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ANOTACE  

V předložené bakalářské práci je zpracován souhrnný přehled o evidenci 

a inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V této práci se zaměřuji 

na teoretická východiska evidence a inventarizace majetku, technické zhodnocení majetku 

a následnou likvidaci a vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  

Dále je práce zaměřena na praktické postupy zařazování a evidenci majetku Statutárního 

města Chomutova. Z velké části se v bakalářské práci zabývám fyzickou inventurou 

dlouhodobého majetku, kterou doplňuji o případné návrhy a doporučení pro inventarizaci 

majetku Statutárního města Chomutova.  
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SUMMARY  

 In this present thesis is elaborated summary review of accounting and inventory of 

tangible and intangible assets. In this thesis I focus on the theoretical basis of accounting 

and inventory assets, technical improvement, subsequent liquidation and disposal of 

tangible and intangible assets. Next up is this thesis focused on practical classification and 

accounting of assets of the Statutary City of Chomutov. For the most part, the thesis deals 

with the physical inventory of assets, which complement with any suggestions and 

recommendations for an inventory of assets of a Statutory City of Chomutov. 
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1. ÚVOD 

 

 Základním bodem při přípravě této bakalářské práce je seznámit se s obecnými 

postupy při evidenci a inventarizaci majetku dle zákonů a jiných právních předpisů s touto 

problematikou souvisejících. V této bakalářské práci postupuji především dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.  

Práce je členěna do tří základních kapitol dle problematiky, které se věnuje. První 

kapitola se zaměřuje na vysvětlení teoretických pojmů, kde uvádím základní pojmy 

pro evidenci majetku. Je zde vysvětleno co to majetek je a zaměřuji se především 

na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, dále na technické 

zhodnocení a likvidaci dlouhodobého majetku. Ve druhé kapitole mé práce jsem 

se zaměřila na praktické postupy při evidenci a inventarizaci dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku Statutárního města Chomutova. V této části jsem se zejména 

soustředila na vysvětlení jednotlivých kroků při vedení evidence majetku se zaměřením 

na fyzickou inventuru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tato část je 

zpracována na základě informací poskytnutých Magistrátem města Chomutova, Odborem 

rozvoje, investic a majetku města. Ve třetí kapitole se zabývám zhodnocením a případným 

doporučením pro evidenci a inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Statutárního města Chomutova. 

 Cílem bakalářské práce je zhodnotit provádění evidence dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a následné inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku Statutárního města Chomutova. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Lze říci, že majetek je forma duševního nebo fyzického statku, který vlastní 

konkrétní osoba či firma, se kterým může majitel volně nakládat. Mezi majetek řadíme 

fyzické předměty, jako jsou stroje, prostory, ale také peníze či patentované technologické 

postupy nebo duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem. 

 Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými může daná osoba či firma 

nakládat. 

2.1 Základní rozdělení  majetku 

 Pro účely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé.  

 „Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, 

popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok, ostatní 

majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majetku 

a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní 

jednotky projevený při jejich pořízení.“[4] 

2 . 1 . 1   D l o u h o d o b ý  n e h m o t n ý  m a j e t e k  

 Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.  

 Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou územní samosprávní celky, 

dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, 

státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky a organizační 

složky státu. 

„1. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, 

u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč.  
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2. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení 

dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč 

v rámci jednoho účetního období.“[1]  

2 . 1 . 2   D l o u h o d o b ý  h m o t n ý  m a j e t e k  

 Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (viz kapitola 2.1.1) a obsahuje: 

 

„1.  Pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím, 

2. Kulturní předměty bez ohledu na výši ocenění, zejména kulturní památky, sbírky 

muzejní povahy, umělecká díla, 

3. Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti včetně důlních děl a staveb 

pod povrchem, otvírky nových lomů, technické rekultivace, bytů a nebytových 

prostor, technické zhodnocení majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje 

částku 40 000 Kč, 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, obsahuje samostatné movité věci 

a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-

ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění 

samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 

40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní 

hodnoty nebo kulturní památky, 

5. Pěstitelské celky trvalých prostor, 

6. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, zejména dospělá zvířata, ložiska 

nevyhrazeného nerostu, 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, 

8. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného 

dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč 

v rámci jeho účetního období.“[1]  
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 Dlouhodobým hmotným majetkem však nejsou zásoby. Za samostatné movité 

věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování 

služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou nebo se stavbou netvoří jeden 

funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Souborem movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. 

  

2.1.2.1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek je vymezen v § 14, odst. 6 vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno:   

„Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, 

které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší 

a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem 

o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy 

a)   předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4 

(viz kapitola 2.1.2), bez ohledu na výši pořizovací ceny a 

b)   věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, 

u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč.“[1]  

 

2.1.2.2 Hodnotové hranice majetku Statutárního města Chomutova  

 Vymezení hodnotové hranice dlouhodobého majetku Statutárního města 

Chomutova je uvedeno ve směrnici č. 011/04-03 Evidence dlouhodobého majetku, 

která se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

 Za dlouhodobý nehmotný majetek považujeme složky majetku v pořizovací ceně 

vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě s dobou použitelnosti delší než 1 rok.  

 Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou složky majetku v pořizovací 

ceně 7 000 Kč – 60 000 Kč v jednotlivém případě s dobou použitelnosti delší než 1 rok. 
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 Dlouhodobým hmotným majetkem jsou složky majetku bez ohledu na jejich 

pořizovací cenu (stavby včetně budov, byty a nebytové prostory, nemovité kulturní 

památky, pozemky, umělecká díla a předměty).  

 Složky majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší 

než 1 rok jsou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, včetně předmětů a drahých kovů.  

 Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek v pořizovací ceně 

3 000 Kč - 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. 

 Podrozvahová evidence je vedena jen pro předměty s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok a pořizovací cenou nižší než 3 000 Kč, jejichž cena obvyklá se pohybuje 

v hodnotě nad 500 Kč a u nichž se předpokládá zájem uživatelů těchto předmětů 

o neoprávněné obohacení. Zejména se jedná o nástroje a nářadí, drobnou kancelářskou 

a telekomunikační techniku, drobný nábytek, varné konvice aj.[5] 

  

2.1.2.3 Dělení dlouhodobého hmotného majetku 

 Z právního hlediska má zásadní význam dělení věcí, podle platné právní úpravy 

tedy hmotného majetku, na věci nemovité a movité.  

 Nemovitostmi se rozumí pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem 

a budovy. 

 Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je oddělena od sousedících 

částí hranicí územní samosprávní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby. Parcela představuje pozemek, který je geometricky a polohově 

určen a zobrazen v katastrální mapě a je označen parcelním číslem.  

 „V katastru nemovitostí se dále jako parcela eviduje pozemek, na kterém je vodní 

nádrž, a pozemek tvořící koryto vodního toku, jeli jeho koryto široké nejméně 2 metry, 

plocha zastavěná, nezastavěná plocha mezi budovami, pozemek na které je pozemní 

komunikace s výjimkou komunikací pro pěší a cyklisty na úrovni místních a účelových 

komunikací, jejichž šířka je menší než 2 metry.“[2] 
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 Stavby spojené se zemí pevným základem jsou samostatnou nemovitou věcí 

odlišnou od pozemku. Takových to staveb je velké množství a není účelné, aby každá 

z nich byla evidována v katastru nemovitostí. Stavba není součástí pozemku. Budovou je 

nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami 

a střešní konstrukcí. Byty a nebytovými prostory se rozumí:  

 „Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 

úřadu určeny k bydlení, nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou 

podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.“[3] 

 Movitými věcmi se rozumí všechny ostatní věci v právním smyslu čili ty, 

které nejsou nemovitostmi. Pod pojmem movitých věcí si můžeme představit věci, 

se kterými lze pohybovat z místa na místo, aniž by to mělo zásadní vliv na jejich podstatu 

(příkladem movitých věcí je „inventář“). Součástí movité věci je vše, co k ní podle její 

podstaty a povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. 

