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Pop is 
Smernice c. 4/2017 o evidenci majetku, ktera nahrazuje stavajici Smernici c. 5/2014 o evidenci 
majetku vcetne dodatku c. 1 , dodatku c. 2 a priloh c. 1-8. 

Geneze pfipadu 
Mesto Zd'ar nad Sazavou ma v soucasne debe platnou Smernici c. 5/2014 o evidenci majetku, 
vcetne dodatku c. 1, c. 2 a priloh c. 1 - 8. 
Ve Smernici c. 4/2017 o evidenci majetku (vcetne priloh c. 1-9), ktera je predkladana RM byla 
provedena uprava, a to: 

• po konzultaci se zastupcem auditorske finmy Finaudit provedena uprava ohledne evidence 
pracovnich a ochrannych pomucek- nebude zachyceno v majetkove evidenci 

• RM bude rozhodovat o vyrazeni hmotneho a nehmotneho majetku, jehoz porizovaci cena 
je vyssi nez 5.000 Kc (hornf hranice nenf stanovena); odpisu pohledavky od 1.001 Kc do 
19.999 Kc 

• ZM bude rozhodovat o vyrazeni nemoviteho majetku; odpisu pohledavky nad 20.000 Kc 
vcetne 

• organizacni zmeny, ktere probehly v nasi organizaci k 01.01.2017 jsou promftnuty v pi'iloze 
c. 1 a c. 2 vyse uvedene smernice 

Navrh i'eseni 

Schvalit Smernici c. 4/2017 o evidenci majetku. 

Doporuceni pfedkladatele 
Predkladatel doporucuje schvalit Smernici c. 4/2017 o evidenci majetku die predlozeneho navrhu. 

Navrh usneseni 

Rada mesta po projednani schvaluje Smernici c. 4/2017 o evidenci majetku die predlozeneho 
navrhu. 

Stanoviska 

Odborfinancni doporucil schvaleni Smernice c. 4/2017 o evidenci majetku die predlozeneho 
navrhu. 
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Smernice c. 4/2017 o evidenci majetku 

Obsah: 

1. Clenenl dlouhodobeho majetku 
2. Jiny dlouhodoby majetek 
3. Poi'lzenl dlouhodobeho majetku 
4. Poi'izovanl dlouhodobeho majetku a ocenenl 
5. Evidence majetku 
6. Technicke zhodnocenl 
7. Vyi'azovanl dlouhodobeho majetku 
8. Hlavnl inventarizacnl komise 

1. Cleneni dlouhodobeho majetku 

1.1 Dlouhodoby nehmotny majetek 

Majetek s dobou pouzitelnosti delsf nez 1 rok a zaroven s poi'izovacl cenou vyss1 nez 
60.000 Kc, krome 018 Drobny dlouhodoby nehmotny majetek, kde je poi'izovacl cena 
7.ooo Kc az 6o.ooo Kc. 

ucet Nazev majetku Dalsi podminky zai'azeni 
Nehmotne yYsledky Nabyty samostatne nebo vytvoi'eny vlastnl cinnostl za ucelem 

012 vyzkumu a yYvoje obchodovanl s nimi. 
Nabyty samostatne, lj. nenl soucastl nabyteho hardware a jeho 

013 Software ocenenl, a jeho technicke zhodnocenl. 
Pi'edmety prumysloveho vlastnictvl ( napi'. licence, prumyslovy 
vzor, patent, zlepsovacl navrh, vynalez, ochranna znamka) 
a yYsledky dusevnl tvoi'ive cinnosti a prava podle zvlastnlch 

014 Ocenitelna prava pi'edpisu a iejich technicke zhodnocenl. 
Drobny dlouhodoby Poi'izovacl cena 7 000 Kc az 60 000 Kc; doba pouzitelnosti 

018 nehmotny majetek delsl nez 1 rok. 
Ostatnl dlouhodoby 

019 nehmotny majetek Jiny ocenitelny nehmotny maietek. 

Die § 11 vyhlasky c. 410/2009 Sb. lesnl hospodai'ske plany, povodnove plany, plany povodl, 
energeticke audity a technicke audity povazuje ueetnl jednotka za provoznl naklad a na 
majetkoyYch uctech je neeviduje, pokud nerozhodne jinak nadi'lzeny organ nebo poskytovatel 
dotace (pi'lspevku) u konkretnlch jednotliyYch pi'lpadu (zamer poi'fzenf majetku 
dlouhodobeho ). 
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1.2 Dlouhodoby hmotny majetek 

ucet Nazev majetku Podminky zai'azeni 
Vzdy bez ohledu na pofizovaci cenu, dale technicke zhodnoceni 
staveb, pravo stavby 
Cleneni:01XX-bytove domy a bytove jednotky 

02XX-budovy pro sluzby obyvatelstvu 
03XX-jine nebyt. domy a nebyt. jednotky 
04XX-komunikace a verejne osvetleni 
05XX-jine inzenyrske site 

021 Stavby 06XX-ostatni stavby 
Doba pouzitelnosti delsi nez 1 rok, pofizovaci cena vyssi nez 
40.000 Kc a technicke zhodnoceni tohoto majetku a technicke 
zhodnoceni DDHM v cene nad 40.000 Kc v prubehu 
kalendafniho roku, pfedmety z drahych kovu, pokud nejsou 

Samostatne 
pfedmety kulturni hodnoty nebo kult.pamatky 
Cleneni: 022/30-stroje,pfistroje a zafizeni, inventaf 

hmotne movite 022/40-pracovni stroje 
veci a soubory 022/50->JYpocetni technika 
hmotnych 022/60-dopravn i prostfedky 

022 movitvch veci 022/70-nabytek, inventaf 
Pofizovaci cena od 3.000 Kc do 40.000 Kc; doba pouzitelnosti 
delsi nez 1 rok 
Dale vzdy bez ohledu na >JYsi poi'izovaci ceny: 
- pfedmety z drahych kovu, pokud nejsou dlouhod.maj. 

