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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá evidencí a inventarizací dlouhodobého majetku 

v Ostravských vodárnách a kanalizacích. Na základě údajů, které mi byly společností 

OVAK a.s. poskytnuty, jsem se snažil popsat, jak se dlouhodobý majetek v této společnosti 

eviduje a navrhnout případné změny. 

 V první kapitole je popsaná činnost a všeobecné informace o společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Kapitola druhá teoreticky vymezuje dlouhodobý majetek a také 

jeho oceňování, pořizování, odpisy a technické zhodnocení. Poslední kapitola se věnuje 

analýze současného stavu evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti. 

Klíčová slova: dlouhodobý majetek, evidence, společnost, kanalizace, kapitola 

 

Summary 

 The bachelor thesis deals with records and inventory of fixed assets in Ostrava 

Waterworks and Sewerage. Based on the data, which were by me as OVAK a.s. provided, I 

tried to describe how fixed assets in the company's records and suggest possible changes. 

The first chapter describes the activities and general information about the company 

Ostravske water and sewage a.s. The second chapter theoretically defines long-term assets 

and its valuation, acquisition, depreciation and technical evaluation. The last chapter is 

devoted to the analysis of the current state records of fixed assets in good company. 

Keywords: fixed asset, records, company, sewerage, chapter 
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1. Úvod 

Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem. Vyrábět výrobky, 

prodávat zboží nebo poskytovat služby. K zajištění tohoto záměru musí být vybaven 

určitým majetkem. Majetek rozdělujeme podle formy a funkce v hospodářské činnosti na 

dlouhodobý a oběžný majetek. Dlouhodobý majetek se z účetního hlediska dělí na 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční 

majetek. 

Dlouhodobým majetkem podniku jsou složky majetku, které slouží v podniku delší 

dobu, během používání se nespotřebovávají najednou, ale pouze se opotřebovávají. 

Opotřebení dlouhodobého majetku vyjadřujeme v účetnictví odpisy. Do dlouhodobého 

hmotného majetku zahrnujeme nemovitosti, movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší 

než jeden rok. Nejprve je důležité vymezit co to dlouhodobý majetek vlastně je a také jak 

se rozděluje. Značná pozornost bude také věnována ocenění a evidenci veškerého 

dlouhodobého majetku. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

V první kapitole je popsaná činnost a všeobecné informace o společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

Kapitola druhá teoreticky vymezuje dlouhodobý majetek a také jeho oceňování, 

pořizování, odpisy a technické zhodnocení. 

Poslední kapitola se věnuje analýze současného stavu evidence dlouhodobého majetku 

ve vybrané společnosti. 

Tato bakalářská práce byla vypracována ve spolupráci se společností Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost, u které jsem se rozhodl vypracovat svou bakalářskou práci, se nazývá 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

30. dubna 1992. Ostravské vodárny a kanalizace mají pouze jednoho zakladatele a tím je 

Fond národního majetku České republiky. 

Jedním z úkolů této společnosti je zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a také 

zabezpečit odkanalizování a následné čištění odpadních vod. Dalším úkolem společnosti je 

pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajistit jejich rozvoj v souladu s potřebami 

rozvoje města Ostravy. 

Tato společnost zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní 

sítě. Kolem 40 % pitné vody je vyrobeno z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti 

města Ostravy. Téměř 65 % pitné vody je nakupováno od společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace a.s., která dodává upravenou pitnou vodu z vody povrchové. Tuto 

pitnou vodu čerpá převážně z přehradních nádrží Kružberk, Šance a Morávka. Pitná voda 

dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje požadavky 

stanovené platným právním předpisem. [9]   

Obrázek 1: Logo společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  

 

 
 

Zdroj: http://www.ovak.cz 
 
 

 

http://www.ovak.cz/
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2.1 Vodovodní síť 

Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a 

distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. Vodovodní síť v délce přibližně 1331 km, 

včetně vodovodních přípojek, dopravuje pitnou vodu pro více než 300 000 obyvatel města 

Ostravy. 

 

Tabulka 1: Distribuce pitné vody 

Distribuce pitné vody: 

Délka vodovodní sítě 1 034 km  

Délka vodovodních přípojek 297 km  

Počet vodovodních přípojek  29 695 ks  

Počet vodoměrů zabudovaných v síti  30 162 ks  

Počet čerpacích stanic na síti (ATS) 46 ks  

Počet redukčních stanic 58 ks  

Počet úpraven vody 1 ks  

Počet vodojemů 15 ks  

Objem vodojemů 40 540 m3 

 
 Zdroj: http://www.ovak.cz 

 

Tato zařízení jsou z technických a bezpečnostních důvodů nepovolaným osobám 

nepřístupná, jako je zakázaná i jakákoliv manipulace s vodárenským zařízením, mezi které 

patří například hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, které jsou umístěny v 

místě odbočení přípojky z hlavního vodovodního řadu. [9]   

 

 

 

 

http://www.ovak.cz/
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2.2 Kanalizační síť 

 Kanalizační síť v délce téměř 1028 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí 

odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. 

Tabulka 2: Odvádění a čištění odpadních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.ovak.cz 

 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na 

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV 

nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. [9]   

2.3 Čistírny odpadních vod  

K výraznému zlepšení našeho životního prostředí se mimo jiné, snaží tato 

společnost přispět odkanalizováním většiny ostravských nemovitostí a řádným vyčištěním 

odvedených odpadních vod na některé z ostravských čistíren odpadních vod. Ústřední 

čistírna odpadních vod v Ostravě - Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1996, 

postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, 

Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění 

splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a 

předřazenou denitrifikací. [9]   

 

 

 

Odvádění a čištění odpadních vod: 

Délka kanalizační sítě 851 km 

Délka kanalizačních přípojek 177 km 

Počet kanalizačních přípojek 17 tis. ks 

Počet čerpacích stanic 32 ks 

Počet čistíren odpadních vod 5 ks 

Drobné vodní toky 1 ks 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 290 310 

Z toho s čistírnami odpadních vod 268 362 

http://www.ovak.cz/
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Tabulka 3: Pět největších čistíren na území města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: http://www.ovak.cz 
 

ÚČOV čistí odpadní vody od většiny obyvatelstva na území města Ostravy, ale také 

čistí odpadní vody z potravinářského průmyslu. [9]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 čistíren odpadních vod na území města: 

% čištěných odpadních vod 

 Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)                 98,7 % 

 Heřmanice I  0,2 % 

 Heřmanice II  0,29 % 

 Michálkovice  0,8 % 

 Vítkovice  0,01 % 

http://www.ovak.cz/
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3. Teoretická východiska 

3.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je jednou z nejdůležitějších složek každé účetní jednotky. 

Zahrnuje se do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě nula. Je zařazen mezi stálá 

aktiva. Někdy se pro označení dlouhodobého majetku užívá označení fixní nebo 

dlouhodobá aktiva s ohledem na skutečnost, že doba přeměny stálých aktiv na peněžní 

prostředky je delší než jeden rok a poskytují ekonomický prospěch dlouhodobě. Jedním ze 

základních znaků dlouhodobého majetku je doba použitelnosti, která je delší než jeden rok. 

Dlouhodobý majetek zahrnuje: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Podstatným rysem dlouhodobého majetku a 

nehmotného majetku je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za 

normálních podmínek tedy není určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v podniku. 

Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své 

činnosti, ale má ho ve své držbě proto, aby z něho dosáhl prospěchu v podobě určitých 

výnosů nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení. [2]  

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

U této skupiny majetku se obvykle uvádějí tyto charakteristické rysy: fyzická 

podstata, dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku a dosažení určité výše 

ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s přihlédnutím zejména k principu 

významnosti, věrného a poctivého zobrazení. [3] 

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou:  

- samostatné hmotné movité věci 

- pozemky 

- stavby 

- pěstitelské celky trvalých prostorů 

- dospělá zvířata a jejich skupiny 

- jiný dlouhodobý hmotný majetek 

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

- technické zhodnocení 

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek [8] 
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Dlouhodobým majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k 

užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a 

povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v 

případě technického zhodnocení. 

