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Pořízení stavby vlastní činností 
Zaúčtujete operace související s výstavbou budovy. 

• Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného majetku jsou kalkulovány k základně 
mzdových nákladů a sociálních nákladů (521+524) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových nákladů 
a sociálních nákladů (521+524). 

• Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou 
vyšší než 40 000 Kč.  

• Stavby se odepisují účetně 960 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení majetku. 
• Účetní jednotka přijala úvěr ve výši 3 mil. Kč, úroky nebudou zahrnovány do hodnoty stavby. 

 
 Pořízení stavby Částka v Kč MD Dal 

PZ 
Budova určená k demolici z důvodů výstavby  300 000 021 X 

Oprávky k budově určené k demolici 220 000 x 081 

1. Vyřazení budovy 
80 000 042 081 
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§ 7 Vyhláška č. 500/2002 Sb.  
(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým 

se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy 12) 
pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení 
se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání 
a nevyžadují montáž u nabyvatele.  

 
12)  Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

§ 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
ČÚS 013 – Dlohodobý hmotný a nehmotný majetek 
Bod 3.5. – zrušen - přesun do § 47 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou: 
… 
e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba (§ 6 zákona o dani z nemovitých věcí) 

 

 

 

 

 


