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Novela č. 1
Dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek 

na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Článek I
Úvodní ustanovení

Tato novela č. 1 vnitřní normy č. B3-15/2 „Dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek na Univerzitě Palackého 
v Olomouci“ je vydávána v souvislosti s novelizací zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, provedenou zákonem 
č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého dochází ke změně ocenění u dlouhodobého 
hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku 
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jako „UP“), a dále 
v souvislosti se zřízením vysokoškolského ústavu Univerzi-
ty Palack ého v Olomouci s názvem Český institut výzkumu 
a pokročilých technologií (CATRIN). Z důvodu zachování 
jednotného postupu v průběhu kalendářního roku, bude 
změna ocenění majetku podle této novely aplikována 
k prvnímu dni účetního období roku 2021. 

Článek II
Předmět novely

1. V Části druhé článek 2 včetně nadpisu zní:

„Článek 2
Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou
vyšší než 80 000 Kč, pokud účetní jednotka neroz-
hodne v odůvodněných případech individuálně jinak,
a zahrnuje zejména:
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (úč. sku-

pina 012) = výsledky úspěšně provedených prací,
pokud nejsou předmětem průmyslových a jiných
ocenitelných práv a jsou

– nabyty od jiných osob samostatně nebo
– vytvořeny vlastní činností a určeny k obchodování

s nimi.
 Software (úč. skupina 013) = programové vybave-

ní bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem
autorských práv a je

– nabyt od jiných osob samostatně, tj. není součástí
nabytého hardware a jeho ocenění nebo

– vytvořen vlastní činností a určen k obchodování,
avšak nejde o software na zakázku nebo o součást
dodávky hardware.

 Ocenitelná práva (úč. skupina 014) = ocenitelná
práva k předmětům průmyslového a obdobného

vlastnictví, k výsledkům duševní tvůrčí činnosti 
a další práva například podle zákona o ochraně 
průmyslových vzorů, zákona o vynálezech a zlepšo-
vacích návrzích nebo zákona o ochranných znám-
kách apod. a jsou

– nabyta od jiných osob nebo
– vytvořena vlastní činností za účelem obchodování

s nimi.

(2) Správné zaúčtování softwarových licencí souvisí se
způsobem pořízení:
pořízení licence spolu s nákupem hardware = licen-

ce je svázána s hardware, se kterým je pořizována,
a je součástí pořizovací ceny hardware (licence není 
oceněna samostatně) a spolu s ním se účtuje:

– přesáhne-li pořizovací cena částku 80 000 Kč,
účtuje se na účet nedokončených investic (042)
a při zařazení na účet dlouhodobého majetku
(022), pokud účetní jednotka nerozhodne v odů-
vodněných případech individuálně jinak,

– nepřesáhne-li pořizovací cena částku 80 000 Kč,
účtuje se do nákladů na účet 501 a při zařazení
do podrozvahové evidence,

pořízení licence formou nákupu tzv. krabicového
balení (full package produkt, krabicový software,
standardní software pro široký okruh uživatelů) 
= jde o trvalý nákup licence, jednotlivé licence se 
oceňují zvlášť. Pokud pořizovací cena jednotlivé 
licence:

– přesáhne hodnotu 80 000 Kč, je licence účtována
při pořízení na účet nedokončených investic (041)
a při zařazení na účet dlouhodobého nehmotného
majetku (013),

– přesáhne hodnotu 10 000 Kč a nepřesáhne hod-
notu 80 000 Kč, je licence účtována do nákladů
na účet 518 973 – Ostatní služby – drobný ne-
hmotný majetek vyšší než 10 000 Kč a při
zařazení do podrozvahové evidence,

– nepřesáhne hodnotu 10 000 Kč, je licence účto-
vána do nákladů na účet 518 983 – Ostatní služ-
by – drobný nehmotný majetek do 10 000 Kč a je
na rozhodnutí součásti UP, zda tento majetek bu-
dou evidovat v podrozvahové evidenci,

pořízení licence bez fyzického nosiče (např. stažení
software ze serveru poskytovatele, zkopírování ze
stávajících médií). Pokud pořizovací cena takovéto 
licence:

– přesáhne hodnotu 80 000 Kč, je licence účtována
při pořízení na účet nedokončených investic (041)
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a při zařazení na účet dlouhodobého nehmotného 
majetku (013),

– přesáhne hodnotu 10 000 Kč a nepřesáhne hod-
notu 80 000 Kč, je licence účtována do nákladů
na účet 518 973 a při zařazení do podrozvahové
evidence

– nepřesáhne hodnotu 10 000 Kč, je licence účtována
do nákladů na účet 518 983 a je na rozhodnutí sou-
části, zda tento majetek budou evidovat v podroz-
vahové evidenci.