3.2.1 Druhy dlouhodobého hmotného majetku   

Samostatné hmotné movité věci 

Podstatným rysem dlouhodobého majetku a nehmotného majetku je umožňovat 

nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není 

určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v podniku. Prvním druhem odpisovaného 

majetku jsou samostatné hmotné movité věci, jejichž hodnota – vstupní cena je vyšší než 

40 000 Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok. Aby samostatné hmotné 

movité věci byly hmotným majetkem, musí splňovat obě zákonem stanovené podmínky 

současně. Není- li některá z podmínek splněna, nejedná se o hmotný majetek, ale o drobný 

hmotný majetek nebo spotřební materiál, který se zahrnuje v plné hodnotě přímo do 

nákladů. V účetnictví to je při vydávání ze skladu do používání či ke spotřebě, v daňové 

evidenci již při nákupu. Konkrétní způsob promítání drobného hmotného majetku do 

nákladů závisí na vymezení hodnotové hranice dlouhodobého hmotného majetku účetní 

jednotkou. [3]   

Stavby 

Další kategorii hmotného majetku tvoří stavby. Věci tohoto charakteru jsou 

hmotným majetkem vždy bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Do této kategorie se 

zařazují i dočasné stavby a stavby charakteru zařízení staveniště. Stavbou rozumíme 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Dočasná stavba je 

stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Budova je nadzemní stavba, 

která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí. Stavby mohou mít také za určitých podmínek charakter zásob, potom však 

jejich pořízení není pořízením hmotného majetku. 
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Jedná se o následující podmínky: 

- věc je pořizována za účelem prodeje 

- daňový subjekt má v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitých věcí 

- nemovitá věc není v době mezi nákupem a prodejem používána, pronajímána a není 

na ní prováděno technické zhodnocení 

Na poslední podmínku je třeba klást značný důraz zejména u nemovitých věcí s nájemníky. 

[3]     

Pěstitelské celky trvalých porostů 

Pěstitelskými celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky se 

rozumějí: ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě 

nejméně 90 stromů na 1 ha. Dále mezi pěstitelské celky trvalých porostů patří ovocné keře 

vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 

ha a také tam patří trvalý porost chmelnic a vinic. [4] 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 

Tato kategorie hmotného majetku procházela řadou zákonných úprav až do 

současného označení. Obsah tohoto druhu hmotného majetku pro účetní jednotky blíže 

stanoví předpisy pro účetnictví, konkrétně vyhlášky, kterými se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví. Zákon o daních z příjmu od 1. 1. 2009 reaguje na změny 

účetních předpisů a stanoví jako kategorii hmotného majetku dospělá zvířata a jejich 

skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč. A dochází ke sjednocení účetního a 

daňového pohledu spolu se stanovením hodnotové hranice, jako je tomu i u jiného 

hmotného majetku. [3]   

Jiný majetek 

Jiný majetek je poslední kategorií hmotného majetku a v zákoně je definováno 

několik jeho podskupin. Je bez ohledu na výši ocenění. Patří sem například umělecká díla, 

movité kulturní památky. Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na příslušný účet účtové 

skupiny 02. Odpisovaný majetek se opotřebovává postupně a toto opotřebení se vyjadřuje 

prostřednictvím oprávek. [3] 
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3.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí položky s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Je to majetek, který není možno 

uchopit. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména:   

- zřizovací výdaje 

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

- software 

- goodwill 

- ocenitelná práva 

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek [8] 

3.3.1 Druhy dlouhodobého nehmotného majetku 

Zřizovací výdaje 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí položky s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Zvláštní položkou nehmotných 

aktiv jsou zřizovací náklady, protože tento majetek účetní jednotka nemůže samostatně 

prodat a váže se k celé podnikové existenci. Svým charakterem se blíží kategorii nákladů 

příštích období. Jedná se o zaktivované výdaje související se založením společnosti. 

Zřizovacími výdaji se rozumějí výdaje vynaložené od založení nové účetní jednotky do 

jejího vzniku. Patří sem například soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje 

na pracovní cesty, mzdy, nájemné a poradenské služby. Zřizovacími výdaji není pořízení 

dlouhodobého majetku nebo zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje související s přeměnou 

společnosti ve smyslu zákona o přeměnách. [4]                            

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje jako další druh dlouhodobého nehmotného 

majetku jsou vymezeny jako výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem 

průmyslových a jiných ocenitelných práv, a to v případě, že jsou: 

- nabyty od jiných osob samostatně 

- vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi [3]   
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Software 

Další druh dlouhodobého nehmotného majetku tvoří software, nebo také 

programové vybavení, včetně výdajů spojených s vytvořením webových stránek bez 

ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je: 

- nabyt od jiných osob samostatně 

- vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak 

nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky 

hardware [3]   

Ocenitelná práva 

Ocenitelná práva jsou zejména předměty průmyslového obdobného vlastnictví, 

výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva například podle zákona o ochraně průmyslových 

vzorů, o vynálezech nebo o ochranných známkách, či práva spojená s přestupy sportovců. 

[3]   

Goodwill 

Goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nebo 

jeho části nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku 

a závazků v rámci přeměn obchodní společnosti, a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. O případnou následnou změnu 

kupní ceny obchodního závodu nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu nebo 

záporného goodwillu, a to beze změny doby odepisování. [4] 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od částky 

40 000 Kč stanovené zákonem o daních z příjmů za výše uvedených podmínek existence 

dlouhodobého nehmotného majetku: 

- k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel 

užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o 

kterém neúčtuje jako o majetku 

- drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky 

nehmotného majetku výše definované, pokud mají dobu 

použitelnosti delší než jeden rok [3]  
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3.4 Dlouhodobý finanční majetek 

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou také náklady, které souvisejí 

s pořízením, např. poplatky makléřům, poradcům nebo burzám. Tento majetek zahrnuje 

aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat 

volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos 

charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv apod. 

Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku. Různé druhy 

dlouhodobého finančního majetku umožňují podniku pořídit si vhodné portfolio, tedy 

umístit peněžní prostředky tak, aby mu přinesly co nejvyšší výnos. Mezi dlouhodobý 

finanční majetek patří zejména:  

- majetkové podíly v jiném podniku, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv 

- jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluží po dobu delší než jeden rok 

a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy 

- dlužné cenné papíry, s dobou splatnosti přesahující jeden rok, které přinášejí 

výnosy zejména v podobě úroků 

- půjčky poskytnuté jiným subjektům, a to s dobou splatnosti delší než jeden rok 

- dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků [4] 

3.5 Oceňování dlouhodobého majetku 

 Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví 

pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. 

  Ocenění pořizovací cenou 

Touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek za úplatu. Do této ceny patří nejen tzv. 

cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související.  

Mezi vedlejší pořizovací náklady patří například:  

- doprava, montáž, clo 

- průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, které tvoří součást 

stavebních objektů 

- náklady související s uvedením předmětu do užívání 

- vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby 

- úroky zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne 
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Naopak do pořizovací ceny DHM a DNM nelze zahrnout výdaje na opravy a údržbu, 

kurzové rozdíly, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami apod. Souhrn cen 

pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů je tedy rozhodující pro to, zda je splněn 

hodnotový limit pro vznik dlouhodobého majetku. [4] 

Ocenění vlastními náklady 

Takto se oceňuje dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který je vytvořen 

vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i 

nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým majetkem – tzv. 

výrobní režie. [4] 

Ocenění reprodukční pořizovací cenou 

Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá zejména v těchto případech: 

- majetek nabytý bez úplaty 

- majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo 

jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu.   

