
Zdroj financování
Dotace
Kapitálový příspěvek

(7)

(8)

Pro nově zařazený majetek je v IS SAP založena karta majetku, vygenerováno inventární číslo a majetek
je zařazen do evidence. Centrum výpočetní techniky UP vytiskne štítek s čárovým kódem pro majetek inventarizovaný pomocí čtečky čárového kódu.
Zaměstnanec pověřený evidencí majetku zašle štítky
na příslušný útvar (nákladové středisko), jehož vedoucí zajistí polepení daného majetku štítkem.

Článek 13
Nastavení IS SAP
(1)

(2)

Při zařazení majetku do užívání je pro majetek založena karta majetku v odpovídající majetkové třídě.
Pro třídy majetku jsou v IS SAP nastaveny automatické kontace k účtování na příslušné účty hlavní knihy.
Jednotlivé třídy majetku:

Třídy Název
majetku

Účet
(definováno
účetním
rozvrhem
UP)

Účet Oprávky Účetní odpisy
(definováno (definováno
účetním
účetním
rozvrhem
rozvrhem
UP)
UP)

1201

Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje

012 - 100

072 - 100

551 - 100

MD

D

1301

Software

013 - 100

073 - 100

551 - 100

901 60x - 67x

901 100

1401

Ocenitelná práva

014 - 100

074 - 100

551 - 100

901 680

901 100
1801

Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek zaevidovaný
do 31. 12. 2002

018 - 100

078 - 100

2101

Budovy a stavby

021 - 100

081 - 100

551 - 100

2205

Stroje, přístroje a zařízení

022 - 100

082 - 100

551 - 100

2206

Dopravní prostředky

022 - 100

082 - 100

551 - 100

2207

Inventář

022 - 100

082 - 100

551 - 100

2801

Dlouhodobý drobný hmotný
majetek zaevidovaný
do 31. 12. 2002

028 - 100

088 - 100

3101

Pozemky

031 - 100

3201

Umělecká díla

032 - 100

3202

Insignie

032 - 200

9711

Leasing, pronajaté a vypůjčené
věci

971 - 100

9731

Drobný nehmotný majetek
od 1. 1. 2003

973 - 100

9732

Drobný nehmotný majetek
do 7000 Kč

973 - 200

9733

Ocenitelná práva nad 7000 Kč

973 - 300

9741

Drobný hmotný majetek
od 1. 1. 2003

974 - 100

9742

Drobný hmotný majetek
do 3000 Kč

974 - 200

FRIM

911 69x

901 100

FRIM z FPP

911 68x

901 100

Majetek je zařazen do užívání po splnění zákonných
podmínek na základě zápisů:
– „Zápisu o převzetí dlouhodobého hmotného – nehmotného majetku, uměleckých děl“ (viz Příloha
č. 2), zápis podepisuje vedoucí útvaru (nákladového střediska), který majetek užívá, a zaměstnanec,
který provedl zařazení do evidence,
– „Zápisu o převzetí budov, staveb a pozemků
a majetku v rámci výstavby“ (viz Příloha č. 3),
tento zápis podepisuje vedoucí ORV RUP a dále
zaměstnanec, který zápis vyhotovil, a účastník
přejímacího řízení (tajemník nebo vedoucí zaměstnanec /ředitel příslušné součásti UP).
– Zařazení souborů movitých věcí je možné provádět programově. Podkladem je soubor v excelu
„Zařazení souborů movitých věcí“ (viz Příloha
č. 6).
Při zařazení je majetek účtován na účty účtové skupiny 01, 02 nebo 03. Zaměstnanec pověřený vyhotovením zápisu odpovídá za správnost stanovení
majetkové třídy a klasifikace produkce CZ-CPA , pro
budovy a stavby klasifikace stavebních děl CZ-CC.

9

Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2

(3)

