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Směrnice č.2/2012
k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného

k prodeji

1. Právní rámec:
zákoí č. 563111991 sb., o účetnictví - $27
Vyhláška č' 410/2009 Sb. - $64

2. IdenÍifikace majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reá]nou hodnotou

. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotíý (01x' 02x' 03x)

. Drebný dleuheéebý hmebra'' a nehmgtný rnqjetek (0l8' 028)

@
Při splnění těchto podmínek:

_ Reálná hodnota je objekti\,ně zjistitelná (s27' odst. 7) - za situace' Že reálná hodnota není

objekti\,1ě zjistitelná, povaŽuje účetní jednotka prodej takového majetku, rr kterého existují

tecbrrické nóo jioé spéciťrcké podrnínky, ktelé neumožňují infomace o reá]né hodnotě získat

(např. kultuní předměty' nehmotný majetek, nedokončený majetok apod')'

_ Reálná hodnota je významíě lozdílná od oceněíí majetku ďe zákona o účetnictví s 25 za

nevýznamný rozdílje považována částka 10 tis. Kč a nižší'

- Plodej majetku se bude reďizovat v kátkodobém horizontu nejpozději do dvou let od

schválení zríměru prodeje.

_ Majetekje evidován v účetnictví účetníjednotky'
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Reálnou hodnotou se nepřeceňuje majetek určený k prodeji:
zásoby,
jiný dfobDý majetek evidovaný na podrozvahových účtech'

majetek určený ke směně,
majetek určený k narovnání vlastníckých vztahů (,'zap1ocené pozemky"' u kte4Ích se

áoáut"one ";i'ii, 
že paťí obci, ale užívá je vlastník nemovitosti např' v rámci svého

pozemku), pozemky do plochy napi. 200m2nebo do hodnoty 100 tis' Kč
majetok, u ktelého je doba realizace prodeje delší než dva roky,

nrajetek rredosahující požadovanou 1T anici významnosti (1ootis'Kč)

kátkodobý finanění majetek

3. vymezení okamžiku, ke kterómu je majeÍek přeceněn reálnou hodnotou

okarrržik uskutečnění účetního případu (dále jen ,'OUUP') k přecenění reálnou hodnotou majetku

určeného k prodeji:
_ usnesení zastrrpitelstva k záměru plodeje,

'vpiípadě,žeuprodeječástipozeml$neníznámápřesnávýměra'jeoUUPokamŽik'kdyse
úč;dí jednotka t}to skutečnosti dozví (zplacovríní geom' plánu apod')

- v případě, že realná hodnotaje Účena znďeckým posudkem,je oUUP okamžik' kdy se účetní

jejnótka t1to skutečnosti dozví (zpmcoýíní znaleckého posudku)'

4. vymezení okamžiku, ke kterému se upustí od aplikace reálné hodnoty

(neuskutečněné pIodej e)

Zpcine ocenení cenou dle si5 zákona o účetnictví (zušení ocenění RH) bude provedeno k olIUP:

- datum usnesení zastupitelstva o upuštění od zriměru prodeje

- okamžik ZjištěDí ostatních vlivů (škoda na majetku)

5. Pravidla pro stanovení reálné hodnoty

ocenění reálné hodnoty maietku určeného k prodeji rychází
- ztÍžni ceny,
- z hodnoty znaleckého posudku nebo
- kvalifikovanéhoodhadu'

ocenění ve výši tržní ceny se použije v případě, že k okamžiku přecenění feálllou cenou je zrama

tržní cena podobného maj etku.

ocenění na základě zíaleckého posudku
Ě'"a ""o".- 

zpracování znaleci<ého posudku odpovědná osoba, (starostc) vždy posoudí' zda

.,*r"Jy "" zjištění reálné hodnoty plostiednictr' ím znaleckého posudku nepřevýší příros

iďormace (ověření ceny iďormace)'

Kvalifikovaný odhad
Za rcáInon cenu pŤi prodeji majetku se považuje cena,

schválení Záměru Fodat majetek'

6. Ocenění nrajetku určeného k prodeji provede:

. zastupitelstvo obcc ' v piípadě schválení zríměru plodat nemovitý majetek' Za reálnou

cenu ce po\ a)uje v záméru <Lanovená cena'

. stařosta obce _ ostatní majetek, který se podle tohoto vnitřního předpisu leá]nou cenou

přeceňuje'

ktercu stanoví zastupitelstvo obce při



7. Evidence majetku přeceněného reálnou hoalnotou
Majetek přeceněný rciílnou hodnotou bude evidován odděleně na zvltáštním anal}tickém účtu.
v rcgistu majetku bude zachoviína iďormace o původním ocenění majetku dle $25 zákona o
účetnicM s iďormací, že maietek byl přeceněn Íeiálnou hodnotou.
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