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Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje postupy evidence majetku, která je vedena v souladu s vyhláškou č.
410/2009 Sb. a vyhláškou č. 473/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s dalšími novelizacemi. Upravuje a stanoví zásady
hospodaření s hmotným i nehmotným majetkem Městské části Praha – Nedvězí.

Čl. II
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
pod stanovenou hranici
1. 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.
2. Městská část může, na základě vlastního rozhodnutí, registrovat majetek s nižší hodnotou.
3. 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 na kartě zaměstnance.

Čl. III
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek
nad stanovenou hranici
1. Městská část účtuje o majetku (DDNM) v rozmezí přesahující 7.000,- Kč a cenová horní
hranice je rovna nebo nižší než 60.000,- Kč do nákladů, evidence je vedena v příslušných
rozvahových účtech.
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) v rozmezí přesahující 3.000,- Kč a cenová
horní hranice je rovna nebo nižší než 40.000,- Kč je účtován na předepsaných rozvahových
účtech.

Čl. IV
Dlouhodobý investiční majetek
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 současně
doba použitelnosti je delší než 1 rok. Evidence je součásti majetkových rozvahových účtů.
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
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movitých věcí, které mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a současně jejich vstupní
(pořizovací) cena je vyšší než 40.000,- Kč. V účetnictví je majetek evidován na
rozvahových účtech.
3. Evidence majetku - evidencí majetku rozumíme všechny záznamy týkající se převzetí,
předání a vyřazení majetku. Tato evidence je převážně zpracována výpočetní technikou. V
případě poškození nebo ztráty majetku se údaje postoupí k následnému vyřazení škodní
nebo likvidační komisi.

Čl. V
Vyřazování z evidence
1. Návrhy na vyřazení majetku jsou předkládány v rámci inventarizace. Inventarizační komise
vypracuje vyřazovací návrh a předloží ke schválení likvidační komisi, která vydá
stanovisko o způsobu vyřazení popř. likvidaci majetku.
2. Likvidační komise je jmenovaná starostou MČ.
3. Likvidace majetku probíhá za účasti likvidační komise, která následně vyhotoví likvidační
protokol.
4. Doklady o vyřazení majetku jsou předány finanční účtárně k zaúčtování (k vyřazení z
účetnictví).

Čl. VI
Odpisy
1. Odpisy jsou prováděny v programu GINIS

Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Praze – Nedvězí dne 5.5.2020

……………………………
Karolina Trnková
starostka MČ
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