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1. Úvod 

 

Termín „dostavba nemovitosti“ je synonymem slova „investice“. Pojem investice je 

chápán velmi rozdílně. Používá se v mnoha odlišných významech a v nejrůznějších 

souvislostech. 

 

 Investiční slovník: 

„Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává 

dnešní jisté hodnoty ve prospěch nejisté hodnoty budoucí.“ 

 

 Ekonomika podniku: 

„Obecně o podnikových investicích platí: jsou to statky, které nejsou určeny 

k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků (spotřebních i výrobních) 

v budoucnu.“
1
  

 

 US GAAP: 

„Investice je aktivum vlastněné podnikem pro zvětšení jeho bohatství prostřednictvím 

takových výnosů z tohoto aktiva, jako je úrok, právo na poplatky, dividendy 

a nájemné, pro jiné kapitálové zhodnocení či pro další užitky získané např. 

prostřednictvím obchodních vztahů.“ 

 

Z každého výše uvedeného vysvětlení pojmu „investice“ je zřejmé, že se příliš od sebe 

neliší. Musíme se něčeho vzdát, abychom v budoucnu mohli něco získat. To, kolik 

získáme, je přímo závislé na tom, kolik obětujeme, na jak dlouho a jak přitom riskujeme. Dá 

se říci, že pokud očekáváme zisk za velmi dlouhou dobu, pak neriskujeme. A naopak – pokud 

riskujeme, chceme získat v krátkém časovém horizontu. Očekávaná velikost zisku je dávána 

do přímé souvislosti s výší rizika: čím větší riziko, tím větší očekávám zisk. 

Z předchozích definic lze také vyvodit význam investování. V podstatě 

zhodnocujeme peníze, volíme mezi jejich okamžitou spotřebou a investováním do 

budoucna.  

                                                 
1
 SYNEK Miloslav; kolektiv. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 273. 
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Pokud tak činí podniky, které nejsou finančními institucemi, jedná se o zvláštní oblast 

podnikatelské činnosti, která je zaměřena na rozšiřování nebo obnovu dlouhodobých aktiv. 

Z velké části jde o firemní portfolio výrobních prostředků – výrobní haly, sklady, stroje, 

výpočetní techniku, dopravní prostředky. V menší míře může jít i o oblast investic do 

finančního majetku či trvalého přísunu spotřebního majetku.  

Investiční rozhodování je jedno z nejdůležitějších manažerských strategických 

rozhodování.  Na něm závisí budoucnost podniku, jeho efektivita, zajištění stálých příjmů 

a očekávaného zisku. Rozhodnutí o investici ovlivní ekonomiku podniku po řadu let a je 

zdrojem nejen výnosů, ale i nákladů, především fixních.  

Otázka zní: jak se správně rozhodnout a uskutečnit investici, která podnik dovede na 

vrchol rozvoje a na vedoucí místo v oboru podnikání a naopak - jak se vyhnout neefektivní, 

nesprávně zaměřené investici, vedoucí k potížím, které podnik nakonec zlikvidují. Rozsah 

tématu je velmi široký, zasahující do mnoha vědních oborů, nelze ho komplexně zachytit 

v jedné diplomové práci. 

Zaměříme se tedy na konkrétní, již částečně uskutečněné investiční rozhodnutí 

o nákupu nedokončené nemovitosti lázní v Rožnově pod Radhoštěm. Navrhneme postup 

sestavení celoživotních nákladů nemovitosti metodou LCC, dále možná kritéria výběru 

financování dostavby a z daňového a účetního hlediska posoudíme možnosti prodeje 

nedokončené nemovitosti. 

Použijeme různé metodologie zpracování odborného textu, a to analýzu – rozbor 

problému, komparaci – srovnáme jednotlivé možnosti řešení a dedukci – vyvodíme závěr ze 

zjištěných skutečností. Práce bude vycházet z právního stavu k 1. 1. 2012 

 

Cílem práce je navrhnout efektivní řešení, jak naložit s rozestavěnou nemovitostí 

v majetku společnosti, a to z pohledu účetního a daňového.  
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2. Účetní a daňové aspekty pořízení nemovitosti 

2.1 Nemovitost v účetnictví 

Předmětem účetnictví je mimo jiné účtování o stavu a pohybu majetku. Nemovitost 

(Stavba) je dle prováděcího předpisu k zákonu o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši 

ocenění a dobu použitelnosti.  