3.6 Pořízení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek lze pořídit zejména těmito způsoby: 

- koupí (dodavatelský způsob) 

- vytvořením vlastní činností 

- bezúplatným nabytím 

- vkladem společníka 

- přeřazením z osobního užívání do podnikání 

- odkoupením, případně bezplatným převzetím po skončení finančního leasing 

Tento proces pořízení dlouhodobého majetku zaznamenávají účty účtové skupiny 04 – 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku.  

S pořizováním dlouhodobého majetku souvisí možnost hradit dodavatelům tohoto majetku 

zálohy v době, kdy ještě není proces pořízení dlouhodobého majetku dokončen a podnik 

proto neobdržel konečnou fakturu. Do doby přijetí faktury od dodavatele se zálohy účtují 



Jiří Toman: Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku 

Jiří Toman  13 

 

jako pohledávka za dodavatelem. Po přijetí faktury se zálohy převedou na účet dodavatelů, 

kde snižují celkový závazek. [4] 

Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelsky 

Do doby, než je pořizovaný majetek převeden do užívání, se náklady spojené s jeho 

pořízením soustřeďují na účtu pořízení DHM – účet 041. Teprve převedením do užívání se 

částky z účtu pořízení DHM převedou do dlouhodobého majetku a to na základě 

„Protokolu o zařazení“. Pokud je dodavatel ze zahraničí, musí se ještě rozlišit, zda se jedná 

o pořízení dlouhodobého majetku z členského státu EU nebo mimo rámec EU. [4] 

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností  

Při tomto způsobu pořízení vznikají účetní jednotce náklady, které se zaúčtují na 

vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Protože však tyto výdaje souvisí s pořízením 

dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze ve formě odpisu. Z tohoto 

důvodu je nutno tyto částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů. Výnosy se 

zachycují na výnosových účtech Aktivace (účtová skupina 62), jelikož vytvořením majetku 

vlastní činností se zvyšují aktiva. [4] 

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku 

Bezúplatné nabytí DHM se může uskutečnit dvojím způsobem:    

a) darováním 

b) bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu 

Pořízení vkladem od společníka 

Typ účtu ve 4. třídě závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního 

kapitálu nebo mimo základní kapitál. [4] 

Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání 

Týká se pouze fyzické osoby, to znamená podnikatele, který vede účetnictví. Účtuje 

se jednak zvýšení aktiv a jednak zvýšení vlastních zdrojů. U obchodních společností tento 

účetní případ nemůže nastat. [3] 

Pořízení formou finančního leasingu 

Jedná se o formu nájmu, kdy je pronajatý majetek po ukončení nájmu odkoupen 

nájemcem, což je smluvně dohodnuto při uzavření smlouvy o pronájmu. Praktickým 

smyslem uzavřením smlouvy o finančním pronájmu je skutečnost, že nájemce získá 

předmět do svého užívání, aniž by za něj musel zaplatit celou vstupní cenu najednou. 

Nájemce platí pronajímateli náhradu za užívání věci – nájemné, rozdělené do předem 
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stanoveného počtu splátek. Toto nájemné v sobě zahrnuje hodnotu pronajímané věci, 

úrokové zatížení, zisk a případné další náklady pronajímatele. Vlastnické právo 

pronajímatele k tomuto majetku trvá po celou dobu nájmu. Leasingová společnost 

pronajatý majetek po tuto dobu také odepisuje. Nájemce zajišťuje běžnou údržbu a opravy 

a nese rizika vztahující se k předmětu leasingu. Nájemce na začátku leasingu zaplatí pouze 

určitou část nájemného a zbytek se zaváže splácet dalšími splátkami dle splátkového 

kalendáře. Předmět leasingu eviduje pouze v podrozvahové evidenci. [3]   

3.7 Vyřazení dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se vyřazuje několika způsoby: 

- likvidací 

- prodejem 

- darováním 

- vkladem do základního kapitálu jiného subjektu 

- bezúplatným převodem podle právních předpisů 

- přeřazením z obchodního majetku do osobního užívání u individuálního 

podnikatele 

Pokud je dlouhodobý majetek vyřazen některým z výše uvedených důvodů, tak se 

zůstatková účetní hodnota, respektive pořizovací cena u neodpisovaného majetku vyúčtuje 

na vrub nákladů. Pořizovací výdaje, případně vlastní náklady nedokončené hmotné nebo 

nehmotné investice, která byla před dokončením úplatně převedena, se vyúčtují na vrub 

účtu 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  

Tržby z prodeje investic se vyúčtují ve prospěch účtu 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. Jestliže dojde k vyřazení části souboru hmotných 

movitých věcí a k částečné likvidaci jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku 

trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, 

tak se sníží ocenění majetku o pořizovací cenu vyřazené věci, přičemž míra odepsanosti 

vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. 

Výše zmíněné způsoby vyřazení dlouhodobého majetku mají důsledky nejen pro 

postup účtování, ale mají dopady také do oblasti daňové. [4] 
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3.8 Odpisování dlouhodobého majetku 

K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává 

a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do nákladů výroby nebo jiných 

činností. Opotřebení dlouhodobého majetku je vyjádřeno odpisy. Tyto odpisy se podle 

účelu, kterému slouží, rozdělují do dvou skupin: 

 účetní odpisy 

 daňové odpisy 

Úhrn odpisů za dobu užívání dlouhodobého majetku představují oprávky 

k dlouhodobému majetku. Vytváření oprávek odpovídá požadavku na pravdivost rozvahy. 

To znamená požadavku uvádět hodnotu majetku a finanční situaci účetní jednotky podle 

skutečnosti. Pokud odečteme oprávky od ceny, v níž je majetek oceněn v účetnictví, 

zjistíme zůstatkovou cenu, v níž je dlouhodobý majetek uveden v rozvaze. [1]  

3.8.1 Účetní odpisy dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se účetně odpisuje na základě odpisového 

plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které si stanoví daňový subjekt sám 

s ohledem na opotřebení majetku odpovídajícímu běžným podmínkám užívání.  Sazby 

účetních odpisů lze stanovit z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu 

k výkonům.  Pokud účetní odpisy jsou stanoveny tak, aby zobrazovaly skutečný stav 

majetku, vzniká v řadě případů rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Setkáváme se 

s tím například u poplatníků, kteří jsou povinni vést účetnictví. V daňové evidenci lze 

promítnout do výdajů daňové odpisy přímo. V účetnictví je třeba nejprve vyhodnotit, kolik 

činí souhrn účetních a kolik souhrn daňových odpisů. Jestliže jsou uplatněné účetní odpisy 

menší než daňové, je třeba pro výpočet základu daně zvýšit daňové výdaje a základ daně se 

tím sníží. V opačném případě, když daňové odpisy jsou menší než odpisy účetní, je třeba 

základ daně o příslušný rozdíl zvýšit. 

Účelem účetních odpisů je vyjádření trvalého snížení hodnoty majetku a musí 

odpovídat skutečné míře opotřebovanosti majetku. 

Metody účetního odpisování 

U účetního odpisování přichází v úvahu dvě základní metody odpisování: 

- časová metoda účetního odpisování 

- výkonová metoda účetního odpisování 
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Časová metoda účetního odpisování 

K uplatnění této metody dochází k účetnímu odpisování dlouhodobého majetku 

především v závislosti na délce jeho používání. Využíváme tři základní varianty účetního 

odpisování. 

Rovnoměrné účetní odpisy 

Uplatňuje se především u majetku, k jehož opotřebování dochází rovnoměrně po 

celou dobu používání. Po celou dobu životnosti se každý rok odepisuje stejná částka. [5] 

Zrychlené (degresivní) účetní odpisy 

Každý rok se odepisuje jiná částka. Tyto odpisy mají sestupnou tendenci. Největší 

roční odpis je v prvním roce odpisování, nejnižší roční odpis je v roce posledním. Používá 

se hlavně u majetku s delší životností. Odpisová sazba je určena v procentech.  

