Příloha č. 3 k zápisu č. 8 ze dne 13.12.2011

Vnitřní směrnice k odepisování majetku obce č. /2011

Odpisování majetku
I. Legislativní rámec
Účtování o evidenci majetku se řídí příslušnými ustanoveními:
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého
majetku

II. Předmět vnitřního předpisu
Předmětem tohoto vnitřního předpisu je stanovení postupu pro určení výše odpisů dlouhodobého
majetku, pravidel odpisování, odpisového plánu, účtování odpisů a oprávek a dále postup při změně
metody odpisování dlouhodobého majetku.

III. Pravidla odpisování
1.
2.
3.

4.

Dlouhodobý majetek se odpisuje z výše ocenění podle § 25 zákona a to jen do výše tohoto
ocenění.
V případě nabytí dlouhodobého majetku se zahajuje jeho odpisování 1. dnem měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.
O odpisech se účtuje ročně a to k rozvahovému dni účetním zápisem 551MD/089D,
popřípadě 551MD/07XD. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl
pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, dojde k rozpuštění 403 účetním
zápisem 403MD/672D, a to v poměrné výši odpisu stanoveného podílem přijatého
investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku.
V případě odvodu dotace, například pro porušení smluvních podmínek, podíl přijatého
investičního transferu na pořizovací ceně majetku se neprojevuje.

IV. Odpisový plán
1.

Základním způsobem odpisování majetku je rovnoměrný způsob.

2.

Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho
používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání.
Pokud se zjistí, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá
odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, zohlední se tato
skutečnost při úpravě odpisového plánu.
V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku
se navazuje na výši ocenění a výši oprávek podle stavu předávající účetní jednotky.
Hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení
se stanovuje ve výši 5% ocenění dlouhodobého majetku.
Odpisovaný dlouhodobý majetek se zařadí dle kategorizace vycházející z klasifikace
produkce „CZ-CPA“ a klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ do příslušné odpisové skupiny.
V případě majetku, který není uveden v kategorizaci, se zařazení provede s přihlédnutím
k charakteru majetku nebo ke srovnatelné době používání.
Předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku je stanovena v tabulce č.1 pro
dlouhodobý hmotný majetek a v tabulce č.2 pro dlouhodobý nehmotný majetek. Tato

3.
4.
5.
6.

7.

8.

doba je pro jednotlivé druhy majetku stanovena intervalem. Při stanovení konkrétní
předpokládané doby používání dlouhodobého majetku v rámci daného intervalu se
zohlední charakteristika majetku tj. jeho materiálová podstata a trvanlivost, charakter
prostředí, ve kterém bude majetek využíván, stupeň intenzity užívání majetku, rychlost
morálního zastarávání dlouhodobého majetku, opotřebení pořízeného staršího majetku a
další specifické podmínky či individuální vlastnosti. O konkrétním stanovení doby
používání v rámci daných intervalů rozhodne svým usnesením rada obce.
Drobný dlouhodobý majetek je jednorázově odepsán v momentě zařazení do užívání
v plné výši. Zaúčtování se provede zápisem na účty 501MD/088D resp. 518MD/078D.

Tabulka č.1 - dlouhodobý hmotný majetek
Účetní odpisová skupina
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Doba používání v letech
4 - 5
5 - 8
8 - 10
10 - 15
25 - 30
40 - 60
80 - 120

Roční odpisová sazba

Tabulka č.2 – dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina

Doba používání v letech

Audiovizuální dílo, software
A podobné produkty

4 - 6

Licence a práva

8 - 20

Studie, záměry, analýzy,
Územní plán

15 - 20

Roční odpisová sazba

V. Přechodná ustanovení ke změně metody odepisování
1. Odpisový plán dlouhodobého majetku, u kterého je znám okamžik zařazení do užívání a výše
ocenění tohoto majetku, se stanoví podle čl. V tab. 1 nebo 2, s přihlédnutím k období, po které
byl dlouhodobý majetek užíván a neodepisován a ke zbývající době používání majetku.
2. V případě, že není známa výše ocenění dlouhodobého majetku, ocení se tento majetek
reprodukční pořizovací cenou a odpisový plán se stanoví podle čl. V tab. 1 nebo 2
s přihlédnutím k období, po které byl dlouhodobý majetek užíván a neodepisován a ke
zbývající době používání majetku.
3. V případě, že není znám okamžik zařazení dlouhodobého majetku do užívání, stanoví se výše
oprávek za období, po které účetní jednotka dlouhodobý majetek užívala a neodepisovala, ve
výši 40% z ocenění tohoto majetku. Odpisový plán se pak sestaví s přihlédnutím ke zbývající
době používání majetku.
4. Dopočet oprávek dlouhodobého majetku za období, po které byl dlouhodobý majetek užíván a
neodepisován, se provede podle odpisového plánu s přihlédnutím ke skutečnému opotřebení
majetku a zaokrouhlí se na celé roky. Zaúčtování se uskuteční zápisem na účty 406MD/08XD
resp. 406MD/07XD.

VI. Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti k 13.12.2011

V Roztokách u Jilemnice dne 13.12.2011

Osvald Süss, starosta obce