Drobny - veci z ukonceneho financniho leasingu koupene najemcem 
dlouhodoby - vecna bfemena ( obec opravnena) nesouvisejici se stavbou 

028 hmotny majetek s poi'izovaci cenou < 40.000 Kc 
Vecna bfemena (obec opravnena) nesouvisejici se stavbou 

Ostatni s pofizovaci cenou > 40.000 Kc. 
dlouhodoby TZ DHM nevykazovaneho v poloz. A.11.2 kulturni predmety-

029 hmotnv maietek A.ll.5 pestitelske celky trvalvch porostu 
Vzdy bez ohledu na >JYsi pofizovaci ceny. 
Cleneni: 01XX pozemky stavebni 

02XX lesni pozemky 
03XX orna puda,zahrady, trv.trav.porost, rybniky 
04XX zastavena plocha 

031 Pozemky 05XX ostatni pozemkv 
Vzdy bez ohledu na >JYsi oceneni, zejmena kulturni pamatky, 
sbirky muzejni povahy, pfedmety kulturni hodnoty, umelecka 

032 Kulturni pfedmety dila a obdobne veci, a to vcetne souboru tohoto majetku 

1.3 Dlouhodoby financni majetek 

:::;. Dlouhodoby financni majetek obsahuje zejmena cenne papiry a podily, ktere budou 
v drzeni ucetni jednotky dele nez jeden rok. 

:::;. Financni majetek bude pfecenovan k rozvahovemu dni ekvivalenci osobou 
odpovednou- vedouci financni uctarny. 

2. Jiny dlouhodoby majetek 

Jiny drobny dlouhod. hmotny majetek (ODHM-podrozvaho>JY ucet), tj. majetek v oceneni jedne 
polozky od 500 Kc do 2.999 Kc a dobou pouzitelnosti delsi nez 1 rok. 

Jiny drobny dlouhod. nehmotny majetek (podrozvaha), lj. majetek v oceneni jedne polozky od 
1.000 Kc do 6.999 Kc a dobou pouzitelnosti delsi nez 1 rok. 
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V majetkove evidenci nebudou evidovany pracovni a ochranne pomucky (napr. rukavice, 
helmy vc. prislusenstvi, pracovni stejnokroje, zasahove obleky, pracovni boty, hadice, 
pohotovostni brasny a pod.). Pracovni a ochranne pomucky jsou povazovany za material a tak 
o nich bude take uctovano. K tomuto materialu bude vedena pomocna evidence. 

Druhy majetku, u kte,Ych se doba pouzitelnosti povazuje za dobu kratsi nez jeden rok bez 
ohledu na \l)'si porizovaci ceny a majetek jako textilie, ruzne folie, plachty na kryti bazenu, 
piskovist', automobilu, \l)'robky z papfru a tenkych plastu slouzici jako obaly, nebude zarazen 
do majetkove evidence. 

3. Poi'izeni a oceneni dlouhodobeho majetku 

3.1 Poi'izeni dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku 

Osoba odpovedna za porizovany dlouhodoby majetek vede veskerou dokumentaci k tomuto 
majetku do doby zavedeni majetku do uzfvanL Prubezne predklada financnimu odboru 
odsouhlasene faktury a smlouvy vcetne zaloh. 
Analyticky budou cleneny jednotlive majetky, prip. jednotlive druhy majetku. Jsou-li zadany 
napr. variantni studie nebo projekty, do porizovaci ceny vstupuji naklady na vsechna variantni 
resenL 
Do doby uvedeni majetku do uzivanf se porizovany dlouhodoby majetek sleduje na uctech: 

=> 041 - nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 
=> 042 - nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 

Zalohy poskytnute na porizenf dlouhodobeho majetku se sleduji na uctech: 
=> 051- poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 
=> 052- poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek 

Po dokonceni akce osoba odpovedna za porizovany dlouhodoby majetek odsouhlasi 
\l)'slednou castku s financni uctarnou vcetne vyreseni dohadnych polozek a pripravi podklady 
pro zavedeni do majetkove evidence - viz zasady pro uvedeni majetku do uzivanL Tyto 
podklady predlozi osoba odpov6dna nebo spravce majetku majetkopravnimu odboru 
k zaevidovani. 

V pripade, ze dojde k \l)'znamnemu prechodnemu snizeni hodnoty majetku (vice nez 20% 
snizeni hodnoty majetku - §65 odst.2 Vyhlasky 410/2009 Sb.) bude o teto skutecnosti 
uctovano die cOs c. 706 - Opravne polozky a vyrazeni pohledavek pro nektere vybrane 
ueetni jednotky, ktere vedou ucetnictvi podle vyhlasky c. 410/2009 Sb., ve zneni pozdejsich 
predpisu. 

=> u dlouhodobeho nedokoneeneho majetku (ucet 041 ,042) \l)'si opravne polozky stanovi 
osoba odpovedna za porizovany dlouhodoby majetek 

=> u dlouhodobeho majetku evidovaneho na majetko\l)'ch uctech stanovi vysi opravne 
polozky spravce dlouhodobeho majetku. 

=> Opravna polozka k pozemkum zatizenych vecnymi bremeny se nevytvori v pripadech, 
kdy VB podstatnym zpusobem nesnizi hodnotu pozemku nebo v pripadech, kde 
evidencni hodnoty pozemku neodpovidaji hodnotam realnym. Vecna bremena 
nesnizuji hodnotu majetku o vice nez 80 %. 

