OBEC Brniště

ODPISOVÝ PLÁN
Směrnice č. 2/2011
Právní úprava:
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky
- ČÚS č.708 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Brniště se na svém zasedání dne 30.11.2011 usneslo na této směrnici:
Oddíl I
Obecná část
Čl. 1
Zásady pro odepisování majetku
1.1. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle
schváleného odpisového plánu.
1.2. Účetní jednotka volí odpis dle doby předpokládané doby používání příslušného
dlouhodobého majetku, to znamená, že bude volit rovnoměrný způsob odpisování.
1.3. O účetních odpisech bude účtováno ročně.
Oddíl II
Věcná část
Čl. 2
Odpisový plán
2.1.

Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1 a 2
ČÚS č.708 s těmito výjimkami:
Dlouhodobý hmotný majetek

Stanovená doba používání v letech

Vyjmenované budovy a stavby dle přílohy č. 1
této směrnice

150

V případě TZ cizího majetku
Zdi kamenné a valy (protihlukové) samostatné,
vč. hrází a technické rekultivace

Dle sjednané doby užívání
150
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Mosty, lávky, propustky

150

Studny s výjimkou vrtů

80

Stavby – herní prvky na dětském hřišti

15

Vodní nádrže

80

Oplocení. rozhlas, ústředna, kotel LTO, veřejné
osvětlení

20

Dopravní prostředky - multikáry

12

Sekačky, sněhové frézy – dopravní (traktůrky)

10

Územní plán, krajinný projekt apod.

20

Lesní hospodářský plán, osnovy

10

Autobusové čekárny - plast

15

Majetek pořízený od roku 2012
Pokud bude odhadovaná doba použitelnosti konkrétního majetku neslučitelná s dobou
vyjmenovaných druhů majetku v odpisovém plánu, bude pro vyjmenované budovy,
stavby a věci, případně ostatní dlouhodobý majetek doplňována příloha této směrnice
o odpisový plán vyjmenovaných budov, staveb, věcí a případně ostatního
dlouhodobého majetku. Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti
konkrétního majetku určí starosta.
V případě provedení TZ s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku (za
podstatný vliv považuje účetní jednotku¼ dob y životnosti) bude změna odpisového
plánu řešena individuálně přílohou této směrnice. Odpisový plán ve smyslu
prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí pro konkrétní majetkem s TZ
starosta.
2.2. Metodická část:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Účetní jednotka rozhodla, že stanovené 5% vstupní ceny bude zúčtováno až
k okamžiku vyřazení majetku.
Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn.
U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, provede účetní
jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání.
Za majetek, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, se rovněž považuje
majetek, u kterého účetní jednotka sice zná dobu zařazení do užívání, ale nemá
povědomí, zda majetek byl pořízen jako nový, nebo majetek, pokud v průběhu
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užívání bylo na něm provedeno technické zhodnocení s podstatným vlivem na
prodloužení životnosti.
.

Výpočet roční výše odpisů: Hodnota ocenění majetku v účetnictví /předpokládaná
doba používání v letech.
Oddíl III
Změny
Čl. 3
Změny v postupech

3.1. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení.
3.2. Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu s vnitropodnikovou
směrnicí o inventarizaci) jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván
nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale bude posuzována i výše
ocenění tohoto majetku snížená o oprávky. Zjištěný významný rozdíl mezi stavem
majetku a evidovanou hodnotou sníženou o oprávky zakládá povinnost na změnu
odpisového plánu u konkrétního majetku (zjištění, že hodnota netto se jeví vyšší, než
odpovídá stavu majetku, znamená zkrácení doby odpisování, lepší stav, než odpovídá
hodnotě netto, znamená prodloužení odpisování. Případně vytvořená opravná položka
bude rovněž upravena ve vztahu ke skutečnosti ohledně dočasného znehodnocení
majetku (dotvořena nebo rozpuštěna). Takto se bude postupovat až u inventarizací
majetku k 31. 12. 2012. Konkrétní změnu odpisového plánu navrhuje starosta. Tyto
změny budou postupně evidovány v příloze této směrnice.
3.3. Změny způsobu oceňování a postupu odpisování mohou být provedeny za určitých
podmínek a v souladu s obecně závaznými předpisy. V průběhu účetního období
nesmí dojít ke změně způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v
jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně
následujícího účetního období.
Pokud by došlo k některé z uvedených změn mimo doplnění majetku do přílohy ,
které schvaluje starosta, bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude
obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody
změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze účetní závěrky.
3.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení, t.j. 1.12.2011
Ing. Ivan Pastorek
starosta obce
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Příloha č.1 Směrnice 2/2011
Inventární číslo
DHM1 00435
DHM1 00436
DHM1 00437
DHM1 00450
DHM1 00451
DHM1 00452
DHM1 00453
DHM1 00455
DHM1 00461
DHM1 00463
DHM1 00464
DHM1 00465
DHM1 00466
DHM1 00467
DHM1 00470
DHM1 00483
DHM1 00485
DHM1 00525
DHM1 00526
DHM1 00528
DHM1 00530
DHM1 00531
DHM1 00532
DHM1 00533
DHM1 00534
DHM1 00839
DHM1 00840
DHM1 00841
DHM1 00878
DHM1 01009
DHM1 1544
DHMI
1551

Název
Knihovna Velký Grunov
Kulturní dům Velký Grunov
Požární zbrojnice Velký Grunov
Čekárna u čp. 7- Jech Velký Grunov
Čekárna křižovatka Mitop Velký Grunov
Čekárna u čp.17- Hofman Velký Grunov
Hřbitov – márnice Velký Grunov
Hřiště tribuna Velký Grunov
Budova obecního úřadu čp. 102 Brniště
Požární zbrojnice – stará Brniště
Kabiny na koupališti - Jáchymov
Promítací kabina LZ Brniště
Hudební pavilon LZ Brniště
Kavárna LZ Brniště
Kulturní dům Brniště
Taneční parket LZ Brniště
Hlediště LZ Brniště
Márnice Brniště
Požární zbrojnice – nová Brniště
kaple Velký Grunov
Bytovka Luhov čp. 37
Bytovka Luhov čp. 38
Kaple Luhov
Zbrojnice Luhov
Dům čp. 42 Luhov
Prodejna Brniště
Prodejna Velký Grunov
Prodejna Luhov
Stodola Brniště
Zbrojnice II. Luhov
Dům čp. 109 Velký Grunov
Stodola u čp. 109 Velký Grunov

Rok zařazení
1965
1955
1930
1978
1979
1980
1887
1978
1885
1902
1976
1955
1955
1955
1957
1960
1955
1903
2003
1878
1970
1970
1904
1910
1929
1973
1957
2001
2004
1910
1998
2011
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