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Příloha č. 2a, 2b, 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Evidence majetku (SR 5/07)
ZÁPIS O PŘEVZETÍ / ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Poznámka: Pole označená hvězdičkou jsou povinná.  Šedivě podbarvená pole vyplňuje odd. evidence majetku.
#
Inventární číslo
Název majetku
Kusů
Pořizovací
cena za kus
s DPH
Výrobní číslo
Příslušenství
Číslo
útvaru
Číslo
místnosti
Příjmení a jméno
Pořizovací
cena celkem
s DPH
Příjmení a jméno*
Funkce*
Podpis
Příjmení a jméno*
Funkce*
Podpis
1 U strojů, zařízení a speciální techniky vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření je nutné schválení bezpečnostním technikem. V případě nejasné instalační dokumentace / návodu k použití či jiných pochybností kontaktujte bezp. technika dané lokality. 
POTVRZENÍ O PŘEVZETÍPotvrzuji převzetí dlouhodobého majetku do užívání (datum a podpis):            
Zařazeno do evidence majetku
Datum, podpis a razítko
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
Ekonomický odbor
Slouží jako podklad k zaevidování nově nabytého dlouhodobého majetku (stroje, přístroje a zařízení dlouhodobého charakteru) nebo zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku. Zápis je přílohou k likvidované faktuře nebo jiného dokladu o nákupu majetku.

HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
03.05.2016
* rozšířeno pole počtu kusů na tříciferné číslo
20.07.2015
! opraveno pole č. útvaru, u Readeru 15 se při spuštění objevovala chybová hláška.
28.05.2015
* nastaven limit evidence drobného majetku pro SÚZ od 1500 Kč

13.03.2015
+ošetření vypnutého javascriptu
+kontrola vyplněnosti polí
+přidání offline číselníků
19.12.2012
!drobné opravy v patičce formuláře

17.12.2012
!potlačení zaokrouhlování častek po uložení PDF

13.12.2012
+ možnost ukládní PDF v Adobe Reader

22.06.2012
* pokud není vyplněn druhu zápisu, je blokován tisk formuláře
* nadpis formuláře se mění dle vyplněného druhu zápisu

21.02.2012
+ zveřejněn formulář v PDF
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