Nedokončená nemovitost je účtována po dobu pořizování, až do doby uvedení do 

stavu způsobilého k užívání, jako Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Případné 

poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou rozlišovány na 

krátkodobé a dlouhodobé.     

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu 

způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí 

a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro jejich užívání.  

Nemovitosti mohou mít za určitých podmínek charakter zásob a pak jejich pořízení 

není pořízením hmotného majetku. Jedná se zejména o: 

- pořízení nemovitosti za účelem jejího prodeje, 

- účetní jednotka se zabývá nákupem a prodejem nemovitostí, 

- nemovitost není v době mezi nákupem a prodejem používána, pronajímána a není 

na ní prováděno technické zhodnocení. 

Nemovitost se oceňuje v účetnictví pořizovací cenou, pokud byla nabyta úplatně. 

Nemovitost vytvořená vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Bezúplatné nabytí 

nemovitosti je oceňováno reprodukční pořizovací cenou.  

 Součástí pořizovací ceny nemovitosti je cena, za kterou byla pořízena a náklady 

s jejím pořízením související. Jedná se například o náklady na:  

- průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce,  

- zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, 

- úroky z úvěru (pokud tak účetní jednotka rozhodne),  

- clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, 

- zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku.  
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Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho 

vyřazení do nákladů. 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sníží o dotaci na pořízení majetku 

a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. 

Nemovitost se odpisuje ze stanoveného ocenění postupně v průběhu jejího používání. 

Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony. Každá 

účetní jednotka stanoví ve svém interním předpise způsob odepisování.  

Účtování o nemovitosti obsahují ČÚS č. 001 a 013. Při vytváření analytických účtů 

k účtům syntetickým, týkajících se nemovitosti, bere účetní jednotka v úvahu následující 

hlediska: 

- členění podle hmotně odpovědných osob,  

- míst uložení či umístění nemovitosti, 

- odděleně se sledují nemovitosti zatížené zástavním právem nebo věcným břemenem, 

popřípadě poskytnuté jako zajištění závazku, 

- členění pro daňové účely; tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před 

zdaněním na daňový základ vymezený ZDP, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy pro potřeby daně z přidané hodnoty, 

spotřebních daní, apod., 

Na podrozvahových účtech se sledují zejména 

- přijatá depozita a hypotéky, 

- najatý majetek, 

- poskytnutá zástavní práva a věcná břemena a převedená a poskytnutá zajištění, pokud 

se o nich neúčtuje podle ČÚS 013 na příslušných účtech účtové třídy 0, 

- přijatá zástavní práva a přijatá zajištění, 

- závazky z leasingu.  

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka využije při pořizování nemovitosti 

vlastní činností. 
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2.2 Daňové zákony a nemovitost 

2.2.1 Zákon o daních z příjmů 

Obecná teorie daňových nákladů uvádí, že jako náklady daňově účinné, tj. náklady 

snižující daňový základ poplatníka, lze uznat výdaje, které: 

- poplatník skutečně vynaložil, 

- poplatník vynaložil v souvislosti se získáváním zdanitelných (daňově účinných) 

příjmů,  

- poplatník vynaložil ve zdaňovacím období 

- a o nichž to stanoví zákon.
2
 

 

Náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti budou daňově účinné tehdy, když bude 

prokázáno, že výdaj byl poplatníkem skutečně vynaložen, byl uhrazen z příjmů poplatníka, 

bude sloužit k získání zdanitelných příjmů poplatníka a budou dodrženy zákonné podmínky 

pro uplatnění jeho ceny do nákladů. 

