
Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

013 Nehmotný a hmotný majetek

1

České účetní standardy
013 Nehmotný a hmotný majetek

Pěva Čouková

České účetní standardy  |  013 Nehmotný a hmotný majetek  |  2020 2 | 69

013 Nehmotný a hmotný majetek

u Vykazování
v Vymezení
w Oceňování
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence
{ Podrozvahová evidence
| Zveřejňování



Pěva Čouková

Průvodce českými účetními standardy 
v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích

013 Nehmotný a hmotný majetek

2

České účetní standardy  |  013 Nehmotný a hmotný majetek  |  2020 3 | 69

u Vykazování
Dlouhodobý nehmotný majetek  - vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha 
č. 1

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Brutto Korekce x 
Ocenění pořizovací cena 
s možností opravné 
položky

B.I.1 Nehmotné výsledky vývoje 012 072, 091
B.I.2 Ocenitelná práva

B.I.2.1 Software 013 073, 091
B.I.2.2 Ostatní ocenitelná práva 014 074, 091

B.I.3 Goodwill 017 077, 091
B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek
015, 016, 019,011 075, 076, 079, 091, 071

B.I.5 Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek

051 095

B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný  majetek

041 093
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Dlouhodobý nehmotný majetek 
- základní podmínky:
n doba použitelnosti delší než jeden

rok a 
n ocenění od výše určené účetní

jednotkou, s výjimkou goodwillu,

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je 
majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro 
další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo 
součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení 
včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

v Vymezení
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ÚČETNĚ
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v Vymezení
§ 6 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 500/2002 Sb. ZRUŠENO!

Zřizovací výdaje 01x (011)
JSOU

n výdaje vynaložené na založení účetní 
jednotky do okamžiku jejího vzniku, 
zejména:
n soudní a správní poplatky
n výdaje na pracovní cesty
n odměny za zprostředkování a poradenské služby
n nájemné a pachtovné

ÚČETNĚ
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v Vymezení
§ 6 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 500/2002 Sb.   ZRUŠENO!

Zřizovací výdaje 01x (011)
NEJSOU
výdaje

n na pořízení dlouhodobého majetku a zásob
n na reprezentaci
n související s přeměnou obchodní korporace 

nebo družstva

ÚČETNĚ
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v Vymezení
§ 6 vyhl. odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 500/2002 Sb.

a) Nehmotné výsledky vývoje 01x (012)
a) Software                                                01x (013)
b) Ocenitelná práva 01x (014)

n předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, 
n výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle 

zvláštních právních předpisů

JSOU
n takové výsledky a software, které jsou buď 

vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi 
nebo 

n takové, které byly nabyty od jiných osob

ÚČETNĚ
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� Vymezení
§ 6 vyhl. odst. 3 písm. d) a e)  od 5. 10. 2005 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Bez ohledu na výši ocenění
Jiný dlouhodobý majetek (§ 6 odst. 4)
Dlouhodobý nehmotný majetek jinde nevykázaný, zejména:
d) Povolenky na emise bez ohledu na výši ocenění:

1. povolenky na emise skleníkových plynů 5a) a povolenky na emise 
způsobené letectvím 5a)

2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z 
projektových činností 5a)

3. jednotky přiděleného množství 5a) 01x (019)
neodepisují se

e) Preferenčními limity zejména, individuální produkční kvóty a 
individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění;

01x (019)
5a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb.

ÚČETNĚ
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� Vymezení
§ 6 vyhl. odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(9) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména 
§ znalecké posudky, 
§ průzkumy trhu, 
§ plány rozvoje, 

§ návrhy propagačních a reklamních akcí, 
§ certifikace systému jakosti5c) a 
§ software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez  tohoto software nemohou 

fungovat. 

Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou 
zejména technické audity5d) a energetické audity5e) , lesní hospodářské plány5f) a plány 
povodí5g) . 

5c) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

5d) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

5e) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií…
5f) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích … (lesní zákon)

5g) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách …(vodní zákon), 

ÚČETNĚ
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Vývoj nehmotného majetku

Období Účetní pohled Daňový pohled

Do
31.12.1995

přes 20 000 Kč
§28 ZÚ

 -odepisování 5 let

přes 20 000 Kč
– § 26 odst. 4 ZDP

Od
01.01.1996

Do
31.12.1998

přes 40 000 Kč
změna

změna
přes 40 000 Kč + vyloučení výsledků
výzkumu a vývoje + zřizovacích výdajů (012)
od 01. 01. 1998 – § 26 odst. 4 ZDP

Od
01.01.1999

podle ZDP (60 000 Kč)
změna

změna
přes 60 000 Kč – § 26 odst. 4 ZDP

Od
01.01.2000

přes 60 000 Kč
beze změny, ale nové

beze změny
přes 60 000 Kč – § 26 odst. 4 ZDP

Od
01.01.2001

beze změny
přes 60 000 Kč

změna – pojem zrušen
Účetní odpisy jsou považovány za
daňový výdaj dle § 24, odst. 2, písm. v)

Od
01.01.2003

Výši ocenění si
určuje účetní jednotka.

beze změny
pojem zrušen

Od
01.01.2004

beze změny Nehm. majetek je daňovou kategorií podle
§ 32a ZDP – vstupní cena > než 60 000 Kč

v Vymezení ÚČETNĚ – DAŇOVĚ 


