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Abstrakt 

Cílem práce je stát se manuálem pro osoby účtující o ocenitelných právech a nehmotných 

výsledcích výzkumu a vývoje dle českých účetních předpisů. První část definuje pojmy 

nehmotné aktivum, dlouhodobý nehmotný majetek, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

ocenitelná práva, technické zhodnocení nehmotného majetku a goodwill. Druhá část 

vymezuje ocenitelná práva, zejména autorská práva, patenty, uţitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky, know-how a doménová jména. Tato část se zabývá oceněním v účetnictví 

vlastníka, trţním oceněním a oceněním při podnikových kombinacích, účtováním o pořízení, 

odpisování a vyřazování ocenitelných práv. Zmiňuje základní rozdíly mezi účetní a daňovou 

legislativou a mezi českou a mezinárodní účetní legislativou. Třetí část se zabývá 

nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj je hnací silou civilizace a rozvoje 

a společnosti. Oceňuje se nejčastěji výnosovými metodami, výjimečně nákladovými nebo 

metodami trţního porovnání. Výzkum a vývoj je státem podporován formou přímé a nepřímé 

podpory. Odpisuje se časovými nebo výkonovými metodami. Praktická část je zaměřena na 

účtování o nehmotných výsledcích výzkumu a vývoje a ocenitelných právech při zavádění 

nového produktu.  
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1 Úvod 

Během výuky ekonomických předmětů na střední i na vysoké škole je kladen větší 

důraz na problematiku hmotného majetku. Nehmotný majetek je většinou zmíněn pouze jako 

jakýsi chudý příbuzný. Většině středoškoláků uvízne v paměti, ţe nehmotný majetek je 

software a licence. Bohuţel většina vysokoškoláků, které jsem oslovil, je na tom jen o něco 

lépe. Tato situace mě motivovala psát práci zaměřenou na nehmotná aktiva. Rozhodl jsem se 

zaměřit na oblast, která je nezbytná v kaţdém prospektivním podniku a která dle mého názoru 

byla na obou stupních vzdělání probrána velmi rychle. Touto problematikou jsou ocenitelná 

práva a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.  

Druhým důvodem, proč jsem se rozhodl pro oblast nehmotných aktiv, je jejich 

vzrůstající důleţitost v podnikovém prostředí. Ţijeme v době, kdy je jiţ konkurence ve většině 

odvětvích velmi silná a trh se stává (nebo se jiţ stal) oligopolním. Úspěch nově vzniklého 

podniku je moţný pouze za předpokladu, ţe podnik přijde s něčím přelomovým. Můţe to být 

nová technologie, nový způsob propagace – poutavá značka nebo vzhled nebo zcela 

inovativní postup. Všechny tyto prvky musely být nejdřív vyvinuty. Ovšem tato doba také 

přeje rychlému šíření informací a také jejich únikům. Je proto nutné technologie, image a 

postupy podniku chránit. Ochranou jsou různá ocenitelná práva. Důleţitost ocenitelných práv 

dosáhla do té fáze, ţe kvůli nim jsou kupovány podniky. O to více překvapující je fakt, ţe o 

této problematice neexistuje literatura zabývající se komplexním zachycováním a 

vykazováním těchto aktiv v účetnictví.  

Jedinými českými zdroji na toto téma jsou publikace zabývající se oceňováním 

nehmotných aktiv, české účetní předpisy, mezinárodní účetní předpisy a jednorázové akce 

pořádané soukromými i státními institucemi, které se snaţí šířit informace hlavně o 

financování výzkumu a vývoje a patentové agendě. Na trhu jsem nenalezl publikaci 

zabývající se čistě činnostmi potřebnými pro účtování o ocenitelných právech nebo o 

výsledcích výzkumu a vývoje. 

Cílem této práce je poskytnout manuál pro účtování o nehmotných výsledcích 

výzkumu a vývoje a ocenitelných právech. Zamýšleným výstupem je, aby účetní z praxe i 

student účetnictví na vysoké nebo střední škole po přečtení této práce měl jasnou představu o 

tom, co jsou to ocenitelná práva a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, co vše lze do nich 

zařadit, jak je oceňovat v účetnictví a jaké jsou teoretické principy trţního ocenění. Práce se 

zároveň snaţí poukázat na rozdíly mezi českou a mezinárodní úpravou účtování o 

nehmotných aktivech, klade velký důraz na definování ocenitelných práv a nehmotných 
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výsledků výzkumu a vývoje. Správné vymezení ocenitelných práv a výzkumu a vývoje, 

porozumění vzájemných souvislostí a pochopení jejich významu pro podnik i pro společnost 

je klíčové pro správné oceňování a účtování. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá vymezením základních pojmů, 

druhá ocenitelnými právy, třetí nehmotnými výsledky vědy a výzkumu a poslední část na 

praktickém příkladu demonstruje teoretické základy z celé práce. Kaţdá z částí obsahuje 

vlastní úvod, který nastiňuje obsah následujících stránek a poskytuje širší náhled na 

problematiku.  

První část se zabývá definováním základních pojmů. Základními pojmy v této práci je 

rozhodně nehmotné aktivum (majetek), dlouhodobý nehmotný majetek a tři jeho sloţky: 

ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a goodwill. Tato kapitola vymezuje 

problematiku jenom do té míry, aby bylo moţné porozumět dalšímu textu do bodu, kdy je 

téma popsáno detailněji.  

Druhá část se zabývá ocenitelnými právy. Jelikoţ ocenitelné právo je velmi široký 

pojem, je kladen důraz na popsání vybraných sloţek ocenitelných práv. Tento popis je 

východiskem pro kapitoly o oceňování, odpisování a účtování. Jsou zde také popsány hlavní 

rozdíly mezi účetní a daňovou legislativou a mezi českou legislativou a mezinárodními 

účetními standardy.  

Část věnovaná nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje je svoji strukturou podobná 

části o ocenitelných právech. Navíc se zabývá financováním výzkumu a vývoje a zachycením 

souvisejících operací v účetnictví a v daňovém přiznání. Tato kapitola se věnuje také 

ocenitelnými právům vytvořených vlastní činností, protoţe vytváření práva vlastní činností je 

většinou činností výzkumu a vývoje.  

Poslední část práce je aplikací znalostí získaných v předchozích kapitolách. Na 

příkladu společnosti zavádějící nový produkt je zjednodušeně demonstrována komplexnost 

tohoto procesu z hlediska účetního i daňového. Práce je ukončena závěrem, který hodnotí, zda 

se autorovi  povedlo dosáhnout stanovených cílů. 

Z důvodu jasnějšího výkladu se práce nezabývá daní z přidané hodnoty a nezohledňuje 

problematiku odloţené daně a její vliv na účetní jednotky. Povinnost účtovat o odloţené dani 

má stále více účetních jednotek, ovšem její širší zakomponování do práce by mohlo 

demonstrativní příklady velmi znepřehlednit a zkomplikovat porozumění hlavních myšlenek 

práce. 
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2 Vymezení základních pojmů  

V tomto oddíle bude věnován důraz hlavně pojmům nehmotné aktivum, dlouhodobý 

nehmotný majetek a stručně budou definovány vybrané druhy dlouhodobého nehmotného 

majetku. Jelikoţ česká účetní legislativa není dle mého názoru v některých otázkách 

účetnictví a oceňování nehmotných aktiv dostatečně konkrétní, bude jiţ tato úvodní část 

obsahovat některé průřezy a vysvětlení problematiky dle IAS/IFRS. Věřím, ţe tyto průřezy a 

vysvětlení pomohou k lepšímu pochopení problematiky a k lepší aplikaci českých účetních 

předpisů na řešené problémy.  

2.1 Nehmotné aktivum  

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje i ocenitelná práva jsou nehmotnými aktivy 

(nehmotným majetkem). Z tohoto titulu se na ně vztahují určitá specifika. Před kapitolami 

věnovanými jejich oceňování a účtování je pro účely této práce a hlavně pro podnik nutné 

definovat, zda se skutečně jedná o nehmotné aktivum, které je moţné vykázat a účtovat o 

něm.  

Pojmy „nehmotné aktivum“ (dále NA) ani „nehmotný majetek“ (dále NM) nejsou 

v českých účetních předpisech obecně definovány. Nehmotný majetek je v české legislativě 

upraven zejména § 6 vyhlášky k zákonu o účetnictví, která ovšem vymezuje pouze 

dlouhodobý nehmotný majetek (viz kapitola 2.2), a to jmenným výčtem sloţek tohoto 

majetku. Uţitečnou definici nehmotného aktiva obsahují mezinárodní účetní standardy.  

Mezinárodní účetní standard 38 (dále IAS 38) definuje nehmotné aktivum jako 

identifikovatelné nepeněţní aktivum bez fyzické podstaty.
1
 Aby bylo aktivum 

identifikovatelné, musí být moţné jej oddělit od účetní jednotky. Oddělení je zde chápáno 

jako prodej, převod, pronájem nebo i poskytnutí v rámci licence. Identifikovatelné je aktivum 

i v případě, ţe vzniklo na základě smluvních nebo jiných práv, a to bez ohledu na fakt, jestli je 

převoditelné. Tímto aktivem můţe být například obchodní firma, která vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku, je tedy jasně identifikovatelná, ale nelze ji převést na jinou společnost.  

Vymezení nehmotného aktiva nestačí k jeho uznání v účetnictví. První podmínkou pro 

uznání aktiva je jiţ zmiňovaná identifikovatelnost aktiva. Druhou podmínkou je 

pravděpodobnost, ţe budoucí ekonomické uţitky z uţívání aktiva poplynou do účetní 

                                                 
1
 Dle IAS 38 odst. 8, dle překladu zveřejněného 29.11.2008 v Úředním věstníku Evropské unie, dostupné na 

http://www.kacr.cz/ (staţeno 5.4.2012). 
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jednotky. Třetí podmínka, která znemoţňuje vykázání zmiňované obchodní firmy jako NA, je 

moţnost spolehlivě ocenit aktivum.
2
 

2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek je v české legislativě upraven zejména zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška) a české účetní standardy (dále ČÚS) – 

hlavně ČÚS 13 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

V účetních výkazech je dlouhodobý nehmotný majetek (dále DNM) zachycen pod 

poloţkou B.I., která obsahuje: 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Goodwill 

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

Za DNM je povaţován pouze majetek s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok od výše 

ocenění stanovené účetní jednotkou. Účetní jednotky v České republice často pouţívají 

hodnotu 60 000 Kč, kterou uvádí zákon o dani z příjmů jako nejniţší hodnotu pro odpisování 

nehmotných aktiv.
3
 

Nedosáhne-li nehmotný majetek s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok hodnoty 

určené k zařazení do DNM, povaţuje se za drobný DNM. Účetní jednotka jej potom eviduje 

v podrozvahové evidenci a dle jeho významnosti jej vykazuje v příloze k účetní závěrce.  

2.3 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (dále jen VaV) jsou dle vyhlášky takové 

výsledky, které jsou vytvořeny vlastní činností k obchodování nebo nabyty od jiných osob. Jiţ 

tato definice naznačuje, ţe není moţné v DNM vykázat interně vytvořený výzkum a vývoj, 

který hodlá společnost vyuţívat pro svůj rozvoj.  

                                                 
2
 Dle IAS 38 odst. 8 - 21 

3
 Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, § 6. 
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Tato definice není dostačující k tomu, aby bylo vůbec moţné určit, co je výzkum nebo 

vývoj. Úpravou těchto pojmů se zabývá zejména zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

Výzkum je zde rozdělen na základní a aplikovaný. Základním výzkumem je teoretická 

nebo experimentální práce, která se provádí za účelem získání nových vědomostí o základních 

principech. Aplikovaným výzkumem je rovněţ teoretická nebo experimentální práce, která je 

zaměřena na získání nových poznatků pro vývoj nových výrobků.  

Vývoj (respektive experimentální vývoj) je činnost, při které se pouţívají stávající 

poznatky získané z výzkumu pro návrh nových výrobků.  

Poté, co je výrobek vyzkoumán a vyvinut, zavádí se do praxe. Zavedení nových 

výrobků a sluţeb do praxe se nazývá „inovace“. Inovace mohou být postupové nebo 

organizační. Postupovými inovacemi se rozumí zavedení nového nebo podstatně 

zdokonaleného postupu výroby, včetně podstatných změn techniky, do praxe. 
4
 

Často pouţívaným pojmem v této práci bude „technologie“. Technologií je zkoumání 

technik výrobních postupů, samotný výrobní postup i způsob zpracování materiálu na 

výrobek. Tento pojem v zásadě obsahuje jak výsledky vědeckého zkoumání, tak praktickou 

znalost technik. 
5
 

2.4 Ocenitelná práva 

Pojem ocenitelná práva je velmi široký. Ocenitelnými právy jsou předměty 

průmyslového vlastnictví, předměty duševní tvůrčí činnosti a různá další práva, která lze 

spolehlivě ocenit. Stručný výčet ocenitelných práv dle tohoto odstavce obsahuje tabulka 3. 

Analogicky s nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje nemohou být ocenitelná práva 

vytvořená vlastní činností za jiným účelem neţ obchodování vykázána jako dlouhodobý 

nehmotný majetek. A to i navzdory faktu, ţe jejich hodnota můţe být větší neţ veškerý 

majetek zachycený v účetnictví společnosti (viz tabulka 1). 