 

2.2.1.1 Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jsou 

také: 

- odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33 ZDP), 

- zůstatková cena prodaného nebo zlikvidovaného HM, přičemž zůstatková cena HM 

vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad, s výjimkou škod v důsledku 

živelních pohrom nebo škod způsobených neznámým pachatelem,  

- nájemné. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého HM, který lze 

podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako náklad za podmínky, že 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného podle přílohy č. 1 

k zákonu v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 

nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, a  

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu na nájemce. Přitom kupní cena najatého 

HM není vyšší než ZC vypočtená ze VC evidované u vlastníka, kterou by 

předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, a 

                                                 
2PELECH Petr; PELC Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2011, 

s. 415-416.  
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c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého HM zahrne 

nájemce odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 

- vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování a pořizovací nebo 

reprodukční pořizovací cena pozemku, a to jen do výše příjmů z prodeje 

jednotlivého majetku, 

- výdaje na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci 

a modernizaci majetku, které nejsou technickým zhodnocením. 

 

U nákladů, které jsou vyjmenovány v § 24 ZDP se automaticky předpokládá, že 

podmínka souvislosti se zdanitelnými příjmy je splněna, pokud neexistuje v ZDP nebo 

jiném zvláštním předpise omezující podmínka.
3
 

 

2.2.1.2 Vyloučení z daňových výdajů: 

- náklady na pořízení HM, 

- technické zhodnocení, 

- rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby nájemce podle 

smlouvy o finančním pronájmu následnou koupí najatého HM převyšuje částku 

nájemného připadajícího u postupníka na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné 

jím hrazené pronajímateli v souladu se smlouvou, 

- účetní odpisy DM. 

 

Náklady na pořízení HM – vstupní ceny HM, jsou základnou pro výpočet odpisů. 

Logicky nemohou být nákladem ovlivňujícím základ daně.  

Účetní odpisy DM se liší od odpisů daňových, protože je poplatník stanovuje podle 

individuálních podmínek, které existují v jeho firmě. Účetní odpisy DM vyjadřují skutečné 

fyzické a morální opotřebení majetku, kdežto daňové odpisy jsou stanoveny stejně pro 

všechny poplatníky, bez přihlédnutí k jejich konkrétním potřebám.   

 

 

                                                 
3
 PELECH Petr; PELC Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2011, 

s. 419-420.  
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2.2.1.3 Vymezení hmotného majetku, odpisování 

Hmotným majetkem jsou mimo jiné: 

- budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, 

- stavby, s výjimkou např. důlních děl, 

- jiný majetek – technické zhodnocení, technické rekultivace, výdaje hrazené 

nájemcem, které tvoří součást ocenění HM pronajatého formou finančního pronájmu 

s následnou koupí najatého HM. 

Problematickou částí zatřiďování nemovitosti bývá ustanovení ZDP, kdy je určeno, že 

účelová zařízení a předměty, které s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, 

i když jsou s ní pevně spojeny, se považují za samostatné movité věci a jako takové se 

odepisují samostatně. Jsou to například: 

- audiovizuální zařízení budov a staveb, 

- přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku, 

- informační, reklamní a propagační zařízení, 

- telefonní ústředny, 

- antény včetně satelitních, 

- trezory a trezorové skříně. 

Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z HM evidovaného u poplatníka do 

nákladů k zajištění příjmů. Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu 

způsobilého obvyklému užívání.  

Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu lze mimo jiné uplatnit: 

- z HM evidovaného u poplatníka na počátku zdaňovacího období, dojde-li v jeho 

průběhu např. k vyřazení majetku, 

- z HM nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka na konci 

zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním 

vlastníkem. 

Odpis ve výši ročního odpisu lze uplatnit z HM evidovaného u poplatníka ke konci 

příslušného zdaňovacího období v jiných případech, než je popsáno v § 26 / 7 / b-d ZDP. 

Odpisy není poplatník povinen uplatnit, odpisování lze i přerušit. Při dalším 

odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno. 

 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného snižování hodnoty fixního kapitálu, 

resp. majetku, vyjadřují trvalý pokles hodnoty aktiv. Oprávky jsou odpisy kumulativně 

načítané, jsou vlastním finančním zdrojem firmy.  



 

12 

 

 Při stanovování daňových odpisů nehraje čas důležitou roli, není relevantní, zda byl 

majetek pořízen v lednu nebo v prosinci, do nákladů lze uplatnit plnou výši ročního odpisu.  

 Daňové odpisy snižují základ daně, podílejí se na tvorbě volných finančních 

prostředků poplatníka.  

 Při uplatnění daňových odpisů vzniká daňová úspora. Matematicky ji lze vyjádřit 

jako součin nominální výše odpisu a marginální daňové sazby konkrétního poplatníka. 

