Organizační směrnice
která upravuje evidenci majetku v Městské části Praha – Kunratice
s platností od 1.1.2012.
Tato směrnice upravuje postupy vyplývající z povinností stanovených zákonem c. 563/1991
Sb., o účetnictví, a s Prováděcí vyhláškou č.. 410/2009 Sb v platném znění a v souladu
s dalšími novelizacemi. Upravuje a stanoví zásady hospodaření s hmotným i nehmotným
majetkem Městské části Praha – Kunratice

1. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
hranici

pod stanovenou

Účtování a evidence drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) v rozmezí od
3.000,- Kč do 7.000,- Kč ,- a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) v
rozmezí od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je realizováno na podrozvahových účtech. Zcela v
pravomoci městské části je, že na základě vlastního rozhodnutí může registrovat majetek
s nižší hodnotou.
Ochranné pomůcky v pořizovací hodnotě od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč se účtují na vrub
nákladových účtů a jsou vedeny v operativní (mimoúčetní ) evidenci příslušných referentů.

2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek nad
stanovenou hranici
Městská část účtuje o majetku (DDNM) v rozmezí přesahující 7.000,- Kč a horní hranicí
nepřesahující 60. 000,- Kč do nákladů, evidence je vedena příslušných rozvahových účtech.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) v rozmezí přesahující 3.000,- Kč a
nepřesahující hodnotu 40.000,- Kč je účtován na předepsaných rozvahových účtech.
Oblast odpisování je pak upravena v samostatném právním předpisu městské části.

3. Dlouhodobý investiční majetek
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
DNM se rozumí nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, jehož
ocenění je vyšší než 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Evidence je součásti
majetkových rozvahových účtů.
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
DHM bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti jsou: pozemky, budovy, stavby,
vodní díla, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, umělecká díla, sbírky, movité
kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a technická rekultivace. Dále pak samostatné
movité věci popřípadě soubory movitých věcí, které mají dobu použitelnosti delší než 1 rok,

a jejich vstupní (pořizovací) cena je vyšší než 40.000,- Kč. V účetnictví je majetek evidován
na rozvahových účtech.
3.3 Evidence majetku
Evidencí majetku rozumíme všechny záznamy týkající se převzetí, předání a vyřazení
majetku. Tato evidence je vedena na softwarových médiích, kterými je městská část v rámci
seskupení městských částí v Praze vybavena..
3.4 Odepisování DHM a DNM
V rámci hlavní činnosti uplatňuje městská část účetní odpisy, účtování o nich je nedílnou
součástí samostatného právního předpisu
3.5 Technické zhodnocení
a ) U DHM se jedná o výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,
rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku
40.000,- Kč za účetní období.
b) U DNM se jedná o výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti NM,
pokud po ukončení u jednotlivého majetku převýší částku 60.000,- Kč za účetní období.
Náklady nepřevyšující tuto částku u DHM se vyúčtují jako nákladová položka.
O hodnotu technického zhodnocení se zvýší pořizovací cena příslušného majetku a to v
účetním období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání. O technickém zhodnocení
se neúčtuje v případě pozemku.
3.6 Ocenění DHM, DNM a technického zhodnocení
a) Pořizovací cenou – pokud byl majetek pořízen úplatně (cena, za kterou byl majetek a
technické zhodnocení pořízeny vč.. vedlejších nákladu souvisejících s jeho pořízením).
b) Reprodukční pořizovací cenou - v ostatních případech (oceňuje se majetek nabytý
darováním, bezúplatně nabytý majetek, majetek nově zjištěný při inventarizaci – a to cenou
obvyklou, v období, kdy se o majetku účtuje).
3.7 Vyřazení, převody a další
pohyby na majetkových účtech budou realizovány na základě dokladů vystavených
pracovníky, odpovědnými za příslušný majetek

4. Závěrečná ustanovení
Tato organizační směrnice může být měněna a doplňována v závislosti na změně a doplňování
právních předpisů, na jejichž základě byla vydána.
Tato organizační směrnice nahrazuje:

 Odpisový plán ze dne 2.1.2003 a jeho dodatky č. 1 ze dne 2.1.2004 a č. 2 ze dne
2.1.2006
 Organizační Směrnici o evidenci Dlouhodobého majetku z 1.1.2003 a její dodatek č. 1
ze dne 2.1.2004.
Tato organizační směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
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