2 . 1 . 3  D l o u h o d o b ý  f i n a n č n í  m a j e t e k  

 Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí dle § 17 vyhlášky 410/2009 Sb. 

dlouhodobé cenné papíry a vklady, půjčky, nakoupené obligace, dluhopisy, vkladové listy, 

terminované vklady s dobou držení a splatností delší než jeden rok.  

2 . 1 . 4   S m ě r n á  ú č t o v á  o s n o v a  

Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových 

skupin. Na základě směrné účtové osnovy si sestavuje každá účetní jednotka svůj vlastní 

účtový rozvrh, což je seznam účtů, které bude při vedení účetnictví daná účetní jednotka 

používat. Účetní jednotka stanoví takový účetní rozvrh, který minimalizuje problémy 

při sestavování rozvahy a výsledovky.  

Účtový rozvrh se sestavuje na každé účetní období, pokud má podnik potřebu, lze 

účtový rozvrh doplňovat. Účtové rozvrhy se liší podle činnosti podniku, velikosti, techniky 

vedení účetnictví. Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty podle potřeby 

podniku.  
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Při evidenci majetku se z účtové osnovy používá první část a to třída 

0 - dlouhodobý majetek. Do třídy 0 – dlouhodobý majetek se řadí účtové skupiny 01 – 09 

a syntetické účty například 013 – software, 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek,  

021 – stavby, 022 – samostatně movité věci a soubory movitých věcí, 031 – pozemky. Část 

účtového rozvrhu Statutárního města Chomutova je uvedena v příloze č. 1 (Příloha č. [1]). 

2.2 Pořízení majetku  

 Majetek se pořizuje na základě rozhodnutí orgánu či osoby, která je k tomu 

oprávněná. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se pořizuje koupí, vytvořením vlastní 

činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím 

(darováním), převodem podle právních předpisů, přeřazením z osobního užívání 

do podnikání, technickým zhodnocením a směnou majetku. Nehmotným a hmotným 

majetkem se stávají věci uvedené do užívání, tj. zabezpečení všech povinností stanovených 

právními předpisy, v účetnictví se pořízení zaúčtuje na základě zápisu o převzetí 

dlouhodobého majetku do užívání.  

 Hranice pro zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 

stanoveno § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, viz kapitola 2.1. Účetní 

jednotka může dle vyhlášky (zákona) rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní 

hranice pro zařazení dlouhodobého majetku, povinně však od částky uvedené v právních 

předpisech dle druhu majetku. 

2 . 2 . 1   P o ř í z e n í  d l o u h o d o b é h o  n e h m o t n é h o  m a j e t k u  

S t a t u t á r n í h o  m ě s t a  C h o m u t o v a  

 Dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením, 

se před jeho uvedením do užívání účtuje na účtu 041 – nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek a zálohy, na účtu 051 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho 

pořízením a uvádí se ihned do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové 

skupiny 01 – dlouhodobý nehmotný majetek. 
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 Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v rámci hlavní činnosti 

Magistrátu města Chomutova se účtuje na vrub účtu 420 – služby a náklady nevýrobní 

povahy, v rámci doplňkových činností se účtuje na vrub účtu 518 – ostatní služby 

a současně se při pořízení účtuje na vrub účtu 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

a ve prospěch účtu 901 – fond dlouhodobého majetku. [5] 

2 . 2 . 2   P o ř í z e n í  d l o u h o d o b é h o  h m o t n é h o  m a j e t k u  

S t a t u t á r n í h o  m ě s t a  C h o m u t o v a  

 Před uvedením do užívání se dlouhodobý hmotný majetek, včetně výdajů 

spojených s jeho pořízením, především výdajů na přípravu a zabezpečení dlouhodobého 

hmotného majetku, do doby jeho uvedení do užívání účtuje na účet 042 – nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek. Dále se tímto způsobem účtují průzkumné, geologické, 

geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody 

a poplatky za trvalé odnětí zemědělské půdy, resp. lesní půdy, technickou rekultivaci, 

technické zhodnocení.  

 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku Statutární město Chomutov 

účtuje v rámci hlavní činnosti na vrub účtu 410 – materiální náklady, v rámci doplňkových 

činností se účtuje na vrub účtu 501 – spotřeba materiálu a současně se při pořízení vyúčtuje 

na vrub účtu 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, ve prospěch účtu 901 – fond 

dlouhodobého majetku. [5]  

2.3 Ocenění  dlouhodobého  majetku 

 Způsoby oceňování hmotného a nehmotného majetku vyplývají z ustanovení části 

čtvrté zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Oceňování je 

možné definovat jako určení (zjištění) hodnoty (ceny) majetku a závazků. Ocenění 

je důležitou složkou obsahu účetní informace o příslušné majetkové položce. 

„Účetní jednotky oceňují majetek a závazky 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25, 
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b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje, způsoby podle § 27, rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat 

v účetních knihách.“[4] 

2 . 3 . 1   O c e ň o v á n í  v  n á v a z n o s t i  n a  u s t a n o v e n í  §  2 4  a ţ  2 8  

z á k o n a  o  ú č e t n i c t v í  

 Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek kromě zásob 

s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, dlouhodobý 

nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou dlouhodobého nehmotného majetku 

vytvořeného vlastní činností. Vlastními náklady je oceněn dlouhodobý hmotný majetek 

kromě zásob vytvořený vlastní činností, dlouhodobý nehmotný majetek kromě pohledávek 

vytvořených vlastní činností, příchovky zvířat. Reprodukční pořizovací cenou se majetek 

oceňuje v případech bezúplatného nabytí s výjimkou majetku uvedeného v § 25, odst. 1, 

pod písmeny e) a g), „(tj. peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, 

podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami)“, nebo majetek v případech, 

kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit a dále v případě, pokud 

jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku.  

Pro oceňování majetku a závazku se rozumí: 

„- pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 

pořízením související, 

 - reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje, 

 - vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku 

kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené 

na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě 

nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami.“[4] 
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2 . 3 . 2   O c e ň o v á n í  m a j e t k u  S t a t u t á r n í h o  m ě s t a  C h o m u t o v a  

 Pořizovací cena se používá pro ocenění dlouhodobého hmotného a dlouhodobého 

nehmotného majetku. Rozumí se jí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 

pořízením související, tj. pořizovací cena je rovna součtu ceny pořízení a vedlejších 

pořizovacích nákladů. Náklady s pořízením majetku související nejsou pevně vymezeny 

a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku.   

 Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený. Dále pak 

majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční cena nižší než vlastní náklady, 

dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 

(př. finanční leasing). 

 Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený 

vlastní činností. 

 Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvýší o provedené 

technické zhodnocení, které se financuje z kapitálových výdajů. U dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku i drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku můžeme provést technické zhodnocení, pokud náklady na technické zhodnocení 

u dlouhodobého nehmotného majetku převýší částku 60 000 Kč a u dlouhodobého 

hmotného majetku převýší částku 40 000 Kč na jednotlivém předmětu za účetní období.  

 Nepřesáhnou-li náklady na technické zhodnocení výše uvedené částky za celé 

účetní období u jednotlivého předmětu, hradí se z běžných výdajů.  O provedené technické 

zhodnocení financované jako běžný výdaj se pořizovací cena majetku nezvyšuje.[5] 

2.4 Technické zhodnocení  

 Předpisy pro územně samosprávné celky a příspěvkové organizace nemají definici 

technického zhodnocení. V účetních předpisech je definice opravy, která nevstupuje 

do pořizovací ceny technického zhodnocení. Nepřímo můžeme odvodit, že technickým 

zhodnocení je vlastně jakýkoli zásah do majetku, který nesplňuje definici opravy a je 

v hodnotě vyšší než 40 000 Kč za rok a v tomto roce byl zařazen do užívání. 
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 Účetní jednotky postupují dle definice technického zhodnocení uvedeného 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Definice technického zhodnocení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

ve znění pozdějších předpisů, § 33: 

„1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené 

nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč 

a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 

1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující 

stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj 

(náklad). 

2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají 

za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. 

3) Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku. 

4) Technickým zhodnocením jsou také výdaje podle odstavce 1, pokud je hradí budoucí 

nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane 

nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku 

nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny. 

5) Ustanovení odstavce 1 se použije i na technické zhodnocení, podává-li se daňové 

přiznání za jiné období, než je zdaňovací období vymezené tímto zákonem.“[6] 

2 . 4 . 1   T e c h n i c k é  z h o d n o c e n í  d l e  d r u h u  m a j e t k u  

Technické zhodnocení budov a staveb 

„Změnou dokončené stavby je 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou, 
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c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“[7] 

 

Technické zhodnocení souboru movitých věcí 

 Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením 

se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Je charakterizován vstupní cenou 

nad 40 000 Kč, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Technické zhodnocení movitých 

věcí musí dodržet hodnotový limit (nad 40 000 Kč) a zároveň se musí projevit 

na vlastnostech celého souboru. 

 Ostatní úpravy souboru lze zahrnout do oprav. 

2 . 4 . 2  T e c h n i c k é  z h o d n o c e n í  S t a t u t á r n í h o  m ě s t a  C h o m u t o v a  

 U dlouhodobého nehmotného majetku můžeme provést technické zhodnocení, 

pokud náklady na technické zhodnocení převýší částku 60 000 Kč na jednotlivém majetku 

za účetní období a technické zhodnocení je zařazeno do užívání. U dlouhodobého 

hmotného majetku se jedná o technické zhodnocení, pokud náklady převýší částku 

40 000 Kč na jednotlivém majetku za účetní období a technické zhodnocení je zařazeno 

do užívání. Hodnotí se souhrn částek vztahující se k jednotlivému majetku, přičemž částky 

technického zhodnocení se za jedno účetní období, provedené na jednom majetku, sčítají 

a po dosažení požadované částky se navyšuje vstupní cena majetku.  

 O provedené technické zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého a drobného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.[5] 

 

Příklad technického zhodnocení: 

 V budově č. p. 552 v Chomutově (nebytový dům divadla) proběhla v průběhu 

roku výměna (rekonstrukce) kuchyně a sociálního zařízení. Byly provedeny stavební 

úpravy a kompletně vyměněno stávající zařízení kuchyně. Vyměněné zařizovací předměty 

jsou odlišného typu a mají jiné parametry. Částka po dokončení přesahovala 60 000 Kč. 

Jedná se tedy o dokončené technické zhodnocení. 
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2 . 4 . 3   O p r a v a  

 Oprava je souhrn úkonů, jimiž se odstraňují následky částečného fyzického 

opotřebení, mechanického poškození nebo výrobních vad věcí nebo jejich dílů či částí. 

Opravou se obnovují jejich správné funkce (poškození) a vzhledové vlastnosti za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava nevstupuje do pořizovací 

ceny technického zhodnocení. (Příloha č. [2]). 

V rámci oprav se například provádí výměna opotřebované nebo poškozené věci za novou.  

Dále také přidání dalších částí souboru nelze považovat za technické zhodnocení, 

ale za rozšíření souboru. Rozhodující pro zařazení je, zda dopad změny má podstatný 

charakter a dotkne se především hlavní věci souboru.  

2.5 Vyřazení dlouhodobého majetku  

 Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným 

převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti 

a v důsledku škody nebo manka. 

 Prodaný majetek se vyřazuje k datu uskutečnění prodeje, a to buď k datu podpisu 

smlouvy, nebo k datu skutečného předání. Majetek opotřebovaný se vyřazuje k datu 

ukončení své funkčnosti nebo k datu, kdy se o této skutečnosti obec dověděla na základě 

inventurního soupisu. Majetek fyzicky zlikvidovaný se vyřazuje k datu likvidačního 

protokolu.  

 Opotřebovaný a nevyhovující majetek, který není vyřazen na základě prodeje, 

převodu či vkladu do jiné obchodní společnosti, je předložen Likvidační komisi, 

která rozhodne o jeho případném vyřazení.  

 Likvidační komisi zřizuje Rada města Chomutova, a ji tvoří předseda, jednotliví 

členové komise s právem hlasovat a sekretář (tajemník Likvidační komise), který vede 

veškerou administrativu. Veškeré úkoly a postupy Likvidační komise jsou uvedeny 

ve směrnici č. 002/04-99 Pro likvidaci majetku Statutárního města Chomutova, schválenou 

usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 032/99 ze dne 28.4.1999. 
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2 . 5 . 1  Ú k o l y  L i k v i d a č n í  k o m i s e  

Likvidační komise: 

- posuzuje jiné využití, vyřazení či likvidaci majetku s ohledem na jeho poškození 

či znehodnocení,  

- zkoumá možnost zavinění a dává podnět k posouzení odpovědnosti za škodu 

z hlediska pracovně právních předpisů,  

- navrhuje způsob vyřazení majetku včetně případné fyzické likvidace majetku,  

- účastní se fyzické likvidace majetku.[12] 

2 . 5 . 2   P o s t u p  L i k v i d a č n í  k o m i s e  

 Jak již bylo uvedeno, Likvidační komise Statutárního města Chomutova se řídí 

směrnicí č. 002/04-99 Pro likvidaci majetku, která vychází ze zákona o účetnictví 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   

 Správce majetku a vedoucí veškerých organizací řízených městem, kteří mají 

ve svém užívání majetek města, vyhotoví návrh na vyřazení – protokol o likvidaci 

s řádným zdůvodněním a fotodokumentací a předají jej tajemníkovi Likvidační komise. 

 Nedílnou součástí návrhu na vyřazení u elektropřístrojů, kancelářských strojů, 

plynospotřebičů a výpočetní techniky je odborný posudek o skutečném stavu majetku, 

nevhodnosti k používání. Majetek navrhovaný k vyřazení musí Likvidační komise fyzicky 

prohlédnout, projedná jednotlivé návrhy, přijme doporučení na způsob likvidace, 

popřípadě navrhne vhodnější způsob naložení s majetkem. 