3.2 Stavby 

Nedilnou soucasti domu, budov a staveb (stavebnich del) jsou zarizenf a predmety, ktere 
z hlediska stavebniho dila umozi\uji jeho funkci a ucel, ke kteremu jsou urceny. Takovato 
zafizeni a predmety musi bY! se stavebnim dilem pevne spojena a nelze je demontovat, aniz 
by doslo ke znehodnoceni funkce a ucelu stavebniho dila, a jsou zpravidla soucasti celkove 
dodavky stavebniho dila. 
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Pri urceni, zda se jedna o soucast stavby, se ucetni jednotka bude ramcove ridit pokynem 
022 k jednotnemu postupu pi'i uplatiiovani nekter)'ch ustanoveni zakona c. 586/1992 Sb., o 
danich z prijmu, ve zneni pozdejsich predpisu (§ 26). 

3.3 Zasady pro uvedeni majetku do uzivani 

Pro zarazeni majetku do uzivani bude vypracovan ,Protokol o zarazeni majetku", kter)' bude 
predlozen majetkopravnimu odboru spolecne s dalsimi doklady: 

=> zapis 0 prevzeti budovy, delimitacni protokol 

=> povoleni k uzivani (dokument die charakteru stavby- upraveno stavebnim zakonem 
c. 183/2006 Sb.), navrh na vklad vlastnickeho prava do KN 

=> kupni smlouva, darovaci smlouva, smenna smlouva 

=> obdobny dokument podle povahy nabyti 
Dlouhodobym hmotnym majetkem se stavaji poi'izovane veci uvedene do stavu zpusobileho 
k uzivani, kter)'m se rozumi dokonceni veci a splneni technickych funkci a povinnosti 
stanovenych zvlastnfmi pravnimi predpisy pro uzivani (zpusobilost k provozu). Toto 
ustanoveni se nepouzije v pripade nabytych veci, ktere pred nabytim byly uvedeny do stavu 
zpusobileho k uzivani a nevyzaduji montaz u nabyvatele. 
Zaroveii s ocenenim musi bYt znama YY"se transferu (pokud byl poskytnut) nebo jeho YY"se 
s co nejvetSi presnosti. 
Obdobne se postupuje v pripade technickeho zhodnoceni. 
Datem zarazeni majetku do uzivani je u staveb porizenych vlastni investorskou cinnosti 
datum povoleni k uzivani (dokument die charakteru stavby - upraveno stavebnim zakonem 
c. 183/2006 Sb.), u nemovitosti datum podani navrhu na vklad. 
Za nemovitost je take povazovano pravo stavby, u ktereho je smlouvou urcena doba platnosti 
v rozmezi 1 - 99 let. Doba platnosti = stanovena doba pouzivani pro odpis majetku. 
V pripade, ze ueetni jednotka zridi zadateli pravo stavby, pak pravo stavby zaznamena osoba 
odpovedna za evidenci majetku (pozemku) na kartu daneho pozemku a tento pozemek 
prevede na analyticky ucet odpovidajici charakteru pozemku. 
Pokud pravo stavby zridi ucetni jednotka bez zameru realizovat stavbu, pak bude pravo 
stavby zauctovano na ucet 021 a odepisovano die stanovene doby pouzivan i ( doba platnosti 
uvedena ve smlouve). Do majetkove evidence bude pravo stavby zavedeno datem podani 
navrhu na vklad do KN. Podkladem pro zarazeni majetku bude vyplneny zarazovaci protokol, 
kter)' spravce majetku predlozi osobe odpovedne za evidenci majetku k zaevidovani. V den, 
kdy pravo stavby konci (die smlouvy) se vlastnikem stavby stava stavebnik. K tomuto dni 
spravce majetku pi'edlozi vyrazovaci protokol, kter)' opati'i svym podpisem. Pate pracovnik 
odpovedny za evidenci majetku pravo stavby, z majetkove evidence, vyradi a zajisti 
promitnuti teto skutecnosti do ucetni evidence. 
Pokud pravo stavby zridi ueetni jednotka se zamerem realizovat stavbu, pak bude pravo 
stavby zauctovano na ucet 042 - nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek a do majetkove a 
ucetni evidence bude pravo stavby pfevedeno spolecne s dokoncenou stavbou. Podklad pro 
zarazeni do majetkove evidence je stejny, jako u prava stavby bez zameru stavbu realizovat. 
v pripade zamitnuti navrhu na vklad vlastnickeho prava do KN ve spravnim rizeni v ramci 
ucetniho obdobi (rok), pozada spravce majetku pisemne 0 stoma ucetnich dokladu tykajicich 
se uctovani o predmetnem nemovitem majetku. V pripade, ze mezi dnem podani navrhu na 
vklad vlastnickeho prava do KN a dnem doruceni oznameni o zamitnuti navrhu na vklad 
vlastnickeho prava do KN probehla rocni uzaverka, zpracuje spravce majetku navY' ucetni 
doklad vcetne pffloh pro zauctovani stoma ueetniho dokladu tykajiciho se pi'edmetneho 
majetku. 
Pokud se majetek nekolauduje, ani nezapisuje do katastru nemovitosti, je datem uskutecneni 
ucetniho pripadu den, kdy se majetek skutecne zacal pouzivat, uvedeny na zarazovacim 
protokolu. 
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Pri zarazovani dlouhodobeho hmotneho majetku - ucet 032 Kulturni predmety jsou 
k ucetnimu dokladu pi'ikladany tyto doklady: 

=> protokol o zarazeni majetku 

Pri zarazovani dlouhodobeho hmotneho majetku - ueet 022/xxxx jsou k ucetnimu dokladu 
pi'ikladany tyto doklady: 

=> protokol o zarazeni majetku a zapis o prevzeti stroje nebo zarizeni (pokud byl 
vyhotoven) 

Pri zarazovani dlouhodobeho hmotneho majetku a dlouhodobeho nehmotneho majetku -
ucet 031/xxxx jsou k ucetnimu dokladu pfikladany tyto doklady: 

=> kartograficke dokumenty, vypisy z evidence nemovitosti 

Soucasti porizovaci ceny dlouhodobeho majetku jsou i naklady souvisejici s pofizenim tak, jak 
jsou uvedeny v ust. § 55 odst. 1, vyhlasky c. 410/2009 Sb. v platnem zneni. 