U licencí pořízených na dobu určitou = platby za jed-
notlivá období jsou účtovány do nákladů na účty účtové 
skupiny 518 – Služby, přičemž částky je nutno časově 
rozlišovat. Pokud dojde ze strany vlastníka ke změně 
verze softwaru, účtuje se nadále o dočasném pořízení 
licence.

(3) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (úč. skupi-
na 018) obsahuje zejména nehmotné výsledky vý-
zkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní
dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitel-
nosti je delší než jeden rok a vstupní cena jedné polož-
ky majetku rovna či vyšší než 7 000 Kč a nepřevyšuje
částku 60 000 Kč. Jedná se o majetek, jenž byl pořízen
a zařazen do užívání nejpozději do 31.12.2002, a to až
do doby vyřazení.

(4) Za dlouhodobý nehmotný majetek se účetně považu-
je i Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (uč. Sku-
pina 019), který představuje technické zhodnocení
 převyšující částku 80 000 Kč, pokud účetní jednotka
nerozhodne v odůvodněných případech individuálně
jinak.
– k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyva-

tel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému
majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

– drobného nehmotného majetku (složek dlouho-
dobého nehmotného majetku dle odst. 1 tohoto
článku vnitřní normy), pokud má dobu použitel-
nosti delší než jeden rok a není vykazován v položce 
dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech.“

2. V Části druhé článek 3 včetně nadpisu zní:

„Článek 3
Dlouhodobý hmotný majetek 

(1) Dlouhodobý hmotný majetek se dělí na majetek odpi-
sovaný a neodpisovaný.
Odpisovaný majetek:
– Stavby včetně budov, domů a jednotek (byty a ne-

bytové prostory) (úč. skupina 021) bez ohledu
na výši ocenění a dobu použitelnosti.

– Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot-
ných movitých věcí (úč. skupina 022) se samostat-
ným technicko-ekonomickým určením s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a se vstupní ce-
nou vyšší než 80 000 Kč, pokud účetní jednotka
nerozhodne v odůvodněných případech individuál-
ně jinak.

Neodpisovaný majetek:
– Pozemky (úč. skupina 031) bez ohledu na výši oce-

nění.
– Umělecká díla, předměty a sbírky a Insignie

(úč. sku pina 032) bez ohledu na výši pořizovací
ceny, která jsou samostatným majetkem. Tento
majetek musí být vždy doložen fotodokumenta-
cí. V případě, že jsou umělecká díla součástí sta-
vebních objektů, vstupují do vstupní ceny budovy
a jsou spolu s budovou odpisována.

(2)  Dlouhodobý drobný hmotný majetek (úč. skupina 028)
obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory
hmotných movitých věcí se samostatným technicko-
-ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je
delší než jeden rok a ocenění jedné položky majetku
je rovno či vyšší než 3 000 Kč a zároveň nepřevyšuje
částku 40 000 Kč. Jedná se o majetek, jenž byl pořízen
a zařazen do 31.12.2002, a to až do doby vyřazení.

(3) Za dlouhodobý hmotný majetek je považován i Ostatní
dlouhodobý  hmotný majetek (úč. skupina 029), který
představuje technické zhodnocení převyšující částku
80 000 Kč, pokud účetní jednotka nerozhodne v odů-
vodněných případech individuálně jinak, provedené:
– na pronajatém či vypůjčeném hmotném majetku

se souhlasem jeho vlastníka na základě písemné
smlouvy, kterou se vlastník zavazuje, že o prove-
dené technické zhodnocení nezvýší ani vstupní
ani zůstatkovou cenu předmětu nájmu a nebude
je formou odpisů promítat do nákladů,

– na drobném hmotném majetku, pokud má dobu
použitelnosti delší než jeden rok a není vykazován
v položce dlouhodobý hmotný majetek, ale v nákla-
dech.“

3. V Části druhé článek 5 včetně nadpisu zní:

„Článek 5
Drobný majetek 

(1) Drobný majetek je účtován na účty účtové třídy 5 – Ná-
klady, je evidován v podrozvaze a podléhá inventuře.