 Likvidační komise doporučí jednotlivé návrhy, které mají všechny náležitosti 

(formulář, zdůvodnění, popř. odporný posudek a fotodokumentaci), ke schválení Radě 

města (u nemovitostí se předkládá Zastupitelstvu města). Tajemník Likvidační komise 

zajistí, aby rozhodnutí Rady města (případně Zastupitelstva města) o způsobu likvidace 

jednotlivého majetku obdrželi správci majetku a vedoucí jednotlivých organizací města. 

Po uskutečněném způsobu likvidace se vrátí jednotlivé protokoly včetně kopií dokladů 

o provedení fyzické likvidace (vážní lístek, faktura) tajemníkovi Likvidační komise 

k archivaci, a ten zajistí vyjmutí majetku z účetní evidence.  [12] 
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3. EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU 

 Evidence majetku umožňuje editaci a přehled veškerého majetku Statutárního 

města Chomutova. Veškerá evidence majetku je vedena na inventárních kartách majetku, 

většinou už pomocí výpočetní techniky. Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého 

majetku a závazků dané účetní jednotky. Ověřuje se, zda skutečný stav majetku odpovídá 

stavu majetku a závazků v účetnictví. 

3.1 Software pro evidenci a inventarizaci majetku  

 Do 31.12.2009 byl používán informační sytém Radnice VERA
®
. Uvedený 

informační systém Radnice VERA
® 

je výrobkem firmy VERA, spol. s r.o., která se plně 

zabývá tvorbou, prodejem a údržbou tohoto softwaru, jeho implementací v institucích 

veřejné správy a realizací komplexních řešení informačních systémů pro veřejnou správu. 

Informační systém Radnice VERA
®

 má několik podsystémů, přičemž jedním z nich je 

podsystém evidence majetku, Radnice VERA
®

 1995-2009, číslo verze 13.9.7 (7.2/7.2). 

Podsystém evidence majetku je zaměřen na podporu činnosti Odboru rozvoje, investic 

a majetku města a zajišťuje přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(př. evidenci budov, staveb, pozemků, movitého majetku). 

 Podsystém pracuje se systémovými a uživatelskými číselníky, které zajišťují 

jednotnost údajů a jednotný způsob evidování majetku a označení majetku různými kódy 

(nemožnost dvojí evidence – dvě stejná inventární čísla).  

Podsystém se člení na čtyři základní části:  

- movitý majetek 

- pozemky 

- budovy a stavby 

- podrozvaha  
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Obrázek č. 1. Ukázka ze softwaru Radnice VERA
®

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 

 Od 1.1.2010 byl spuštěn nový informační systém od společnosti Gordic spol. 

s r.o., Copyright
®
 1993-2010 systém GINIS v.3.60.16, který propojuje podsystém evidence 

majetku a účetní evidenci. Bohužel k 31.3.2010 podsystém evidence majetku výše 

uvedeného informačního systému nebyl zprovozněn. V současné době se řeší převod dat 

z informačního systému Radnice VERA
®
 do systému GINIS.  

 Z výše uvedeného důvodu nelze zavádět jednotlivé inventární karty nově 

pořízeného majetku, neprobíhá vyřazování majetku ani jiné případné změny, přičemž je 

tímto porušována směrnice č. 009/03-03 O oběhu účetních dokladů Magistrátu města 

Chomutova: 

„Všechny dokladové operace jsou prováděny v den předání investice 

od dodavatele, ke dni zápočtu nebo ke dni organizační změny.“[10] 

Vedení Statutárního města Chomutova je s tímto problémem seznámeno a veškeré 

přírůstky, úbytky a jiné změny majetku budou zavedeny do systému zpětně. 
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3.2 Obsah inventárních karet  

 Statutární město Chomutov eviduje v uvedeném softwaru (viz kapitola 3.1) 

celkem 18 610 inventárních karet, z toho 1 417 inventárních karet budov a staveb, 8 258 

movitého majetku, 7 505 pozemků a 1 430 podrozvahy. Každá inventární karta obsahuje 

údaje o jednom inventárním předmětu, budově či pozemku. 

Obsahem jednotlivé inventární karty jsou: 

Základní údaje: 

 - inventární číslo (dvanácti místná, číselná, řazena chronologicky), 

 - název (popis majetku), 

 - syntetické a analytické účty (viz účtová osnova), 

 - pořizovací a zůstatková cena majetku v korunách, 

 - datum pořízení a vyřazení majetku, 

- skupinová položka (určuje, zda je majetek v opravě, pronajatý, nepolepitelný, 

určen k případnému vyřazení), 

 - zodpovídající osoba a osoba, která majetek užívá, 

 - umístění majetku (IČ, organizační číslo, kapitola, budova, případně místnost). 

 

 Majetek Statutárního města Chomutova je členěn mimo jiné na jednotlivé kapitoly 

a organizační jednotky pro lepší přehled v evidenci a fyzickou inventuru. Kapitoly jsou 

číselně označené podle jednotlivých odborů Magistrátu města Chomutova, např.: 

 01 Odbor ekonomiky 

02 Odbor správy majetku města (nyní spojen s Odborem rozvoje, investic 

a majetku města) 

 08 Odbor kanceláře tajemníka (kancelářský nábytek, výpočetní technika) 

 15 Městská policie (majetek ve vlastnictví města, užívaný Městskou policií) 

 16 Jednotka dobrovolných hasičů 

 17 Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 18 Pracovní skupina 
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 Organizační jednotky jsou podkapitolou především kapitoly 02 Odboru správy 

majetku města. A to z důvodu přípravy příkazních a nájemních smluv jednotlivým 

organizacím, např.: 

 003930000 Technické služby města Chomutova 

 003920500 Správa kulturních zařízení – městské divadlo 

 003920700 Správa sportovních zařízení – Kamencové jezero 

 003920600 Správa sportovních zařízení – městské lázně 

Podle výše uvedených organizačních jednotek jsou členěny i jednotlivé inventarizační 

komise pro fyzickou inventuru majetku. 

 

Pořizovací údaje: 

 - pořizovací doklad a číslo dokladu (faktura, paragon, smlouva), 

 - účetní doklad (zařazovací protokol), 

 - způsob pořízení (nákup, převod, směna, dar), 

 - dodavatel (u movitého majetku IČ, název a adresa dodavatele). 

Technické údaje: 

- rok výroby, výrobní číslo, rozměry (Statutární město Chomutov tyto údaje 

nevypisuje). 

Technické zhodnocení: 

 - datum, částka, popis, pořizovací doklad, účetní doklad, dodavatel. 

Snížení zůstatkové hodnoty: 

 - datum, částka, popis, vyřazovací doklad (užívá se především u pozemků 

a staveb, kdy je pozemek rozdělen Geometrickým plánem, budova s postupným 

prodejem bytových jednotek). 

 

 Dále inventární karta obsahuje možnost poznámky, přílohy (fotodokumentace 

případně pořizovací doklad).  
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Obrázek č. 2. Ukázka ze softwaru Radnice VERA
®

. 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 

3 . 2 . 1   O z n a č e n í  m a j e t k u  i n v e n t á r n í m i  č í s l y  

 Inventární číslo je, jak již bylo řečeno, dvanáctimístné, seřazené chronologicky 

a neopakující se. Inventární číslo jednoznačně určuje konkrétní inventární předmět 

po celou dobu užívání. Číslo je přidělováno při zařazování majetku pracovníkem majetku 

města. Příslušný pracovník taktéž vyhotoví samolepící štítek (dlouhodobý hmotný majetek 

patřící do skupiny samostatně movité věci a soubory movitých věcí je polepen od roku 

2007 čárovými kódy) s inventárním číslem a osobně jej umístí na příslušný předmět, 

nebo jej zašle interní poštou zaměstnancům pověřeným péčí o majetek k označení. 