2.5 Technické zhodnocení nehmotného majetku  

Zákon o dani z příjmů definuje také technické zhodnocení (dále TZ) nehmotného 

majetku. TZ zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Za TZ se povaţují výdaje na 

                                                 
4
 Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů, § 2. 
5
 Josef Malý, Obchod s nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky (Praha: C. H. Beck, 

2002),  str. 3. 
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ukončení rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti NA nebo zásahy, které mají za následek 

změnu účelu, pokud tyto úpravy převýší v souhrnu u jednoho majetku částku 40.000 Kč.
6
 

Jiţ samotný pojem „technické zhodnocení“ je u nehmotného majetku značně 

nevhodný. Bez ohledu na tento lexikální nedostatek, TZ není u práv a výsledků výzkumu a 

vývoje příliš vyuţívané. Právo zapsané u registrační autority má vlastní registrační číslo a je 

jiţ samostatnou jednotkou. Rozhodne-li se jednotka rozšířit jeho pouţitelnost, vznikne nový 

VaV. Jiţ registrované právo není moţné aktualizovat. Lze pouze zaregistrovat další, které 

bude mít vlastní číslo a bude opět samostatnou jednotkou. Existuje teoretická moţnost TZ 

majetku nezapsaného u registračních autorit, pořízeného od třetích osob nebo vytvořeného za 

účelem obchodování. Právo nebo nehmotné výsledky výzkumu a vývoje vytvořené vlastní 

činností za jiným účelem neţ obchodování nejsou zařazeny do DNM a není moţné je 

technicky zhodnotit. Jelikoţ je TZ u práv a výsledků výzkumu a vývoje nevyskytuje příliš 

často, nebude se tato práce zabývat jeho účtováním, oceňováním ani odpisováním.  

2.6  Goodwill 

Vyhláška definuje goodwill jako kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, 

nebo jeho části, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci 

přeměn společnosti a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o 

převzaté závazky.
7
 

Ačkoliv není většina ocenitelných práv a výsledků výzkumu a vývoje vykázána 

v rozvaze, v případě prodeje podniku budou tato aktiva ovlivňovat cenu podniku. Se značným 

zjednodušením lze říci, ţe v účetnictví kupujícího se majetek, který nebyl oceněn a vykázán 

samostatně během prodeje projeví jako goodwill. Tato problematika je blíţe zpracována 

v kapitole 3.6.  

                                                 
6
 Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 32a, odst. 6.  

7
 Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 6. 
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3 Ocenitelná práva 

Ocenitelná práva mohou mít v podniku značnou hodnotu, ale protoţe nejsou 

vykázána, jejich skutečná hodnota se často zjistí aţ při prodeji podniku. Jednou z moţností 

jak si alespoň představit hodnotu nehmotných aktiv je ukazatel P/BV (price / book value), 

který srovnává hodnotu trţní kapitalizace
8
 s účetní hodnotou. Předpokládejme, ţe rozdíl je 

z většiny způsobený právě existencí nevykázaných nehmotných aktiv.  

Tabulka 1: Srovnání ukazatelů P/BV vybraných společností 

Značka 
Tržní kapitalizace  

(v USD) 
P/BV ratio 

Starbucks 608.75 mld. 127.4 

Volkswagen 5.32 bil. 92.4 

McDonald‘s 1.30 bil. 90.9 

Apple 7.44 bil. 82.6 

BP 8.39 bil. 75.2 

Aviva 884.08 mld. 64.8 

Coca-Cola 1.97 bil. 62.2 

Nestlé 474.65 mld. 37.3 

Pramen: Vybraná data ze serveru http://screener.finance.yahoo.com 

Hodnoty trţní kapitalizace dosahují desetkrát aţ stokrát větších hodnot neţ je účetní 

hodnota. Všechny společnosti v tabulce jsou leadery ve svém oboru, a jako takové mají 

vlastní unikátní know-how, která např. McDonald‘s nebo Starbucks dále licencují. Další 

signifikantní poloţkou mohou být i recepty, které v případě Coca-Coly a Nestlé jiţ potěšily 

chuťové buňky miliard lidí. Volkswagen a BP mají patentovány unikátní technologie, díky 

kterým mají konkurenční výhodu. Důleţitou poloţkou v rozdílu je také hodnota značky těchto 

společností. Srovnání hodnot známých značek jsou velmi populární v médiích. Tabulka 2 

srovnává nejhodnotnější globální značky dle časopisu Bankovnictví. 

Tabulka 2 Nejhodnotnější globální značky 2011 

Značka Hodnota v mil. USD 
Změna od roku 2010 

(v %) 

Apple 153 285 0,84 

Google 111 498 -2 

                                                 
8
 Trţní kapitalizace = všechny vydané akcie × aktuální cena akcií na trhu  
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IBM 100 849 17 

McDonald's 81 016 23 

Microsoft 78 243 2 

Coca-Cola 73 752 8 

at&t 69 916 - 

Marlboro 67 522 18 

Pramen: (PE), "Značky potvrdily nástup mladých trhů", Bankovnictví (2011): str. 15, 

http://www.annopres.cz (staţeno 15.4.2012). 

V České republice jsou hodnoty značek o řády niţší. Nejdraţší české značky se sice 

označují v miliardách, ale korun. Jednoznačně nejdraţší českou značkou je Škoda Auto s 13 

miliardami korun. Druhou příčku obsadila skupina PPF s 1,95 miliardami korun. Cena značek 

většiny českých podniků je ovšem neznámá. Jak přiznává šéf Student Agency, Radim 

Jančura: „Chtěli jsme si nechat značku ohodnotit, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Vůbec 

netuším, kde by se mohla pohybovat.“
9
 

Ve světle předchozích odstavců nemůţe být pochyb, ţe ocenitelná práva společnosti 

jsou důleţitou částí jejich majetku. Následující kapitoly se věnují jejich vymezení dle české 

legislativy, oceňování, odpisování a účtování. 

3.1 Ocenitelná práva dle české legislativy 

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou ocenitelnými právy zejména předměty 

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

zvláštních právních předpisů. Těmito zvláštními předpisy jsou například zákon č. 2007/2000 

Sb., o ochranně průmyslových vzorů, zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, zákon 

č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a 

další. 
10

 Přehledné uspořádání aktiv, která jsou ocenitelnými právy nebo jsou jimi chráněny, 

obsahuje tabulka 3.  

                                                 
9
 Zuzana Luňáková, "Český pýcha: Škoda Auto a pivovary", Hospodářské noviny (28.4.2010): 18, 

http://www.anopress.cz (staţeno 15.4.2012), dostupné na http://HN.IHNED.CZ/c1-42988300-ceska-pycha-

skoda-auto-a-pivovary. 
10

 Dle vyhlášky č. 500/2002, § 6. 
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Tabulka 3 Předměty práv duševního vlastnictví 

 Pramen: Upraveno z Svačina, „Oceňování nehmotného majetku“, 19. 

Autorskými právy, ačkoliv jejich hodnota v podniku v případě licencí k software, 

databázím a právům k uţití děl význačných umělců v podniku můţe být značná, se tato práce 

bude zabývat jen okrajově. Z hlediska oceňování byla vţdy důleţitější průmyslová práva, 

která jsou v průmyslu i ve sluţbách více vyuţitelná. A také jsou častěji obchodovaná.
11

 

Následující kapitoly se podrobněji zabývají popisem vybraných ocenitelných práv, 

která jsou upravena zvláštními prvními předpisy. Podrobněji bude definován vynález, uţitný 

vzor, ochranná známka, průmyslový vzor, doména a know-how. Tato aktiva jsou nejčastěji 

vykazována a obchodována.
12

  

3.1.1 Vynálezy a užitné vzory 

Čestné místo mezi nehmotnými aktivy mají určitě vynálezy. Vynález lze chápat jako 

nejúspěšnější zakončení výzkumu a vývoje. Z aktiv popsaných v této kapitole dosahují 

vynálezy (a licence k nim) při obchodování nejvyšších hodnot. Formou ochrany vynálezu 

před zkopírováním je patent. Aby mohl být vynález patentován, musí splnit tři podmínky. 

Vynález nesmí být součástí současného stavu techniky a také pro odborníka z oboru nesmí ze 

současného stavu techniky přímo vyplývat (1. a 2. podmínka). Poslední podmínkou pro 

patentování je průmyslová vyuţitelnost vynálezu. Je-li moţné vynález vyrábět nebo jinak 

pouţívat v průmyslu, v zemědělství, sluţbách nebo v jiných oblastech hospodářství, je moţné 

tuto technologii patentovat.
13

 

Právní úprava vynálezů je velmi podobná s úpravou uţitných vzorů. Uţitnými vzory 

jsou chráněna řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou 

                                                 
11

 Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 20. 
12

 Malý, „Obchod s nehmotnými statky“, 21 – 55. 
13

 Dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, §§ 6 - 8 

technická řešení označení ostatní

autorská díla vynález ochranná známka průmyslový vzor

související díla užitný vzor označení původu know-how

software topografie zeměpisná označení odrůdy rostlin 

databáze obchodní firma dobrá pověst

domény

Průmyslová práva (Industrial Property Rights)Autorská práva 

(copyrights)
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průmyslově vyuţitelná. Ve srovnání s patenty je ovšem jejich průmyslová vyuţitelnost i cena 

o řády menší. Díky tomu jsou niţší i správní poplatky a v důsledku i rozsah a délka ochrany.
14

 

3.1.2 Ochranná známka 

Ochrannou známkou je jakékoliv označení, které můţe být graficky znázorněno. Tím 

jsou myšlena zejména slova, včetně osobních jmen, barev, kreseb, písmen, číslic nebo tvarů 

výrobku nebo tvarů jeho obalu. Toto označení musí být schopné odlišit výrobky a sluţby 

jedné společnosti od jiných společností.
15

 Registrované ochranné známky pro Českou 

republiku spravuje Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz).  

Společnost Starbucks má v databázi registrováno několik ochranných známek. Má 

registrovány obrazové ochranné známky, především aktuální a minulá loga, a několik 

slovních. Slovními známkami jsou například názvy káv (Caffe Verona, Frappucino, Yukon 

Blend).
16

 

3.1.3 Průmyslový vzor 

Pojmem „průmyslový vzor“ se označuje vzhled výrobku nebo některé z jeho částí. Do 

vzhledu se zahrnují linie, obrysy, barvy, tvary, struktury nebo i zdobení. Průmyslovým 

vzorem je i obal, různé grafické symboly (pokud nejsou ochrannou známkou) nebo speciální 

typografické znaky.
17

 

Obrazovým průmyslovým vzorem je chráněna například i populární sklenice od Coca-

Coly, kterou dostanete k velkému menu v McDonald‘s.  

Obrázek 1 Sklenice Coca-Cola 

 

Pramen: Databáze průmyslových vzorů, poloţka 28543, isdv.upv.cz (staţeno 29.4.2012) 

                                                 
14

 Dle zákona č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, §§ 1 – 22. 
15

 Dle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, § 1 
16

 "Ochranné známky", Úřad průmyslového vlastnictví, http://isdv.upv.cz (staţeno 16.4.2012). 
17

 Dle zákona č. 207/2000 Sb. o ochranně průmyslových vzorů, § 2 
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3.1.4 Domény (doménová jména) 

Kaţdá webová stránka na internetu má unikátní dvanáctičíselné označení tzv. IP 

adresu. Kvůli větší uţivatelské přívětivosti se pouţívají slovní označení webových stránek 

tzv. doménová jména (např. www.vse.cz  pro IP adresu 146.102.16.4.).  

Registrační a udrţovací poplatky za vedení domény (nezaměňovat s hostingem) u 

registrační autority se pohybují maximálně v řádu tisíců za rok (v případě české domény 

v řádu stovek korun). Díky těmto levným poplatkům jsou domény s dobře zapamatovatelnými 

jmény jiţ rozebrané. Na internetových aukcích jsou nabízeny za desítky aţ stovky tisíc korun. 

Tato doména se po nákupu stává dlouhodobým nehmotným majetkem firmy.  

Tabulka 4 Ceny vybraných doménových jmen 

Doména Cena (v Kč)

prezident2013.cz 550 000 

seznamtese.cz 499 000 

supercity.cz 385 000 

vyberhotel.cz 159 000 

prekladyonline.cz 50 000 

lohlondyn.cz 50 000 

vyuzijslevu.cz 19 000 

americantechnologies.com 1 023 0000 ($ 55 000)
 

Pramen: Aktuální nabídky z aukčních serverů doménových jmen www.cenik.cz 

a www.snapnames.com 

3.1.5 Obchodní tajemství (know-how) 

Ke kaţdému podniku neodmyslitelně patří i jeho obchodní tajemství. Obchodním 

tajemstvím jsou veškeré obchodní techniky, výrobní a technické postupy, které mají finanční 

nebo i nemateriální hodnotu. Aby bylo moţné mluvit o tajemství, nesmí být tyto techniky a 

postupy všeobecně známé v obchodních kruzích. Podnikatel samozřejmě v zájmu své 

konkurenční výhody tyto techniky před svými konkurenty tají.
18

  

Podnikové know-how je chráněno zákony na ochranu hospodářské soutěţe. Ovšem ani 

tyto zákony nemohou tajemství podniku efektivně chránit. Know-how podniku není zapsané 

v ţádné evidenci a můţe být v určitých podnikatelských kruzích velmi podobné. Příkladem 

sloţité ochrany know-how můţe být konkurenční boj kolových limonád. Osobně nerozlišuji 

                                                 
18

 Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 17. 
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rozdíl mezi RC Colou, Pepsi Colou a Coca-Colou. Receptura, plnění i distribuce nápojů jsou 

v zásadě podobné. Nejvíce se liší v public relation. Kdyţ se Coca-Cola na počátku 80. let 

cítila být ohroţena společností Pepsi, osočovala ji ze špionáţe. Ovšem neexistoval jakýkoliv 

důkaz. Pepsi mohla přijít k podobnému receptu zmiňovanou špionáţí nebo prostě vyvinula 

chuťově blízký recept.  

