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ČÚS 710 
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý 
hmotný majetek - obce a PO

10.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Položka „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční 
limity. 
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. (§ 11 odst. 1 vyhl. 410/2009 Sb.)

AKTIVA CELKEM
Podmínka 

ocenění
Použitelnost 
déle než rok ÚčetA. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 000 Kč

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ANO ANO 012

2. Software ANO ANO 013

3. Ocenitelná práva ANO ANO 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity1) Bez ohledu Bez ohledu 015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
7 000 Kč včetně2) – 60 000 Kč včetně

ANO ANO 018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Bez ohledu ANO 019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ANO ANO 041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ANO ANO 051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ANO ANO 035

1) Pro preferenční limity u prvního držitele není nutné ocenění reprodukční pořizovací cenou, pokud jsou náklady na její 
získání významné [§ 11 odst 3 písm. d)].

2) Lze snížit (§ 11 odst. 6 písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb.).

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:
 ● znalecké posudky, 
 ● průzkumy trhu, 
 ● plány rozvoje, 
 ● návrhy propagačních a reklamních akcí, 
 ● certifikace systému jakosti a 
 ● software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. 

Dále může účetní jednotka rozhodnout, že o technických auditech a energetických auditech, lesních 
hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech neúčtuje jako o dlouhodobém 
nehmotném majetku. 
(§ 11 odst. 8 vyhl. 410/2009 Sb.)

Za DNM se považuje územní plán obce. Více viz odpověď MF ČR na otázku „Účtuje vybraná účetní 
jednotka o pořízení územního plánu, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, prostřednictvím 
syntetického účtu 518 – Ostatní služby, nebo syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek?“. Odpověď neleznete zde na www.ucetni-portal.cz  Informace GFŘ a ministerstev. 
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