Toto inventární číslo je třeba uvádět na všech dokladech týkajících se příslušného 

předmětu (převodky, návrhy na vyřazení apod.). 
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 Přidělování inventárních čísel má u samostatně movitých věcí chronologickou 

posloupnost, přičemž každá organizační jednotka, která užívá majetek ve vlastnictví města 

je označena zvláštní číselnou řadou. Inventární čísla budov a staveb jsou určována dle čísla 

popisného či čísla evidenčního, tj. např. budova s číslem popisným 552 má inventární číslo 

000000000552. Pro evidenci pozemků je inventární číslo složeno z čísla určeného 

pro katastrální území a samotného čísla pozemku. Například pro katastrální území 

Chomutov I je určeno předčíslí 9012, tudíž inventární číslo k pozemku parcelního čísla 

4418/6 v k. ú. Chomutov I bude 901244180060. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3. Tiskárna na čárové kódy, ukázka samolepících čárových kódů. 

Zdroj: vlastní foto 

3.3 Praktický postup při zařazování majetku  

 Jako příklad můžeme popsat situaci, kdy se Statutární město Chomutov dohodlo 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – Česká republika o bezúplatném 

převodu pozemku p.č. 4418/6 o výměře 616 m
2
. Zastupitelstvo města Chomutova 

usnesením č. 110/08/4 ze dne 1.9.2008 schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitosti. Po vypracování, podepsání a vložení smlouvy na Katastr nemovitostí, 

připravil pracovník majetkoprávního oddělení Zápis o převzetí dlouhodobého majetku 

(Příloha č. [3]), který je vyplněn, podepsán a předán k dalšímu vyřízení dle směrnice 

č. 011/04-03 Evidence dlouhodobého majetku. Tento zápis je předán pracovníkovi, 
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který zadává do informačního systému nově pořízený majetek se všemi přílohami, 

mezi které patří Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti, usnesení Zastupitelstva 

města, případně geometrický plán a znalecký posudek.  

 Na základě těchto dokumentů se nově pořízený majetek zařadí do evidence 

pod inventárním číslem 901244180060 (viz kapitola 3.2.2). Cena pozemku je stanovena 

na základě znaleckého posudku. Pro uvedený pozemek p.č. 4418/6, který je veden jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace, je stanovena cena za 1m
2
 175 Kč, tudíž cena pozemku 

činí celkem 107 800 Kč. 

 Po zavedení majetku do softwaru a vytvoření inventární karty se veškeré 

podklady předají na Odbor ekonomiky k zaúčtování dle směrnice č. 009/03-03 O oběhu 

účetních dokladů (Příloha č. [4]). Po zavedení nového softwaru na evidenci majetku by 

mělo předání podkladů k zaúčtování daného majetku probíhat elektronicky. 

 

 

Obrázek č. 4. Ukázka ze softwaru Radnice VERA
®

. 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města 
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 Výše uvedený příklad popisuje zařazení dlouhodobého hmotného majetku 

do evidence majetku. Při zařazování dlouhodobého nehmotného majetku v případě, 

pokud nevznikají další náklady spojené s jeho pořízením, se ihned uvádí do užívání, 

což znamená, že se po předložení veškerých faktur a zařazovacího protokolu vytvoří 

inventární karta majetku s příslušným inventárním číslem. Následně po zavedení majetku 

do softwaru a vytvoření inventární karty se podklady předají na Odbor ekonomiky 

k zaúčtování. 

3.4 Inventarizace majetku 

 Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky dle § 29 a 30 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 „Inventarizací účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků 

a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní 

jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků 

po dobu 5 let po jejím provedení.  

 Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťují 

fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, 

nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek 

majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou povinny zaznamenat 

v inventurních soupisech. 

 Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat skutečné 

stavy majetku tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, podpisový 

záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné 

za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů, okamžik zahájení 

a okamžik ukončení inventury.“[4] 

 

 Inventarizace zahrnuje přípravu inventarizačních prací a organizační zajištění 

inventarizací. Mimo jiné sem patří jmenování inventarizačních komisí (Hlavní 

inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise), jejich instruktáž, příprava 

potřebných tiskopisů a prověření záznamů evidence. Dále inventarizace zajistí skutečný 

stav majetku a závazků fyzickou inventurou, připouští-li to jejich povaha a nebrání-li tomu 
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místo, kde se v době inventarizace nacházejí a zapíší se skutečné stavy do inventurních 

soupisů (v ostatních případech např. u pohledávek, závazků se skutečné stavy zjišťují 

dokladovou inventurou). Statutární město Chomutov provádí fyzickou inventuru movitého 

majetku pomocí čárových kódů a mobilních terminálů na čárové kódy. Inventarizace 

majetku je ukončena dnem rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů.  

 Inventarizační rozdíly definuje § 30, odst. 6 a 7 zákona č. 563/1991Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to takto: 

„Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, 

které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy 

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, 

popřípadě schodek, nebo 

b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek. 

Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, 

za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.“[4] 

 

 

Obrázek č. 5. Mobilní terminál čárových kódů. 

Zdroj: vlastní foto 

3 . 4 . 1   O r g a n i z a č n í  z a b e z p e č e n í  i n v e n t a r i z a c e  

 Pro organizační zabezpečení inventarizací Statutárního města Chomutova jsou 

jmenovány inventarizační komise. Hlavní inventarizační komisi (dále jen HIK) 
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při Magistrátu města Chomutova jmenuje Zastupitelstvo města Chomutova svým 

usnesením. Dílčí inventarizační komisi (dále jen DIK) jmenuje HIK. Přehled o jmenování 

všech inventarizačních komisí obdrží Odbor rozvoje, investic a majetku města a Odbor 

ekonomiky, který úzce spolupracuje se všemi inventarizačními komisemi. 

3.4.1.1 Úkoly Hlavní inventarizační komise 

- navrhuje složení DIK, 

- navrhuje harmonogram provádění inventarizací v příslušném účetním období, 

- řídí, koordinuje a kontroluje práci DIK, 

- projednává a vyhodnocuje inventarizační zápisy a soupisy inventarizačních 

rozdílů, návrhy DIK na řešení zjištěných nedostatků a návrhy ocenění majetku, 

- shrnuje výsledky inventarizací, zpracovává sumáře, navrhuje způsob vypořádání 

inventarizačních rozdílů (přebytků, schodků), 

- zpracovává závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace, kterou předkládá 

k projednání v orgánech města, 

- sleduje realizaci přijatých opatření a orgánům města předkládá v určených 

termínech zprávu o jejich plnění.[11] 

3.4.1.2 Úkoly Dílčí inventarizační komise 

 DIK musí být nejméně dvoučlenná, přičemž každá komise má určeného předsedu 

této komise. Předseda DIK je osobou odpovědnou za provedení inventarizace na určeném 

úseku, z titulu této funkce je oprávněn ukládat úkoly dalším členům DIK a je odpovědný 

za úplnost a správnost. Každá DIK obdrží od HIK písemné pověření k provedení 

inventarizace majetku a závazků Statutárního města Chomutova (Příloha č. [5]). 