(2) Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci
(úč. skupina 973 v podrozvahové evidenci) je majetek
s dobou použitelnosti delší než jeden rok, kdy vstup-
ní cena majetku je vyšší než 10 000 Kč a nepřevyšuje
80 000 Kč, pokud účetní jednotka nerozhodne v odů-
vodněných případech individuálně jinak. V operativní
evidenci se vede až do jeho vyřazení. Jednotlivé sou-
části se mohou rozhodnout evidovat i majetek s poři-
zovací hodnotou, která je nižší nebo rovna 10 000 Kč.

(3) Digitální knihy i knihy v tištěné podobě jsou evidovány 
v knihovním systému.

(4) Drobný hmotný majetek v operativní evidenci (úč. sku-
pina 974 v podrozvahové evidenci) obsahuje hmotné
movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých
věcí se samostatným technicko-ekonomickým urče-
ním, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok
a ocenění jedné položky je vyšší než 10 000 Kč a nepře-
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vyšuje 80 000 Kč, pokud účetní jednotka nerozhodne 
v odůvodněných případech individuálně jinak. V ope-
rativní evidenci se vede až do jeho vyřazení. Jednotlivé 
součásti se mohou rozhodnout evidovat i majetek s po-
řizovací hodnotou, která je nižší nebo rovna 10 000 Kč.

(5) Majetek pořízený na základě leasingu, užívaný na zá-
kladě nájmu či výpůjčky (úč. skupina 971 v podroz-
vahové evidenci) obsahuje evidenci cizího majetku
v našich budovách nebo majetek vypůjčený či prona-
jatý od jiných subjektů.

(6) Bez ohledu na splnění spodní hranice vstupní ceny
pro drobný hmotný majetek, tj. vstupní cena vyšší
než 10 000 Kč, jsou jako drobný majetek evidovány
grafi cké tablety, notebooky, mobilní telefony, počítače,
monitory, dálkové ovladače.

(7) Drobný majetek je do podrozvahy zaevidován na zá-
kladě protokolu Příjemka drobného hmotného – ne-
hmotného majetku (viz Příloha č. 4). Součástí ceny
jsou všechny náklady související s pořízením (např.
doprava, montáž, pojištění, clo, recyklační poplatek,
DPH pokud není uplatněn nárok na odpočet).

(8) Při uplatnění krácen ého nároku na odpočet DPH je tzv. 
neuplatněná DPH, což je rozdíl mezi daní na vstupu
a součinem daně na vstupu a zálohovým koefi cientem,
účtována na příslušný účet účtové třídy 5 – Náklady.
Po skončení kalendářního roku, kdy je provedeno vy-
pořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění
vypořádacím koeficientem vypočteným dle zákona
o DPH, je rozdíl mezi vypořádacím koefi cientem a zá-
lohovým koefi cientem vynásobený daní na vstupu  také 
účtován na příslušný účet účtové třídy 5 – Náklady.
Hodnota vypořádacího koefi cientu k 31. prosinci dané-
ho kalendářního roku je zohledněna v pořizovací ceně
majetku na podrozvahovém účtu.

(9) Drobný nehmotný či drobný hmotný majetek je fi nan-
cován z neinvestičních zdrojů.“

4. V Části druhé v článku 6 odst. 1 zní:
„(1) Technickým zhodnocením hmotného majetku jsou

výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, po-
kud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 
80 000 Kč za kalendářní rok, pokud účetní jednotka 
nerozhodne v odůvodněný ch případech individuálně 
jinak. Technické zhodnocení majetku, které splňuje 
tuto defi nici, je fi nancováno z investičních zdrojů.“

5. V Části druhé v článku 6 odstavce 3 a 4 zní:
„(3) Techni ckým zhodnocením nehmotného majetku jsou

výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo pou-
žitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které 
mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, 
pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného ma-
jetku převýší částku 80 000 Kč, pokud účetní jednotka 
nerozhodne v odůvodněných případech individuálně 
jinak. Technické zhodnocení majetku, které splňuje 
tuto defi nici, je fi nancováno z investičních zdrojů.