3.4 Rozvrhovani spolecnych nakladu souvisejici s poi'izenim dlouhodobeho majetku 

Pokud se cena evidovana v nedokoncenem majetku tyka vice samostatnych dlouhodobych 
majetku, rozpocte se na zaklade zvolene rozvrhove zakladny. 
Za rozvrhovou zakladnu se zpravidla voli: 

=> znalecky posudek 

=> rozpocet stavby die jednotlivych stavebnich objektu 

=> podil hodnoty majetku na celkove castce fakturace nebo kupni smlouvy 

4. Porizovani dlouhodobeho majetku a jeho ocenlmi 

Zpusob poi'izovani Zpusob ocenimi Poznamka 

Koupi Poi'izovacicenou cena maietku + naklady souvisejici 
Koupi- investicni Porizovaci cenou cena majetku + naklady souvisejici, 
vystavbou + vlastni naklady aktivace vlastnich pfimych nakladu 

prime naklady, prip. cast nepfimych -
o zpusobu vycisleni nepffmych nakladu 
rozhodne osoba odpovedna za danou 

Vlastni cinnosti Vlastnimi naklady investicni akci 
Bezuplatnym prevodem, Reprodukcni cena, za kterou byl majetek pofizen 
darovanim porizovaci cena v dobe, kdy se 0 nem uctuie 
Pfevodem mezi vybranymi PC + vyse opravek + vyse oceneni die pfevodce - na kartu 
ucetnimi jednotkami, ktere vyse transferu (pokud majetku budou zapsany vsechny 
odpisuji majetek byl poskytnut) uvedene hodnoty 

Do ponzovaci ceny dlouhodobeho majetku vstupuji uroky z uveru a pujcek prijatych na 
porizeni dlouhodobeho majetku, a to pouze do doby uvedeni porizovaneho majetku do stavu 
zpusobileho k uzivan i. 

Pokud vzniknou vydaje souvisejici se zajistenim financovani a administraci pfijatych transferu 
die CSU c. 703, budou tyto vydaje zahrnuty do PC dlouhodobeho majetku. 
V souladu s ustanovenim § 25 odst. 1, pism. k) zakona c. 563/1991 Sb. v platnem zneni se 
1 Kc ocenuji kulturni pamatky, sbirky muzejni povahy, pfedmety kulturni hodnoty a cirkevni 
stavby, pokud neni znama jejich pofizovacf cena. 

Podrobneji: Zakon c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, vyhlaska c. 410/2009 Sb. v platnem zneni. 
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Porizovanf dlouhodobeho majetku je mozne jen v ramci schvaleneho rozpoctu, porizovani 
nemovitosti jen na zaklade usnesenf zastupitelstva. 
Postup uctovanf o dlouhodobem nehmotnem a hmotnem majetku (ponzenf, ocenenf, 
vyrazenf) upravuje cOs pro nektere vybrane ucetnf jednotky c. 710- Dlouhodoby nehmotny 
majetek a dlouhodoby hmotny majetek. 

5. Evidence majetku 

5.1 Registr majetku 

VeskerY majetek vymezeny touto smernicf je evidovan prostrednictvfm informacnfho systemu 
PROXIO- modul ENO. lnventarnf cfsla jsou generovana automaticky. 
Spravce majetku je povinen v pnpadech, kde je to mozne, oznacit majetek pridelenym 
inventarnfm cfslem, a to zpusobem pokud mozno trvalym. 
Osoba odpovedna za vedenf registru nenf opravnena provadet do registru zasahy 
nepodlozene prukaznfmi ueetnfmi zaznamy. 
Prevod majetku mezi stredisky bude do registru majetku zaznamenan po predlozen i 
prevodky, kterou svY"m podpisem potvrdf predavajicf a take prejfmajfcf odpovedna osoba. 
Osoba odpovedna za vedenf registru zajisti promftnuti teto skutecnosti v majetkove evidenci. 

5.2 Majetek svereny zamestnancum 
Pri ukoncenf pracovnfho pomeru je zamestnanec povinen odevzdat sverene pracovni 
predmety (mob. telefon, vypocetnf techniku, razftka apod.). 

6. Technicke zhodnoceni 

Pro jednoznacne vymezenf vydaju je rozhodujicf, zda majetek nezhodnocuji a tim nezvysuji 
jeho hodnotu (cenu) nebo naopak zda jeho hodnotu (cenu) zvysuji a tim majetek zhodnocujf. 
z tohoto duvodu musf byt v:Zdy jiz pred zahajenfm financovanf akcf pri pffprave, objednavani a 
uzavfranf smluv rozhodnuto osobou odpovednou, zda se bude jed nato: 

~ nove poffzenf 

~ technicke zhodnocenf (modernizacf, rekonstrukci, nastavbu, prfstavbu a stavebnf 
upravu) 

~ opravu 

~ udr:Zbu 

~ demolici 

~ vady a nedodelky 

Nove poi'izenf predstavuje vznik nebo nabytf noveho majetku ci veci. Porfzeni dlouhodobeho 
nehmotneho majetku pri poftzovacf cene nad 60 000 Kc a dobe pouzitelnosti nad 1 rok, resp. 
dlouhodobeho hmotneho majetku pri porizovacf cene nad 40 000 Kc a dobe pouzitelnosti nad 
1 rok se hradf z investicnfch vY"daju. 