 Úkolem DIK je příprava a provedení úplné a správné inventarizace veškerého 

majetku na vymezeném úseku. 

 

Dílčí inventarizační komise: 

- zařídí vše, aby ve stanoveném termínu mohla být inventarizace zahájena 

a provedena, 
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- zajistí přípravu inventarizačních podkladů, písemností a tiskopisů, 

- v průběhu inventarizace DIK zajišťuje skutečné stavy majetku, které uvede 

v inventurních soupisech, odsouhlasí tyto stavy, 

- odpovídá za odsouhlasení fyzických stavů na sestavy účetní, 

- zajišťuje nepotřebný, přebytečný a poškozený majetek a navrhuje, jak s ním má 

být naloženo, 

- zjišťuje, zda je majetek při inventarizaci identifikovatelný (označený inventárním 

číslem), 

- po skončení inventur zpracuje specifikaci inventarizačních rozdílů s vyšetřením 

jejich vzniku a vyjádření odpovědných pracovníků ke vzniklým rozdílům, 

- sepíše inventarizační zápis, ve kterém vyplní předtištěné náležitosti 

(Příloha č. [6]).[11]  

 

 Statutární město Chomutov zvolilo k provádění inventur 11 Dílčích 

inventarizačních komisí, které se skládají ze zaměstnanců jednotlivých příspěvkových 

organizací a zaměstnanců Statutárního města Chomutova.  

 

DIK č. 1 Správa kulturních zařízení, Správa kulturních a knihovnických služeb 

DIK č. 2 Správa sportovních zařízení 

DIK č. 3 Tiskové oddělení a nábytek  

DIK č. 4 Městská policie 

DIK č. 5 Podkrušnohorský zoo park, pracovní skupina, Jednotka dobrovolných hasičů 

DIK č. 6 Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova, Pečovatelský dům Merkur 

DIK č. 7 Areál Kamencové jezero 

DIK č. 8 Technické služby města Chomutova 

DIK č. 9 Budovy a stavby  

DIK č. 10 Výpočetní technika – informatika 

DIK č. 11 Pozemky 

3 . 4 . 2  P o s t u p  p r o v á d ě n í  i n v e n t u r  

 Pracovník evidence majetku připraví a vytiskne jednotlivé inventurní soupisy 

majetku, které rozdělí pro jednotlivé Dílčí inventarizační komise. Předseda Hlavní 
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inventarizační komise svolá školení všech členů jednotlivých komisí, na kterém jsou 

Dílčím inventarizačním komisím předány seznamy majetku a pověření primátorky 

Statutárního města Chomutova k provádění inventarizace. Dále pak pracovník evidence 

majetku přidělí mobilní terminál čárových kódů a zaškolí jednotlivé členy s jeho 

používáním.  

 Z důvodu malého množství mobilních terminálů čárových kódů je vytvořen 

harmonogram užívání mobilních terminálů, přičemž jejich malý počet je velmi nepraktický 

na tak velký počet jednotlivých komisí. 

 

 - Fyzická inventura movitého majetku se provádí pomocí čárových kódů 

a mobilních terminálů pro čtení čárových kódů. Tímto je zajištěno, že jednotlivé 

inventarizační komise fyzicky zkontrolují veškerý movitý majetek uvedený 

v inventarizačních seznamech. Dílčí inventarizační komise po ukončení fyzické inventury 

navrhuje poškozený a neupotřebitelný majetek k vyřazení.  

 

 - Fyzická inventura budov a staveb je prováděna obchůzkou, při které se zjišťuje 

skutečný stav jednotlivých budov a staveb a Dílčí inventarizační komise navrhuje jejich 

případnou opravu. 

 

  - Fyzická inventura pozemků je prováděna pouze částečně. Lesy České republiky, 

které mají ve správě veškeré lesní pozemky ve vlastnictví Statutárního města Chomutova, 

provádějí inventarizaci na základě příkazní smlouvy, porovnáním dat s Katastrem 

nemovitostí a fyzickou prohlídkou jednotlivých úseků lesních pozemků. Obdobně provádí 

inventuru pozemků odbor školství a to pozemků užívaných základními a mateřskými 

školami. Z velké části se fyzická inventura pozemků neprovádí z důvodu časové 

náročnosti.  

 V průběhu roku se provádí porovnávání stavů pozemků s Katastrem nemovitostí 

a následně se opravují jednotlivé rozdíly. Rozdíly v jednotlivých stavech pozemků vznikají 

digitalizací map a zároveň posunutím hranic pozemků Katastrem nemovitostí. 

Tyto kontroly a opravy pozemků nesouvisí s řádnou fyzickou inventurou pozemků. 
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 - Po skončení fyzické inventury předají jednotlivé Dílčí inventarizační komise 

pracovníku evidence majetku mobilní terminály, který přehraje načtené údaje do softwaru 

a zjistí tím skutečný stav majetku. Jednotlivé komise předají Hlavní inventarizační komisi 

zápisy dle skutečnosti a účetních stavů, ve kterých se zároveň vyčíslí rozdíly mezi 

skutečným a účetním stavem. Dále Hlavni inventarizační komise stanoví způsob 

vypořádání zjištěných rozdílů, to znamená schodků, přebytků proti stavům zachycených 

v účetnictví. 

 

 Statutární město Chomutov provádí fyzickou inventuru od 1.10. do 31.11. 

běžného kalendářního roku dle Harmonogramu prací při provádění inventarizace majetku 

a závazků Statutárního města Chomutova, schváleného Zastupitelstvem Statutárního města 

Chomutova. V období od skončení fyzické inventury do konce účetního období, 

tj. do 31.12. běžného roku, se přírůstky a úbytky v daném období inventují dokladovou 

inventurou (dokladová inventura se provádí u složek majetku, u nichž nelze provést 

fyzickou inventuru). 

 

 Následně Hlavní inventarizační komise připraví závěrečnou zprávu o průběhu 

a výsledku inventarizace majetku a závazků Statutárního města Chomutova za daný rok 

a předloží jej Radě a Zastupitelstvu města Chomutova ke schválení. V roce 2009 byla 

inventarizace majetku a závazků města přijata Radou města Chomutova s výhradami. 
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Usnesení Rady města Chomutova po projednání inventarizace: 

„Usnesení RaMěst č. 091/10 z 15.3.2010  

Zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace majetku 

a závazků Statutárního města Chomutova za rok 2009 

------------------------------------------------------------------------- 

Rada města Chomutova 

d o p o r u č u j e ZM 

s c h v á l i t výsledky inventarizace majetku a závazků města Chomutova ke dni 31.12.2009 

s výhradami uvedenými v důvodové zprávě a 

u k l á d á 

1) Ing. Petru Chytrovi, vedoucímu ORIaMM 

------------------------------------------------------- 

zajistit dohledání a zdůvodnění inventarizačních rozdílů, v termínu do 31.3.2010, 

2) Ing. Janu Marešovi,vedoucímu OE 

----------------------------------------------- 

proúčtování inventarizačních rozdílů, v termínu do 31.3.2010.“ 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov 

  

 Po doložení zdůvodnění inventarizačních rozdílů, případně jejich vyřešení, byla 

zpráva předložena Zastupitelstvu města Chomutova ke schválení a tím byla inventarizace 

majetku Statutárního města Chomutova pro rok 2009 ukončena. 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Statutární město Chomutov má poměrně důkladně zpracovanou interní metodiku 

pro vedení evidence a inventarizace majetku města. Jednotlivé směrnice evidence 

a inventarizace majetku vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jsou svědomitě 

uvedeny do praxe. Jelikož v listopadu 2009 byla vydána vyhláška č. 410/2009 Sb. 

doporučuji aktualizovat veškeré interní směrnice pro evidenci a inventarizaci majetku 

Statutárního města Chomutova v nejbližším možném termínu. 