Marginální daňová sazba je přírůstkem daně při zvýšení daňového základu o jednotku.
4
 

V roce 2012 činí marginální daňová sazba 0,19.  

 Daňové odpisy se mohou podílet na vzniku daňové ztráty.  

 

2.2.1.4 Subjekty odpisování hmotného majetku, technické zhodnocení 

- HM odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, 

- technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a jiný majetek, jsou-li hrazené 

nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce. 

 

Technické zhodnocení může odpisovat nájemce jen za podmínky, že to má 

s pronajímatelem smluvně dohodnuto. Pronajímatel přitom nesmí o technické zhodnocení 

zvýšit vstupní cenu pronajímaného majetku.      

Odpisy nemůže uplatňovat podnájemce. 

 

Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby 

a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého 

majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou 

i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, které poplatník na základě svého 

rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 / 2 / zb ZDP. 

Na rozdíl od oprav a údržby nelze výdaje vynaložené na technické zhodnocení uznat 

za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Technické zhodnocení 

zvyšuje vstupní cenu a zároveň u majetku odpisovaného zrychleným způsobem 

i zůstatkovou cenu majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno 

do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení technického zhodnocení 

a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro 

užívání. 

                                                 
4
PELECH Petr; PELC Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2011, s. 499-500.  

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.zb&effect=13.1.2009
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2.2.1.5 Vstupní cena majetku 

- vstupní cenou majetku se rozumí: 

 pořizovací cena, je-li pořízen úplatně, 

 vlastní náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, 

 hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva, a to u HM, 

který zůstává ve vlastnictví věřitele, 

 reprodukční pořizovací cena zjištěná dle zvláštního právního předpisu, 

aj. 

 

Součástí VC je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu 

způsobilého k obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování. 

Ustanovení ZDP umožňuje poplatníkům zahrnovat do ceny staveb i náklady 

vynaložené na tzv. „vyvolané investice“. 

Součástí vstupní ceny je i DPH, a to u neplátce daně z přidané hodnoty a u plátce 

DPH, který neuplatnil nebo nemá nárok na odpočet DPH. 

 

 Technické zhodnocení provedené v dalších letech po uvedení věci do stavu 

způsobilého k užívání, zvyšuje vstupní cenu, u majetku odpisovaného zrychlenými odpisy, 

zvyšuje zůstatkovou cenu.  

  

 

2.2.1.6 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin, doba odpisování 

Po uvedení nemovitosti do užívání, se nemovitost zatřídí do odpovídající odpisové 

skupiny. Pro nemovitosti jsou určeny odpisové skupiny 4, 5 a 6. V případě nejasností se 

zatřídění řídí Klasifikací stavebních děl CZ-CPA vydané Českým statistickým úřadem 

a nemovitost je pak zatříděna do odpisové skupiny č. 5. Kritériem pro zařazení stavebního 

díla je jeho hlavní užívání.  

Každá z odpisových skupin má stanovenu dobu odpisování. S tímto údajem mimo 

jiné souvisí i daňová uznatelnost nájemného v případě finančního leasingu, kdy doba nájmu 

musí např. u nemovitého majetku činit nejméně 30 let. 

Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. 
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Prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu z předchozích 8 let na 

současných 30 let sjednotilo podmínky pro uplatňování hodnoty majetku obecně do 

daňových nákladů. Znamená to, že již není zvýhodněna jedna forma pořízení majetku před 

druhou (z vlastních zdrojů, na úvěr, na finanční leasing).  

 

2.2.1.7 Rovnoměrné a zrychlené odpisování HM 

Poplatník má možnost zvolit pro každý nově nabytý majetek metodu odpisování – 

buď metodu rovnoměrného, nebo zrychleného odpisování. Zvolenou metodu nelze po celou 

dobu odpisování majetku měnit. 

 Při rovnoměrném odpisování HM jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální 

roční odpisové sazby v členění: 

- v prvním roce odpisování, 

- v dalších letech odpisování a 

- pro zvýšenou vstupní cenu. 

V prvním roce rovnoměrného odpisování lze zvýšit odpis u prvního vlastníka HM 

o 20, 15 a 10 % dle podmínek stanovených ZDP. 