Zpomalené (progresivní) účetní odpisy 

Jde o opak degresivních odpisů. Při těchto odpisech platí, že z hodnoty 

dlouhodobého majetku je v každém následujícím roce odpisování odepsaná vyšší částka 

než v roce předchozím. Nejméně se odepíše první rok a s každým rokem se odpis zvyšuje, 

v praxi se téměř nepoužívá. [6] 

Výkonová metoda účetního odpisování 

Tuto metodu odpisování je dobré použít především u typu majetku, u kterého je 

míra opotřebení zcela závislá na míře skutečného využití majetku. [6] 

3.8.2 Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Jde o opak degresivních odpisů. Při uplatnění zpomalených účetních odpisů platí, 

že z hodnoty dlouhodobého majetku je v každém následujícím roce odpisování odepsaná 

vyšší částka než v roce předchozím. Na rozdíl od účetních odpisů se pro daňové účely 

používají daňové odpisy, stanovené v zákonu o daních z příjmu a používané pro účely 

výpočtu daňového základu této daně. Tyto odpisy jsou konstruovány jako rovnoměrné 

nebo zrychlené. Odpisování lze v případě potřeby přerušit, ale při dalším odpisování je 

nutné pokračovat v odpisování takovým způsobem, jako by toto odpisování nebylo 

přerušeno. To ovšem platí za podmínky, že v době přerušení odpisování neuplatní 

poplatník výdaje paušální částkou. [5] 
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 Metody daňového odpisování 

Máme dvě základní metody daňového odpisování: 

- rovnoměrné 

- zrychlené 

Další způsob odpisování je časový odpis, respektive výkonový odpis, který je 

uplatňován pro specifický hmotný nebo nehmotný majetek. [5] 

Rovnoměrné daňové odpisy 

U rovnoměrného odpisování se určí životnost majetku, podle životnosti se majetek 

zařadí do odpisové skupiny, pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování. Při 

rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy majetku za určité zdaňovací období ve výši 

jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové skupiny. Výpočet 

rovnoměrného daňového odpisu se provede podle následujícího vzorce: [5] 

Zrychlené daňové odpisy 

Výpočet zrychlených odpisů je podstatně složitější než u odpisů rovnoměrných, 

jelikož jednotlivým odpisovým skupinám nejsou přiřazeny přímo roční odpisové sazby, ale 

koeficienty. Přehled těchto koeficientů je uveden v Tab1. 

Tabulka 4: Koeficienty pro zrychlené daňové odpisování 

 

Odpisová 

skupina 

V prvním roce 

odpisování (
1K ) 

V dalších letech 

odpisování (
2K ) 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

( 3K ) 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31     30 

6      50      51     50 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.9 Technické zhodnocení 

S technickým zhodnocením nehmotného a hmotného majetku je v praxi velmi 

mnoho problémů. V několika případech dochází ke snahám poplatníků zaměnit technické 

zhodnocení za opravu nebo údržbu. Opravou se mohou odstraňovat účinky částečného 

fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 

provozuschopného stavu. Uvedení do provozuschopného stavu, chápeme jako provedení 
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opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud 

tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se myslí soustavná činnost, kterou se 

zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. 

V podstatě můžeme tvrdit, že co není uvedení majetku do původního stavu, je technické 

zhodnocení. [3]   

 U hmotného majetku je hranice pro stanovení technického zhodnocení shodná 

s hranicí, kterou účetní jednotka používá pro stanovení samotného majetku. Účetní 

jednotka si může stanovit limit ocenění dlouhodobého majetku shodný se zákonem 

o daních z příjmů, tedy 40 000 Kč. Limit pro technické zhodnocení bude také 40 000 Kč. 

Účetní a daňové odpisy budou v tomto případě shodné. 

 U nehmotného majetku zákon o daních z příjmů určuje hranici pro zařazení do 

majetku 60 000 Kč, pro technické zhodnocení však jen 40 000 Kč. Zde proto bude 

docházet k rozporu mezi účetními a daňovými odpisy. 

 Pokud si účetní jednotka zvolí limit pro dlouhodobý nehmotný majetek 60 000 Kč, 

bude také technické zhodnocení v hodnotě do 60 000 Kč účtováno do nákladů. [7] 

 Zákon tedy technické zhodnocení definuje poměrně přesně a jednoduše, i když 

značně obecně. Problémy v praxi spíše vyplývají z toho, že hodně daňových subjektů by 

nejraději prováděné akce považovala za opravu a promítla výdaje do nákladu přímo. Toto 

však není možné. Je možné však rozdělit náklady na provedenou akci na náklady na 

opravu a náklady na technické zhodnocení, samozřejmě pouze tam, kde je to prokazatelné. 

[3]   
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4.  Analýza současného stavu evidence a inventarizace 

dlouhodobého majetku 

4.1 Rozdělení majetku v OVAK a.s. 

Majetek v OVAK a.s. je rozdělen do tří skupin. 

- drobný hmotný a nehmotný majetek 

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve vlastnictví OVAK a.s. 

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava 

Drobný hmotný a nehmotný majetek 

Za drobný hmotný majetek se považují samostatné movité věci, popřípadě soubory 

movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, jejichž doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši od 1 000 do 40 000 Kč.  

Za drobný nehmotný majetek se považují předměty z práv průmyslového 

vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné poskytované technické nebo 

hospodářsky využitelné znalosti, jejichž ocenění je ve výši od 1 000 do 60 000 Kč a doba 

použitelnosti je delší než jeden rok. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je 

vyšší než 40 000 Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok a stavby bez 

ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. 

 Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí: majetek s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč (software, ocenitelná práva) 
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Majetek OVAK a.s. 

Struktura majetku OVAK a.s. 

Tabulka 5 : Struktura majetku OVAK a.s.  

Pozemky  

Budovy  správní budovy 

  garáže 

Stavby  oplocení 

  osvětlení 

Stroje, přístroje a zařízení  čerpadla 

  elektrocentrály 

  rozvaděče 

  klimatizace 

  průtokoměry 

  hydraulická kladiva 

  svářečky 

Dopravní prostředky  osobní vozidla 

  nákladní vozidla 

  pracovní stroje 

  cisterny 

Inventář  kamerové systémy 

  nábytek 

Nehmotný majetek  finanční informační systém 

  zákaznický informační systém 

  geografický informační systém 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Infrastrukturní majetek SMO 

 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je na základě Koncesní smlouvy 

nájemcem infrastrukturního majetku města Ostravy. Majetek, který je předmětem smlouvy, 

má povahu souboru movitých věcí ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, platného a účinného do 31. prosince 2000. Na základě legislativy platné a účinné 

do 31. prosince 2005 a přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmu č. 

492/2000 Sb., byl majetek najatý formou komplexního pronájmu zaúčtován u nájemce 

(tedy u společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.). Pořizovací cena takového 

majetku se účtovala oproti dlouhodobým závazkům a současně byl majetek odpisován 

nájemcem po dobu živnosti stanovené vlastníkem. Majetek byl ve smyslu výše uvedené 

legislativy společností odpisován i pro daňové účely. Legislativní platnost komplexního 

pronájmu byla k 31. prosinci 2005 ukončena. O infrastrukturním majetku je od 1. ledna 

2006 účtována jako o běžném pronájmu.  
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Struktura majetku SMO 

Tabulka6 : Struktura majetku SMO 

Pozemky  

Budovy  čerpací stanice odpadních vod 

 čistírny odpadních vod 

 úpravny vody 

 správní budovy 

Stavby 

 

 vodovodní potrubí 

 kanalizační potrubí 

 čerpací vrty 

 jímací vrty 

 vodoměrné šachtice 

 nadzemní vodojemy 

 podzemní vodojemy 

Stroje, přístroje a zařízení  měřící přístroje 

 zařízení pro úpravu vody 

 telemetrické stanice 

 dmýchadla  

 kompresory 

 šoupátka 

 průtokoměry 

 vodoměry 

 hydraulická kladiva 

 měřící a regulační systémy 

 elektrocentrály Dopravní prostředky  kladkostroje 

 šnekový dopravník 

 dopravník kalu 

 ruční jeřáb 

 pásový dopravník 

Inventář  laboratorní stoly 

Nehmotný majetek  automatický systém řízení technologických 

procesů 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Evidence majetku v informačním systému 

 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vede veškeré účetnictví, tedy i 

účtování, evidenci o majetku a odpisech v informačním systému HELIOS GREEN. O 

dlouhodobém majetku a jeho odpisech se účtuje na finančním úseku, v oddělení účetnictví, 

které eviduje veškerý drobný a dlouhodobý majetek společnosti.  