Technicke zhodnoceni - technickym zhodnocenim se rozumf dokoncene zasahy do 
dlouhodobeho nehmotneho majetku nebo dlouhodobeho hmotneho majetku, ktere majf za 
nasledek zmenu jeho ucelu nebo technickych parametrU, nebo rozsfrenf jeho vybavenosti 
nebo pouzitelnosti, vcetne nastaveb, pristaveb a stavebnfch uprav, pokud vynalozene naklady 
dosahnou ocenenf stanoveneho pro vykazovanf jednotliveho dlouhodobeho majetku podle 
§11 odst.2 vyhlasky c. 410/2009 Sb. (dlouhodoby nehmotny majetek) a §14 odst.9 vyhlasky 
410/2009 Sb. (dlouhodoby hmotny majetek). V posouzenf skutecnosti, zda jde o technicke 
zhodnocenf nebo o opravu a udrzbu, je v:Zdy nutno se opfrat o stanovisko techniku a podle 
toho postupovat v navaznosti na definici technickeho zhodnocenf. TZ je hrazeno 
z investicnich vY"daju. 
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Oprava znamena odstraneni castecneho fyzickeho opotfebeni nebo poskozeni veci za 
ueelem uvedeni do pfedehoziho nebo provozusehopneho stavu. Opravou se majetek 
regeneruje beze zmeny pofizovaei eeny, jejfm provadenim nemuze vzniknout nova vee. 
Uvedenim do provozusehopneho stavu se rozumi provedeni opravy i s pouzitim jinyeh nez 
puvodnieh materialu, dilu, soucasti anebo teehnologii, pokud tim nedojde k techniekemu 
zhodnoceni. Hradi se z provoznieh - neinvesticnieh - prostfedku. Pokud jde u upravovane 
konstrukce pouze o vymenu jednotlivyeh dilu pfi nezvysene eelkove hodnote konstrukee, jde o 
opravu hrazenou z neinvesticnieh prosti'edku, nebof eena opravy nezvysuje poi'izovaci eenu 
majetku. 

Udriba znamena pravidelnou peci, soustavnou cinnost za ucelem zpomaleni fyzickeho 
opotfebeni a pfedehazeni porueham a odstranovani drobnejsieh zavad. Udrzbou se majetek 
regeneruje beze zmeny poi'izovaci ceny, jejfm provadenim nemuze vzniknout nova vee. Hradi 
se z neinvesticnich prosti'edku. Opravy a udrZ:ba neznamenaji teehnicke zhodnoeeni majetku. 

Demolice je odstraneni (likvidaee) stavby. Je-li soucasti nove investicni vystavby, hradi se 
z investicnieh prosti'edku, v ostatnich pi'ipadeeh z neinvesticnieh prostfedku. 

Vady a nedodelky zjistene pfi pi'evzeti stavby nebo pi'i kolaudaci se neposuzuji samostatne, 
ale jake soucast objednanyeh praci, ktere hradi investor z investicnich nebo neinvesticnich 
prosti'edku podle specifikaee techto praci. 

7. Vyfazovani dlouhodobeho majetku 

Dlouhodoby majetek se vyi'azuje zejmena prodejem, likvidaci, bezuplatnym pi'evodem 
(darovanim), pfevodem na zaklade pravnich pi'edpisu, vkladem do obchodni spolecnosti nebo 
druzstva a v dusledku skody nebo manka. 
Navrhy na vyi'azeni nepotfebneho majetku pi'edkladajf vedoucf odboru za spravovany majetek 
hlavni inventarizacni komisi (dale jen HIK). HIK projedna navrhy na vyfazeni majetku 
z evidence a v pi'fpade souhlasneho stanoviska urci zpusob likvidace majetku. Pete HIK 
pi'edlozi tento navrh RM a ZM. Na zaklade vydanych usneseni se pi'istoupi k likvidaci 
majetku. 
Za provedeni likvidace vyi'azeneho majetku odpovidaji spravci majetku. 
Pro vyfazeni majetku z evidence potvrdi spravce majetku svym podpisem vyfazovaci protokol. 
Majetkopravni odbor zajisti promitnuti vyfazeneho majetku v majetkove a ucetni evidenci. 
VY\e.Zek z likvidace vyfazeneho majetku je v.Zdy pfijmem mesta. 
V pfipade provadeni technickeho zhodnoceni je treba vycislit pripadne odborne odhadnout 
hodnotu castecne likvidace puvodniho majetku ke snizeni vstupni eeny. V pfipade, ze pro 
odhad nejsou podklady,nebude vyi'azeni provedeno. 
Poi'izeni dlouhodobeho majetku, ktere je trvale zastaveno a vlastnikem v nem nebude 
pokracovano, jakoz i dodavky praci, ktere v prubehu praci pofizeni dlouhodobeho majetku se 
staly neupoti'ebitelne v dusledku nasledne vydanych pravnieh pfedpisu, se odepisi do 
nakladu. 