Např. desetiprocentní zvýšení odpisu v prvním roce odpisování je povoleno u majetku 

zatříděného v odpisových skupinách 1 – 3 s výjimkou majetku, kde lze zvýšit odpis v prvním 

roce o 20 a 15 % a kromě letadel, motocyklů a osobních automobilů.  

Odpisy se stanoví ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny (případně zvýšené 

vstupní ceny) a přiřazené roční odpisové sazby.  

Pro zrychlené odpisování HM jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro 

zrychlené odpisování, a to zvlášť: 

-  pro první rok odpisování,  

- pro další léta odpisování a  

- pro zvýšenou vstupní cenu.  

V prvním roce zrychleného odpisování může poplatník, který je prvním vlastníkem, 

zvýšit odpis o 20, 15 a 10 % vstupní ceny. 

Odpisy se stanoví jako podíl vstupní ceny HM a přiřazeného koeficientu v prvním 

roce odpisování. V dalších letech jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi 

přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován. 

Rovnoměrné odpisy ovlivňují základ daně rovnoměrně, shodnou částkou v každém 

roce odpisování.  
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Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i nižší sazby než maximální 

sazby rovnoměrného odpisování. Pak je třeba upravit i způsob výpočtu zůstatkové daňové 

ceny. 

Zrychlené odpisy přenášejí hodnotu majetku do daňových výdajů nerovnoměrně. 

Nejvyšší odpis je ve druhém roce odpisování, v dalších letech průběžně klesá. 

 

 

2.2.2 Zákon o rezervách 

 Zákon o rezervách je normou, která doplňuje ZDP. Zákonem o rezervách je upravena 

tvorba a výše rezerv a opravných položek, které lze uznat jako náklad na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů dle ZDP.  

 Rezervy a opravné položky, jak již podstata těchto slov napovídá, se tvoří účelně pro 

krytí rizik spojených s držbou majetku. Tvorba rezerv a opravných položek kryje budoucí 

výdaj a časově ho rozlišuje na delší období. 

 Rezervami se rozumí mimo jiné i rezervy na opravy hmotného majetku. Zákon 

o rezervách stanoví způsob a účel, jak tyto rezervy tvořit. Výdaje, na jejichž úhradu se 

vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv. Rezervy se zruší ve stejném 

období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny. Rezervy se nesmějí vytvářet na 

výdaje na pořízení hmotného majetku. 

 

 Podmínky tvorby rezervy na opravy hmotného majetku: 

- doba odpisování hmotného majetku je stanovená ZDP na pět a více let, 

- poplatník má k hmotnému majetku vlastnické právo, 

- nebo je poplatník nájemce hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, 

přičemž k opravám tohoto majetku je smluvně písemně zavázán, 

- peněžní prostředky v plné výši rezervy na jedno zdaňovací období, převedené na 

samostatný účet v bance, nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání.  

 

Peněžní prostředky lze čerpat pouze na účely, ke kterým byla rezerva vytvořena.  

  

Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po 

zdaňovacím období, ve kterém se předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto 

následujícím zdaňovacím období. 
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 Maximální doba tvorby rezervy: 

- majetek ve 2. odpisové skupině    3 zdaňovací období 

- majetek ve 3. odpisové skupině    6 zdaňovacích období 

- majetek ve 4. odpisové skupině    8 zdaňovacích období 

- majetek v 5. a 6. odpisové skupině    10 zdaňovacích období 

 Na technické zhodnocení nelze tvořit rezervy. 

 

Vytváření rezervy na opravy hmotného majetku je významným daňovým nástrojem, 

ovlivňujícím základ daně z příjmů. Jinými slovy legálně zvyšuje daňové náklady a snižuje 

daňovou povinnost. Poplatník se také chová jako řádný hospodář – rozloží vliv 

očekávaného vysokého nákladu na delší časové období. 

Zákon o rezervách tvorbu rezervy na opravu hmotného majetku nepředepisuje, 

ponechává na poplatníkovi, jak se rozhodne.  

