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Tato směrnice obsahuje části: 
 
I . )    Dlouhodobý maje tek  –  k las i f ikace       ( s t r .  1 )  
I I . )   Oceňování  d louhodobého maje tku       ( s t r .  4 )  
I I I . )  Odpisování  d louhodobého maje tku      ( s t r .  5 )  
IV.)  Způsob  úč tování  a  evidence  DHM a  DNM   ( s t r .7 )  
 

 
                                    I. Klasifikace dlouhodobého majetku 

 
Klasifikace a vymezení  majetku se řídí ustanovením vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud 
vedou účetnictví a Českými účetními standardy pro organizace, které se řídí touto 
vyhláškou, zejména č. 409. 

 
 
 
A. Dlouhodobý nehmotný majetek 
1. Rozumí se jím majetkové položky (nehmotné výsledky  výzkumu    a vývoje, software a         
ocenitelná práva) s dobou použitelnosti delší než l rok a v ocenění jedné položky převyšující 
60 000,- Kč.  
 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 nebo řešení včetně doby ověřování  nehmotných  
 výsledků. 

 
2. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické  zhodnocení od částky 

stanovené zákonem o daních z příjmů ( 40 tis. Kč), a to při splnění   povinností uvedených 
výše, 
a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva 

k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, 
b) drobného dlouhodobého nehmotného majetku , jehož doba použitelnosti je delší 

než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje 
částku 60 000 Kč, který byl pořízen nejpozději do 31.12.2006, a to až do doby 
vyřazení.       
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c) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku v odstavci 1, 
pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a není vykazován v účtové tř. 0. 

 
3. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software jsou položky majetku, které byly 

vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování a nebo byly nabyty od jiných osob. 
 
 

4. Ocenitelná práva obsahují zejména ocenitelná práva k předmětům průmyslového 
vlastnictví, k výsledkům duševní tvůrčí činnosti a další ocenitelná práva podle 
zvláštních právních předpisů.  

 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje nehmotný majetek, zejména nehmotné 

výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 
v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku   60 000 Kč, který byl pořízen nejpozději 
do 31.12.2006, a to až do doby vyřazení. 

 
6. Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, 

modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě 
dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. 

 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. 
 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek zahrnují krátkodobé a dlouhodobé 

zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. 
 
9. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu 

způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění 
stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. 
Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. 

 
 

B. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
1. Rozumí se jím: 
a) Pozemky bez ohledu na výši ocenění 
b) Movitý dlouhodobý hmotný majetek, který není součástí stavby, bez ohledu na výši 
pořizovací ceny, zejména umělecká díla, sbírky a předměty kulturní hodnoty, pořízený za 
účelem výzdoby a doplnění interiérů. 
c) Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, a to stavby včetně budov, vodní 
díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů, byty a nebytové prostory 
vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.  
d) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-   
ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené 
účetní jednotkou (40 tis. Kč) . Ostatní samostatné movité věci se považují za drobný hmotný 
majetek a účetní jednotka o něm účtuje jako o zásobách. Zahrnují se sem také předměty 
z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění.                                                                                           
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e) Stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí zahrnují technické zhodnocení, a 
to od částky stanovené zákonem o daních z příjmů, pokud organizace má právo o něm účtovat 
a odpisovat jej a dále obsahuje technické zhodnocení – drobného dlouhodobého hmotného      
                                                                                       majetku 

                                                                      - drobného hmotného majetku    
f) Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory 
movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 
Kč, který byl pořízen nejpozději 31.12.2006, a to až do doby vyřazení. 
g) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek obsahuje bez ohledu na pořizovací cenu jiný majetek, 
mající charakter dlouhodobého hmotného majetku, neobsažený v předcházejících bodech. 
 
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný 
majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. 
3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek jsou zálohy poskytnuté na pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku. 
4. 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 pro užívání, to je pro způsobilost 
k provozu. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. 
 
. 

C. Dlouhodobý finanční majetek 
 

1. Dlouhodobým finančním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok 
nebo majetek do splatnosti nakupovaný nebo vlastněný účetní jednotkou za účelem 

a) majetkové účasti, nebo 
b) obchodování s nimi, nebo 
c) dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků se záměrem jejich 

zhodnocení formou budoucího výnosu 
 

definovaný v § 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb.v platném znění. 
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II .  Oceňování   d louhodobého  majetku 
 
Dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu s § 25 a 27 zákona č. 563/1991 Sb. v platném 
znění a § 32 a 33 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. 
 

1. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení jsou 
zejména náklady na  

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, např. odměny za poradenské 
služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za expertízy, patentové 
rešerše a předprojektové přípravné práce, 

b) úroky, zejména z úvěrů, 
c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a 

poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, 
d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, 

odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla 
tvořící součást stavby, 

e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku , 
f) vyřazování stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. 

Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří 
součást nákladů na novou výstavbu, 

g) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku 
a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování tohoto 
majetku. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, zaúčtuje se pořizovaný 
majetek do ostatních nákladů. 

 

2. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení zejména nejsou 

 
a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného 
stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i 
s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, 
pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná 
činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 
odstraňují se drobnější závady,  

b) náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu, 
c) kurzové rozdíly, 
d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, 
e) náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních 

z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň 
z převodu nemovitostí. 

3. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného 
dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a 
odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací 
cena majetku nabytého účetní jednotkou do vlastnictví zvýší  o technické zhodnocení 
odpisované účetní jednotkou v průběhu nájmu a pokračuje se v odpisování z takto 
zvýšené pořizovací ceny.                     
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4. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje 
 

a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený bezúplatně (darováním), 
b) dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, v případech, kdy vlastní náklady 

na jeho vytvoření nelze zjistit, nebo pokud je reprodukční pořizovací cena nižší 
než vlastní náklady, 

c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, 
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud 

nevedený (např. inventarizační přebytek). 
 

5. Příslušenstvím dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní 
věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a účtování. Příslušenství je 
součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřazuje dodatečně. Pokud příslušné 
předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.  

6. O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví  ČÚS č. 409 či zvláštní 
právní předpis, se neúčtuje. 

7. O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje 
prostřednictvím oprávek, přitom je nutné upravit odpisový plán. 

 
xxxx 

 
 
 

III .  Odpisování  dlouhodobého majetku 
 
Řídí se ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., v § 28, vyhláškou č. 504/2002 Sb. v § 10 a 
ČÚS č. 409 v bodě 6.              
   
1) Organizace sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného 

dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu si sama  určí postupy 
odpisování. Na základě odpisového plánu se odpisuje dlouhodobý nehmotný a  hmotný 
majetek, nepřímo prostřednictvím účetních odpisů. 

  
2) Údaje o zvoleném způsobu účetního odpisování, roční sazba odpisů a  částka odpisů za 

účetní období musí být uvedena na  jednotlivých kartách odpisovaného dlouhodobého 
majetku nebo    u jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku v souboru  
dlouhodobého majetku vedeného výpočetní technikou. 

 
3) Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn   v účetnictví a to do její 

výše. 
 
4) Sazby účetních odpisů lze stanovit např. z hlediska času, doby  upotřebitelnosti nebo ve 

vztahu k výkonům (např. u dopravních  prostředků). 
 
5) Odpisový plán se v průběhu odpisování mění (upraví) pouze za  předpokladu, že (viz. 

bod 3)  bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu  technického 
zhodnocení, které bude odpisovat vlastník  dlouhodobého majetku. 
Změna roční sazby účetních odpisů dlouhodobého majetku bude provedena  v případě, 
že částka odpisů v ročním odpisovém plánu nevystihuje skutečné opotřebení majetku. 
Změna může být provedena jedenkrát ročně (v měsíci lednu) na stávající účetní období. 
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6) Organizace může odpisovat majetek, ke kterému má vlastnické právo. 

 
7) Účetní odpisy  účtuje organizace na MD 551, DAL úč. sk. 07 a úč.sk. 08. 
 

   8) Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. 
 
   9) Neodpisují se:

- pozemky (úč. 031), 
-   umělecká díla a sbírky, která nejsou součástí stavby (úč. 032) 
- finanční majetek 
- dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně převodem podle  právních předpisů, 
- popř. další dlouhodobý majetek, vymezený zvláštními předpisy  
- zásoby a pohledávky.  

10)Předmětem odpisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku. 

 
11) Nekryté zdroje fondu reprodukce investičního majetku, související s odpisováním 

majetku, účtuje účetní jednotka v běžném účetním období na vrub příslušného účtu 
účtové skupiny 91-Fondy a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55-Odpisy, 
prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek. Nekryté zdroje fondu v minulém 
účetním období účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64-Ostatní výnosy. 

    Odpisový plán  
 
Nově pořízený dlouhodobý majetek se zatřídí ve smyslu této směrnice do příslušných 
odpisových skupin podle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví 
se pro každý pořízený dlouhodobý majetek doba odpisování v letech, z toho vyplývající roční 
odpisová sazba a odepisuje se rovnoměrným způsobem po celou dobu životnosti 
dlouhodobého majetku. 
 
Dlouhodobý majetek odpisovaný se začne odpisovat následující měsíc po uvedení do stavu 
způsobilého k užívání. 
 

1. Dlouhodobý majetek odpisovaný se bude počínaje rokem 2007 odpisovat rovnoměrně 
dle odpisového plánu, který tvoří přílohu č. 1 směrnice. 

 
2. Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný se odepisuje v souladu s § 32a zákona č. 

586/1992 Sb. v platném znění. 
 
                                      
                                                                  

 
      
 

xxxxx 
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 IV. Způsob účtování a evidence drobného nehmotného a drobného hmotného majetku 
 
 
1. Účtování a evidence drobného nehmotného a hmotného majetku budou provedeny 

v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 504/2002 
Sb. a s ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., č. 401 až 
č. 414. 

2. Drobný nehmotný majetek, pořízený v roce 2007 a následujících letech, jehož 
pořizovací cena je 7 000 Kč až 60 000 Kč, bude veden v operativní evidenci a 
v účetnictví sledován na podrozvahovém účtu.  

3. Drobný hmotný majetek, pořízený v roce 2007 a následujících letech, jehož pořizovací 
cena je 3 000 Kč až 40 000 Kč, bude veden v operativní evidenci a v účetnictví 
sledován na podrozvahovém účtu.  

4. Drobný hmotný majetek v ocenění v rozmezí 1 000 až 3 000 Kč, který byl veden 
v operativní evidenci do 31.12.2006, bude až do doby vyřazení sledován na 
samostatném podrozvahovém účtu. 

 
 

 
 
 

xxxxx 
 

 
 
 
Současně se ruší směrnice č. 2 ze dne 1. června 2005.  
 
 

 

 

 

                                                                               Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.                                                  

                                                                               ředitel 
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