Z předchozího odstavce plyne, ţe podnik svůj vynález patentovat nemusí, ale nese 

s tím rizika slabé ochrany svého postupu. Na druhou stranu patentováním musí podnik 

zveřejnit podstatu svého vynálezu, platit poplatky a riskuje, ţe se konkurence pokusí jeho 

vynález zkopírovat. Patent je moţné v České republice registrovat nejdéle na 20 let. Poté je 

všem veřejně přístupný. Pokud společnost předpokládá, ţe do 20 let nikdo nevyvine to co ona, 

bylo by pro ni nevýhodné vynález patentovat. Podnik také můţe své know-how poskytovat za 

úplatu jiným společnostem formou licencí.  

3.2 Oceňování ocenitelných práv 

Ocenění práva je velice individuální. Metoda ocenění je volena dle druhu práva jeho 

hodnoty i podle země ocenění. Tato kapitola bude rozdělena do tří částí, z nichţ první se bude 

věnovat ocenění v účetnictví nabyvatele, druhá oceněním a přeceněním práva v účetnictví 

vlastníka a třetí specifikům při ocenění pro účely podnikové kombinace.  

3.2.1 Ocenění práva v účetnictví nabyvatele  

Nejčastějšími způsoby pořízení ocenitelného práva je koupě (převod za úplatu) nebo 

vytvoření vlastní činností. Méně častými způsoby je vklad práva do společnosti, darování 

nebo dědictví. V závislosti na způsobu pořízení, nabyvatel oceňuje právo v pořizovací ceně, 

reprodukční pořizovací ceně nebo ve vlastních nákladech.  

Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek nakoupen a náklady související 

s pořízením (tzv. vedlejší pořizovací náklady). Vedlejšími pořizovacími náklady jsou zejména 

náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské sluţby a 

zprostředkování, správní poplatky, poskytnuté záruky, otevření akreditivu nebo 

předprojektové přípravné práce. Pokud se tak účetní jednotka rozhodne, můţe do pořizovací 

ceny zahrnout i úroky z úvěru na pořízení tohoto majetku. 
19

 

Reprodukční pořizovací cena se vyuţívá zejména při nabytí majetku darem, dědictvím 

nebo vkladem. Je to cena, za kterou by byl srovnatelný majetek pořízen v době, kdy se o něm 

účtuje.  

                                                 
19

 Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., §47 
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Vlastními náklady se oceňuje majetek, který společnost vytvořila vlastní činností. 

V případě ocenitelných práv a VaV lze touto metodou ocenit pouze majetek, který je určený 

k obchodování. Do vlastních nákladů se zahrnují přímé náklady (materiál, mzdy vědců 

pracujících na projektu) a také poměrná část nepřímých nákladů, jako jsou mzdy 

administrativních pracovníků nebo odpisy haly. Vlastními náklady lze ocenit pouze majetek, 

u kterého je moţné tyto náklady přesně vyčíslit. Pokud to není reálné, oceňuje se takový 

majetek v reprodukční pořizovací ceně.
20

 

3.2.2 Ocenění a přecenění práva v účetnictví vlastníka 

Během vlastnictví práva nastávají situace, kdy je vhodné právo ocenit. Těmito 

situacemi můţe být plánovaný prodej nebo licencování práva, změna situace na trhu nebo 

přecenění práva při podnikových kombinacích. Ve všech těchto situacích se oceňovatel 

zpravidla snaţí dospět k trţní hodnotě práva.  

Mezinárodní oceňovací standardy definují trţní hodnotu jako odhadnutou částku, za 

kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a prodávajícím 

po náleţitém marketingu, pokud obě strany jednají informovaně, rozumně a bez nátlaku. 
21

 

Ocenění práva je dle Svačiny problematičtější neţ oceňování hmotných aktiv. 

Ocenitelná práva, a vůbec nehmotná aktiva, jsou při oceňování velmi specifická. Práva jsou 

jedinečná a pro vytváření uţitku musí existovat symbióza s jinými aktivy. Prvky jedinečnosti 

jsou rovněţ podmínkou pro zapsání ocenitelných práv u registračních autorit. Nelze zapsat 

dva podobné patenty, uţitné vzory, průmyslového vzory nebo ochranné známky. To 

komplikuje práci oceňovateli, který by chtěl právo ocenit trţním porovnáním.  

Nebudeme-li uvaţovat případy, kdy je ocenitelné právo drţeno za účelem 

obchodování, lze říci, ţe ţádné ocenitelné právo nemůţe vykazovat prospěch samo o sobě. 

Aby mohlo vykazovat prospěch, musí existovat symbióza s dalšími aktivy. Příkladem můţe 

být láhev od Coca-Coly, kterou tvoří kombinace několika nehmotných aktiv a láhve 

vytvořené kombinací strojů a zaměstnanců. Zde je hlavním problém při oceňování odlišit 

uţitek konkrétního nehmotného aktiva. Láhev Coca-Coly je chráněna průmyslovým vzorem, 

logo je chráněno ochrannou známkou a bezpochyby má Coca-Cola unikátní know-how pro 

foukání láhví. Dalšími nehmotnými aktivy, která se účastní symbiózy, je dobrá pověst 

společnosti nebo kvalifikovaní zaměstnanci. Oceňovatel musí zjistit, jaký přínos přináší 

vybrané nehmotné aktivum mezi dalšími nehmotnými a hmotnými aktivy.  

                                                 
20

 Dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, § 25 
21

 IVS 1, překlad uvedený v Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 72 
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Ocenitelná práva mají také odlišný cenový mechanismus. Na rozdíl od hmotného 

majetku jsou náklady na převod nebo likvidaci práv zanedbatelné. S tím souvisí další 

specifikum, kterým je určitá nerivalita v uţívání. Poněvadţ se jedná o nehmotné aktivum, 

můţe se najednou vyskytovat na několika místech. Franchisingová práva McDonald‘s vlastní 

více neţ 33.000 subjektů na celém světě a kromě převáţně zdravé konkurence mezi nimi 

nepanuje rivalita v uţívání tohoto práva.  

Pro trţní ocenění se pouţívají tři základní přístupy: srovnávací, nákladový a výnosový. 

Srovnávací přístup je zaloţený na myšlence, ţe konkurenční trhy nehmotných aktiv jsou 

schopny vytvářet rovnováţné ceny nehmotných aktiv se srovnatelnou uţitečností a zájemce 

tuto cenu přebírá z trhu. Touto metodou se převáţně oceňují práva, která se obchodují za 

pevnou cenu. To jsou především některé domény nebo patenty, které se obchodují na 

internetových aukcích.  

Nákladový přístup je zaloţený na přístupu, ţe zájemce je za nehmotné aktivum 

ochoten zaplatit pouze tolik, jaké by byly jeho náklady na vytvoření srovnatelného aktiva. 

Takto se oceňují zejména ochranné známky nebo výsledky výzkumu a vývoje.  

Výnosové metody jsou při oceňování ocenitelných práv dominantní. Mezitím co 

předchozí dvě metody mají značně omezené vyuţití, výnosové metody lze vyuţít téměř u 

kaţdého práva. Vychází z předpokladu, ţe zájemce není ochoten za aktivum zaplatit více neţ 

je současná hodnota budoucích příjmů plynoucích z aktiva. Nejvýznamnějšími výnosovými 

metodami jsou metody licenční analogie, metoda podílu na zisku, metody prémií a metoda 

čisté současné hodnoty. Ačkoliv jsou v některých aspektech odlišné a pouţívají se pro 

ocenění jiných typů práv, všechny spojuje podobný teoretický přístup k hodnotě ocenitelného 

práva. Hodnota práva je chápána jako rozdíl mezi hodnotou podniku, který právo vyuţívá a 

hodnotou podniku, který jej neuţívá. 
22

 

S pomocí těchto metod dokáţe oceňovatel odhadnout hodnotu aktiva. Při převodu 

aktiva je samozřejmě mnohem důleţitější neţ odhad hodnoty vyjednávací schopnost obou. 

Ocenění je ovšem důleţitou orientační cenou pro obě strany. Bliţší popis těchto metod 

přesahuje rámec této práce.
23

  

V zájmu kaţdého podniku je, aby měl přehled o svých aktivech a znal jejich aktuální 

hodnotu. Nechá-li si společnost ocenit právo, zjistí, ţe aktuální hodnota je vyšší neţ vykázaná 

                                                 
22

 Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 82 – 184. 
23

 Odkazuji na své zdroje, hlavně publikace Oceňování nehmotných aktiv od Pavla Svačiny a Obchod 

s nehmotnými statky od Josefa Malého.  



 21 

hodnota v účetnictví, dle českých účetních předpisů nemá moţnost zahrnout tuto novou, vyšší 

hodnotu do účetních výkazů. Důvodem je respektování účetní zásady opatrnosti, která 

přikazuje vykazování jen skutečně dosaţených zisků. Na druhou stranu v případě niţšího 

ocenění, musí společnost na situaci reagovat.
24

 U ocenitelných práv tvorbou opravných 

poloţek pokud je sníţení hodnoty dočasné nebo odpisem části majetku pokud je sníţení 

hodnoty trvalé. Nemoţnost přecenění se vztahuje i na práva určená k obchodování.  

Moţnost přecenění nehmotného majetku v českých účetních předpisech umoţňují 

právní přeměny / fúze. České předpisy umoţňují znalecké přecenění jiţ vykázaných aktiv. 

Nevykázaná aktiva vstupují do účetnictví kupujícího jako goodwill. Nemoţnost přecenit NA 

jindy neţ při právních přeměnách často nutí společnosti k zoufalému kroku – spojení se 

společností, která je pouze prázdnou schránkou.
25

 Krok směrem k širšímu přeceňování a 

vykazování nehmotných aktiv udělaly mezinárodní účetní standardy (viz kapitola 3.7).  

V případech stanovených zvláštními právními předpisy oceňuje účetní jednotka NA 

dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Jedná se o případy, kdy je v zájmu státu 

sjednotit metodiku oceňování (daň z nemovitosti, darovací daň, ocenění majetku investičních 

fondů a další).
26

  

3.3 Odpisování ocenitelných práv 

Odpis je odhadnutá částka, která by měla co nejpřesněji vyjadřovat rozloţení výnosů, 

které aktivum účetní jednotce přináší. Druhé často uváděné vysvětlení říká, ţe odpisy jsou 

vyjádřením fyzického a morálního opotřebení majetku. Tyto odpisy jsou tzv. účetní. Dle 

mého názoru je správnější první vysvětlení kvůli respektování akruálního principu přiřazování 

nákladů k výnosům. Podniky dále počítají daňové odpisy, které představují výši odpisů 

uznanou daňovými předpisy.  

Hlavně neauditované malé společnosti pro sníţení administrativní zátěţe často 

ztotoţňují účetní odpisy s daňovými a účtují pouze o daňových odpisech. Tento postup není 

správný. Kvůli jednotné metodice pro všechny podniky nemohou daňové odpisy vyjadřovat 

ani správné rozloţení výnosů ani přesné opotřebení majetku. Navíc podléhají různým 

politickým tlakům.    

Účetně se ocenitelná práva odpisují postupně v průběhu jejich uţívání. Tento průběh 

můţe být vyjádřen ve vazbě na čas, ale přesnější metodou bude vyjádřit odpisy ve vztahu 

                                                 
24

 Dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, § 25, odst. 3 
25

 Osobní konzultace s Ing. Pavlem Svačinou, PhD.  
26

 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  
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k výkonům (počet kusů výrobku, počet poskytnutých licencí, trţby z uţívání práva). Takto lze 

odpisovat i majetek, ke kterému účetní jednotka nabyla právo od jiné osoby. Jelikoţ jsou 

některá ocenitelná práva nerivalitní ve spotřebě, můţe jedno právo (např. licenci) najednou 

vlastnit více subjektů a všichni ji mohou odpisovat. Právo současně můţe odpisovat i jeho 

vlastník.  

Vyhláška k zákonu o účetnictví upravuje i zbytkovou hodnotu nehmotného majetku. 

Pokud účetní jednotka předpokládá, ţe po ukončení odpisování bude mít právo stále hodnotu, 

za kterou jej bude moţné např. prodat, můţe tuto hodnotu při odpisování práva zohlednit. 

Zbytkovou hodnotu lze z podstaty věci uplatnit jen na práva, u kterých je pravděpodobné, ţe o 

ně někdo bude mít zájem a podnik bude ochotný právo prodat.
27

  

Účetní jednotka povinně sestavuje odpisový plán, na jehoţ podkladě provádí 

odpisování majetku. Odpisový plán vede účetní jednotka na analytických účtech ke kaţdému 

právu zvlášť. Plán lze vést v papírové i elektronické podobě (skladní karty x účetní systémy).  

Dle vyhlášky k zákonu se odpisují i ocenitelná práva určená k obchodování. Pokud 

účetní jednotka předpokládá, ţe právo prodá do jednoho roku, nesplní toto právo podmínky 

pro zařazení do DNM (doba pouţitelnosti > 1 rok) a není nutné jej odpisovat. Pokud jej účetní 

jednotka hodlá drţet déle, musí jej odpisovat. Toto právo nepřináší účetní jednotce do doby 

prodeje ţádný výnos a navíc účetní jednotka často ani neví, jak dlouho bude právo drţet. 

Podniky se proto uchylují k zoufalé strategii. Do doby prodeje práva odpisují zanedbatelnou 

částku (někdy i 1 Kč). Důsledkem této strategie je vznik odloţených daňových závazků, které 

vznikají z titulu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy.  

3.4 Účtování ocenitelných práv 

Účetnictví zachycuje „ţivot“ ocenitelného práva, který začíná pořízení práva a končí 

jeho vyřazením. Během drţby je nutné právo odpisovat a případně zohlednit změnu hodnoty 

práva. Tato kapitola se věnuje pouze ocenitelným právům nabytých od jiných osob. 