Obecně lze říci, že odpovědní zaměstnanci Statutárního města Chomutova, 

Odboru rozvoje, investic a majetku města se snaží postupovat a vyhovět všem právním 

předpisům.  

Evidence majetku Statuárního města Chomutova je zajištěna přehledně a pečlivě, 

a to i přes menší obtíže spojené se zavedením nového softwaru. V tomto případě bych 

doporučila pouţívat původní software pro pořizování nového dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a průběžně spouštět software nový, který ještě po třech měsících 

zavedení do provozu nebyl funkční. 

Fyzická inventura majetku byla zlepšena pomocí čárových kódů, čímž bylo 

skutečně podloženo porovnání zjištěných skutečných stavů majetku a stavu na účtech 

k 31.12. běžného roku. Tímto se současně zamezilo provádění inventarizace tzv. „od stolu“ 

na základě inventurních sestav a účetních stavů. Jedinou nevýhodou je, že mobilní 

terminály na čárové kódy jsou závadové a proto doporučuji zajistit jejich větší počet, 

nebo vyměnit část členů DIK, aby se inventarizace neprováděla pouze mechanicky, 

ale průkazným způsobem. Při aplikaci tohoto doporučení musíme brát v úvahu, že mobilní 

terminály na čárové kódy jsou vysoce nákladná záležitost (pořizovací cena jednoho 

terminálu se pohybuje okolo 25 000 Kč). 

Pro provádění fyzické inventury pozemků navrhuji vytvořit více Dílčích 

inventarizačních komisí a veškeré pozemky rozdělit do více skupin. Inventarizace by byla 
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prováděna porovnáváním inventurních sestav s výpisem z Katastru nemovitostí. Tímto 

způsobem by byly zjištěny určité nedostatky, jako jsou chybné výměry pozemků, případně 

neevidované pozemky ve vlastnictví Statutárního města Chomutova. Při počtu pozemků 

7 505 je opravdu velmi obtížné provádět důkladnou inventarizaci jednou Dílčí 

inventarizační komisí o čtyřech členech.  

Dále doporučuji přikládání fotodokumentace dlouhodobého hmotného majetku, 

který není polepen čárovým kódem s inventárním číslem z toho důvodu, aby bylo zřejmé, 

že inventarizační komise opravdu fyzicky navštívila a viděla daný majetek. Příkladem 

tohoto doporučení může být namátková kontrola určité stavby Hlavní inventarizační 

komisí, kde stavba podle fyzického zjištění Hlavní inventarizační komise neexistovala, 

a v inventurních soupisech Dílčí inventarizační komise byla označena jako nalezená. 

Po vyžádání fotodokumentace dané stavby bylo zjištěno, že Dílčí inventarizační komise 

stavbu fyzicky neobešla, tudíž nezjistila její skutečný stav. S dokládáním fotodokumentace 

by se takovéto situaci předešlo. 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit provádění evidence a inventarizace 

majetku Statutárního města Chomutov a seznámit se s obecnými postupy při evidenci 

a inventarizaci majetku dle zákonů a jiných právních předpisů. 

 Především je třeba zdůraznit, že vyhláška č. 505/2002, kterou byly prováděny 

některá ustanovení zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, byla v listopadu 2009 

zrušena a nahrazena vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky.  

 

 Statutární město Chomutov eviduje majetek dle výše uvedené vyhlášky 

410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a připravuje novelizaci vnitřních směrnic pro provádění evidence majetku, inventarizace 

majetku a oběhu účetních dokladů. Inventarizace majetku roku 2010 bude provedena 

již na základě novelizovaných směrnic a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., která nabyla 

účinnosti 1.1.2010.  

 

Bakalářská práce je členěna do tří základních kapitol dle problematiky, kterým 

se příslušné kapitoly věnují. V první kapitole se zabývám teoretickými východisky 

popisující základní rozdělení majetku, pořízení a oceňování majetku, technické zhodnocení 

a likvidaci majetku. Druhá část se věnuje evidenci a inventarizaci majetku Statutárního 

města Chomutova. Popisuje software evidence a inventarizace majetku, obsah inventární 

karty, označení majetku inventárními čísly a inventarizaci majetku. Informace vyplývají 

ze směrnic Evidence dlouhodobého majetku a Provádění inventarizace vydané Statutárním 

městem Chomutov. Třetí kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení pro evidenci 

a inventarizaci majetku Statutárního města Chomutova, přičemž by bylo vhodné 

tyto návrhy uvést do praxe. 
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 Účetnictví účetní jednotky musí odpovídat skutečnému stavu, který by měl být 

zobrazen v souladu s účetními metodami uloženy na základě zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a průkaznost účetnictví je nutno zajišťovat 

dodržením § 33 výše uvedeného zákona a provedením inventarizace v příslušném roce. 

  

 Závěrem je třeba podotknout, že evidence a inventarizace dlouhodobého majetku 

Statutárního města Chomutova probíhá bezproblémově s malou výhradou k funkčnosti 

softwaru, ve kterém jsou evidovány inventární karty a zajišťovány seznamy majetku 

k inventarizaci.  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. [1]: MAJETKOVÁ ČÁST ÚČTOVÉHO ROZVRHU 

SÚ AÚ ORJ ORG POPIS 
013    Software 
013 00   Software nad 60 000 Kč 
013 00 2  OSMM 
013 00 2 8 Bývalá ORJ 08 - kultura 
013 00 10  OI 
013 00 15  MěPo 

018    Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
018 00   Software 7 000 - 60 000 Kč 
018 00 2  OSMM 
018 00 2 8 Bývalá ORJ 08 - kultura 
018 00 2 3920 Majetkoprávní oddělení 
018 00 10  OI 
018 00 15  MěPo 

019    Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
019 00   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
019 00 17  ORaIM 

021    Budovy a stavby 
021 10   Budovy 
021 10 2  OSMM 
021 10 2 8 Bývalá ORJ 08 - kultura 
021 10 2 9 Bývalá ORJ 09 – vnitřní správa 
021 10 2 3910 Bytové hospodářství 
021 10 2 3920 Majetkoprávní oddělení 
021 10 2 3930 Technické sluţby 
021 10 2 3950 Zimní stadion 
021 10 4  OSVaZ 
021 10 7  OŠaK 
021 10 7 1401 Mateřské školy 
021 10 7 1402 Základní školy 
021 10 7 1407 Speciální školy 
021 10 16  JSDH 
021 10 17  ORaIM 
021 20   Stavby 
021 20 2  OSMM 
021 20 2 8 Bývalá ORJ 08 - kultura 
021 20 2 3920 Majetkoprávní oddělení 
021 20 2 3930 Technické sluţby 
021 20 2 3950 Zimní stadion 
021 20 5  OŢP 
021 20 7  OŠaK 
021 20 17  ORaIM 

