
ODPISOVÝ PLÁN
(úplně znění nahrazující odpisový plán schválený dne 28.11.2011)

Obec Psáry Číslo směrnice: 1/2015
Pražská 137, Psáry

Zpracoval: Alferyová

Účinnost: 1.1.2015

Právní úprava:
- Zákoně. 563/1991 Sb., a účetnictví, ve znění pozdějších předpisü
- 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
- CUS ě.708 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ve znění po
úpravě provedené ve Finančním zpravodaji č. 1/2014)

Rada Obce Psáry se na svém zasedání dne usnesla 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

ČL2
Odpisový plán

2.1. Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání vletech dle přílohy č. 1 a 2 ČÚS
č.708
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2.2. Metodická část:

2.2.1. Účetní jednotka rozhodla, že ve smyslu dispozice dle bodu 4.11. ČÚS 708 nebude
uvažovat s aplikací zbytkové hodnoty.

2.2.2. Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn s výjimkou vlivů TZ na
prodloužení životnosti majetku.

2.3. Výpočet roční výše odpisů: Hodnota ocenění majetku v účetnictví /předpokládaná doba
používání v letech.

2.4. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení. Odpisy jsou
zahajovány od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání a ukončovány
v měsíci, ve kterém je provedeno vyřazení v případě, že odpisovaný majetek má
zůstatkovou cenu. Obdobně to platí i pro jiné změny vstupní hodnoty majetku
(technická zhodnocení, dílčí vyřazení apod.).

Oddíl III

Změny

ČL3
Změny v postupech odpisování

3.1. 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). Konkrétní změnu odpisového plánu navrhuje
osoba, která s majetkem nakládá, jinak starosta. Tyto změny budou postupně evidovány
v příloze č. 3 této směrnice případě, že bude nově určená doba životnosti neslučitelná
s přílohou č. 1 a 2 CUS 708 nebo s přílohou č. 1 a 2 této směrnice.

3.2. 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. Za změnu ocenění a odpisování není považováno
zařazení a vyřazení majetku, zařazení TZ majetku a změny v ocenění souboru.



Oddíl IV
Přechodná ustanovení

ČL4
Řešení dopadů novely ČÚS 708 vydané ve FZ 1/2014

Ve smyslu bodu 9.2. přechodných ustanovení ČÚS 708 se účetní jednotka rozhodla
k 3 1.12.2014 zrušit na kartách majetku hladinu významnosti pro zaúčtování zůstatkové
hodnoty a případněji nahradit odůvodnitelnou zbytkovou hodnotou. Změna způsobu
odpisování se tak projeví u tohoto majetku od období zahájeného 1. 1. 2015.

Za radu obce: Milan Vácha
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