Karta majetku obsahuje údaje o účetní a daňové
vstupní ceně, datum zařazení majetku do užívání,
CZ-CPA kód majetku, CZ-CC kód majetku pro budovy a stavby, zdroje financování, odpisové sazby,
výši odpisů v jednotlivých letech, zůstatkovou cenu
v jednotlivých letech, příp. zvýšení vstupní ceny
v jednotlivých letech apod.
Na kartě majetku jsou sledovány jednotlivé odpisové oblasti dle použitého zdroje financování, dotace,
kapitálový příspěvek, FRIM z FPP a FRIM. Ke každé
odpisové oblasti je stanoven odpisový klíč, který pro
účetní odpisy představuje délku odpisování dle odpisového plánu UP a pro daňové odpisy roční odpisovou sazbu pro hmotný majetek a délku odpisování
pro nehmotný majetek dle ZDP. Pokud v průběhu
roku dojde k požadavku na provedení změny zdroje
financování, dá vedoucí příslušného útvaru (nákladového střediska) po projednání věci s tajemníkem
na fakultě či kvestorem v případě ostatních součástí
UP požadavek pověřenému zaměstnanci ekonomického oddělení příslušné součásti UP (není-li na součásti UP takovéto oddělení dle organizačního řádu
zřízeno, pak tuto činnost vykonává pro takovou součást pověřený zaměstnanec EO RUP). Tento zaměstnanec následně provede změnu na kartě majetku.

(4)

Odpisová
oblast
01

15

50

55

Označení
oblasti
Účetní odpisy

Daňové odpisy

Dotace

Kapitálový
příspěvek
FRIM z FPP

Vysvětlení
V pořizovací hodnotě je celková pořizovací cena
bez ohledu na zdroj financování. Výše odpisu
majetku dle odpisového plánu (551 xxx/07x, 08x)
V pořizovací hodnotě je pořizovací cena bez
dotace (FRIM). Výše odpisu majetku dle ZDP
(evidenční)
V pořizovací hodnotě je celková cena majetku
pořízeného z dotace. Výše odpisu z této oblasti je
zaúčtována ve prospěch účtu 649 551
V pořizovací hodnotě je celková cena majetku
pořízeného z kapitálového příspěvku a FRIM z FPP
z převodu zůstatku. Výše odpisu z této oblasti je
zaúčtována ve prospěch účtu 649 552.

Pro odpisové oblasti v kartě majetku platí:
PC oblast 01 = PC oblast 15 + PC oblast 50 + PC oblast 55,
kde PC = pořizovací cena.

ČÁST PÁTÁ
ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO
MAJETKU A TECHNICKÉHO
ZHODNOCENÍ PŘI ODPISOVÁNÍ
Článek 14
Účetní odpisování
(1)

(2)

(3)

Odpisování lze zahájit v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou po uvedení majetku do užívání.
Majetek se odpisuje na základě odpisového plánu
UP, prostřednictvím účetních odpisů (viz Příloha č.
9). Odpisový plán stanovuje pro jednotlivé majetkové třídy počet let jeho odpisování, a to v souladu
se zákonem o účetnictví a s ohledem na opotřebení
majetku, které odpovídá běžným podmínkám užívání. V případě odpisování majetku, ke kterému má
UP právo užívání např. smlouvou o nájmu, je majetek
odpisován po dobu platnosti smlouvy.
Účetní odpisy se počítají ze vstupní nebo zvýšené
vstupní ceny majetku, za kterou je majetek oceněn
v účetnictví. Majetek se odpisuje měsíčně, a to poprvé v měsíci zařazení majetku do užívání.
Účtování odpisů v IS SAP:

Účtování odpisů v SAP

MD

D

Účetní odpis majetku ze vstupní, příp.
zvýšené vstupní ceny dle odpisového
plánu

551 100

07x/08x

Tvorba fondu reprodukce investičního
majetku ve výši zúčtovaných odpisů

901 100

911 610

Poměrná část odpisů pořízeného
majetku je přeúčtována na odpovídající analytický účet odpisů dle zdrojů
pořízení

551 101/551 102

551 100

O poměrnou část odpisů majetku pořízeného z veřejných zdrojů je opravena
tvorba fondu reprodukce investičního
majetku

911 610

901 100

O poměrnou část odpisů majetku pořízeného z veřejných zdrojů se současně
zvýší výnosy

901 100

649 551/649 552

(4)

Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub příslušného účtu 551 – Odpisy.
Ve výši zúčtovaných odpisů je tvořen fond reprodukce investičního majetku, kdy je účtováno na vrub účtu
901 – Vlastní jmění a ve prospěch účtové skupiny 911
– Fondy. Pokud byl majetek pořízen zcela nebo z části
z veřejných zdrojů, je poměrná část odpisů majetku
pořízeného z veřejných zdrojů zúčtována na vrub
účtu 911 – Fondy a ve prospěch účtu 901 – Vlastní
jmění jako snížení fondu reprodukce investičního
majetku a současně na vrub účtu 901 – Vlastní jmění
a ve prospěch účtu 649 – Jiné ostatní výnosy.
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Účetní odpisy jsou účtovány kumulovaně za jednotlivá nákladová střediska. Majetek se odepisuje nejvýše
do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny.