Ocenitelnými právy vytvořenými vlastní činností se zabývá kapitola zaměřená na účtování 

VaV. Důvodem je skutečnost, ţe většina ocenitelných práv není nic jiného neţ úspěšně 

dokončený výzkum a vývoj. Obecně hranice mezi VaV a ocenitelným právem můţe být velmi 

tenká.  

Pokud společnost pořídí VaV v pokročilé fázi, kupující musí vyřešit otázku, co vlastně 

pořídil. Pokud by chtěla společnost ve výzkumu nebo vývoji pokračovat, bude pravděpodobně 

                                                 
27

 Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 56  
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účtovat o nehmotných výsledcích výzkumu a vývoje. Při splnění podmínek daných 

příslušnými předpisy je moţné výsledky tohoto VaV registrovat např. jako uţitný vzor nebo 

patent. Poté společnost pořídila ocenitelné právo. V případě ţe společnost chce VaV přímo 

začít pouţívat, ale nehodlá v něm pokračovat ani jej registrovat, de facto se jedná o nákup 

know-how. V důsledku této tenké linie lze některé patenty a licence daňově odpisovat dle 

sazby pro nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, která je kratší neţ doba pro odpisování 

patentu. Zodpovězení otázky „Co vlastně pořizuji?“ je dle mého názoru základní pro správné 

zaúčtování i odpisování.  

Ocenitelné právo je pořizováno zejména koupí, nabytím práva k výsledkům duševní 

tvůrčí činnosti, vytvořením vlastní činností, vkladem od společnosti ve skupině, méně často 

darováním, převodem z osobního uţívání do podnikání nebo dědictvím. Pořízení ocenitelného 

práva se účtuje na vrub účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek, ve prospěch účtů účtových skupin:  

Tabulka 5 Účtování pořízení ocenitelných práv 

21 
Peníze v případě koupě, nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a 

v případě úhrady vedlejších pořizovacích nákladů v hotovosti  

32 nebo 47 
Krátkodobé nebo dlouhodobé závazky v případě pořízení majetku 

dodavatelským způsobem 

35 
Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva v případě 

vkladu za upsaný základní kapitál od společníků nebo podniků ve skupině 

37 
Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě 

úroků z úvěrů a půjček do doby uvedení do uţívání 

49 
Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního uţívání do 

podnikání 

62 Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností  

Pramen: ČÚS 13, odst. 5.1.1. 

Uvedení práv do uţívání se účtuje na vrub konkrétního ocenitelného práva (01x), ve 

prospěch účtové skupiny 04. Pokud je právo pořizováno bez vedlejších pořizovacích nákladů, 

lze účtovat přímo na účty první skupiny.  
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Pokud účetní jednotka pořizuje právo, které nedosahuje částky určené účetní 

jednotkou pro zařazení do DNM, lze toto právo zahrnout přímo do nákladů. Drobný DNM se 

účtuje na vrub účtové skupiny 51. Jednotka musí posoudit významnost tohoto majetku, a 

pokud jej shledá významným, vykáţe jej v příloze k účetní závěrce.  

Ocenitelné právo je po pořízení účetně odpisováno. Odpisy se účtují na vrub účtové 

skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloţky v 

provozní oblasti, ve prospěch účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku.  

Odpisy vyjadřují postupnou amortizaci ocenitelného práva, ale během existence práva 

můţe nastat situace, ţe právo neplánovaně ztratí část své hodnoty nebo dokonce celou. 

V případě ocenitelných práv a technologií se toto můţe stát opravdu snadno. V souladu se 

zásadou opatrnosti v účetnictví musí účetní jednotka brát v úvahu všechny moţné ztráty.
 28

 

Tyto ztráty je nutné účetně vyjádřit. Pokud účetní jednotka předpokládá, ţe sníţení hodnoty je 

přechodné, vyjadřuje jej opravnými poloţkami. Opravné poloţky se účtují na vrub účtové 

skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloţky 

v provozní oblasti, ve prospěch skupiny 09 – Opravné poloţky k dlouhodobému majetku. 

Rozpuštění opravné poloţky se účtuje přesně opačným zápisem. 
29

 

O trvalém sníţení hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje ve prospěch 

účtové skupiny 071, souvztaţně s účtovou skupinou 055. Následně je nutné patřičně upravit 

odpisový plán.
30

  

„Ţivot“ ocenitelného práva končí jeho vyřazením z účetnictví. Ocenitelná práva se 

vyřazují zejména prodejem, likvidací v důsledku morálního opotřebení, bezúplatným 

převodem (darováním), vkladem do jiné společnosti, v důsledku škody nebo manka nebo 

převodem z podnikání do osobního uţívání.
31

 

Vyřazení ocenitelných práv se účtuje na vrub oprávek k ocenitelným právům (skupina 

07) a ve prospěch účtu daného ocenitelného práva (skupina 01). Pokud majetek ještě není 

100% odepsaný, je nutné účtovat o jeho zůstatkové ceně. Zůstatková cena se účtuje ve 

prospěch oprávek a na vrub zejména těchto účtů:  

                                                 
28

 Dle zákona č. 563/1991 Sb. § 25 odst. 3 
29

 ČÚS 05, ods. 4.1 a ČÚS 19, odst. .3.7. 
30

 ČÚS 13, odst. 3.6 
31

 Dle ČÚS 13, odst. 5.4.1. 
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Tabulka 6 Účtování zůstatkové ceny ocenitelných práv 

54 
Jiné provozní náklady v případě prodeje, v případě bezúplatného převodu a 

v případě manka a škody 

55 
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloţky 

v provozní oblasti v případě likvidace 

36 
Závazky ke společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva v případě 

vkladu do jiné obchodní společnosti nebo druţstva 

49 Individuální podnikatel v případě převodu z podnikání do osobního uţívání 

Pramen: ČÚS 13, odst. 5.4.1. 

Drţba ocenitelného práva zapsaného u registrační autority s sebou nese povinnost 

platit udrţovací poplatky. V praxi registrační poplatek vstupuje do pořizovací ceny a 

kaţdoroční udrţovací poplatky se účtují jako sluţba (skupina 51) souvztaţně s pohledávkami 

či penězi. Při vyřazení práva z účetnictví je nutné jej vyřadit i z evidence. Účtovat o 

udrţovacích poplatcích za právo, které jiţ není v účetnictví by nebylo účetně správné. 

3.5 Rozdíly mezi účetní a daňovou úpravou ocenitelných práv 

Dle mého názoru nejdůleţitější rozdíly v úpravě ocenitelných práv v daňové 

legislativě oproti účetní přináší zákon o daních z příjmů. Nejzásadnějším rozdílem je odlišná 

úprava odpisování a daňová neuznatelnost některých nákladů pouţívaných při účtování o 

ocenitelných právech.  

Daňově lze odpisovat pouze ocenitelná práva, která byla nabyta úplatně, vkladem 

společníka, darováním, zděděním, nebo vytvořena vlastní činností za účelem obchodování. 

Odpisovat je moţné pouze práva s pořizovací cenou vyšší neţ 60 000 Kč a dobou 

pouţitelnosti delší neţ 1 rok.  

Ocenitelná práva se odpisují rovnoměrně po dobu uvedenou ve smlouvě k poskytnutí 

práva (pouze pokud je právo poskytnuto na dobu určitou). Pokud doba uţívání není 

stanovena, odpisuje se právo rovnoměrně po dobu 72 měsíců, audiovizuální dílo 36 měsíců a 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců. Odpisy se stanovují s přesností na celé 
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měsíce s počátkem odpisování následující měsíc po zařazení do uţívání. Pokud má účetní 

jednotka právo poskytnuté na dobu určitou, můţe jej odpisovat s přesností na dny.
32

 

Na rozdíl od úpravy odpisování hmotného majetku, nenabízí zákon metodu 

zrychlených odpisů, která dává účetní jednotce alespoň částečnou moţnost přiblíţit účetní 

odpisy k daňovým. Shodně s účetní legislativou umoţňuje zákon o daních z příjmů odpisovat 

právo poskytnuté za úplatu jak vlastníkovi práva tak poplatníkovi. Na rozdíl od účetních 

odpisů uplatňovat daňové odpisy není povinnost, ale rozumně smýšlející firma je bezpochyby 

uplatní. 

Zejména § 24, zákona o dani z příjmů, uvádí několik nákladů, které nejsou pokládány 

za náklady slouţící k dosaţení, zajištění a udrţení příjmů a nelze je tedy uplatnit při výpočtu 

základu daně. Těmito náklady jsou zejména: 

- zůstatková cena práva vyřazeného v důsledku škody, která je daňově uznatelná jen 

do výše náhrady s výjimkou škod způsobených během ţivelní pohromy nebo 

neznámým pachatel s potvrzením s policie, 

- zůstatková cena práva vyřazeného darováním nebo bezúplatným převodem (v 

případě darování za „bohulibými“ účely je moţné následně uplatnit odčitatelnou 

poloţku), 

- tvorba opravných poloţek a trvalá sníţení hodnoty práv.
33

 

3.6 Hlavní rozdíly s úpravou v IFRS 

Hlavním rozdílem mezi českou legislativou a mezinárodními účetními standardy je 

rozsah zpracování problematiky nehmotných aktiv. České účetní předpisy zpracovávají téma 

velice zevrubně a nabízí velmi široký prostor pro spekulace. Subjektivně mohu říci, ţe český 

zákon chápe nehmotná aktiva jako méně důleţitá neţ hmotná aktiva a nepřihlíţí k jejich 

specifikům.  

Mezinárodní účetní standardy upravují problematiku nehmotných aktiv hlavně 

předpisy IAS 38 a IFRS 3. IAS 38 se věnuje vykazování nehmotných aktiv v individuální 

účetní závěrce a IFRS 3 upravuje oblast vykazování aktiv při podnikových kombinacích.  

Odrazovým můstkem v obou předpisech je definice nehmotného aktiva. Pojem 

„ocenitelná práva“ s kterým pracují české účetní předpisy, není v IFRS definován. Ovšem 

                                                 
32

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 36a. 
33

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §§ 24 a 25. 
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z definice nehmotných aktiv vyplývá, ţe veškerá ocenitelná práva definovaná českými 

účetními předpisy, budou uznatelná i v mezinárodních účetních předpisech. 

Dalším podstatným rozdílem mezi českým a mezinárodním konceptem je úprava 

vykazování nehmotných aktiv vytvořených ve vlastní reţii, kde mezinárodní účetní standardy 

umoţňují za přísných podmínek i vykázání aktiv, která nejsou určena k obchodování. Tato 

problematika bude blíţe zpracována v příští kapitole věnované nehmotným výsledkům 

výzkumu a vývoje.  

V mezinárodních účetních standardech je moţné přecenit nehmotné aktivum bez 

ohledu na způsob jeho pořízení, ovšem pouze pokud pro něj existuje aktivní trh. 
34

 

„Aktivní trh je trh, na kterém jsou splněny všechny následující podmínky: 

a) poloţky, se kterými se na trhu obchoduje, jsou stejnorodé; 

b) obvykle je moţné kdykoliv najít ochotné kupující a prodávající a 

c) ceny jsou veřejně dostupné.“
35

  

Ve smyslu předchozí definice lze říci, ţe pro většinu ocenitelných práv aktivní trh 

neexistuje. Všechny tři podmínky ovšem splňují například licence taxisluţby, rybářské 

povolenky nebo výrobní kvóty. Aktivní trh však nemůţe existovat pro značky, tituly periodik, 

hudební a filmová vydavatelská práva, patenty nebo ochranné známky, protoţe kaţdé 

takovéto aktivum je jedinečné.
36

 

Jak jiţ bylo v práci zmíněno, mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 

udělaly velký krok kupředu při vykazování nehmotných aktiv při podnikových kombinacích. 

IFRS nařizují nejen přecenění jiţ vykázaných aktiv, ale také ocenění nevykázaných 

identifikovatelných nehmotných aktiv. Česká úprava umoţňuje (nikoliv nařizuje) přecenění 

jiţ vykázaných nehmotných aktiv. 
37

 

Standard se podrobně zabývá naplněním podmínky identifikovatelnosti a 

oddělitelnosti aktiva, aby mohlo být vykázáno. Pokud aktiva nejsou 100% identifikovatelná 

nebo nesplňují některou z dalších podmínek pro uznání a následné vykázání v bilanci, 

vstupují do rozvahy jako goodwill. Příkladem takových sloţek je např. synergie ze spojení 

podniků, kvalifikovaní zaměstnanci, dobrá pověst podniku, nevykázané výsledky výzkumu a 

                                                 
34

 Dle IAS 38 odst. 75 
35

 Dle IAS 38 odst. 8 
36

 Dle IAS 38 odst. 78 
37

 Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 60. 
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vývoje, výhody místa apod.
38

 Přehledně zobrazuje nehmotné sloţky majetku při podnikových 

kombinacích graf níţe.  

Graf 1: Koncept identifikovatelnosti a ocenitelnosti nehmotných aktiv podle IFRS 3 

Neidentifikovatelné = samostatně 

neocenitelné vlivy

Oddělitelná Neoddělitelná Goodwill

Nehmotné složky

Identifkovatelné = samostatně ocenitelná 

aktiva

Pramen: Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 190. 