4.3 Pořízení a zařazování majetku 

 Dva příklady pořízení dlouhodobého majetku: 
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1. Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastnictví OVAK a.s. – Analyzátor 

Depolox 

- zařazení do plánu investic, plán investic je schválen představenstvem společnosti 

- pořízení Analyzátoru Depolox na základě smlouvy, schválení investiční faktury, 

zaplacení faktury 

- na základě faktury vypracování zařazovacího protokolu, zařazovací protokol je 

schválen komisí pro zařazení a vyřazení majetku. Předsedou komise je výrobní 

ředitel, komise se schází jednou za měsíc. 

- oddělení účetnictví na základě schváleného zařazovacího protokolu zavede majetek 

do finančního systému Helios Green s těmito údaji:  

Název: Analyzátor Depolox 5 SFC 

Číslo majetku: 193306 

Třída 5 – přístroje a zvláštní technická zařízení 

Vlastnictví: a.s. 

Daňová skupina: 1 

CZ CPA: 33.20.52 

Číslo smlouvy: 47765 

Pořizovací cena: 167 950,- Kč 

Životnost: 6 let 

Účetní odpis: 17 % 

Umístění: Ostrava – Zábřeh, Bělský les, ul. Svornosti 

Rok výroby: 2013 

Výrobce: Siemens Wallace Tiernan 

- Zaúčtování: 022 / 042 

                    551 / 082  

- Tisk inventární karty, archivace 
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2. Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy – 

Magneticko – indukční vodoměr Waterflux 

- Na základě formuláře Protokol o předání majetku do nájmu, který předá majetkový 

odbor statutárního města Ostravy společnosti OVAK a.s. vypracování zařazovacího 

protokolu 

- Zařazovací protokol je schválen komisí pro zařazení a vyřazení majetku 

- Oddělení účetnictví na základě schváleného zařazovacího protokolu zavede majetek 

do finančního systému Helios Green s těmito údaji: 

Název: Magneticko – indukční vodoměr Wateflux 

Číslo majetku: 197049 

Třída 5 – přístroje a zvláštní technická zařízení 

Vlastnictví: MO 

Daňová skupina: 1 

CZ CPA: 33.20.63 

Číslo smlouvy: 50677 

Pořizovací cena: 77 133,- Kč 

Životnost: 6 let 

Účetní odpis: 17 % 

Umístění: Ostrava – Polanka, Za Humny 

Rok výroby: 2014 

Výrobce: Krohne Altometer 

- Zaúčtování: 760 / 799 

Pronajatý majetek je zaúčtován na podrozvahových účtech, pouze v pořizovacích 

cenách 

- Tisk inventární karty, archivace 

  Ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. existují dvě 

vnitropodnikové směrnice, týkající se majetku: směrnice Evidence drobného 

hmotného a nehmotného majetku a Evidence majetku v OVAK a.s. Směrnice 

upravují způsoby evidence majetku, postupy při zařazení a vyřazení majetku. 

Postup při zařazení dlouhodobého majetku ve vlastnictví OVAK a.s.: 

- Pořízení investic se provádí na základě uzavřené smlouvy, a to v souladu 

s investičním plánem schváleným představenstvem.  



Jiří Toman: Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku 

Jiří Toman  24 

 

O: vedoucí provozů, oddělení, středisek 

- Schválení investiční faktury dle odpovědnostního řádu určeného ve směrnici o 

Oběhu, schvalování a přezkušování účetních dokladů, vyznačení čísla zakázky, 

čísla CZ CC nebo CZ CPA a původu majetku. Fakturu předat k zaplacení na 

oddělení financí a daní. 

O: vedoucí provozů, oddělení, středisek 

- Zaúčtování, schválení a zaplacení investiční faktury 

O: oddělení účetnictví, oddělení financí a daní 

- Předání kopie již zaplacené faktury za dlouhodobý majetek odpovědnému 

zaměstnanci oddělení dokumentace s předem určeným inventárním číslem. 

O: oddělení účetnictví 

Vyhotovit „Zařazovací protokol“ a předložit jej Komisi pro přejímání a vyřazování 

majetku OVAK a.s. (dále jen komisi). 

O: Tajemník komise pro přejímání a vyřazování majetku, vedoucí provozu oddělení 

informatiky – u výpočetní techniky a software. 

Náležitost „Zařazovacího protokolu“ : 

Povinné údaje: Popis majetku, třída, vlastník, číslo protokolu (v případě majetku 

SMO), daňová skupina, SKP, CZ – CC, název investiční akce, způsob nabytí, číslo 

smlouvy, pořizovací cena, životnost, účetní odpis, umístění, výrobní číslo, dodavatel, 

nákladové středisko, v případě technického zhodnocení uvést odkaz na inventární číslo 

zhodnoceného majetku. 

V případě zařazování majetku třídy 1 – budovy a 2 – stavby jako součást 

Zařazovacího protokolu vyhotovit „ Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby “. 

O: vedoucí provozů, oddělení, středisek 

Schválit „Zařazovací protokoly“ a předat oddělení účetnictví k zařazení do 

evidence majetku. 

O: komise 

Rozhodné dny pro zařazení dlouhodobého majetku 
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Zařazení dlouhodobého majetku je možné provést v okamžiku uvedení tohoto 

majetku do užívání, tj. zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a 

splnění všech povinností stanovených právními předpisy (např. stavebními, ekologickými, 

požárními, bezpečnostními, hygienickými apod.) 

Rozhodné dny pro zařazení: 

U nemovitostí podléhajících vkladu do katastru – zařadit ke dni doručení návrhu na vklad 

katastrálnímu úřadu. 

U aut – nejdříve dnem přihlášení na dopravním inspektorátu a přidělení RZ 

U ostatních samostatných movitých věcí – dle data schválení Komise pro přejímání a 

vyřazování majetku, které je uvedeno na „Zařazovacím protokolu“.   

U staveb – dnem uvedení do užívání může být i zahájení zkušebního provozu. Pokud je ale 

stavebním úřadem povoleno předčasné užívání stavby, nejedná se o den uvedení věci do 

užívání a nelze tuto stavbu odepisovat účetně ani daňově. 

Zařazení dlouhodobého majetku do finančního informačního systému Helios Green 

V OVAK a.s. je prováděno ruční zařazení DLHM a DLNM, přitom je nutné 

specifikovat: 

- popis majetku, inventární číslo 

- kategorii (třída, vlastník, daňová skupina), 

- majetkovou kategorii (číslo zápisu o zařazení), 

- jednotky 

- kniha (účetní, daňová, operativní) 

- pořizovací cena 

- datum uvedení do užívání 

- účet odpisů 

- umístění 

O: oddělení účetnictví 
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Postup při zařazení dlouhodobého majetku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy.: 

Na základě „Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku a o provozování 

vodárenských a kanalizačních služeb“ je OVAK a.s. pověřen spravováním majetku 

statutárního města Ostrava tzn. evidováním, opravami a udržováním, inventarizací a 

odepisováním. 

V návaznosti na Koncesní smlouvu a její přílohu - Postup při pořizování, předávání, 

evidenci a likvidaci majetku SMO ve správě OVAK a.s. je stanoven níže uvedený postup: 

 Statutární město Ostrava (dále jen SMO) předá OVAK a.s. formulář „ Protokol o 

předání majetku do nájmu “ včetně příslušné dokumentace majetku, stvrzený 

podpisy zástupců obou stran. Protokol je předán Komisi pro přejímání a vyřazování 

majetku. 