Způsob tvorby rezerv a jejich výše musí být poplatník schopen prokázat, a proto je 

v jeho zájmu při tvorbě každé rezervy vyhotovit: 

- dokumentaci obsahující přesvědčivé důvody pro tvorbu rezervy, 

- způsob, jak poplatník výši rezervy vypočítal a 

- způsob, jak bude rezerva použita.
5
 

 

2.2.3 Zákon o dani z přidané hodnoty 

 Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro 

uskutečnění své ekonomické činnosti. 

 

Pokud plátce zakoupenou nemovitost použije jak pro uskutečnění své ekonomické 

činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši 

odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. Pokud plátce uplatní nárok na odpočet 

daně v plné výši, považuje se část ceny nemovitosti, kterou použije pro účely nesouvisející 

s jeho ekonomickou činností, za dodání zboží nebo za poskytnutí služby. 

 Jestliže prodává plátce daně nemovitost, při jehož koupi neuplatnil nárok na odpočet 

daně, je tento prodej plněním, na které se vztahuje osvobození od daně bez nároku na 

odpočet daně, a to bez ohledu na výši prodejní ceny. 

                                                 
5
 PELECH Petr; PELC Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2011, s. 848.  

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_270a.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_270a.htm
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Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází. 

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, 

odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby 

při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního 

dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází.  

 

2.2.3.1 Sazby DPH u bytové výstavby 

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby 

bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, se uplatní snížená 

sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, 

uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby 

určenou pro bydlení. 

Pro účely zákona o DPH se rozumí: 

a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

b)  rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž 

jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, 

c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. 

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro 

sociální bydlení se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při 

poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo 

prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení. 

 

U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba 

daně. 

 

Stavbami pro sociální bydlení se mimo jiné rozumí: 

a) byt pro sociální bydlení,  

b) rodinný dům pro sociální bydlení,  

c) bytový dům pro sociální bydlení. 
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Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha 

nepřesáhne 120 m
2
. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet 

podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do 

celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných 

částech domu. 

Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková 

podlahová plocha nepřesáhne 350 m
2
. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro 

sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. 

Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné 

byty než byty pro sociální bydlení. 

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou 

plochou, stropem a pevnými stěnami. 

 

2.2.3.2 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně: 

- převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří 

let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání 

stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve, 

- převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. 

Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém 

může být podle stavebního povolení  nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby 

provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí 

pozemek, na kterém není stavba jako věc,
 

- nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. 

Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem 

prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných 

zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, 

popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo 

vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. 

 

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor 

jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. 
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Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování 

stavebních a montážních prací. Jde o tzv. režim přenesení daňové povinnosti 

(v terminologii EU „reverse charge“), který spočívá v tom, že při poskytování stavebních 

nebo montážních prací mezi plátci v tuzemsku má povinnost přiznat DPH na výstupu 

příjemce těchto prací.  

 

Povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti má plátce DPH za předpokladu, 

že jde o plnění od nebo pro jiného plátce, místem plnění je Česká republika a jde o stavební 

či montážní práce spadající podle klasifikace CZ CPA do položek 41-43 a plnění bude 

sloužit k uskutečňování ekonomické činnosti. 

 

S ohledem na specifičnost shora uvedeného režimu se dodavateli i odběrateli nově 

ukládá povinnost vést za každé zdaňovací období zvláštní evidenci poskytnutých plnění. 

Pro oba pak platí povinnost předložit správci daně výpis z této evidence nejpozději ve lhůtě 

pro předložení daňového přiznání. 

Pokud je plnění třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro 

soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely 

veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje 

jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

Příjemce, který v rámci svých ekonomických činností přijímá plnění v podobě 

stavebních a montážních prácí, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, má na 

jedné straně povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění, na straně druhé je však 

současně oprávněn k odpočtu daně na vstupu z takto přijatého zdanitelného plnění. Tento 

nárok příjemce plnění se řídí obecnými podmínkami pro nárok na odpočet daně tak, jak jsou 

uvedeny v § 72 a následujících zákona o DPH. 

Příjemci plnění vzniká nárok na odpočet daně okamžikem, kdy nastaly 

skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Vzhledem k tomu, že má příjemce 

plnění povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, vzniká mu 

k tomuto dni také nárok na odpočet daně, který může v případě naplnění podmínek § 72 

a násl. zákona o DPH uplatnit. 
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  Pokud poskytovatel plnění nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové 

povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na 

daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém 

dokladu, protože je podle § 72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu daně, kterou se rozumí 

daň, která je stanovena podle zákona o DPH, tedy pouze té daně, kterou sám přizná. 

Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu výše daně 

podle § 43 zákona o DPH.
6
 

 

2.2.4 Zákon o dani z převodu nemovitosti 

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce a nabyvatel je ručitelem. Jde-li 

o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, 

pak je poplatníkem nabyvatel. Převodce i nabyvatel jsou poplatníky v případě výměny 

nemovitostí; jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. 

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

k nemovitostem. Sazba daně z převodu nemovitostí je 3 % ze základu daně.  

 

Základem daně z převodu nemovitostí je 

- cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, je-

li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná, 

- v případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové 

společnosti, hodnota určená posudkem znalce podle obchodního zákoníku, 

- v případě zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti, nebude-li hodnota 

nemovitosti určena posudkem znalce, hodnota určená obecně uznávaným nezávislým 

odborníkem nebo hodnota určená reálnou cenou vykázanou v účetní závěrce za 

předcházející účetní období před valnou hromadou rozhodující o vkladu, pokud byla 

ověřena auditorem bez výhrad, rozhodne-li tak statutární orgán podle obchodního 

zákoníku, atd. 

Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny mimo jiné: 

- vklady vložené do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva podle 

obchodního zákoníku nebo podle právního řádu jiného evropského státu (dále jen 

"vklad"), má-li tato obchodní společnost nebo družstvo sídlo v tuzemsku nebo na 

území jiného evropského státu,  

                                                 
6
 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0
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- první úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

a) ke stavbě, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační 

rozhodnutí, nebo je dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou 

stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu,
 

b) k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo 

stavební úpravou, provedenou formou vestavby a byt nebyl dosud 

užíván, jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je 

prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. 

 

Zaplacená daň z převodu nemovitostí je výdajem (nákladem) vynaloženým na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 

2.2.5 Zákon o dani z nemovitostí 

Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně 

mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo 

uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. 

2.2.5.1 Daň ze staveb 

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru. Spoluvlastníci stavby platí daň společně a nerozdílně. 

Dani ze staveb podléhají všechny zkolaudované stavby na území ČR, nebo ty, které 

kolaudačnímu rozhodnutí podléhají a jsou využívány, dále byty a nebytové prostory včetně 

podílu na společných částech stavby. 

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m
2
 podle 

stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Do základu daně u ostatních staveb, které jsou 

příslušenstvím obytných domů (např. garáž) se u každé samostatně zkolaudované stavby 

zahrnuje výměra zastavěné plochy přesahující 16 m
2
. 

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra 

podlahové plochy v m
2
 k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20. 

Základní sazby daně jsou rozděleny podle účelu využití stavby. Mohou se dále 

upravovat podle počtu nadzemních podlaží. Základní sazba, upravená o případná nadzemní 

podlaží, se upravuje koeficientem podle velikosti (počtu obyvatel) obce, kde se stavba 

nachází. 
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2.2.5.2 Daň z pozemku 

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. Vlastní-li pozemek více osob, 

jsou tyto osoby povinny platit daň společně a nerozdílně. 

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí 

pod druhem pozemku: orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, 

stavební pozemek nebo ostatní plocha. Z lesních pozemků se zdaňují jen lesy, u kterých 

převládá hospodářská funkce. Vodní plochy se zdaňují, jen pokud jde o rybníky, které slouží 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. 

Základem daně je buď hodnota pozemku, nebo jeho velikost, v závislosti na typu 

pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: základem daně je cena půdy 

zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (k 1. lednu zdaňovacího období) 

v m
2
 průměrnou cenou půdy na 1 m

2
 stanovenou ve vyhlášce. U ostatních druhů pozemků je 

základem daně skutečná výměra pozemku v m
2
 k 1. lednu zdaňovacího období. 

Pro různé typy pozemků se uplatňuje různá daňová sazba. Základní sazba 

u stavebních pozemků se navíc upravuje korekčním koeficientem podle velikosti (počtu 

obyvatel) obce, kde se stavební pozemek nachází. 

