
r-*#'ň
§

i

l
11 - §něrnice pro ůčtováni, eviden*i a gceňování majetku

Účetni jednatka Městská č*st Fraha-Dalni ťhabry vydévá Smčmici prů účt§y&§i, evidenci a oceňováni majetku hl.m.Prahy.

svěřeneho jt da spráql padle §i9 ák*na č,l3i/20ů0 §b. ve znění p*l,dčjšieh předpisŮ a §tatatu hl.m.Frahy.

Majetek a jeho evide**e:

tjčtování rnajetku se řídi příst*šnými ustanoveními ztikrrna č.5*3ii99l §b.. o *čctiriclyí vplafi}éfi: zněni. padle vyhtá§L3

č.5*5l2s0? §b.. kterou se provádějí něktení trstancveni zak*na č,563l}99i §b.. a podle {3patření MF č.i.28.317ó tS4ž*0* ve

anč*i ptrzdějších zrněn a d*plňk&, kterym §ť §tanoví účí§vá §§ncva a pú§t§py účtováni prc Územni samospr*vné cetky.

t . Dl*ulT rrdobý nehtnqtný ma.iqtqk

a} s*ftware - účet 013
b} §§tatni dlouhadobý n*hrnotný majetek -- úč€t S t 9

Jsou jim složky tliouhodr:bdhrr Behfiotndht majetku, je!r*ž *eenčnije vyšši než 6* *S* Kč a doba pcrr-*itehrcsti je dclŠi neŽ l

rok
ci drabný dtouhodobý neh:n*tný majetek - ůč€t ů18

Jscujímsložkydlouhodabéhonehmotnéhornaj*tku"jeh*žoc*nĚnijcvrozsahu?ůSCI až6ů§ů{}Kč.

2. Dlouhodobý_hmotnÝ rnaietck

a} budovyastavby-účet021
bi sarn*statné věci a soubcry rnovitých včcí - účet ůž?
c) pěstitelské celky trvalý*h ptr*stů * účet ú25

d) pczerrrky - účet S3l
ei umělecká díla a sbtrky - ričet *3ž

Roanmí re jím dlouht,rdobý hnratný majttek,,ieh<lž acenění je vyšší než 40 i}ůú Kč a doba použit*lnosti delší než l rgk.

r) drobriý dlouhcd*bý hmotrrý majetek - úč*t 0žS

Jsou jim m*vité všci a soutrcry movi§,ch vče f, jejichž **enčrri_ie v rczsahu 3 S$íi až ,+0 flfr} Kč.

3. Dlgub*_dqbý tjna!rč,{ majetek

a} podilove cermé papíry a padily
b) půjčk.v" pos},ytnuté účetni jednotkou s dobou splatnosti delši než l rok
c} ostatní investični ceriné papiry- a vklady se splatncsti delši než l rok
d) umělecki dita. sbírlry. pŤ*draě§ zdrahý,ch kovů a p*zemky. které účetni jedntltka pořizuje ea Úče}em

dtouh*d*beho ul ožen í va lných p*něž,n ích pr*střed ků

4. Účr.*vaní d i+ulrodobÉhc aeh,fi oE,léhqa h mctnéh § mai *tk u

a) *í*aka*tr*hý n*hmtstŇ mrsjcteÉ

Účetni jednotka stanovila, že tilcubodobýrn nehnrotnym r:raj*tktm je nrajetek. jeh*ž pořiztvací c*na je vyšší než 6{) SOS Kč a
daba použitelncstije delši než 1 rok,
Pgř{zeni dlorrh*dgbéh* nehmotnéh* najethu je vyúčtotán<l přírno na při*lašný nraj*tkcqý účet, j*k je uvedeno y sd§t. l tě§hto

srnčmic.

bl ilrobn1, dioukadobý rteltmatný maietek u ďrobrul, *ehnzt:ltý maletelt

Ú**tni jednotka §ian$viia. že drcbným dlouhodabýnr nehmoiným majctkcm _ie tait* ,,, majet*k, jehaž pcřixl:vací cena je
v rozmezí ? {)0{} až 60 000 Kč a doba p*užiteinosti delši než l lok.. Jeh* pořílenf je učtováno přimo na ůčet B18.

Drobným n*hm*ínym majetkem je ir. ajetek, jehož pofirov*cí cena je nižši n*ž 7 8$0 Kč a daba p*užitelnosti de lší než l r*k a
j* irčtcván prosřednietvini účtu 420 - Služby a náklady nevýgbni povah;* a,ic evidovan v sp€r§tivnť *videnci.
Drob*ýn.t nehmotným majetkem není majeieii jehož pořízovací ceRa je niž.{í rrež 7 0SS Kč a tlaba p*užitelnosti katši rrež i
rok a je účtovrin prostřednicrvím ťrčtrr 42* bezjeh* dalši evidenee,



c) Dlauhodnbý hmotxý maierelt

Ú*etni jedno*a stanavila- žc jako dlcuhodobý hmotný majetek bude zařaeen rnajeteli jehož pořizcvací cena jc vyšší než
4S 000 Kč a doba použitelncsti delší než 1 rok..
Pořízeni dtouhodcbébs hmofného majetka j* úět*várro na úč*t t}43 - Fořlzeni dlauhodobéh* hmatného majetku a na z&kladě
Protokolu a rařaz*ru ie přsveden na pří*lušný majelkouý účet, a to jak je uvedeno v odsr_2 tčcht§ §měrnic.

di Drobný dlauhodobý hncírý mqietek

Ú*em; jednotka §taítovila" ž* drabný,rn dlouhodabým majetkenr je majeíek_ jehož pořiza*.,aci ce*a je v rozmezí 3$ú0 až
40 B00 KČ a dcbe PouŽitelnosti delŠi než l rok. Pgříz*ní dr*bnéh* dlouhodobeho majetku je ričtováno pfír:ro na účet 028
v připadech. kdy nejsou vedlejši pořie*vací náklady k takovdmu rnajetku,