 Komise neprodleně zajistí předání protokolu včetně všech příloh odpovědným 

zaměstnancům oddělení dokumentace. 

 Odpovědní zaměstnanci vypracují „ Zařazovací protokol “, který je schválen 

zařazovací komisí. 

 Společnost OVAK a.s. zařazuje majetek na základě odpisového plánu, který je pro 

každý rok vydáván formou rozhodnutí generálního ředitele. 

 Majetek je členěn dle jednotlivých tříd: 

Třída 0 – pozemky 

Třída 1 – budovy a haly 

Třída 2 – stavby 

Třída 3 – energetické a hnací stroje 

Třída 4 – pracovní stroje a zařízení 

Třída 5 – přístroje a zvláštní technická zařízení 

Třída 6 – dopravní prostředky 

Třída 7 – inventář 

Třída 8 – dlouhodobý nehmotný majetek 
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 Každý majetek je členěn dle klasifikace stavebních děl CZ – CC nebo dle 

klasifikace produkce CZ – CPA. 

 Klasifikace CZ – CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým 

vybavením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým jsou určena. 

Takové zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by 

došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního díla. 

 Klasifikace produkce CZ – CPA byla zavedena sdělením Českého statistického 

úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008. Klasifikace produkce CZ – CPA 

nahrazuje Standardní klasifikace produkce (SKP). Klasifikace CZ – CPA je pro statistické 

účely platná od 1. ledna 2008. Je závazná pro statistická zjišťování, prováděna podle 

zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo jiný legislativní předpis. 

 Při zařazení je každému majetku určena doba životnosti, kterou si společnost 

stanovuje sama, % účetního odpisu a daňová odpisová skupina. Postup zařazování a 

vyřazování majetku je dán vnitropodnikovou směrnicí. 

4.4 Stav a struktura majetku  

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

Tabulka 7: Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku  

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Software 63 085 - -146 6 131 69 070 

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek 105 - - - 105 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek  3 170 4 606 - -6 131 1 645 

Celkem 2014  66 360 4 606 -146 - 70 820 

Celkem 2013  63 302 3 269 -211 - 66 360 

Celkem 2012  62 666 636 - - 63 302 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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OPRÁVKY 

Tabulka 8: Oprávky dlouhodobého nehmotného majetku  

 

Počáteč

ní 

zůstatek 

Odpisy 

Prodeje

, 

likvida

ce 

Vyřazen

í 
Převody 

Konečn

ý 

zůstatek 

 
Účetní 

hodnota 

Software -61 007 -2 030 - 146 - -62 891  6 179 

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek -101 -4 - - - -105  - 

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný majetek - - - - - -  1 645 

Celkem 2014  -61 108 -2 034 - 146 - -62 996  7 824 

Celkem 2013  -59 112 -2 207 - 211 - -61 108  5 252 

Celkem 2012 -55 564 -3 548 - - - -59 112  4 190 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA  

Tabulka 9: Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku  

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Pozemky 9 140 - -583 - 8 557 

Stavby 233 333 - -6 700 10 035 236 668 

Stroje, přístroje a zařízení 169 381 - -2 842 9 986 176 525 

Dopravní prostředky 127 301 - -8 413 13 456 132 344 

Inventář 4 827 - -76 258 5 009 

Drobný hmotný majetek 2 305 - -160 - 2 145 

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek  128 - - - 128 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 10 658 23 643 - -33 735 566 

Celkem 2014  557 073 23 643 -18 774 - 561 942 

Celkem 2013  566 554 25 651 -35 132 - 557 073 

Celkem 2012  552 786 35 645 -21 877 - 566 554 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10: Oprávky dlouhodobého hmotného majetku  

 

Počáteč

ní 

zůstatek 

Odpisy 

Prodeje, 

likvidac

e 

Vyřazen

í 

Konečn

ý 

zůstatek 

Oprav

né 

položk

y 

 
Účetní 

hodnota 

Pozemky - - -583 583 - -  8 557 

Stavby -60 045 -5 283 -4 623 6 700 -63 252 -  173 416 

Stroje, přístroje a 

zařízení -126 901 -11 314 -14 2 842 -135 386 -  41 139 

Dopravní prostředky -90 089 -10 261 -41 8 413 -91 978 -  40 366 

Inventář -3 909 -211 -1 76 -4 045 -  964 

Drobný hmotný majetek -2 305 - - 160 -2 145 -  - 

Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek - - - - - -  128 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek - - - - - - 

 

566 

Celkem 2014 -283 249 -27 069 -5 262 18 774 -296 806 -  265 136 

Celkem 2013 -291 946 -26 200 -235 35 132 -283 249 -  273 824 

Celkem 2012 -287 023 -26 292 -508 21 877 -291 946 -  274 608 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti v zůstatkové 

ceně činí k 31. 12. 2014  272.960 tis. Kč. 

 
Graf 1: Struktura majetku společnosti v zůstatkové ceně  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Společnost OVAK a.s. k 31. 12. 2014 vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek v pořizovací ceně 632.762 tis. Kč. 

 

Graf 2: Struktura majetku společnosti v pořizovací ceně  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Infrastrukturní majetek SMO  

 Stav tohoto majetku k 31. 12. 2014 činil v pořizovací ceně 8 178 696 tis. Kč. 

Graf 3: Struktura infrastrukturního majetku SMO v pořizovací ceně  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 



Jiří Toman: Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku 

Jiří Toman  31 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč) 

Tabulka 11 : Drobný majetek za jednotlivé období  

rok drobný hmotný majetek drobný nehmotný 

majetek 

celkem 

2012 47 677 6 150 53 827 

2013 51 665 6 212 57 877 

2014 56 294 6 392 62 686 
Zdroj: vlastní zpracován 

Graf 4 : Výše drobného majetku v roce 2012  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5: Výše drobného majetku v roce  2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6: Výše drobného majetku v roce 2014  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5 Inventarizace majetku 

Inventura 

 Inventura je zjištění skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému dni podle 

množství, ceny a záznam tohoto stavu do inventurních soupisů. 

Fyzická inventura  

Je inventura, kdy skutečné stavy se zjišťují přepočtením, převážením, přeměřením, 

ohledáním či obhlídkou, pomocí geodetických metod, výjimečně i technickým propočtem, 

přičemž se vychází z jednotek množství, použitých v účetnictví.  

Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového 

dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období popř. v prvním období 

měsíce následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke 

konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky 

uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, 

popř. za dobu od začátku následujícího účetního období od okamžiku ukončení fyzické 

inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. 

 Skutečné stavy se zjišťují v případě, že to připouští povaha inventovaného majetku 

a nebráni-li tomu místo, kde se v době inventury nacházejí (např. materiál odeslaný ke 

zpracování, v opravě, pronajatý majetek apod.) V těchto případech je nutné použít 

dokladovou inventuru.  
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Technický propočet se používá jen tehdy, kdy zjišťování skutečného stavu 

příslušného druhu hmotného majetku obvyklým způsobem není možné nebo není 

hospodárné či dokonce ani bezpečné. Používá se při zjišťování skutečného množství volně 

uloženého materiálu (uhlí, koks, písek apod.) a tekutých látek v nádržích. 

Dokladová inventura 

 Je inventura, kterou se zjišťují skutečné stavy závazků a ostatních složek majetku, u 

nichž nelze provést inventuru fyzickou. Dokladová inventura se použije i v případě, kdy 

nelze použít technického propočtu volně uloženého hromadného materiálu (koks, písek, 

pohonné hmoty). 

 Skutečný stav příslušného druhu majetku a závazků se zjišťuje, resp. ověřuje jen 

pomocí různých písemností, např. účetních dokladů, listin, spisů, smluv, případně i 

korespondence apod. (např. závazky, pohledávky, peněžní prostředky na vkladových 

účtech). 

Kombinovaná inventura 

 Je inventura, kdy skutečné stavy některých druhů majetku je v některých případech 

nutné zjišťovat současně fyzickou i dokladovou inventuru, např. pozemky. 