Tento graf adaptovaný na českou legislativu by vypadal takto:  

Graf 2 Koncept identifikovatelnosti a ocenitelnosti  

nehmotných aktiv dle české legislativy 

Vykázaný přeceněný 

DNM
Goodwill

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

V zájmu racionálně smýšlející společnosti by mělo být vykázat co nejvíce nehmotných 

aktiv samostatně. Za prvé z důvodu čistě praktického – aby měla společnost přehled o svých 

aktivech a vlastníci společnosti (respektive akcionáři) věděli, v čem mají uloţené své 

prostředky. Druhým důvodem je délka odpisování. Jak jiţ bylo napsáno, ocenitelné právo se 

daňově odpisuje po dobu uvedenou ve smlouvě případně, 36 měsíců u audiovizuálního díla a 

72 měsíců u ostatního majetku. Problematika odpisování goodwillu a její specifika přesahují 

rámec této práce, ovšem dle zákona o dani z příjmu se goodwill odepisuje stejně jako 

oceňovací rozdíl, a to 180 měsíců.
39

 

Standard IAS 38 se nezabývá nehmotnými aktivy určenými k obchodování nebo 

k pronájmu v běţné činnosti. Dle SIC
40

 interpretace 32, náklady na nehmotná aktiva a webové 

stránky, jsou nehmotná aktiva určená k obchodování upravena standardy IAS 2 – Zásoby a 

IAS 11 – Smlouvy o zhotovení.
41

 O některých nehmotných právech lze účtovat analogicky se 

standardem IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva drţená k prodeji a ukončované činnosti. Vzhledem 

                                                 
38

 Ibid., 190. 
39

 Dle zákona č. 586/1992 Sb. § 23, odst. 15. 
40

 SIC = Standing Interpretations Committee 
41

 Dle SIC Interpretace 32, nehmotná aktiva a náklady na webové stránky, odst. 6, překlad zveřejněný v Úředním 

většníku Evropské unie 29.11.2008, staţeno 14.4.2012. 
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k moţnostem, která účetním jednotkám nabízí tyto předpisy, není divu, ţe společnosti 

s velkými objemy nehmotných aktiv přechází na účetnictví dle mezinárodních účetních 

standardů (hlavně automobilky, farmaceutické společnosti).  
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4 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Výzkum a vývoj nových technologií je bezesporu hnacím motorem naší civilizace. Ve 

chvíli, kdy by se veškerý výzkum zastavil, naše civilizace by jistě začala stagnovat a zanikat. 

Dokonce si troufnu říci, ţe komerční výzkum je důleţitější neţ výzkum prováděný ve 

vědeckých institucích jako je Akademie věd ČR.  

Ačkoliv základy technologie byly často poloţeny v neziskovém sektoru, dokonalosti 

největší vynálezy naší doby dosáhly v soukromých společnostech, které chtěly najít výhodu 

oproti své konkurenci. Příkladem můţe být kapesní kalkulačka (připisovaná společnosti 

Casio), osobní počítač (IBM), multitaskingový operační systém (Apple, Microsoft) nebo 

osobní automobil (Ford).  

Státní výzkumné instituce se zabývají hlavně základním výzkumem, který poté 

rozvíjejí komerční subjekty. Toto je cesta k rozvoji společnosti, přes podnikatelský sektor. 

Soukromé společnosti se zabývají hlavně aplikovaným výzkumem a ještě více 

experimentálním vývojem.  

Graf 3 Struktura výdajů na VaV v podnikatelské činnosti dle druhu VaV 

Pramen: „Výdaje na výzkum a vývoj“, Český statistický úřad, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyzkum_a_vyvoj_v_podnikatelskem_sektoru_pdf/$File/4_let

acky_podnikatelsky.pdf (staţeno 2.5.2012). 

V našich zeměpisných šířkách panují dvě nepřesná dogmata o vědě, výzkumu a 

vývoji. První je obecně zakořeněná představa, ţe vědec je člověk v bílém plášti v laboratoři. 

To je ale mylná představa. I obchodní řetězec, který vyvíjí informační systém pro evidenci a 

odpočet zboţí, který je ve svém oboru nový a jeho zavedení s sebou nese prvky nejistoty, 

splňuje definici vývoje dle české legislativy.  

Druhým dogmatem je představa, ţe VaV provádí pouze velké společnosti. Dle 

Českého statistického úřadu, kaţdá desátá společnost provádějící výzkum a vývoj má méně 
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neţ 50 zaměstnanců
42

. V databázi Asociace výzkumných institucí lze dokonce nalézt 

společnosti s méně neţ 5 zaměstnanci.  

Ve světle předchozích odstavců si dovolím tvrdit, ţe výzkum a vývoj lze provádět 

v kaţdém oboru i v tom nejmenším podniku. Samozřejmě, provádění VaV s sebou nese 

povinnost o něm účtovat a vést povinnou evidenci. Při splnění podmínek daných příslušnými 

zákony, má společnost také moţnost získat státní (evropskou) podporu pro svůj projekt.  

4.1 Oceňování výzkumu a vývoje 

Přední americký odborník na problematiku VaV v podnikání, Peter Boer, tvrdí, ţe 

oceňování VaV je sloţitější neţ oceňování derivátů. Potenciál rozpracované technologie je 

často skrytý. Oceňování takové technologie je poté téměř detektivní práce, kdy se oceňovatel 

snaţí odhalit tento skrytý potenciál a vyčíslit jej. Důsledkem nejisté (nebo vůbec ţádné) 

budoucnosti technologie je vysoké riziko.
43

 Tyto dvě charakteristiky (skrytý potenciál a 

vysoké riziko) s sebou přináší velmi vysoké poţadavky na osobu oceňovatele. Oceňovatel 

musí mimo jiné mít technické znalosti z daného oboru, případně tým poradců.  

Nová technologie a obzvlášť ta ve stádiu VaV, dává prostor ke spekulacím. Pro 

kaţdého spekulanta bude mít VaV jinou hodnotu a v případě prodeje, nejdůleţitější budou 

bezesporu vyjednávací schopnosti zájemce a prodávajícího. Ocenění bude slouţit jako 

orientační cena.  

Peter Boer povaţuje za nejlepší metodu ocenění VaV metodu diskontovaných 

peněţních toků (dále DCF), kde je cílem vyčíslit volné cash flow (peněţní prostředky, které 

jsou k dispozici vlastníkům podniku v budoucích letech) a zjistit konečnou hodnotu (hodnota 

za kterou lze projekt prodat nebo zlikvidovat).  

Kromě DCF je moţné pouţít různé metody zaloţené na analýze trhu. V případě 

vyvinutí nového produktu nebo postupu výroby je moţné vyjít z jiţ existujících postupů a 

vyčíslit úsporu, kterou přináší nové řešení oproti existujícímu. Komplikací je najít produkty / 

procesy, které jsou dost podobné. Tato metoda je prakticky nepouţitelná v okamţiku, kdy 

podnik vyvíjí naprostou novinku na trhu. Při kaţdém výpočtu je rovněţ nutné počítat s riziky 

a moţnými zisky, která s sebou nese nedokončený projekt.  

                                                 
42

 „Výdaje na výzkum a vývoj“, Český statistický úřad, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyzkum_a_vyvoj_v_podnikatelskem_sektoru_pdf/$File/4_letacky_podnika

telsky.pdf (staţeno 2.5.2012). 
43

 F. Peter Boer, Oceňování technologií, Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje (Brno: Zoner 

Software, a. s., 2007), str. 13 – 43. 
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VaV je moţné oceňovat i nákladovými metodami. Zde je klíčová otázka: „Jaké 

náklady je nutné vynaloţit pro provedení srovnatelného výzkumu?“ Tato metoda se pouţívá 

hlavně v oboru farmacie nebo vývoje softwaru, kde lze poměrně přesně odhadnout mzdy, 

odpisy a další náklady.
44

  

Během jednání o prodeji výzkumu a vývoji si zpravidla obě strany nechají VaV ocenit. 

Pokud je obchod uzavřen, kupující ocení majetek v pořizovací ceně, která se určí součtem 

ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů (analogicky s kapitolou o ocenitelných 

právech).  

Provádí-li obchodní společnost VaV s cílem dále výsledky pouţívat ve své činnosti a 

neţádá o ţádnou státní (regionální podporu), účtuje průběţně náklady a nemusí novou 

technologii oceňovat. Pouze zákon o účetnictví ukládá účetní jednotce povinnost ve výroční 

zprávě informovat o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. Výše nákladů zde můţe být 

uvedena i za všechny aktivity dohromady.
45

 

Pokud je technologie vyvíjena za účelem obchodování, je VaV aktivován do výnosů a 

zařazen do dlouhodobého nehmotného majetku a je oceněn ve vlastních nákladech. Pro 

aktivaci je nezbytné precizní rozlišení nákladů, které se vztahují k VaV.  

4.2 Odpisování nehmotných výsledků vědy a výzkumu  

Při splnění podmínek pro zařazení VaV do dlouhodobého nehmotného majetku má 

účetní jednotka povinnost tyto výsledky odpisovat. Právní úprava účetních i daňových odpisů 

je totoţná s odpisováním ocenitelných práv.  

Účetní odpisy nehmotných výsledků VaV mohou být počítány ve vztahu k času nebo 

k výkonům. Časová metoda je výhodná v okamţiku, kdy dokáţe účetní jednotka odhadnout 

dobu, jak dlouho bude mít prospěch z nakoupeného VaV, ale nedokáţe prospěch přesněji 

vyčíslit.  

Dokáţe-li účetní jednotka určit, jakého přínosu v důsledku nakoupeného výzkumu 

dosáhne během doby jeho ţivotnosti, je moţné určit výkonové odpisy. Při jejich stanovování 

můţe účetní oddělení vyuţít data z marketingového útvaru, například tzv. S-křivku, která 

zobrazuje vztah mezi výnosy a časem.  

                                                 
44

 Svačina, „Oceňování nehmotných aktiv“, 114. 
45

 Dle zákona č. 563/1991 Sb., § 21 
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Graf 4 Životní cykly výrobků (S-křivky) 

Pramen: Boer, „Oceňování technologií“, 231. 

Daňově se nehmotné výsledky VaV odpisují 36 měsíců, za stejných podmínek jako 

ocenitelná práva.  

4.3 Podpora výzkumu a vývoje  

Jelikoţ je výzkum a vývoj nových technologií a postupů velmi důleţitý pro rozvoj 

firmy a také celé společnosti, je v zájmu státu takovéto aktivity podporovat. Podniky mají 

moţnost získat prostředky na VaV formou účelových dotací ze státního rozpočtu, ze 

strukturálních fondů České republiky a Evropské unie, z mezinárodních výzkumných 

programů EU a z různých národních i evropských technologických iniciativ.  

Základem pro získání podpory z těchto programů je kvalitní zpracování ţádosti a 

následné dodrţování procesních a administrativních nařízení, které jsou dle odborníků z praxe 

přehnaná a pro firmy demotivující.
46

 Moţností pro firmy je tuto administrativu předat externí 

společnosti. Přímou podporu lze získat i na VaV určený k obchodování. Konkrétní rozsah i 

podmínky podpory záleţí na projektu. Poskytovatel můţe za tuto podporu poţadovat např. 

část výnosů z prodeje.  

Kromě přímé podpory upravuje zákon o daních z příjmů i nepřímou podporu, 

poskytovanou jako odčitatelná poloţka ze základu daně upraveného o nedaňové náklady a 

výnosy.  

                                                 
46 

Jiří Kvíz, „Dotační tituly podporující výzkumné, vývojové a inovační projekty v rámci OPPI“ (příspěvek 

přednesený v rámci semináře společnosti eNovation, s. r. o., Praha, 3. května 2012). 
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Získání této podpory je na administrativu velmi jednoduché, ale pouze necelá polovina 

firem, které by na tuto podporu měla nárok, ji vyuţívá. Společnost často není seznámena 

s přesným obsahem daňové úlevy, není si vědoma, ţe vykonává vývojové činnosti nebo se 

obává zvýšení administrativní zátěţe spojené s vykazování odčitatelné poloţky.  

Před zahájením vykazování odčitatelné poloţky je nutné sestavit projektovou 

dokumentaci v souladu s pokynem D-288, k jednotnému postupu při uplatňování odčitatelné 

poloţky. Tento pokyn je v podstatě mírně předělaný manuál Frascati, vydaný OECD. Daňoví 

poradci společnosti Deloitte podotýkají, ţe dokumentaci i daňové přiznání budou ověřovat 

lidé s ekonomickým vzděláním, proto doporučují srozumitelně popsat vyvíjenou technologii. 

Zákon o daních z příjmů poţaduje oddělnou nákladovou evidenci vhodných nákladů. 

Do vhodných nákladů nepatří zejména daňově neodčitatelné náklady, externě nakoupené 

sluţby, licenční poplatky a výdaje, které byly i jen z části dotované z veřejných prostředků (z 

ČR i EU). Na tuto evidenci není nutné vlastnit ţádný speciální software (stačí Excel). 

V daňovém přiznání lze uplatit 100 % vhodných nákladů a 110 % z nárůstu vhodných 

nákladů oproti předchozímu roku. Společnosti mají moţnost uplatnit tuto odčitatelnou 

poloţku po dobu tří následující období. Jelikoţ metodika neupravuje následné pouţití VaV, za 

který je odčitatelné poloţka uplatňována, můţe ji uplatnit i společnost, která plánuje s VaV 

obchodovat.  

Častou otázkou ve společnosti Deloitte v souvislosti s podporou VaV je: „Musí být 

činnosti VV úspěšné?“ Jednoznačnou odpovědí je, ţe nemusí. Jedním z nejdůleţitějších prvků 

pro rozlišení VaV od jiných činností, jsou právě prvky nejistoty.
47

 

Další formou nepřímé podpory, kterou nabízí zákon o daních z příjmů, je moţnost 

odečíst od základu daně dary poskytnuté na financování výzkumu a vývoje. Další úlevou je 

osvobození majetku nabytého za účelem financování VaV od daně dědické a darovací.  

4.4 Účtování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje 

Nehmotné výsledky VaV nejsou zpravidla nakupovány nebo vytvářeny za účelem 

obchodování a následně zařazovány do DNM. České společnosti převáţně provádí vlastní 

výzkum, při kterém průběţně účtují příslušné náklady souvztaţně s účty aktiv nebo pasiv. 