7 .1. Majetek urceny k prodeji 

0 zpusobu urceni realne eeny majetku urceneho k prodeji (znaleeky posudek, kvalifikovany 
odhad) rozhodne spravce majetku, a to bez zbytecneho odkladu po rozhodnuti o prodeji, 
nejpozdeji vsak do dne uzavi'eni kupni smlouvy. 
Postup: 
Spr~vee.majetku pi'edlozi majetko~rav~imu odboru vyplneny PROTOKOL-STANOVENI 
REALNE CENY - MAJETEK URCENY K PRODEJI. Osoba odpovedna za evidenci majetku 
zaznamena realnou eenu do majetkove evidence a zajisti jeji promitnuti do evidence ucetnr. 
V pi'ipade, ze bude kupni smlouva uzavfena v nasledujfcim roce, pak realna cena musi bY! 
stanovena a zaznamenana v majetkove a ucetni evidenci nejpozdeji do 31.12. roku, ve 
kterem bylo rozhodnuto o prodeji. 
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V pi'ipade, ze k prodeji nedojde ( od prodeje bude ustoupeno ), pak spn3vce majetku, do 
jednoho mesice od rozhodnutf od prodeje ustoupit, pi'edlozf majetkopravnfmu odboru 
vyplneny PROTOKOL- ZRUSENi REALN!~ CENY- MAJETEK ODURCEN K PRODEJI, 
ktery- je nedflnou soucastf teto smernice. V protokolu bude spravcem majetku 
stanoven zpusob a doba odpisu. Osoba odpovedna za evidenci majetku v protokolu 
doplnf vysi PC, opravky, pi'fp. opravne polozky (pokud budou spravcem majetku 
stanoveny) a vy-si ZC a zaznamena zrusenf realne ceny do majetkove evidence a zajistf 
jeji promftnutf do evidence ucetni. 
Postup uctovani je upraven cOs c. 709 vlastni zdroje. 
Realna cena majetku bude v majetkove a ucetnf evidenci promitnuta, pokud rozdfl mezi 
stanovenou realnou cenou a cenou ucetni pi'esahne hranici technickeho zhodnoceni. 
Realna cena u pozemku urcenych k prodeji bude promftnuta, pokud rozdfl mezi stanovenou 
realnou cenou a cenou ucetni pi'esahne 40.000 Kc. 

8. Hlavni inventarizacni komise 

8.1 Jmenovani hlavni inventarizacni komise 

=> Tajemnik mestskeho ui'adu jmenuje HIK, jejiho pi'edsedu a cleny. 

=> HIK navrhuje organum mesta dalsf mozne zpusoby vyuzitf majetku mesta, popi'. jeho 
likvidaci. 

8.2 Slozeni komise a obdobi cinnosti 

=> HIK tvoi'i zamestnanci mestskeho ui'adu, ktere jmenuje tajemnik. Komise rna nejmene 
pet clenu. 

=> HIK je jmenovana 1xrocne k provedeni i'adne inventarizace majetku a zavazku mesta. 
Jeji funkcni obdobi konci s vydanim noveho Planu inventur k provedenf i'adne 
inventarizace majetku a zavazku mesta. 

8.3 Likvidovany majetek 

8.3. 1 Spravci majetku navrhnou HIK k vyi'azeni majetek: 

=> Neupoti'ebitelny - majetek, ktery- pro pine opoti'ebeni nebo poskozeni, popi'. 
zastaralost nebo nehospodarnost neni schopen dalsiho provozu a takovY' majetek, 
ktery- jiz dale nemuze slouzit svemu ucelu. 

=> Pi'ebytecny - majetek, ktery- spravce kapitoly jiz nepoti'ebuje pro plneni svych ukolu. 
Pi'ebytecny majetek musi prokazatelne spravci majetku pi'ed navrhem HIK nabidnout 
vsem ostatnfm odborum. V pi'ipade jejich zajmu o pi'evzetf zajistit samostatne ucetnf 
pi'evod. Pokud nikdo ze spravcu mestskeho majetku nebude mit vyuziti pro takovy 
majetek, nastupuje navrh HIK (ad 8.3.4). 

=> Nevymozitelne pohledavky - pohledavky, u ktery-ch byly provedeny nezbytne kroky 
pro jejich vymozeni. 

8.3.2 Navrhy podavaji spravci majetku k rukam pi'edsedy komise prubezne. Pi'edseda komise 
nasledne urcf term in jednani komise (nejmene 2x rocne ). 
Navrh podany spravcem majetku musf obsahovat: 

=> inventarn i cislo 

=> nazev majetku 

=> misto jeho umistenf 

=> poi'izovaci hodnotu 

=> rok poi'fzen i 

=> zduvodnenf navrhu vcetne potvrzeni o neopravitelnosti (resp. reviznf zpravy) 
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::::> navrh na zpusob vlastni fyzicke likvidace nebo dalsiho naloi:eni s majetkem (u 
pi'ebytecneho yY-sledek nabidky ostatnim odborum a organizacim mesta) 

::::> pod pis spravce majetku 

8.3.3 Komise se zab9Ya dalsim vyui:itim a pi'ipadne likvidaci: 

::::> dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku 

::::> drobneho hmotneho investicniho majetku 

::::> nevymoi:itelnych pohledavek vzniklych cinnosti mesta a spravni cinnosti ui'adu. 

8.3.4 0 likvidaci majetku mesta: 

::::> hmotneho a nehmotneho majetku v hodnote do 4.999 KC/ks poi'izovaci ceny a odpisu 
pohledavek do 1.000 Kc rozhoduje HIK. 

::::> hmotneho a nehmotneho majetku v hodnote od 5.000 Kc/ks poi'izovaci ceny a odpisu 
pohledavky od 1.001 Kc do 19.999 Kc rozhoduje rada mesta. 

::::> nemoviteho majetku, prominuti a odepsani pohledavky od 20.000 Kc rozhoduje 
zastupitelstvo mesta. 

8.4 Jednani HIK 

1. HIK pi'edklada RM navrhy die poti'eby. 
2. Zjednani komise vi:dy pi'edem urceny clen komise poi'izuje zapis. Vsichni clenove HIK 

podepisi vyhotoveny zapis, ktef9 je nasledne uloi:en na odboru majetkopravnim. 