(4) Jestliže výdaje na technické zhodnocení u jednotlivého 
hmotného a nehmotného majetku nepřevýší v úhrnu
za kalendářní rok částku 80 000 Kč, jsou účtovány:
– na účet 501 930 – Spotřeba materiálu – technické

zhodnocení hmotného majetku,
– na účet 518 930 – Ostatní služby – technické

zhodnocení nehmotného majetku.“

6. V Části třetí článek 8 odstavce 4, 5, 6 a 7 zní:
„(4) Po obdržení daňového dokladu (ve workfl ow) provede

pověřený zaměstnanec příslušného útvaru (nákladové-
ho střediska) odsouhlasení obsahu daňového dokladu 
s výše uvedenými dokumenty, a postoupí ve workfl ow 
k dalšímu zpracování na ekonomické oddělení přísluš-
né součásti UP (není-li na součásti UP takovéto oddě-
lení dle organizačního řádu zřízeno, pak tuto činnost 
vykonává pro takovou součást pověřený zaměstnanec 
EO RUP).

Pořizování pozemků, staveb, budov 
a jejich technické zhodnocení

(5) Pověřený zaměstnanec Technického odboru Rektorátu 
UP (dále jen „TO  RUP“) vystaví v IS SAP objednávku
na investiční výdaje charakteru pořízení staveb, budov, 
pozemků a jejich technického zhodnocení. Po doruče-
ní daňových dokladů za provedené práce odsouhlasí
daňové doklady, provede kontrolu, zda v navedeném
daňovém dokladu ve workfl ow je uveden SPP prvek,
zdroj, a kód daně. Daňový doklad (fakturu) následně
postoupí ve workfl ow k dalšímu zpracování do Účtárny
Rektorátu UP.

(6) Pověření zaměstnanci Účtárny Rektorátu UP založí
v IS SAP na základě požadavku TO RUP u nových in-
vestičních akcí kartu nedokončené investice.

(7) TO RUP archivuje jedno vyhotovení všech souvisejí-
cích dokladů, tj. objednávku, smlouvu, kopii listů ze
stavebního deníku, doklady o stavebním řízení atd.
Doklady v obdobném rozsahu pro projekty operačních
programů v rámci dotací EU jsou archivovány na Pro-
jektovém servisu UP.“

7. V Části třetí článek 9 odstavce 3 a 4 zní:
„(3) Při pořízení dlouhodobého majetku formo u fi nanč-

ního pronájmu s následnou koupí majetku se kupní 
cena stává pořizovací cenou, tzn. je-li kupní cena vyš-
ší než 80 000 Kč, pokud účetní jednotka nerozhodne 
v odůvodněných případech individuálně jinak. jedná 
se o dlouhodobý majetek pořízený z investičních pro-
středků. Při kupní ceně rovné nebo nižší než 80 000 Kč 
se jedná o drobný majetek hrazený z neinvestičních 
prostředků, který je zaevidován do operativní eviden-
ce. Výše kupní ceny má vliv na daňovou uznatelnost 
nájemného. (podrobněji § 24 odst. 4 ZDP).

(4) Pokud po ukončení leasingu nedojde k odkoupení
předmětu leasingu, nýbrž k jeho bezúplatnému pře-
vedení, je vstupní cena rovna reprodukční pořizova-
cí ceně. Pokud tato vstupní cena převýší 80 000 Kč,
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pokud účetní jednotka nerozhodne v odůvodněných 
případech individuálně jinak, jedná se o dlouhodobý 
majetek. Tento majetek nelze účetně ani daňově odpi-
sovat.“

8. V Části čtvrté článek 12 odst. 5 zní:
„(5) Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se vy-

účtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 a ve prospěch 
příslušných účtů účtové skupiny 57 – Aktivace dlou-
hodobého hmotného majetku (DHM) a dlouhodobého 
nehmotného majetku (DNM).“

9. V Části čtvrté článek 13 odst. 2 zní:
„(2) Jednotlivé třídy majetku:

Třídy 
majetku Název

Účet 
(defi nováno účetním 

rozvrhem UP)

Účet Oprávky 
(defi nováno účetním 

rozvrhem UP)

Účetní odpisy 
(defi nováno účetním 

rozvrhem UP)

1201 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 – 100 072 – 100 551 – 100

1301 Software 013 – 100 073 – 100 551 – 100

1401 Ocenitelná práva 014 – 100 074 – 100 551 – 100

1801 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
zaevidovaný do 31.12.2002 018 – 100 078 – 100