Inventarizace 

 Soubor prací spojených s přípravou na zjištění skutečného stavu majetků a závazků, 

vyhotovení inventurních soupisů, přehledu inventárních rozdílů, vyšetření příčin rozdílů, 

vypracování návrhu na vypořádání těchto rozdílů, promítnutí upřesněných údajů 

v účetnictví, zhodnocení technického stavu majetku, z kterého může vyplynout nezbytnost 

provedení oprav, údržby, technického zhodnocení nebo vyřazení majetku. 

Účel inventarizace 

 zjistit stav v ochraně majetku 

 zjistit využívání a udržování majetku pro výrobní program nebo podnikatelské 

záměry 

 navrhnout majetek nebo pohledávky k vyřazení resp. k odepsání 
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Cíl inventarizace 

 splnit povinnost danou ustanovením § 6 odst. 3 zákona o účetnictví 

 zajistit úplnost, průkaznost, poctivost a věrnost údajů v účetnictví 

Druhy inventarizací 

Podle periodicity 

a) řádná inventarizace 

b) periodická - provádí se pravidelně k určitému dni 

c) průběžná - provádí se postupně během účetního období u jednotlivých položek 

zásob materiálu v rámci téhož skladu k různým dnům v rámci jednotlivých měsíců 

d) mimořádná inventarizace -  provádí se v mimořádných případech 

Podle rozsahu 

a) úplná -  týká se všech složek majetku a závazků 

b) dílčí -  týká se jen některých složek majetků a závazků 

Inventarizační rozdíl  

 Inventarizační rozdíl je rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a 

skutečným stavem zjištěným fyzickou nebo dokladovou inventurou, přičemž rozdíl mezi 

těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným 

zákonem. 

Inventarizačním rozdílem je: 

Manko (schodek u peněžních hotovostí a cenin) 

 Manko znamená, že skutečný stav je nižší než stav v účetnictví. Mankem nejsou 

technologické a technické ztráty vznikající vyschnutím v rámci technologických úbytků ve 

výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu. 

Přebytek  

 Přebytek znamená, že skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví. Rozdíl se dále 

posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci 

ztracené, skryté, opuštěné nebo o majetkovém prospěchu. 
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 Manka a přebytky lze vyrovnávat pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle 

jednotlivých druhů a jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném 

inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů. 

Inventurní soupisy 

 Inventurní soupis je průkazný účetní záznam, který musí obsahovat skutečnosti, aby 

bylo možné zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit: 

 skutečný stav majetku a závazků 

 podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečnosti fyzickou inventurou a 

podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace 

 způsob zjišťování skutečných stavů  

 okamžik zahájení a ukončení inventury 

 ocenění majetků a závazků k okamžiku ukončení inventury 

V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy 

nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o 

vyúčtování inventarizačních rozdílů. 

Inventurní soupis zachycuje seznam konkrétního majetku (závazku), který je 

předmětem inventarizace, a to ve formě: 

a) počítačové sestavy stanoveného formátu 

b) předepsaného tiskopisu 

c) soupisu majetku s označením jednotky množství a ceny za jednotku 

Na samostatné inventurní soupisy se zapisují tato zjištění: 

a) manka nebo přebytky 

b) přírůstky a úbytky majetku 

c) majetek poškozený, nepotřebný, znehodnocený, nevyužitelný pro další 

podnikatelské účely 

d) majetek cizích subjektů 

e)  majetek odeslaný ke zpracování nebo k opravě 

f) zapůjčený nebo pronajatý majetek cizím subjektům 

g) pohledávky k odepsání 
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Inventurní soupisy, které nejsou vyhotoveny výpočetní technikou, musí být psány 

čitelně, perem nebo strojem. Jednotlivé listy inventurních soupisů budou pořadově 

očíslovány, součty jednotlivých listů budou uvedeny v rekapitulaci na samostatné stránce 

inventurního soupisu. 

Všechny stránky inventárních soupisů musí být podepsány všemi členy 

inventarizační komise. Inventurní soupisy se provádějí ve dvou vyhotoveních. Inventurní 

soupisy a další písemnosti dokumentující inventarizace se archivují po dobu nejméně pěti 

let následujících po roce, kterého se týkají. 

Rámcový postup při provádění inventarizací v Ostravských vodárnách a kanalizacích 

a.s. 

 Inventura musí probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance, pokud se 

odpovědný zaměstnanec nemůže fyzické inventury zúčastnit a za sebe písemně neurčil 

nebo nemohl určit náhradu, provede se inventura za účasti zaměstnance, kterého jmenuje 

generální ředitel. 

 Vyplnění a podepsání prohlášení 

Před zahájením inventarizace majetku a závazků musí příslušný odpovědný 

zaměstnanec vyplnit a podepsat prohlášení, že všechny doklady, které se týkají stavu a 

pohybu daného majetku a závazků jím spravovaných, odevzdal k zaúčtování nebo příjmy a 

výdaje svěřeného majetku do zahájení inventury má zachyceny v účetnictví nebo 

operativní evidenci. 

 Zjištění účetního stavu majetku a závazků 

Před zahájením fyzické inventury majetku vystaví oddělení účetnictví předsedům DIK 

inventurní soupisy ve formě počítačových sestav, které budou sloužit k provedení fyzické 

inventury. Před zahájením fyzické inventury zásob vystaví inventární soupisy středisko 

zásobování. 

 Zjištění skutečného stavu majetku a závazků 

Nebude-li fyzická inventura hmotného majetku na kterémkoliv místě ukončená 

během jednoho dne, k němuž se inventura provádí, může být ukončena i po tomto dni, 

ale pro zabezpečení správnosti výsledků inventury je nutno upravit stav majetku o 
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přírůstky a úbytky, ke kterým došlo po dni, k němuž byla inventarizace provedena, 

skutečné stavy majetku a závazků se zaznamenávají v inventurních soupisech. 

 Zaúčtování inventarizačních rozdílů 

Účetní stavy majetku a závazku vykázané na jednotlivých syntetických a 

analytických účtech budou řádně opraveny o zjištěné výsledné inventarizační rozdíly 

ke dni účetní uzávěrky. Inventarizační rozdíly budou proúčtovány v měsíci prosinci. 

Opravy v inventurních soupisech a inventarizačních zápisech 

 Opravy ve schválených a podepsaných inventurních soupisech a inventarizačních 

zápisech se provádí v souladu s § 35 zákona o účetnictví níže uvedeným způsobem: 

 Opravovaná část původního zápisu se přeškrtne tak, aby zůstala čitelná a nad něj se 

nadepíše nový zápis. K opravenému zápisu se připojí datovaná poznámka o provedení 

opravy, podepsána všemi, kteří původní zápis podepsali. 

 Dodatečné opravy v inventurních soupisech, týkajících se zjištěných skutečných 

stavů musí být písemně zdůvodněny. Jestliže není inventurní soupis plný, je nutno jej 

zabezpečit tak, aby nebylo možno vkládat další listy. 

 Po proúčtování inventarizačních rozdílů není dovoleno provádět v inventarizačních 

písemnostech žádné opravy. 

Inventarizace jednotlivých druhů majetku a závazků 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software 

 Fyzickou inventurou překontrolovat počet všech softwarů i jejich úplnost kontrolou 

počtu disket a u jednotlivých programů. Dále zjistit, v kterých počítačích jsou 

jednotlivé softwary instalovány. 

 Dokladovou inventurou ověřit, zda nákup softwarů je podložen fakturami a licencí, 

jde-li o softwary autorizované. 

Ocenitelná práva 

 Dokladovou inventurou ověřit doklady o nákupu ocenitelných práv a dále licence. 
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Dlouhodobý hmotný majetek 

a) Odpovědný zaměstnanec zajistí ke dni zahájení inventury: 

- dodání všech dokladů týkajících se přesunů DLHM do Komise pro 

přejímání a vyřazování majetku, nájemní smlouvy, převodky, protokoly 

apod. 