8.5 Fyzicka likvidace majetku 

1. Fyzicka likvidace se provadi pi'ednostne prosti'ednictvim sbernych surovin, ziskanim 
palivoveho di'ivi nebo jinych dale vyui:itelnych komponentU. V posledni i'ade znicenim 
nebo vyvezenim na skladku apod. Zpusob likvidace by mel bYt volen takoyY-, aby 
nevyvolal dalsi naklady, ale spise pi'inesl nejaky vynos. Zpusob likvidace navrhuje 
spravce majetku a schvaluje organ die bodu 8.3.4. 

2. Pokud bude majetek prodavan ti'etim osoMm, pi'ednost rna vi:dy nejvyssi nabidka. 
Formu prodeje navrhne spravce majetku a schvali organ die bodu 8.3.4. 

3. Za fyzickou likvidaci a prodej majetku odpovida po schvaleni prislusnym organem 
mesta spravce majetku. 

4. HIK nei'esi zalei:itosti tykajici se spoti'ebniho materialu. Zde za hospodarnost jeho 
vyui:iti, evidenci a likvidaci odpovfdaji spravci jednotlivych kapitol. 

9. zaverecna ustanoveni 

Smernice nab9Ya ucinnosti dnem 25.04.2017. 
Tato smernice rusi Smernici c. 5/2014 ze dne 07.07.2014 vcetne dodatku c.1 a dodatku c.2. 

Smernice byla schvalena Radou mesta na zasedani dne 24.04.2017 usn. c. 1044/2017/0P. 

lng. Jan H a vI i k, MPA v.r. 
tajemnik mestskeho ui'adu 
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Pi'flohy: 

1. Stanovenf odpovednych osob za nedokonceny dlouhodoby majetek (ueet 041 a ueet 
042) 

2. Seznam spravcu majetku ( dokonceny majetek zai'azeny na majetkove ucty) 
3. protokol o zai'azeni majetku 
4. protokol o vyi'azenf majetku 
5. protokol o pi'evodu majetku 
6. protokol o douctovanf 
7. protokol o oductovanf 
8. protokol- stanovenf realne ceny 
9. protokol - zrusenf realne ceny 
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Pi'iloha c. 1 - Stanoveni odpovednych osob za nedokonceny dlouhodoby majetek 

Odpovednou osobou je vedoucf pfislusneho odboru, oddeleni nebo organizacni slozky, kterY' 
zajisfuje realizaci investice. 

Pi'iloha c. 2 - Seznam spravcu majetku 

vedouci oddeleni informatiky 

vedoucf mestske policie 

vedouci regionalniho muzea 

vedouci odboru SKS 

vedouci TSBM 

vedouci odboru komunalniho 

spravce lesu 

stf. 1 00 nehmotny majetek 
stf. 0201 budova MeU - ucet 013; 019; 022/50 

stf. 11 0 mestska policie 

stf. 170 regionaln i muzeum 
str. 171 Mouckuv dum 

sti'. 1401 skolstvi 
stf. 1402 areal Pilak- SPORTIS 
stf. 0401 SPORTIS (puv.T J Zd'ar) 
stf. 2104 radnice 
stf. 2109 kino Vysocina 

stf. 0513 DKS 
stf. 0515 autocviciste 
stf. 2101 bytoY:f fond Pamex 
sti'. 2102 bytov:f fond lnvestservis 
sti'. 2105 KD Vysocany 
stf. 2106 stavebni skupina 
sti'. 2107 budovy 
stf. 2108 radnicni restaurace 

sti'. 0501 parkoviste nam. Republiky 
stf. 0502 parkoviste Veselska 
stf. 0503 parkoviste Tyrsova ul. 
sti'. 0504 trznice 
stf. 0505 vei'ejne we radnice 
sti'. 0506 vefejne we trznice 
sti'. 0507 mistni cast Veselicko 
sti'. 0508 mistni cast StrZanov 
stf. 0509 svoz PDO, kompostarna 
stf. 0510 mistni komunikace 
sti'. 0512 vodni hospodai'stvi 
sti'. 0514 vybaveni hfbitov Zelena hora 
sti'. 0516 naucna stezka Zelena Hora 
sti'. 0517odvodneni hfbitova Jamska ul. 
stf. 0518 ostatni 
sti'. 0519 mistni hospodarstvi 
sti'. 0520 terenni a sadove upravy 
sti'. 0521 vezni hodiny kostel sv. Prokopa 
stf. 0522 rekonstrukce Namesti Republiky 
sti'. 0523 mistni cast Melkovice 
sti'. 2103 obi'adni sin Zelena hora 

stf. 0202 lesni hospodarstvi 
sti'. 0203 lesy 
sti'. 0204 rybniky 



vedouci odboru RUP 

pracovnik 
krizoveho fizeni 

povereny pracovnik z 
rady zamestnancu 

vedouci odboru socialniho 

vedouci odboru majetkopravniho 

spravce budovy 

str. 0511 detske dopravni hriste 
str. 090 RUP - uzemni plimovani 
str. 0901 majetek vtozeny do SVAK 
stf. 0902 kulturni pamatky 

str. 0205 hasici Zd'ar 2 
str. 0206 hasici Veselicko 

stf. 200 chaty Pilska nadrz 

stf. 0601 SPOD 

str. 0402 zapujceno 
sti'. 0403 evidence pozemku 

sti'. 0201 budova MeU - spolecne prostory 
sti'. 240 skolici centrum eGON 

U dlouhodobeho majetku, ktery- je evidovan na sti'. 0201 budova MeU (vyjma majetku
vypocetni techniky, software evidovaneho na uctu 013; 019; 022/50) je spravcem majetku 
vedouci daneho odboru, prip. oddeleni, na kterem je tento majetek evidovan a vyuzivan. 