€) Drobryv hncrruý majetek

Drobným hmotným majetkem je majetek. je}ož pr:řizovaci cena je vyšší než l0s0 Kč e nižší než }0§s Kč a doba
PouŽitelxosti delŠi neŽ l rok., Je Účt*ván pr*sťednictvim účtu 4i 0-lvrat§riál*i nriklady a je evid*ván v operativní evid**ci.
Drobrrým hmotnýrn maj*tkern rre*Í majetek. jehaž pařizovací e*na je nižší než s ocg t<Č a doba p*užitelnosri krat§i rrež l r*k
a je účtová.n prossednic&im účfu 4ls jako SpotřÉba nrateriálx bez další evidenee,

5. F]vidence hff*tného majetkq

Řádnou evidenci dlouhadcbéh* hrnotrréha a nehmgfnéha majetku vedc účetní jednotk* na inventámích karté*h. Hmotný
majetek ÚČeiní jednotkazařadí na zájEladě protokolu o zařazeni majetku do používánl a provede ápis do inventární knihy_
lnvenráml kni}ra obsahuje:

a) pořadové čislo
b} inventámí čislo
c} syntetick$.aanalytický,učet
di název majetku
ei dodavatele
$ vst§pní cenir připadnč zvý§e**u vstupni §e§$ § tgchnické z-hodnacení
g} způsob p*říze*í
h} datum pořízení
i) d*klad k data pořízeni
j) datum rařazení
k} doklad k daru zařazení
l} datum a způsob v_vřaz*:ní

m} dokla<t o v,vřazení
n} ztistatk*v*u cenu

Ů technické zh*dnorenÍ" §€ vstup§Í cenou vyšŠÍ nt-,ž 40 0ť}Ů Kč. kromě mod*mizace pďítaě* a počítačové sitě. kcie může být
vstupní cena i nižši. je zvýšerra y§fupilí c§ná.

Evidenee drobného hm*$iého a nehrnomého majetku je vedena na inventámích karfáeh_ ktsré obsahují:

a} pořadové čislo
bi inven*írnť čísltl
c} název maietku
d} počet
e) vsfupní cenu
* dať§§ poříze§í
g} ds}klad peřizeni
h} d*tum vyřazerri
i} doklad o vyřazcní

6, vvřazeni hrnotíého g nehmotného maistku

učetní j*dn*tka vyřar,ilje majstek na aikladč usnesení *rganů rnčstské čiisíi.
Způsoby vyřazeni:
a} Pradeje.rn '. je vysravena &ktura nebo smlguv a a na základě prot*kolu je praúčtováno vyfu:cní ma,ietku z

evidence
tl} dartrvanim je sepsrina darovací smlouva a naslednč na základě protakclu je pr*účtováno vyřazení majetk* z

*vid*nte



I
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c) likvidací -jde-li o majele| neoPrr'avitetný. nepoužitelnj,neba opravřelný s neúrněrně vysokými naklady je
fiŤň::To6::l5! iffiÍ§: 

tteiY,le PoaÉraJenr Óo-q**"nl maje*u , **c.n"r. Nedí}nou součástí likvidace
di zcizenirn 

:iřj.:* Piototclu oo'Poi*i' čŘ je lysraven protokol o vyřaeeni a majete& je niisledně vyřaz*n
e} ryŤazen z evidence

7. Oceňovaní dlouhodobého mqietku

řffi,,ť,#tiffiJff,ili'#*":X*ť:ňffi*-* 
č,5ó3;'lg9l §b.. o rjčetnietví v planrém znění. a to bud,pořizovacírni

Pořbwccí cenca se roalm' íenu, 
'ara-*" i* mqietek pořieen a náklady s jehrr pofiz_enirn souvisejicí.§S§Íffií'#í;T"i:x;::::xlTř,r. * ř,..ou'r; o,i;q,,;l p*ilun ,iJd;;il;;. o n§ín účťujc.

:] nehmorný a hmotn}, majetek dbyry darovánimb} hrnomý nrajste}< bezúptatne 
""ffinu .1*iadě smlouv-v o koupi najaté věcic) dlouhodobý nehmotn;í u t'morný *ui*t"t nou.e airá_u - 

" 
řo..ftictví dosud nczachycenýU pozemků. které pÍeSly a" 

"iárii.t"ir,i *.dr-rr:, poaU "áoiu 
..iiZ,,L gS]iU.. 

" 
p.lr*Íi' j.,'ini 

u dosud nebyly iravedeny do
ÚČetrictvÍ, ProtsŽe neniznáma jejt,h p-il;;i cena. se Ň;j;;;;';ely ocenčni iaáy stanooene vyhl.č.393/l99l §b.

Sffi Í ffi;Í; ;: ;:ffi i ::§-T,,l fi,T :11 ffi:?:#1i;n 
u*z n ák lad ů s j eho pcřizen ím sou vi sej ic ích.

Na inventémich kartrich maje*u je uváděna vsíupni cena podle Ánu č.5861199? §b., o darrieh z př{jmů. kten{ je rovna§,Tr""*'ceně 
Pad|e ákoia e,s'o:i'ďii" o účetnictvr'" Úrr*J-§n'vy a postupů itčtovant pro uzemní sarnosprávné

ťIčinnost sn:érnice : od t.],2*S3, aktrclizace ke dni 3. }.2$t3

P*dpis odpovědné os*bv:

....,..., r,.., _.,.,...
Mřoslav Malina" sŤařo§ta mčstské čásli


