5/2019/PO Prodloužená záruka a pojištění dlouhodobého hmotného majetku
pořízeného formou koupě
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5. 1 Prodloužená záruka a pojištění dlouhodobého majetku při jeho koupi - obecně
(1) Kupující při koupi dlouhodobého majetku může zvážit využití nabídky prodávajícího
a uzavřít při koupi dlouhodobého majetku pojištění tohoto majetku (poskytují jiné subjekty
než samotný prodejce) a zároveň využít poskytnutí prodloužené záruky (poskytuje prodejce,
který si též stanoví podmínky).
5. 2 Účtování prodloužené záruky a pojištění dlouhodobého majetku při jeho koupi
(1) PO (školní jídelna) při koupi myčky využila nabídky prodávajícího a uzavřela při koupi
dlouhodobého majetku pojištění tohoto majetku a zároveň využila nabídky poskytnutí
prodloužené záruky. Prodávající myčku dovezl, zapojil, nastavil dávkování mycího
a oplachového prostředku, myčku nakonfiguroval dle podmínek užívání a personál zaškolil
ke správné obsluze.
5. 2. 1 Faktura došlá - koupě myčky do školní kuchyně
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(2) Dle ustanovení 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, ve znění pozdějších předpisů,
a) jsou zahrnuty do nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku (jsou
součástí pořizovací ceny majetku) platby za:
- prodloužené záruky - § 55 písm. odst. 1 písm. a),
- dopravné - § 55 odst. 1 písm. d),
- zapojení, nastavení dávkovacího a oplachového prostředku, nakonfigurování podmínek
dle užívání - § 55 odst. 1 písm. a),
b) nejsou zahrnuty do nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku (nejsou
součástí pořizovací ceny majetku) platby za:
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- pojištění majetku - není vymezeno § 55 odst. 1 (v případě, že se pojištění týká více účetních
období, je nutno časově rozlišit),
- zaškolení personálu - § 55 odst. 2 písm. f).
5. 3 Závěrem
Tento doporučený postup nevyjadřuje jediný možný způsob účtování v souladu s předpisy
v oblasti účetnictví platnými a účinnými pro rok 2019 a není právně závazný, neboť k závazným
výkladům (stanoviskům) právních předpisů je oprávněn pouze příslušný soud a zároveň
tato informace není radou dle § 2950 občanského zákoníku.
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