V pfipade organizacnich zmen budou odpovednymi osobami nastupci vy-se uvedenych 
spravcu majetku, a to die platneho organizacniho i'adu. 



Příloha č. 3

Rok výroby 

Dotace:

Pořizovací cena

Cena bez DPH

DPH

Uplatněný nárok:

* nehodící se škrtněte

Město Žďár nad Sázavou                                                                                                           
DIČ: CZ00295841                    

Datum podání návrhu na vklad

Datum zápisu

Výrobní číslo:  

Rozměr:  

Způsob odpisování: 

BUDOVY

Doba odpisu:    

Název:  

PROTOKOL O ZAŘAZENÍ MAJETKU

Dodavatel: Inventariza ční identifikátor: 

Druh majetku (účet): 

Způsob pořízení:  fa č. 

Datum dokladu:  

Výše uvedený majetek je způsobilý k užívání.                                                 
Podpis: 

*bez nároku/ s nárokem
na odpočet DPH

Podpis příkazce operace

Odpovědná osoba za majetek:

Umístění majetku: stř. 

Majetek:                     NOVÝ                                                           
Datum zařazení do užívání:

CZ-CC/CZ-CPA: 

Zbytková hodnota v %: 



Příloha č. 4

Reálná cena

Pořizovací cena

Cena bez DPH

DPH

Usnesení  R,Z č.
Výsledek nabídkového 
řízení

Kupní cena

Cena získaného materiálu

Náhrada škod

Datum likvidace (od,do), 

Osoba odpovědná za 
likvidaci

Demoliční výměr č.

Návrh HIK ze dne

PROTOKOL O VYŘAZENÍ MAJETKU

Inventariza ční identifikátor: 
   

CZ-CPA/ CZ-CC: 

BUDOVY

Datum zápisu

Datum: Podpis příkazce operace:

Původní umístění majetku:       
stř.  

Datum podání návrhu na vklad

Město Žďár nad Sázavou                                                                                                                      
DIČ: CZ00295841                    

Způsob vyřazení:

Důvod vyřazení: 

Datum vyřazení: 

Odpovědná osoba za majetek:

Název: Druh majetku (účet):  



Priloha c. 5 

Mesto 
Zd'ar nad Sazavou 

IC:00295841 

Pfedavajicl odbor : 
kancelaf cfslo : 

lnventarizacnf 
identifikator 

CELKEM 

Oduvodneni Qfefazeni: 

PROTOKOL 0 PRERAzENi MAJETKU 

Nazev 

Pfijfmaj[cl odbor : 
kancelar cfslo : 

Mnozstvi 
Poi'izovacl 

cena 

Datum a podpis odpovedneho pracovnika: 

Datum a podpis odpovedneho pracovnfka pfij[maclho odboru: 

Castka 

o,oo Kc 

o,oo Kc 

o,oo Kc 

o,oo Kc 



Priloha c. 6 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
DIG: CZ00295841 

PROTOKOL • zarazeni douctovani 

Nazev: Druh majetku (ucet): 

Typ, model, vYr"obce, dodavatel: lnventarizacni identifikator: 

Zpusob porizeni: Datum zarazeni douctovani: 

CZ-CC/CZ-CPA: XXX 

Doba odpisu: 

Dotace: XXX 

Prirustek ceny Zpusob odpisu: rovnomerny 

(hodnota douctovani) 

Cena bez DPH 
Umisteni majetku: 

DPH 

*bez naroku I s narokem Odpovedna osoba za majetek: 

Uplatneny narok: na odpoeet DPH 
Technicky popis: 

BUDOVY 
Datum podani navrhu na vklad 

Vyse uvedeny majetek je zpusobily k uzivani. Datum zapisu 
pod pis: 

Podpis prikazce operace 

Datum dokladu: 

* nehodici se skrtnete 



Pi'iloha c. 7 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
DIC: CZ00295841 

Nazev: 

Duvod oductovani: 

Schvaleno: 

Snizeni ceny (hodnota 
oductovani) 
Technicky popis: 

Podpis pfikazce operace 

Datum dokladu: 

PROTOKOL - oductovani 

Druh majetku (ucet): 

lnventarizacni identifikator: 

Datum oductovani : 

Umisti'mi majetku: 

str. 

Odpovedna osoba za majetek: 



Pi'iloha c. 8 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
DIC: CZ00295841 

PROTOKOL • STANOVENi REALNE CENY · MAJETEK URCENY K PRODEJI 

Nazev: Druh majetku (ucet): 

Schvaleno: lnventarizacni identifikator: 

Zpusob ureeni realne ceny: Datum zafazeni do uzfvani: 

Platnost realne ceny od: Umisteni majetku: 

Odpovedna osoba: 

Realna cena 
Poznamka: 

Podpis odpovedne osoby: 

Datum dokladu: 

cena: 

majetku: 



Pi'iloha c. 9 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC: CZ00295841 

PROTOKOL • ZRUSENi REALNE CENY • MAJETEK ODURCEN K PRODEJI 

Nazev: Druh majetku (ucet): 

Schvaleno: lnventarizacni identifikator: 

Duvod odurceni: Datum zarazeni do uzivani: 

Umisteni majetku: 
Platnost realne ceny ....................................... Kc 

do: ....................................... 
Stanovena doba Odpovedna osoba: 
pouzitelnosti v 
mesicich: 

Zpusob odpisu: 
Poznamka: 

Podpis odpovedne osoby: 

Datum dokladu: 

lnventarizacni 

Porizovaci cena: 

cena: 

pracovnika odpovedneho za evidenci majetku: 