Pokud se společnost rozhodne s výzkumem obchodovat, tento VaV aktivuje do výnosů 

                                                 
47

 Roman Navrátil, Kateřina Novotná, „Uplatnili jste jiţ daňový odpočet za rok 2011?“ (příspěvek přednesený 

v rámci webového semináře společnosti Deloitte, dostupné na http://www.deloitte.com/cz/webcasty, únor 2012). 
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(účtová skupina 62), ve prospěch účtové skupiny 04 (nebo 01 pokud nejsou přítomny ţádné 

vedlejší pořizovací náklady).  

Při účtování o VaV je důleţité vést analytické účty k ovlivněným nákladovým účtům 

(doporučuje se i k rozvahovým). Hlavním důvodem je povinná evidence při přímé a nepřímé 

podpoře výzkumu a vývoje. Dalšími důvody je povinnost informovat o aktivitách VaV ve 

výroční zprávě a v neposlední řadě schopnost podniku určit strukturu nákladových poloţek.  

Pokud podnik přijímá dotace na VaV, účtuje o přijmutí dotace na vrub účtové skupiny 

22 – Účty v bankách, ve prospěch 34 – Zúčtování daní a dotací. Čerpání dotace probíhá 

v období, kdy je účtováno o nákladech na tento VaV. Dotace je čerpána na vrub účtové 

skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací, ve prospěch skupiny 64 – Jiné provozní výnosy.  

Některé podniky účtují i o vzniku nároku na dotaci, na vrub skupiny 37 – Jiné 

pohledávky, ve prospěch skupiny 34. Výjimečně, pokud bude dotace čerpána po více období, 

se lze setkat i se zaúčtováním na výnosy příštích období a následné čerpání dotace na vrub 

výnosů příštích období (účtová skupina 38), ve prospěch jiných provozních výnosů (účtová 

skupina 64). Tento postup povaţuji za matoucí, protoţe uţivatel účetních výkazů bez dalších 

informací nedokáţe určit, proč tyto výnosy příštích období vznikly, a je odkázán na informace 

z přílohy k účetní závěrce.  

Pořízení VaV nákupem, odpisování a znehodnocení se účtuje analogicky 

s ocenitelnými právy.  

4.5 Hlavní rozdíly s úpravou v IFRS 

V kontrastu s českými účetními předpisy, mezinárodní účetní standard 38 jednoduše a 

precizně definuje základní pojmy z oblasti výzkumu a vývoje. Tyto pojmy jsou následně 

východiskem pro odstavce zabývající se uznáváním a vykazováním nehmotných aktiv.  

Výzkum je v tomto standardu definován jako původní a plánované zkoumání 

prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Příkladem 

výzkumu jsou různé činnosti zaměřené na získání nových poznatků, hledání alternativních 

materiálů, zařízení, procesů a také formulace, návrh, vyhodnocení a konečný výběr moţných 

alternativ pro nové nebo zdokonalené materiály, zařízení, procesy nebo sluţby. Tyto činnosti 

jsou označovány jako „fáze výzkumu“. V této fázi nemůţe účetní jednotka doloţit existenci 

nehmotného aktiva, které by mělo přinést pravděpodobné ekonomické uţitky. Z tohoto 

důvodu jsou výdaje na výzkum vţdy vykázány do nákladů běţného období.  
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Vývojem se rozumí pouţití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo 

navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů nebo 

sluţeb před zahájením komerční výroby. Dalším příkladem vývoje je konstrukce a testování 

prototypů, zdokonalených materiálů, postupů, systémů i řízení zkušebního provozu, který 

není stále připraven pro komerční pouţití. Nehmotné aktivum ve fázi vývoje lze uznat jako 

aktivum, pokud je účetní jednotka schopna prokázat následující skutečnosti: 

- technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva 

- svůj záměr dokončit nehmotné aktivum (například pomoci podnikatelského plánu) 

- svou schopnost nehmotné aktivum pouţívat nebo prodat 

- způsob, jakým bude aktivum vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické uţitky 

- dostupnost zdrojů pro dokončení vývoje a pouţití, prodeje nehmotného aktiva 

- svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné NA během jeho vývoje 

Pouze při splnění všech těchto podmínek, je moţné vykázat v rozvaze i nehmotné 

aktivum ve fázi vývoje. Od okamţiku, kdy společnost splní tato kritéria, pohlíţí se na tento 

vývoj jako na nehmotné aktivum pořízené vlastní činností. Od této chvíle jsou výdaje 

vynaloţené na nehmotné aktivum chápány jako pořizovací náklady nehmotného aktiva 

vytvořeného vlastní činností. Těmito náklady jsou zejména náklady na materiál a sluţby, 

osobní náklady, poplatky za registraci zákonného práva, odpisy a za určitých okolností i 

úroky.
48

 

Úpravu VaV a uznávání nehmotných aktiv povaţuji za vzorovou pro české účetní 

standardy, ačkoliv zastávám názor, ţe by i tato úprava šla ještě více přizpůsobit k ještě širšímu 

uznávání NA po vzoru hmotných aktiv. Stavba je vykazována v rozvaze od posazení 

základního kamene. Myslím si, ţe fáze výzkumu by mohla být brána jako takový základní 

kámen a vykazována jako nehmotné aktivum oceněné ve vlastních nákladech.  

  

                                                 
48

 Dle IAS 38, překlad zveřejněný 29.11.2008 v Úředním věstníku Evropské unie, dostupný na 

http://www.kacr.cz/ (staţeno 5.4.2012). 
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5 Praktická část  

Společnost CzechOres, a. s. je českou společností s 60% zahraniční účastí, která účtuje 

dle českých předpisů. CzechOres, a. s. (dále CO) se zabývá čištěním vzácných rud a 

následným prodejem očištěných prvků. Jedním z prvků, které CO zpracovává je hafnium.  

Hafnium (dále Hf) je těţký kov se supravodivými vlastnostmi, vysokou stálostí a 

odolností. V současné době se v superpočítačích ve výzkumných centrech a jaderných 

elektrárnách začínají vyuţívat hafniové obvody místo křemíkových. Hafnium se v surovém 

stavu vyskytuje hlavně v zirkonových sloučeninách. Čištění zirkonu a úprava hafnia 

k průmyslovému vyuţití je velmi nákladná. Společnost USTek, Ltd., která se zabývá vývojem 

chemických technologií, vyvinula postup čištění hafnia, který je o polovinu levnější neţ 

současně pouţívané postupy.  

Protoţe CO vidí ve zpracování Hf velký potenciál, rozhodla se 5.6.2010 odkoupit 

tento patent za 800 tisíc USD (na základě smlouvy o převodu patentu). Patent upravuje 

chemicko-fyzikální postup, jak hafnium separovat v laboratorních podmínkách. Ovšem je 

nutné zjistit, jak tuto separaci co neefektivněji provést po technické stránce pro průmyslové 

vyuţití. 

CO se rozhodla provést vlastní VaV pro vyvinutí metody průmyslového vyuţití 

patentu (navrhnout zařízení a procesy pro čištění). Do oddělení R&D byli přijati špičkoví 

vědci z oboru. Společnost nechtěla výzkum outsourcovat z obavy před špionáţí. Poradenská 

společnost pro CO získala státní dotaci na krytí osobních nákladů zaměstnanců R&D, kteří se 

podílí na výzkumu. Celková výše dotace je 5 mil., doba čerpání je 2 roky. Náklady, které 

nejsou financovány z dotace, budou uplatněny jako odčitatelná poloţka v běţném roce. 

Řešení: 

Dotace byla poskytnuta z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro účtování 

nákladů na VaV pouţívá CO analytických účtů označených /hf. Společnost rezervovala 

vědcům místnost v nově postavené kancelářské budově v areálu firmy.  

Část výzkumu v oblasti úpravy elektrických zařízení byla převedena do externí 

společnosti, která zaměstnává specialisty v oblasti.  

Pro účtování budou pouţity čísla syntetických účtu ze vzorového účtového rozvrhu 

pro podnikatele z přílohy č. 1.  
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Tabulka 7 Účtování o činnostech výzkumu a vývoje v CzechOres, a. s. 

Datum Popis účetního případu Částka MD D 

5.7.2010 
Dotace byla schválena (vyplacena bude ve 

třech splátkách 1.10.2010, 1.6.2011, 1.3.2012) 
5 000 000  378 346 

10.7.2010 
Nákup speciálního laserového ukazatele pro 

vyměřování  
85 000  042 321 

10.7.2010 Školení k pouţívání ukazatele (externí školitel) 6 000 518/hf 211 

12.7.2010 Zařazení ukazatele do uţívání 85 000 022 042 

1.10.2010 Přijetí 1. části dotace na bankovní účet 2 000 000 221 378 

průběţně 
Spotřební materiál (propisky, pravítka, 

podloţky, pohonné hmoty) k výzkumu  
35.000 501/hf 

211, 

221, 321, 

112 

1.11.2010 
Dodání převedené části VaV (projekt úpravy 

energetických obvodů pro novou technologii) 
93.000 012 321 

2.11.2010 Slavnostní recepce během prezentace projektu 9 600 513/hf 321 

průběţně 

Faktury za energie (voda, elektřina, plyn) 

v hodnotě 3 600 000 Kč; dle elektroměrů a 

výpočtů 3 % energií vyuţita pro VaV  

3 492 000 

108 000 

502 

502/hf 

321 

321 

průběţně 
Internet, telekomunikace, poštovné ve 

výzkumu a vývoji 
14 000 518/hf 

211, 221, 

321 

průběţně 

Suma měsíčních odpisů laserového ukazatele 

(1. rok, SYD) 

 =
𝑍𝐵Ý𝑉Á 𝐿𝐸𝑇 𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑂𝑉Á𝑁Í

𝑆𝑈𝑀𝐴  𝐿𝐸𝑇 𝑂𝐷𝑃𝐼𝑆𝑂𝑉Á𝑁Í
∗  𝑃𝐶 − 𝑍𝐵. 𝐻𝑂𝐷.  =

 
3

6
∗  85.000 − 10.000 ∗

5

12
 

37 500 551/hf 082 

31.12.2010 Suma měsíčních odpisů projektu  3 875 551/hf 072 
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průběţně 
Suma mezd vědců (3 vědci, měsíčně mzda 

jednoho vědce 80.000 Kč) 
1 200 000 521/hf 331 

průběţně 
Suma SP a ZP hrazeného zaměstnavatelem za 

vědce 
408 000 524/Hf 336 

31.12.2010 Čerpání dotace  1 608 000 346 648 

Poznámky k řešení: 

„Laserový ukazatel“ – Účetně bude ukazatel odpisován 3 roky metodou SYD (po dobu 

VaV a prvního roku provozu), zbytková hodnota 10 000 Kč, odpisování začne měsíc 

následující po měsíci zařazení. Daňově bude ukazatel zařazen do druhé účtové skupiny 

(poloţka 2-54). Bude odepisován zrychlenou metodou po dobu 5 let.  

𝐷𝑎ň𝑜𝑣ý 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠  1. 𝑟𝑜𝑘 =  
𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 1. 𝑟𝑜𝑘
=

85000

5
= 17000 

„Projekt úpravy energetických obvodů pro novou technologii“ – Projekt byl zařazen 

do DNM, protoţe jeho výsledky budou vyuţívány déle neţ 1 rok a jeho pořizovací cena 

přesahuje limit určený účetní jednotkou (tj. 60.000 Kč). Účetně se bude odepisovat po dobu 3 

let metodou SYD, daňově se bude odepisovat měsíčně, rovnoměrně po dobu 36 měsíců. 

Nebude uplatněna zbytková hodnota. Její pouţití by bylo nesprávné. Dle IAS 38 lze říci, ţe 

pro tento výzkum neexistuje aktivní trh. VaV byl zpracován speciálně pro CO. Pro ostatní 

podniky je výzkum bezcenný – trţní cena i zbytková hodnota jsou tedy 0 Kč.  

𝐷𝑎ň𝑜𝑣ý 𝑚ě𝑠íč𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 =  
𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á𝑛í
=  

93 000

36
= 2584 𝐾č. 

Setkal jsem se také s podnikem, který zaúčtoval takto objednaný výzkum jako sluţbu 

s odůvodněním, ţe výsledky pouţije a implementuje jednorázově a ţe tento VaV je součástí 

většího VaV, a proto by měl vstoupit pouze do nákladů. Dalším argumentem bylo, ţe cena 

tohoto projektu je zanedbatelná proti ostatním nákladům, proto není nutné zaneprázdňovat se 

zbytečnou administrativou. Osobně povaţuji za správnější řešení variantu uvedenou v této 

práci.  

K prováděnému výzkumu a vývoji se vztahovaly další náklady: odpisy prostorů pro 

výzkum a vývoj, odpisy dalších zařízení pouţívaných při výzkumu a vývoji (případně část 

odpisů pokud bylo zařízení pouţíváno i jinými odděleními), odpisy automobilů, cestovné, 
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osobní náklady administrativních pracovníků a účetních (část pracovní doby, kterou se 

zabývali tímto projektem), opravy a údrţby zařízení pro VaV a další. Obzvlášť pro účely 

odčitatelných poloţek a dotací je důleţité přesné určení nákladů připadajících na VaV.  