2101 Budovy a stavby 021 – 100 081 – 100 551 – 100

2205 Stroje, přístroje a zařízení 022 – 100 082 – 100 551 – 100

2206 Dopravní prostředky 022 – 100 082 – 100 551 – 100

2207 Inventář 022 – 100 082 – 100 551 – 100

2801 Dlouhodobý drobný hmotný majetek 
zaevidovaný do 31. 12. 2002 028 – 100 088 – 100

3101 Pozemky 031 – 100

3201 Umělecká díla 032 – 100

3202 Insignie 032 – 200

9711 Leasing, pronajaté a vypůjčené věci 971 – 100

9731 Drobný nehmotný majetek nad limit 973 – 100

9732 Drobný nehmotný majetek do limitu 973 – 200

9733 Ocenitelná práva nad limit 973 – 300

9741 Drobný hmotný majetek nad limit 974 – 100

9742 Drobný hmotný majetek do limitu 974 – 200

PC oblast 01 = PC oblast 15 + PC oblast 50 + PC oblast 55, 
kde PC = pořizovací cena.

10. V Části  čtvrté v článku 13 odst. 4 text nad ta-
bulkou zní:
„(4) Na kartě majetku jsou sledovány jednotlivé odpi-

sové oblasti dle použitého zdroje fi nancování, do-
tace, kapitálový příspěvek, FRIM z FPP a FRIM. 
Ke každé odpisové oblasti je stanoven odpisový 
klíč, který pro účetní odpisy představuje délku od-
pisování dle odpisového plánu UP a pro daňové 
odpisy roční odpisovou sazbu pro hmotný maje-
tek a délku odpisování pro nehmotný majetek dle 
ZDP. Pokud v průběhu roku dojde k požadavku 
na provedení změny zdroje financování, dá ve-
doucí příslušného útvaru (nákladového středis-
ka) po projednání věci s tajemníkem na fakultě, 
tajemníkem vysokoškolského ústavu či kvestorem 
v případě ostatních součástí UP požadavek pově-

řenému zaměstnanci ekonomického oddělení pří-
slušné součásti UP (není-li na součásti UP takovéto 
oddělení dle organizačního řádu zřízeno, pak tuto 
činnost vykonává pro takovou součást pověřený za-
městnanec EO RUP). Tento zaměstnanec následně 
prove de změnu na kartě majetku.“ 

11. V Části páté článek 15 odst. 4 zní:
„(4) Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majet-

ku jsou určeny dle účetních odpisů v souladu s § 24 
odst. 2, bod „v“ zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předp isů.“ 

12. Za Část šestou se vkládá Část sedmá, která včet-
ně nadpisu zní:

„ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

(1) Pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený
do 31. 12. 2020 tj. před účinnosti novely zákona o da-
ních z příjmu č. 609/2020 Sb., je stanoveno nadále
ocenění dlouhodobého hmotného majetku před nove-
lou, tj. nad hranici 40 000 Kč a 60 000 Kč u nehmot-
ného majetku.

(2) Pro technické zhodnocení na dlouhodobém nehmot-
ném majetku, který byl pořízen do 31. 12. 2020, tj. před
účinnosti novely zákona č. 609/2020 Sb., se použije
dosavadní znění vnitřní normy UP č. B3-15/2-MPK



6 Vnitřní norma UP č. B3-15/2-MPK-N01

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na Univer-
zitě Palackého v Olomouci znění před novelou (tj. hra-
nice od 40 000 Kč) i pokud technické zhodnocení bude 
pořízeno po účinnosti novely zákona.

(3) V případě, že technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku bude pořízeno po účinnosti novely
zákona (na majetku, který byl pořízen do 31. 12. 2020), 
je hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku stanovena od 80 000 Kč.“

Dosavadní ČÁST SEDMÁ se označuje jako ČÁST OSMÁ. 

13. Příloha č. 1 Dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku na UP se nahrazuje přílo-
hou č. 1 této novely.

Článek III
Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení vnitřní normy UP č. B3-15/2-MPK
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na Univer-
zitě Palackého v Olomouci zůstávají beze změn.

(2) Tato novela č. 1 nabývá platnosti dnem jejího zveřej-
nění a účinnosti druhým dnem po dni, kdy nabude
platnosti.

V Olomouci dne 30. dubna 2021

Ing. Jiří Přidal, v. r. 
kvestor UP

Příloha č. 1 – Požadavek na pořízení dlouhodobého majetku
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