- očištění inventárních štítků, výrobních čísel a přístupu k majetku. 

b) Předseda Komise pro přejímání a vyřazování majetku je povinen zajistit před 

zahájením inventarizace předání dokladů na oddělení účetnictví pro zaúčtování: 

- fyzického vyřazení opotřebeného, zničeného nebo neupotřebitelného 

majetku. 

- přírůstků, úbytků nebo přesunů. 

c) Na samostatných přílohách k inventarizačnímu zápisu budou vytvořeny soupisy 

majetku, např. manka nebo přebytky, přírůstky a úbytky atd., a dále návrhy na 

mimořádný odpis a na vytvoření opravné položky k DLHM. 

d) Při inventarizaci strojů a dopravních zařízení je nutno inventarizovat i úplnost jejich 

příslušenství. 

e) Bez souhlasu předsedy DIK nesmí být DLHM v průběhu inventarizace 

přemisťován. DIK zkontroluje, zda DLHM odeslaný ve dnech před provedením 

inventury byl přijat u příjemce, zejména pokud jde o přesun uvnitř OVAK a.s. 

Pozemky 

 Skutečný stav pozemků se zjišťuje fyzickou i dokladovou inventurou ke stejnému 

datu. 

 Dokladová inventura – ověřit záznamy v účetní evidenci se záznamy s evidencí 

nemovitostí vedenou na listu vlastnictví a evidenčním listu u místně příslušného 

pozemkového úřadu. 

 Ověřit:název, jméno vlastníka pozemku, jeho sídlo či adresu. 

- označení katastrálního území, čísla parcely, druhu pozemku 

- výměru v ha a m2 

- příslušnost k zastavěnému území obce, bonitní třídy dle pozemkového 

katastru 
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- číslo evidenčního listu, č. vlastnického listu, č. listiny omezující vlastnické 

právo 

Fyzická inventura – zjistit skutečný stav v terénu a porovnat se záznamy na 

inventárních kartách pozemků. 

Ověřit: stav pozemků, způsob využívání 

- zajištění ochrany 

- zastavění pozemků, využívání k jiným účelům, než je uvedeno v evidenci 

Budovy, haly a stavby 

 Ověřit: technické parametry 

- zda případné provedené přístavby, nástavby či vestavby jsou správně 

zachyceny na příslušné inventární kartě 

- příslušenství budov, hal a staveb 

- stav budovy (zachytit budovy zcela opotřebené, které již nelze obnovit a 

budovy, které vyžadují běžnou nebo střední opravu, případně rekonstrukci) 

Osobní a nákladní automobily  

 Zjistit: skutečný stav pohonných látek v nádržích (technickým propočtem, 

dokladově), a zaznamenat skutečný stav ujetých km podle tachometru 

Nedokončené investice 

 Jde o inventuru majetku, který se ke dni inventarizace nalézá v zůstatku účtu 042 – 

Pořízení hmotných investic (případně účtu 041 – Pořízení nehmotných investic). 

 Dokladovou inventurou ověřit zůstatek účtu na podkladě faktur dodavatelů za 

hmotné investice, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce, modernizace, náklady 

na přípravu a zabezpečení výstavby do okamžiku jejich převedení do HIM, další služby a 

práce spojené s pořízením investic (např. přepravné), úroky z úvěru do doby investice do 

užívání apod. 

 Fyzickou inventurou ověřit na místě, zda stav a rozsah nedokončených investic 

odpovídá projektu, rozpočtu, zda naběhlé náklady odpovídají postupu prací, zda byla 

výstavby hmotné investice dočasně nebo trvale zastavena apod. Všechna důležitá zjištění 

uvést do inventarizačního zápisu 
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Rozhodnutí ředitele k provedení inventarizace 

 Ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je každým rokem vydáno 

Rozhodnutí generálního ředitele, kde je stanoveno: 

 časový plán a rozsah periodických inventarizací 

 jmenování dalších členů ústřední inventarizační komise (ÚIK) a kontrolní 

inventarizační komise (KIK) 

 jmenování předsedů dílčích inventarizačních komisí a jejich členů 

 vyjmenování zaměstnanců odpovědných za jednotlivé dluhy majetku a závazků 

 upřesnění dalších pokynů a informací k provedení inventarizace 

Společnost OVAK a.s. provádí inventarizaci vlastního i pronajatého majetku. 
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5. Vyhodnocení 

 Dlouhodobý majetek je ve společnosti OVAK a.s. řádně evidován, účtován a 

inventarizován.  

Ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou dvě skupiny dlouhodobého 

majetku: majetek ve vlastnictví OVAK a.s. a pronajatý majetek, jehož vlastníkem je 

statutární město Ostrava. Veškeré požadavky na pořízení dlouhodobého majetku v OVAK 

a.s. jsou prostřednictvím plánu investic schváleny představenstvem společnosti. Pronajatý 

majetek je společnosti OVAK a.s. předáván „Protokolem o předání majetku do nájmu“. 

Zařazení do informačního systému Helios Green je schváleno komisí pro zařazování a 

vyřazování majetku. Každý majetek je v informačním systému řádně evidován včetně 

podrobných a popisných údajů. V informačním systému Helios Green je majetek přehledně 

rozdělen do jednotlivých tříd (pozemky, budovy, dopravní prostředky apod.). Kromě 

povinných údajů, jako jsou: pořizovací cena, daňová skupina, číslo majetku, životnost, 

účetní odpis, má každý majetek i množství popisných údajů: podrobné umístění, čísla 

faktur a smluv, SPZ, výměra, katastrální území apod. V případě vodovodních a 

kanalizačních řadů je číslo majetku uvedeno také v geografickém informačním systému, 

což umožňuje přesnou lokalizaci daného majetku. Stav pronajatého majetku je každý 

měsíc odsouhlasen s majetkovým odborem statutárního města Ostravy. Na základě 

vnitropodnikové směrnice vydávané každoročně je prováděna inventarizace majetku 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Společnost OVAK a.s. využívá 

možnost, kterou dává § 30, odstavec 4 zákona o účetnictví: „ Fyzickou inventuru 

hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne lze provést v průběhu 

posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního 

období.“ Fyzická inventarizace majetku je prováděna vždy k 31. 10. daného roku. 

V souladu s Koncesní smlouvou, která je uzavřena mezi společností OVAK a.s. a 

statutárním městem Ostrava se provádí také inventarizace pronajatého majetku, které se 

účastní dva zástupci SMO. Inventarizací majetku mohou být přítomni také auditoři 

společnosti Ernst & Young. 

Evidence a inventarizace dlouhodobého majetku ve společnosti OVAK a.s. splňuje 

všechny podmínky, stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č.586/1992 

Sb., o daních z příjmů a podmínky stanovené v Koncesní smlouvě uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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6. Závěr 

 Každá společnost eviduje majetek určitým způsobem. Cílem mé bakalářské práce 

bylo popsat, jak se majetek eviduje v OVAK a.s. Zda je majetek veden a evidován správně 

a jestli je důvod zavádět určité změny. Na základě zhodnocení a uvážení veškerých 

aspektů, jsem došel k závěru, že dlouhodobý majetek ve společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. je evidován, účtován a inventarizován správně. Veškeré účetnictví a 

evidenci majetku vede společnost v informačním systému Helios Green, který je velmi 

přehledný a jednoduchý. Moje osobní zkušenost s tímto systémem toto tvrzení zcela 

potvrzuje. Možná bych pouze doporučil, aby společnost zavedla evidenci majetku pomocí 

čárových kódů. Tato investice, se jeví poněkud nákladná. Přesto se domnívám, že by 

společnost ušetřila spoustu času a zjednodušila práci svým zaměstnancům. Jinak má podle 

mého názoru OVAK a.s. vyřešenou otázku evidence a inventarizace majetku zcela 

správným způsobem a žádné převratné změny nejsou zapotřebí.   
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