Obrázek 2 Evidence nákladů vynaložených při činností VaV (kromě odpisů) 

Náklad Částka
Daňově uznatelné 

náklady
Kryt dotací Odčitatelná položka

Školení k pouţívání ukazatele 6 000,00 Kč         6 000,00 Kč                -  Kč                 -  Kč                    

Spotřební materiál 35 000,00 Kč       35 000,00 Kč              -  Kč                 35 000,00 Kč         

Slavnostní recepce 9 600,00 Kč         -  Kč                        -  Kč                 -  Kč                    

Energie 108 000,00 Kč     108 000,00 Kč            -  Kč                 108 000,00 Kč       

Mzdy vědců 1 200 000,00 Kč  1 200 000,00 Kč         1 200 000,00 Kč  -  Kč                    

SP a ZP z mezd vědců 408 000,00 Kč     408 000,00 Kč            408 000,00 Kč     -  Kč                    

Sluţby - internet, telekom. 14 000,00 Kč       14 000,00 Kč              -  Kč                 14 000,00 Kč         

Cestovné 4 500,00 Kč         4 500,00 Kč                -  Kč                 4 500,00 Kč           

Oprava a údrţba zařízení VaV 25 000,00 Kč       25 000,00 Kč              -  Kč                 25 000,00 Kč         

Osobní nákl. admin. pracovníků z činností VaV 165 000,00 Kč     165 000,00 Kč            -  Kč                 165 000,00 Kč       

Suma 1 975 100,00 Kč   1 965 500,00 Kč         1 608 000,00 Kč  351 500,00 Kč        

 

Obrázek 3 Evidence odpisů majetku využitého při činnostech VaV 

Odpisy Účetní odpisy Daňové odpisy Rozdíl Odčitatelná položka

Laserový ukazatel         37 500,00 Kč                17 000,00 Kč         20 500,00 Kč           17 000,00 Kč 

Projekt energetických rozvodů           3 875,00 Kč                  2 584,00 Kč           1 291,00 Kč             2 584,00 Kč 

Poměrná část odpisu budovy, kde probíhá VaV         18 000,00 Kč                28 000,00 Kč -      10 000,00 Kč           28 000,00 Kč 

Poměrná část odpisů vozového parku  (1867 km 

najeţděno ve VaV)
        13 069,00 Kč                  9 517,00 Kč           3 552,00 Kč             9 517,00 Kč 

Poměrná část odpisů dalších zařízení pouţívaných ve 

VaV
        63 255,00 Kč                82 000,00 Kč -      18 745,00 Kč           82 000,00 Kč 

Suma       135 699,00 Kč              139 101,00 Kč -        3 402,00 Kč         139 101,00 Kč 
 

 

Tabulka 8 Výsledek hospodaření z činností výzkumu a vývoje 

 - Výnosy 1 608 000,00 Kč        

 - Náklady 2 110 799,00 Kč        

 = ztráta 502 799,00 Kč           
 

 

Poznámky k tabulkám 

Jelikoţ náklady na zaškolení pracovníků nelze povaţovat za součást pořizovací ceny 

majetku, budou náklady na školení vědců daňově uznatelným nákladem. Tento náklad nebude 

součástí odčitatelné poloţky, protoţe se jedná o externě nakoupenou sluţbu. Do odčitatelné 

poloţky mohou vstupovat pouze vhodné daňově uznatelné náklady, které nebyly ani z části 
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financovány z veřejných zdrojů. Náklady na reprezentaci nejsou daňově uznatelné, proto 

nevstoupí do odčitatelné poloţky. Osobní náklady vědců jsou ze 100 % financovány ze státní 

dotace, a proto ani ony nevstoupí do odčitatelné poloţky.  

Do odčitatelné poloţky vstupují daňové odpisy nikoliv účetní. Zde firmy často 

chybují. CO můţe tedy uplatnit odčitatelnou poloţku ve výši 490 601 Kč. (351 500 Kč + 

139 101 Kč).  

Poněvadţ se CO chce leaderem v oboru, nechala si sestavit prvotřídní webové stránky, 

ke kterým chtěla doménové jméno www.hafniumvalley.com. Poněvadţ tato doména jiţ byla 

„zaparkovaná“, musela se společnost zúčastnit internetové aukce, kde doménu získala za 4800 

EUR. Registrační poplatky platí prodávající.  

Klíčové pro propagaci je unikátní a chytlavé logo. Tvorba loga byla zadána 

společnosti CMakers, a. s., která vytvářela loga pro největší společnosti na světě. Za tvorbu 

loga CO zaplatila 2,5 mil. Kč. Logo bylo zaregistrováno jako ochranná známka.  

Tabulka 9 Účtování o ocenitelných právech v CzechOres, a. s. 

Datum Popis účetního případu Částka MD D 

5.6.2010 
Uzavření smlouvy o převodu patentu za úplatu 

800 tis. USD (kurz 24,26 CZK/USD) 
19 408 000  041 321 

6.6.2010 

Poskytnutí dlouhodobého úvěru za patent (z 

rozhodnutí účetní jednotky nebudou úroky 

součástí pořizovací ceny) 

19 000 000  221 461 

14.6.2010 Vyměřené clo z převodu  85 000  041 379 

16.6.2010 
Faktura za právní poradenství při nákupu 

patentu 
23 000 041 321 

16.2.2010 Správní poplatek za převod patentu 6 000 041 321 

25.6.2010 Zařazení patentu do uţívání 19 522 000  014 041 

1.7.2010 
Úhrada úplaty z převodu patentu (kurz 

CZK/USD 24,20) 

19 408 000 

19 360 000  

321 

 

 

221/czk 
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48 000  663 

22.8.2010 
Faktura za odkoupení domény (4800 EUR, 

kurz 24,20) 
116 160 041 321 

22.8.2010 
Faktura uhrazena v účtu vedeném v EUR 

(kurz CZK/EUR 24,30) 

116 160 

116 640 

500 

321 

 

563 

221/czk 

22.8.2010 Uhrazení aukčních poplatků 1500 041 221 

26.8.2010 Zařazení domény do uţívání 117 660 014 041 

23.7.2010 Zaplacení zálohové faktury za tvorbu loga 500 000 051 221 

6.12.2010 
Přijetí faktury za logo 

Zúčtování zálohy 

1 800 000 

500 000  

041 

321 

321 

051 

7.12.2010 Faktura za registraci ochranné známky 9 000  041 321 

29.12.2010 Zařazení loga do uţívání 1 809 000 014 041 

průběţně Splátky úvěru za patent 1 300 000 461 221 

průběţně Úhrada úroků z úvěru  650 000 562 221 

Zkušební provoz by měl být zahájen 30.6.2011 a „ostrý“ provoz 1.1.2012. Společnost 

plánuje vyuţívání této technologie po dobu 8 let. Patent, doménové jméno i ochranná známka 

budou účetně odpisovány výkonovou metodou na základě trţeb plánovaných marketingovým 

oddělením.  

V roce 2014 plánuje společnost vývoj nové technologie, aby od roku 2016 jiţ 

paralelně fungovala nová výroba se starou, která bude na ústupu, aby tak nedošlo 

k celkovému propadu trţeb.  
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Graf 5 Plánované tržby z nové technologie 

 

U patentu společnost předpokládá, ţe jej bude schopná v roce 2020 přibliţně za 5 mil. 

korun. Doménu i logo bude CO „drţet“ i po dokončení výroby Hf touto technologií. Hlavním 

motivem je moţnost, ţe by konkurence vyuţila doménového jména a loga, aby parazitovala 

na dobré pověsti CO. Logo ani doména nebudou mít ţádnou zbytkovou hodnotu.  

Tabulka 10 Odpisové plány účetních odpisů 

 

Daňově budou logo, doména i patent odpisovány 72 měsíců, jako ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek. Ve smlouvách k patentu, doméně ani logu nebyla upravena doba 
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Tržby (v mil. Kč)

Rok Tržby v mil Kč. Patent Doména Logo

19 522 000,00     117 660,00          1 809 000,00       

5 000 000,00       -                       -                       

25.6.2010 26.8.2010 29.12.2010

2010 0 -                       -                       -                       

2011 9 370 249               3 000                   46 122                 

2012 22 905 054               7 333                   112 742               

2013 43 1 768 969            14 333                 220 360               

2014 46 1 892 385            15 332                 235 734               

2015 50 2 056 941            16 666                 256 232               

2016 48 1 974 663            15 999                 245 983               

2017 40 1 645 552            13 333                 204 986               

2018 35 1 439 858            11 666                 179 363               

2019 33 1 357 581            10 999                 169 113               

2020 27 1 110 748            8 999                   138 365               

Suma 353 14 522 000          117 660               1 809 000            

Pořizovací cena

Zbytková hodnota

Zařazení do uţívání
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pouţívání. Ačkoliv bude CO udrţovat vlastnická práva k těmto aktivum i po roce 2020, jiţ 

nebudou přinášet ţádný prospěch.  

Tabulka 11 Odpisové plány daňových odpisů 

Rok Počet měsíců Patent Doména Logo 

Měsíční odpis             271 139,00                     1 635,00                   25 125,00     

2010 6 / 4 / 0          1 626 834,00                     6 540,00                                -       

2011 12 / 12 / 12          3 253 668,00                   19 620,00                 301 500,00     

2012 12 / 12 / 12          3 253 668,00                   19 620,00                 301 500,00     

2013 12 / 12 / 12          3 253 668,00                   19 620,00                 301 500,00     

2014 12 / 12 / 12          3 253 668,00                   19 620,00                 301 500,00     

2015 12 / 12 / 12          3 253 668,00                   19 620,00                 301 500,00     

2016 6 / 8 / 12          1 626 826,00                   13 020,00                 301 500,00     

Suma xxx        19 522 000,00                 117 660,00              1 809 000,00     

V roce 2010 nebude CO účtovat o účetních odpisech těchto zařízení. V daňovém 

přiznání má ovšem moţnost zohlednit daňové odpisy.  

V první polovině roku 2011 plánuje CO zkonstruovat zařízení na základně projektů 

sestavených v roce 2010. Vhodnými náklady budou nejen mzdy vědců, ale i mzdy 

konstruktérů, kteří budou placeni CO. Většina obrábějících prací bude provedena svépomocí 

uvnitř společnosti. Pouze několik speciálních úprav bude zadáno externím firmám – tyto 

náklady poté nebude moţné zahrnout do odčitatelné poloţky. Vzhledem k ceně strojů 

nebudou sestrojovány prototypy, ale přímo stroje vyuţívané ve výrobě. V druhé polovině 

roku bude zaveden zkušební provoz a budou zjišťovány podnikové procesy pro nejlepší 

vyuţití strojů a maximalizaci zisku.  
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6 Závěr 

Jiţ od začátku práce jsou zmiňována úskalí, která účetním přináší česká účetní 

legislativa, zabývající se problematikou nehmotného majetku jen velmi zevrubně. Prvním 

zásadním nedostatkem je, ţe česká legislativa neupravuje pojem nehmotné aktivum, pouze 

jmenným výčtem sloţek majetku definuje dlouhodobý nehmotný majetek. Z tohoto důvodu 

byla vyuţita definice nehmotného aktiva dle IAS 38, který definuje nehmotné aktivum jako 

identifikovatelné nepeněţní aktivum bez fyzické podstaty. Vykazatelná v účetnictví jsou 

pouze aktiva, která splní podmínky pro uznání. Ocenitelnými právy ve smyslu této definice 

jsou zejména patenty, uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, know-how, 

doménová jména, koncese nebo autorská práva.  

Účetní jednotky účtující dle českých předpisů jsou ve velmi sloţité situaci. Ačkoliv 

bylo v práci dokázáno, ţe význam ocenitelných práv a výzkumu a vývoje pro společnost je 

zásadní pro její existenci a ţe nehmotná aktiva mohou mít větší cenu neţ všechna hmotná 

aktiva, české předpisy umoţňují jen velmi omezené vykazování těchto aktiv. Vykázat lze 

pouze ocenitelná práva a výsledky VaV, které jsou nabyty od jiných osob nebo vytvořeny 

vlastní činností za účelem obchodování. Tato aktiva je dle českých předpisů nutné účetně 

odpisovat. Povinnost odpisování se ovšem vztahuje i na aktiva určená k obchodování. Nabízí 

se otázka: „Jak a proč sestavovat odpisový plán pro aktivum, které chci prodat a nevím, kdy 

bude prodáno?“ Aktiva vytvořená vlastní činností za jinými účely neţ obchodování nelze 

vykázat v rozvaze. Jiţ vykázaná aktiva nelze dle českých předpisů ani přecenit, včetně 

případů, kdy jsou určena k obchodování. Jedinou moţnost přecenění jiţ vykázaných aktiv 

v českém účetnictví umoţňují právní přeměny / fúze.  

Pomyslnou korunu účetním předpisům vztahujícím se k ocenitelným právům a 

výsledkům VaV nasazuje zákon o dani z příjmů, který účetním jednotkám nakazuje 

rovnoměrné odpisování nehmotného majetku po dobu stanovenou ve smlouvě, v ostatních 

případech po dobu stanovenou v zákoně. Nehmotná aktiva (obzvlášť VaV a práva chránící 

technologie) jsou ze své podstaty specifičtější neţ hmotná. Jejich oceňování je dle Petera 

Boera dokonce sloţitější neţ ocenit deriváty. Technologie zastarávají velmi rychle a jeden 

nápad na druhé straně světa můţe způsobit, ţe přes noc bude hodnota této technologie 

poloviční. Dá se předpokládat, ţe toto se u budovy, automobilu nebo stáda dobytka nestane. 

Firma se snaţí technologii co nejvíce vyuţít v prvních letech jejího pouţívání. Účetní odpisy 

jsou tedy v prvních letech velmi vysoké, daňové odpisy stále stejné. Následkem je vznik 
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obrovských poloţek odloţené daně. Se stejnými účetními a daňovými problémy se potýkají i 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 

Na pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje mají společnosti moţnost získat 

přímou i nepřímou regionální, státní nebo evropskou podporu. Ačkoliv z vědeckých kruhů se 

ozývá kritika na tuto podporu (hlavně ve srovnání se severskými zeměmi)
49

, dle mého názoru 

je tato podpora vyhovující a stále se zlepšuje. Společnosti mají získat pro svůj projekt dotaci. 