022    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
022 00   Stroje, přístroje a zařízení, DP a inventář 
022 00 2  OSMM 
022 00 2 8 Bývalá ORJ 08 - kultura 
022 00 2 9 Bývalá ORJ 09 – vnitřní správa 
022 00 2 3910 Bytové hospodářství 
022 00 2 3920 Majetkoprávní oddělení 
022 00 2 3930 Technické sluţby 
022 00 2 3950 Zimní stadion 
022 00 5  OŢP 
022 00 7  OŠaK 
022 00 10  OI 
022 00 15  MěPo 
022 00 16  JSDH 



 

 

 

022 00 17  ORaIM 

028    Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
028 00   Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
028 00 2  OSMM 
028 00 2 8 Kultura 
028 00 2 9 Bývalá ORJ 09 – vnitřní správa 
028 00 2 3910 Bytové hospodářství 
028 00 2 3920 Majetkoprávní oddělení 
028 00 2 3930 Technické sluţby 
028 00 2 3950 Zimní stadion 
028 00 4  OSVaZ 
028 00 5  OŢP 
028 00 6  ODaSČ 
028 00 7  OŠaK 
028 00 10  OI 
028 00 15  MěPo 
028 00 16  JSDH 
028 00 17  ORaIM 

031    Pozemky 
031 00   Pozemky 
031 00 2  OSMM 

032    Umělecká díla a předměty 
032 00   Umělecká díla a předměty 
032 00 2  OSMM 
032 00 2 8 Kultura 
032 00 2 9 Bývalá ORJ 09 – vnitřní správa 
032 00 7  OŠaK 
032 00 7 8 Kultura 
032 00 16  JSDH 

041    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
041 00   Nedokončené investice 
041 00 5  OŢP 
041 00 10  OI 
041 00 17  ORaIM 
041 00 17 2243 Zpracování projektů regenerace sídlišť 
041 00 17 2302 Palackého 4090 „Telecom“ 
041 00 17 2310 Průmyslová zóna „Nové Spořice“ – I. etapa 
041 00 17 2405 Energetický audit 
041 00 17 6119 Studie, záměry a plány 

042    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
042 00   Nedokončené investice 
042 00 2  OSMM 
042 00 10  OI 
042 00 13  OKS 
042 00 15  MěPo 
042 00 17  ORaIM 
042 00 17 2037 Reko. vozovek ul. Václavská, Luţická 
042 00 17 2210 Sanace městské skládky 
042 00 17 2211 Reko. Zátiší - komunikace, kanalizace 
042 00 17 2214 Mobiliář městské památkové zóny 
042 00 17 2223 KJ - minigolf, komunikace, parkoviště 
042 00 17 2228 Obnova ulic Jak. ze Stříbra, Kloster.,Puchmayerova 
042 00 17 2249 Vstupní areál PZOO 
042 00 17 2256 Podnikatelské centrum Cihlářská ul. 
042 00 17 2301 Reko. b. j. Husovo náměstí 
042 00 17 2302 Palackého 4090 'Telecom' 
042 00 17 2310 Průmyslová zóna Nové Spořice – I. Etapa 
042 00 17 2311 Průmyslová zóna Severní pole 
042 00 17 2314 Dětská hřiště 
042 00 17 2316 Městský mobiliář 
042 00 17 2329 Reko. Ulice Winterova 
042 00 17 2330 Lavičky a odpadkové koše na sídlištích 
042 00 17 2333 Přeloţka kabelů NN ul. Václavská 
042 00 17 2336 Cyklotrasy 
042 00 17 2337 Cyklotrasa Březenecká 



 

 

 

042 00 17 2410  Klimatizační jednotka radnice čp. 1 

042 00 17 6126 Pořízení PD před přidělením čísla akce 
042 00 17 9103 Veřejné plynovodní přípojky 
042 00 17 9728 Reko. rozvodů plynu 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Směrnice pro oběh účetního dokladů č. 009/03-03 

 



 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. [2]: PŘÍKLADY OPRAV A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ BUDOV 

Vysvětlivky O - oprava R - rekonstrukce M - modernizace 
  

         Druh činnosti kód 

Sanace základů (jakákoliv technologie) R 

Sanace vlhkého zdiva (jakákoliv technologie) R 

Statické zajištění objektu O 

Zateplení objektu (obvodový plášť, střešní plášť) M 

Oprava jednotlivých částí fasády O 

Celá fasáda beze změny architektonických prvků O 

Kompletní obnova omítkových vrstev fasády, vč. Otlučení poškozených 
částí, použití sanačních omítkových systémů, nové oplechování s novým 
finálním nátěrem 0 

Celá fasáda se změnou architektonických prvků R, M 

Výměna jednotlivých prvků konstrukce krovu např. při výměně napadených 
částí krovu např. dřevomorkou O 

Výměna rekonstrukce krovu - úplná nebo ucelené části beze změny 
parametrů O 

Změna spádových poměrů ploché střechy v tom případě, že se změní sklon 
nebo výška hřebene R, M 

Obnova izolace ploché střechy v plném rozsahu, pokud se pod střešní 
krytinou dle nových technologických postupů vloží hydroizolační fólie 
včetně latí a kontralatí O 

Oprava izolace ploché střechy O 

Výměna krytiny v plném rozsahu bez ohledu na použitý materiál a bez 
techn. zhodnocení O 

Výměna oken bez ohledu na změnu materiálu - dřevěná za plastová O 

Výměna oken - špaletová za euro-okna (bez zvětšení nebo zmenšení 
okenního otvoru) O 

Výměna oken se změnou velikosti - pokud dojde ke stavebnímu zvětšení 
nebo zmenšení okenního otvoru R 

Výměna okna za okna s jiným koeficientem tepelné prostupnosti R 

Osazení protipožárních dveří včetně stavebních úprav R, M 

Výměna dveří beze změny velikosti a typu včetně stavebních úprav O 

Bourací práce související s opravou (výměnou dveří, oken) O 

Bourací práce související s rekonstrukcí nebo modernizací R, M 

Náhrada stropní konstrukce za stejnou O 

Vestavba výměníkové stanice místo likvidované kotelny a naopak R 



 

 

 

Výměna zařizovacích předmětů za modernější typ nebo typ odlišných 
parametrů R 

Rekonstrukce sociálního zařízení s dispozičními změnami včetně 
souvisejících prací R 

Obnova izolace sprch a koupelen včetně souvisejících úprav O 

Oprava přípojek inženýrských sítí (výměna některých částí, spojování 
porušených kabelů apod.) O 

Úprava povrchu komunikací (např. tenkou asfaltovou emulzí) O 

Výměna některých částí oplocení O 

Půdní vestavba provedená do původního prostoru R 

Malby po investičních úpravách R 

Malby po neinvestičních úpravách O 
 

Zdroj: Metodika majetek v obcích, Ivana Schneiderová, Nakladatelství ACHA, s.r.o., 2007  

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. [3]: ZÁPIS O PŘEVZETÍ MAJETKU 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města, oddělení 

majetkoprávní 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. [4]: VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města, oddělení 

majetkoprávní 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. [5]: POVĚŘENÍ K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města, oddělení 

majetkoprávní 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. [6]: INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 

 

Zdroj: Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje, investic a majetku města, oddělení 

majetkoprávní 