Článek 15
Daňové odpisy
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Daňové odpisy jsou upraveny § 26 až § 33 ZDP. Daňově nelze odpisovat majetek, který je dle ZDP vyloučený z odpisování (§ 27 ZDP).
Dlouhodobý hmotný majetek je zatříděn do odpisových skupin uvedených v příloze ZDP dle CZ-CPA
kódu majetku a CZ-CC kódu majetku pro budovy
a stavby. Hmotný majetek odpisuje zpravidla vlastník
majetku.
UP uplatňuje rovnoměrné odpisování dle § 31 ZDP.
Pokud je hmotný majetek evidován v majetku UP
ke konci příslušného zdaňovacího období, je uplatněn odpis ve výši ročního odpisu vypočteného dle
§ 31 ZDP. Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 ZDP lze uplatnit u hmotného majetku evidovaného v majetku UP
na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li
v průběhu zdaňovacího období k vyřazení majetku
před koncem zdaňovacího období či k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem.
Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu uvedenou v § 32a ZDP
s přesností na celé měsíce počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Nehmotný majetek může kromě vlastníka
odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. U nehmotného majetku, ke kterému
je dáno právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané
smlouvou v souladu s § 32a odst. 4 a 5 ZDP.
O daňových odpisech se neúčtuje. O jejich roční výši
je pouze mimoúčetně upraven v daňovém přiznání
základ daně z příjmu právnických osob.

(3)

(4)

(5)

ČÁST ŠESTÁ
VYŘAZOVÁNÍ
DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Článek 17
Vyřazení dlouhodobého majetku
(1)

Článek 16
Technické zhodnocení při odpisování
(1)

(2)

Technické zhodnocení na dlouhodobém hmotném
a nehmotném majetku se stává z hlediska zákona
o účetnictví součástí vstupní ceny od okamžiku zařazení do užívání (měsíční odpis je od tohoto měsíce
včetně počítán z navýšené vstupní ceny).
Technické zhodnocení na dlouhodobém hmotném
majetku po jeho zavedení do užívání nejpozději
v prvním roce odpisování se stává z hlediska ZDP
součástí vstupní ceny, tzn. roční odpis je počítán ze
zvýšené vstupní ceny s využitím koeficientů pro první rok odpisování. Technické zhodnocení provedené
v dalších letech odpisování se promítá do zvýšené
vstupní ceny při rovnoměrném odpisování, tzn. roční

odpis hmotného majetku je počítán ze zvýšené vstupní ceny s využitím koeficientů pro následující roky
odpisování. Totéž platí pro technické zhodnocení
provedené na odepsaném dlouhodobém hmotném
majetku.
Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem dle ZDP, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud není
vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena
o tyto výdaje. Technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek
a odpisuje se dle ZDP. Po ukončení nájemní smlouvy
nebo při zrušení souhlasu s odpisováním nájemce,
pokud není uhrazena zůstatková cena technického
zhodnocení, je zůstatková cena nepeněžním plněním
pronajímatele a řídí se § 23 odst. 6 ZDP. Pro nájemce
je v tomto případě neuhrazená zůstatková cena nedaňovým výdajem dle § 25 ZDP.
Při technickém zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku se pokračuje v odpisování dle ZDP ze
zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy
od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení zařazeno.
Technické zhodnocení provedené na majetku, který
nesplňuje definici dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, je nutné začít odpisovat samostatně.

(2)