Tato dotace je podloţena projektem, který musí společnost dodrţovat. Nezáleţí na tom, zda 

VaV bude úspěšný. Dále má společnost moţnost získat nepřímou podporu hlavně formou 

odčitatelných poloţek od základu daně. Pro odčitatelné poloţky není důleţité zda VaV bude 

slouţit pro další rozvoj podniku nebo pro obchodování. Ani současná ekonomická krize 

evropskou ani státní podporu výzkumu a vývoje výrazněji neohrozila. Je vidět, ţe instituce si 

uvědomují význam VaV pro rozvoj podniků a celé společnosti. Od roku 2013 je plánována 

úprava, která umoţní zahrnout do odčitatelné poloţky i sluţby a kompletní výzkumy a vývoje 

pořízené od vysokých škol nebo výzkumných institucí. Jiţ nyní je účinná moţnost uplatnit 

110 % z meziročního navýšení nákladů na VaV oproti předchozímu roku.
50

  

Jako protiklad k českým předpisům bych postavil mezinárodní účetní standardy. 

Ačkoliv nejsou dokonalé, povaţuji je za nejlepší moţnost pro účtování o nehmotných 

aktivech. Prvním důvodem je rozsah zpracování. Pro nehmotná aktiva je vyčleněn celý 

standard IAS 38, právními přeměnami se zabývá standard IFRS 3, účtováním o nehmotných 

aktivech určených k obchodování se zabývá IAS 2 a IAS 11. K těmto předpisům jsou dále 

k dispozici interpretace. Druhým důvodem je proces jejich tvorby a změn. Na rozdíl od 

českých předpisů byly připravovány týmy odborníků a nepodléhají politickým tlakům. 

Z mého pohledu bych uvítal ještě širší moţnosti vykazování nehmotných aktiv a jejich 

přeceňování. I přesto doporučuji účetním jednotkám, které jiţ vědí, ţe budou často účtovat o 

nehmotných aktivech, účtovat dle mezinárodních účetních standardů. Ačkoliv i v tomto 

případě se budou muset firmy potýkat s nástrahami českých daňových zákonů. Malé a střední 

firmy se často obávají účtovat dle IFRS, hlavně kvůli jejich rozsahu. Právě pro tyto podniky 

jsou jiţ připraveny mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky 

(IFRS for SMEs). V České republice je zatím moţné účtovat podle IFRS pro SME jen 

                                                 
49

 Bohumír Kotora, „Jak na severu Evropy podporují vědu a výzkum“, Technik (11.8.2011): 24, 

http://www.anopress.cz (staţeno 15.4.2012).  
50

 Roman Navrátil, Kateřina Novotná, „Uplatnili jste jiţ daňový odpočet za rok 2011?“ (příspěvek přednesený 

v rámci webového semináře společnosti Deloitte, dostupné na http://www.deloitte.com/cz/webcasty, únor 2012). 



 47 

v kombinaci s českým účetnictvím. Adaptace na tyto standardy bude jistě ještě nějakou dobu 

trvat.  

S odkazem na celou práci věřím, ţe práce splnila svůj cíl stát se manuálem, dle 

kterého je moţné správně účtovat o ocenitelných právech a nehmotných výsledcích výzkumu 

a vývoje dle české účetní legislativy. Téma je velmi široké a hlavně kapitoly zabývající se 

vymezením a oceňováním ocenitelných práv a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje 

musely být zpracovány velmi stručně. Případné zájemce o tuto problematiku, která je 

obzvlášť při hlubším prostudování velmi zajímavá, odkazuji na své zdroje. 
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Příloha č. 1 – Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele  

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 

011 – Zřizovací výdaje 

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

013 – Software 

014 – Ocenitelná práva 

015 – Goodwill 

019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

021 – Stavby 

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny 

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

031 – Pozemky 

032 – Umělecká díla a sbírky 

 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 

 

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku 

 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

majetek 

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 

053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 

 

06 – Dlouhodobý finanční majetek 

061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 

062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

063 – Ostatní cenné papíry a podíly 

065 – Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti 

066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 

067 – Ostatní půjčky 

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 

vývoje 

073 – Oprávky k softwaru 

074 – Oprávky k ocenitelným právům 

075 – Oprávky ke goodwillu 

079 – Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

081 – Oprávky ke stavbám 

082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a 

souborům movitých věcí 

085 – Oprávky k pěstitelským celkům a trvalým 

porostům 

086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 

089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

 

09 – Opravné položky k dlouhodobému 

majetku 

091 – Opravná poloţka k dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

092 – Opravná poloţka k dlouhodobému hmotnému 

majetku 

093 – Opravná poloţka k dlouhodobému 

nedokončenému nehmotnému majetku 

094 – Opravná poloţka k dlouhodobému 

nedokončenému hmotnému majetku 

095 – Opravná poloţka k poskytnutým zálohám na 

dlouhodobý majetek 

096 – Opravná poloţka k dlouhodobému finančnímu 

majetku 

097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 

majetku 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 – ZÁSOBY 

 

11 – Materiál 

111 – Pořízení materiálu 

112 – Materiál na skladě 

119 – Materiál na cestě 

 

12 – Zásoby vlastní výroby 

121 – Nedokončená výroba 

122 – Polotovary vlastní výroby 

123 – Výrobky 

124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

 

13 – Zboží 

131 – Pořízení zboţí 

132 – Zboţí na skladě a v prodejnách 

139 – Zboţí na cestě 

 

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 

151 – Poskytnuté zálohy na materiál 

152 – Poskytnuté zálohy na mladá a ostatní zvířata a 

jejich skupiny 

153 – Poskytnuté zálohy na zboţí 

 

19 – Opravné položky k zásobám 

191 – Opravná poloţka k materiálu 

192 – Opravná poloţka k nedokončené výrobě 

193 – Opravná poloţka k polotovarům vlastní výroby 

194 – Opravná poloţka k výrobkům 

195 – Opravná poloţka k mladým a ostatním zvířatům 

a jejich skupinám 

196 – Opravná poloţka ke zboţí 

197 – Opravná poloţka k zálohám na materiál 

198 – Opravná poloţka k zálohám na zboţí 

199 – Opravná poloţka k zálohám na mladá a ostatní 

zvířata a jejich skupiny 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 – KRÁTKODOBÝ 



 

FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ 

BANKOVNÍ ÚVĚRY 

 

21 – Peníze 

211 – Pokladna 

213 – Ceniny 

 

22 – Účty v bankách 

221 – Bankovní účty 

 

23 – Krátkodobé bankovní úvěry 

231 – Krátkodobé bankovní úvěry 

232 – Eskontní úvěry 

 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

241 – Vydané krátkodobé dluhopisy 

249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

 

25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a 

pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 

252 – Vlastní akcie a obchodní podíly 

253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 

256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho 

roku drţené do splatnosti 

257 – Ostatní cenné papíry k obchodování 

259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku 

 

26 – Převody mezi finančními účty 

261 – Peníze na cestě 

 

29 – Opravné položky ke krátkodobému 

finančnímu majetku 

291 – Opravná poloţka ke krátkodobému finančnímu 

majetku 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY 

 

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 

314 – Poskytnuté provozní zálohy – dlouhodobé i 

krátkodobé 

315 – Ostatní pohledávky 

 

32 – Závazky (krátkodobé) 

321 – Závazky z obchodních vztahů 

322 – Směnky k úhradě 

324 – Přijaté provozní zálohy 

325 – Ostatní závazky 

 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

331 – Zaměstnanci 

333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 

 

34 – Zúčtování daní a dotací 

341 – Daň z příjmů 

342 – Ostatní přímé daně 

343 – Daň z přidané hodnoty 

345 – Ostatní daně a poplatky 

346 – Dotace ze státního rozpočtu 

347 – Ostatní dotace 

 

35 – Pohledávky za společníky, za účastníky 

sdružení a za členy družstva 

351 – Pohledávky – ovládající a řídící osoba 

352 – Pohledávky – podstatný vliv 

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 

354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 

355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy 

druţstva 

358 – Pohledávky k účastníkům sdruţení 

 

36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům 

sdružení a ke členům družstva 

361 – Závazky – ovládající a řídící osoba 

362 – Závazky – podstatný vliv 

364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 

365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům 

druţstva 

366 – Závazky ke společníkům a členům druţstva ze 

závislé činnosti 

367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů 

368 – Závazky k účastníkům sdruţení 

 

37 – Jiné pohledávky a závazky 

371 – Pohledávky z prodeje podniku 

372 – Závazky z koupě podniku 

373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových 

operací 

374 – Pohledávky z pronájmu 

375 – Pohledávky z vydaných dluhopisů 

376 – Nakoupené opce 

377 – Prodané opce 

378 – Jiné pohledávky 

379 – Jiné závazky 

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

381 – Náklady příštích období 

382 – Komplexní náklady příštích období 

383 – Výdaje příštích období 

384 – Výnosy příštích období 

385 – Příjmy příštích období 

388 – Dohadné účty aktivní 

389 – Dohadné účty pasivní 

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a 

vnitřní zúčtování 

391 – Opravná poloţka k pohledávkám 

395 – Vnitřní zúčtování 

398 – Spojovací účet při sdruţení 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 

411 – Základní kapitál 

412 – Emisní áţio 

413 – Ostatní kapitálové fondy 

414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 

417 – Vypořádání rozdílu z přeměn společností 

418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

419 – Změny základního kapitálu 

42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 

421 – Zákonný rezervní fond 



 

422 – Nedělitelný fond 

423 – Statutární fondy 

427 – Ostatní fondy 

428 – Nerozdělený zisk minulých let 

429 – Neuhrazená ztráta minulých let 

43 – Výsledek hospodaření 

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

45 – Rezervy 

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

452 – Rezerva na důchody a obdobné závazky 

453 – Rezerva na daň z příjmů 

459 – Ostatní rezervy 

46 – Dlouhodobé bankovní úvěry 

461 – Bankovní úvěry 

47 – Dlouhodobé závazky 

471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba 

472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv 

473 – Vydané dluhopisy 

474 – Závazky z pronájmu 

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy 

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě 

479 – Jiné dlouhodobé závazky 

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka 

481 – Odloţený daňový závazek a pohledávka 

49 – Individuální podnikatel 

491 – Účet individuálního podnikatele 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 – NÁKLADY 

50 – Spotřebované nákupy 

501 – Spotřeba materiálu 

502 – Spotřeba energie 

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 

504 – Prodané zboţí 

51 – Služby 

511 – Opravy a udrţování 

512 – Cestovné 

513 – Náklady na reprezentaci 

518 – Ostatní sluţby 

52 – Osobní náklady 

521 – Mzdové náklady 

522 – Příjmy společníků a členů druţstva ze závislé 

činnosti 

523 – Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 

524 – Zákonné sociální pojištění 

525 – Ostatní sociální pojištění 

526 – Sociální náklady individuálního podnikatele 

527 – Zákonné sociální náklady 

528 – Ostatní sociální náklady 

53 – Daně a poplatky 

531 – Daň silniční 

532 – Daň z nemovitostí 

538 – Ostatní daně a poplatky 

54 – Jiné provozní náklady 

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

542 – Prodaný materiál 

543 – Dary 

544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

545 – Ostatní pokuty a penále 

546 – Odpis pohledávky 

548 – Ostatní provozní náklady 

549 – Manka a škody z provozní činnosti 

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky v provozní 

oblasti 

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních 

právních předpisů 

554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů 

příštích období 

557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu 

k nabytému majetku 

558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných 

poloţek v provozní oblasti 

559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných 

poloţek v provozní oblasti 

56 – Finanční náklady 

561 – Prodané cenné papíry a podíly 

562 – Úroky 

563 – Kursové ztráty 

564 – Náklady z přecenění cenných papírů 

566 – Náklady z finančního majetku 

567 – Náklady z derivátových operací 

568 – Ostatní finanční náklady 

569 – Manka a škody na finančním majetku 

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční 

oblasti 

574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv 

579 – Tvorba a zúčtování opravných poloţek ve 

finanční oblasti 

58 – Mimořádné náklady 

581 – Náklady na změnu metody 

582 – Škody 

584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 

588 – Ostatní mimořádné náklady 

589 – Tvorba a zúčtování opravných poloţek 

v mimořádné oblasti 

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva 

na daň z příjmů 

591 – Daň z příjmů z běţné činnosti – splatná 

592 – Daň z příjmů z běţné činnosti – odloţená 

593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná 

594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odloţená 

595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 

596 – Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

597 – Převod provozních nákladů 

598 – Převod finančních nákladů 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY 

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

601 – Trţby za vlastní výrobky 

602 – Trţby z prodeje sluţeb 



 

604 – Trţby za zboţí 

61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 

611 – Změna stavu nedokončené výroby 

612 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

613 – Změna stavu výrobků 

614 – Změna stavu zvířat 

62 – Aktivace 

621 – Aktivace materiálu a zboţí 

622 – Aktivace vnitropodnikových sluţeb 

623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 

624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 

64 – Jiné provozní výnosy 

641 – Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

642 – Trţby z prodeje materiálu 

644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek 

648 – Ostatní provozní výnosy 

66 – Finanční výnosy 

661 – Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 

662 – Úroky 

663 – Kursové zisky 

664 – Výnosy z přecenění cenných papírů 

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

667 – Výnosy z derivátových operací 

668 – Ostatní finanční výnosy 

68 – Mimořádné výnosy 

681 – Výnosy ze změny metody 

688 – Ostatní mimořádné výnosy 

69 – Převodové účty 

697 – Převod provozních výnosů 

698 – Převod finančních výnosů 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 – ZÁVĚRKOVÉ A 

PODROZVAHOVÉ ÚČTY 

70 – Účty rozvažné 

701 – Počáteční účet rozvaţný 

702 – Konečný účet rozvaţný 

71 – Účet zisků a ztrát 
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