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména:
■ prodejem,
■ likvidací nefunkčního nebo nepotřebného majetku, vč. vrácení majetku (zboží) dodavateli v případě reklamace - požadavku na odstranění vady
vrácením ceny zboží,
■ bezúplatným převodem (darováním),
■ převodem na základě právních předpisů,
■ v důsledku manka a škody,
a to vše na základě vyřazovacích protokolů.
Proces vyřazování majetku zajišťují vyřazovací komise součástí UP, na základě požadavků dílčích inventarizačních komisí útvarů (nákladových středisek).
Pověřený zaměstnanec útvaru (nákladového střediska) připraví v IS SAP v případě požadavku na vyřazení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného
majetku Protokol o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, uměleckých děl (viz
Příloha č. 7) nebo v případě vyřazení drobného dlouhodobého majetku Protokol o vyřazení drobného
hmotného a nehmotného majetku (viz Příloha č. 8).
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Vyřazovací komise součásti UP se schází dle potřeby
příslušné součásti UP, k navrhovanému způsobu vyřazení vyjádří a svoje rozhodnutí potvrdí podpisem
všech členů komise na příslušném protokolu o vyřazení. Po projednání ve vyřazovací komisi součásti
UP potvrdí protokol o vyřazení vedoucí zaměstnanec
příslušné součásti UP.
Zaměstnanec pověřený evidencí majetku příslušné
součásti provede na základě podepsaného protokolu
vyřazení majetku z evidence. Kopii protokolu o vyřazení majetku zašle k založení na příslušný útvar
(nákladové středisko). Pověřený zaměstnanec příslušné součásti UP zajistí odvoz vyřazených předmětů z útvarů (nákladových středisek).
Vyřazení nepoužitelného a neupotřebitelného majetku nelze provádět v průběhu inventarizace.
Zůstatková cena představuje rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší odpisů tohoto majetku (tj. velikostí oprávek).
Neodpisovaný dlouhodobý majetek je vyřazen z evidence zaúčtováním účetní vstupní ceny ve prospěch
účtů účtové skupiny 03 a na vrub účtů:
■ 551 Odpisy v případě jeho likvidace,
■ 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku v případě jeho prodeje,
■ 546 Dary v případě darování majetku,
■ 548 Manka a škody v případě vyřazení z důvodu
manka a škody.
Odpisovaný dlouhodobý majetek je vyřazen z evidence zaúčtováním účetní vstupní ceny ve prospěch
účtů účtové skupiny 01, 02 a na vrub účtů účtové skupiny 07, 08 – Oprávky.
Není-li v době vyřazení zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku rovna nule, účtuje se
na vrub účtů:
■ 551 Odpisy v případě jeho likvidace,
■ 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku v případě jeho prodeje,
■ 546 Dary v případě darování majetku,

V Olomouci dne 30. března 2015

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:
Příloha č. 9:

■

548 Manka a škody v případě vyřazení z důvodu
manka a škody,
■ 901 – Vlastní jmění,
a ve prospěch účtů účtové skupiny 07, 08 – Oprávky
a 911 – Fondy.
Byl-li majetek pořízen zcela nebo zčásti z dotace,
kapitálového příspěvku nebo FRIMu z FPP, musí se
zůstatková cena zaúčtovat v případě dotace ve prospěch účtu 649 551, v případě kapitálového příspěvku a FRIMu z FPP ve prospěch účtu 649 552. V obou
případech ve prospěch účtu 911 611.
(9) Daňová uznatelnost zůstatkové ceny je dána ZDP.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)

(2)

(3)

(4)

Na základě zákona o účetnictví je prováděna inventarizace majetku a závazků. Inventarizace se provádí
podle povahy inventarizovaného druhu majetku a závazků fyzicky či dokladově. Metodický pokyn kvestora či příkaz kvestora každoročně stanovuje způsob
provedení inventarizace a její harmonogram.
Tento metodický pokyn kvestora nabývá platnosti
dnem jeho podpisu kvestorem UP a účinnosti dnem
jeho zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým dnem
od nabytí platnosti.
Tento metodický pokyn kvestora dnem účinnosti
ruší a nahrazuje metodický pokyn kvestora B3-04/4MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na UP včetně jeho Dodatku
č. 1 B3-05/2-MPK a Dodatku č. 2 B3-06/3-MPK.
Metodický pokyn kvestora B3-13/3-MPK Účtování
dlouhodobého nehmotného majetku vytvářeného
vlastní činností není účinností tohoto pokynu dotčen
a platí dále v účinném znění.

Ing. Jiří Přidal, v. r.
kvestor UP

Požadavek na pořízení dlouhodobého majetku
Zápis o převzetí dlouhodobého hmotného – nehmotného majetku, uměleckých děl
Zápis o převzetí budov, staveb a pozemků a majetku v rámci výstavby
Příjemka drobného hmotného – nehmotného majetku
Kalkulace vlastních nákladů výroby
Zařazení souborů movitých věcí
Protokol o vyřazení dlouhodobého hmotného – nehmotného majetku, uměleckých děl
Protokol o vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku
Odpisový plán UP
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 1

Součást UP:
Název pracoviště:
Číslo nákladového střediska:
Požadavek
na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Český název požadovaného DHM nebo DNM:
Dodavatel:
Cena vč. DPH dle aktuální
přiložené cenové nabídky:
Počet kusů:
Datum dodání:
Pořízení zboží:
1) Pořízení zboží z jiného členského státu EU:
2) Dovoz zboží ze zemí mimo EU:

Finanční zdroj:
/číslo:/

A/ SPP
B/ FRIM Běžný
C/ Kap.příspěvek, FRIM z FPP
E/ Jiný

Podpis řešitele projektu:

Podpis správce rozpočtu (tajemníka, kvestora):

Požadavek na uzavření Kupní smlouvy: ANO – NE
Přílohy: Aktuální cenová nabídka číslo:
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 2
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 3
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 4
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 5

Kalkulace vlastních nákladů výroby
1.
2.

přímý materiál
přímé mzdy
(mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti, autorské honoráře)

3. ostatní přímé náklady
4. režie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem vlastní náklady výroby (v celých Kč)
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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-15/2
Příloha 6

Zařazení souborů movitých věcí
Číslo protokolu SAP:

KARTA NI

P. Č.

Název zařízení

ÚČETNÍ DOKLAD

ZDROJ

SPP

DRUH POHYBU

Počet Cena bez
kusů DPH/ks

DPH

Cena vč.
DPH/ks

Pořizovací
hodnota
celkem

1

1

0,00

0,00

0,00

2

1

0,00

0,00

0,00

3

1

0,00

0,00

0,00

mezisoučet (původní účetní doklad č…………………..):

0,00

SOUBOR ZAŘÍZENÍ c e l k e m

0,00

Kč dle
zdrojů

DODAVATEL

ROK
výroby

ZEMĚ
PŮVODU

SKP

Budova

Místnost

Výrobní Nákladové Zdroj pro
číslo
středisko
odpisy

Vzor – zařazení souborů movitých věcí

Příloha č. 6
Číslo protokolu SAP:

KARTA NI

ÚČETNÍ DOKLAD

ZDROJ

SPP

2000003851/0

1105001234/2014/2

15

2000003851/1

1105004321/2014/3

DRUH
POHYBU

12345

Kč
DODAVATEL
dle zdrojů

ROK
výroby

ZEMĚ
PŮVODU

SKP

81411501

456 770,48

115530

2013

CZ

292312

80

99419131

7 899,39

115530

2013

CZ

292312

DPH

Cena
vč.DPH/ks

Pořizovací
hodnota
celkem

P.Č.

Název zařízení

Počet
kusů

Cena bez
DPH/ks

1

Jednotka venkovní typu Split s invertorem,
chladicí výkon 10 kW, osazení Ra10A

1

93 730,58

19 683,42 113 414,00 113 414,00

9900

11

90

N.P1.21

2

Jednotka venkovní typu Split s invertorem,
chladicí výkon 10 kW, osazení Ra10A

1

93 730,58

19 683,42 113 414,00 113 414,00

9900

11

90

N.P1.21

3

Jednotka venkovní typu VRF, chladicí výkon
46 kW

1

196 563,52 41 278,34 237 841,86 237 841,87

9900

11

90

N.P1.21

mezisoučet (původní účetní doklad č.1320000999/2013):

464 669,87

SOUBOR ZAŘÍZENÍ c e l k e m

464 669,87

Odpovědná
osoba

Výrobní
číslo

Nákladové Zdroj pro
středisko
odpisy

Budova

Místnost Odpovědná
osoba
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Příloha 7
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Příloha 8
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Příloha 9

Odpisový plán UP
ID TŘÍDY

Název třídy

Odpisový klíč účetní

Název odpis.klíče účetního

1201

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

ZU05

Úč. odpis 5 roků

20,00%

1301

Software

ZU04

Úč. odpis 4 roky

25,00%

1401

Ocenitelná práva

ZU04

Úč. odpis 4 roky

25,00%

2101

Budovy a stavby

ZU50

Úč. odpis 50 roků

2,00%

2205

Stroje, přístroje a technická zařízení

ZU07

Úč. odpis 6,66 roků

15,00%

Výjimka:

ZU04

Úč. odpis 4 roky

25,00%

– Hardware – CZ-CPA 26.20.XX
– Kancelářské stroje –
CZ-CPA 28.23.21
28.23.22

ZU04
ZU04

dtto
dtto

2206

Dopravní prostředky

ZU04

Úč. odpis 4 roky

25,00%

2207

Inventář

ZU10

Úč. odpis 10 roků

10,00%

Výjimka: Televizní přijímače
– CZ-CPA 26.40.20 a obor v kartě majetku IS SAP = 5

ZU04

Úč. odpis 4 roky

25,00%