 

Zaplacená daň z nemovitostí je výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. 

 

2.3 Pořízení nemovitosti 

 Pořizování dlouhodobého hmotného majetku se uskutečňuje zejména koupí, 

vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným 

převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, převodem podle 

právních předpisů nebo převodem z osobního užívání do podnikání.  

 Pro konkrétní účely diplomové práce se budeme podrobněji zabývat úplatným 

pořízením nemovitosti.  

 Formu pořízení za úplatu dle způsobu financování můžeme dále rozdělit jako: 

- nákup za hotovost, 

- úhradu bankovním úvěrem, 

- pořízení za dotaci na nemovitost, 

- finanční pronájem s následnou koupí (finanční leasing), 

- operativní pronájem, kdy se po skončení pronájmu majetek vrací pronajímateli. 
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2.3.1 Pořízení nemovitosti za hotovost 

2.3.1.1 Pořízení nemovitosti za hotovost 

Tento způsob financování pořízení nemovitosti by měl být z hlediska základních 

pravidel finančního rozhodování využíván velmi sporadicky. Nemovitost je hmotný majetek 

dlouhodobého charakteru využití a jako taková by měla být financována 

z dlouhodobých zdrojů účetní jednotky.  

Předpokladem této formy financování je skutečnost, že máme k dispozici volné 

finanční prostředky.  

Hlavní nevýhodou je nutnost vysokého jednorázového výdaje hotových peněz, které 

nejsou v okamžiku výdaje nákladem na zajištění, dosažení a udržení příjmů. 

Zdrojem hotovosti může být vytvořený zisk, který nebyl vyplacen v podobě dividend 

společníkům. Nebo další z možností získání hotovosti je vstup nového společníka do 

společnosti, který zvýší svým vkladem základní kapitál společnosti a umožní tak financování 

pořízení nemovitosti.  

Nákladem na hotovost získanou z nevyplaceného zisku je uhrazená daň z příjmů 

právnických osob, nákladem na hotovost pocházející z vkladu nového společníka jsou 

dividendy. Ocenění zdroje krytí financování je důležité z pohledu stanovení nákladů 

obětované příležitosti. Tímto způsobem lze srovnat efektivitu vynaložených prostředků. 

Pro konkrétní účel vstupu zahraničního kapitálu do Společnosti pro obnovu a rozvoj 

lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o., uvedeme základní přehled právních aspektů tohoto 

problému. 

 

2.3.1.2 Podnikání zahraničních osob na území ČR 

Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek 

a ve stejném rozsahu jako české osoby. 

Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni 

zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu 

podnikání.  

Zahraniční osoba se může za účelem podnikání podílet na založení české právnické 

osoby nebo se účastnit jako společník nebo člen v české právnické osobě již založené. Může 

také sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jediným společníkem české právnické 

osoby, pokud tento zákon jediného zakladatele nebo jediného společníka připouští. 



 

24 

 

Zahraniční fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. 

Bezúhonnost se prokazuje u zahraničních fyzických osob doklady:  

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů 

nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním 

orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li 

tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická 

osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem 

členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského 

státu posledního pobytu, 

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence 

trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba 

občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 

doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před 

notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo 

orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. 

Zahraniční osoby vedou účetnictví na území ČR dle Zákona o účetnictví.  

 

2.3.1.3 Daňové a účetní aspekty pořízení nemovitosti za hotovost 

 

 Zaúčtování:       MD  D 

 

- dodavatelská faktura za nákup nemovitosti   

- cena bez DPH    042  321 

- DPH     343  321 

- náklady spojené s pořízením nemovitosti 

- dodavatelská faktura za dopravné 

- cena bez DPH   042  321 

- DPH     343  321 

- úhrada dodavatelských faktur z běžného účtu   321  221 

- úhrada dodavatelských faktur v hotovosti    321  211 

- převod nemovitosti do užívání     022  042 

- účetní odpis        551  082 
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 Daň z příjmů:  

- pořízení nemovitosti není výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Daňový 

základ ovlivní daňové odpisy. Účetní odpisy jsou stanoveny dle potřeb účetní jednotky 

a ovlivní výši hospodářského výsledku. 

 Daň z přidané hodnoty: 

- nárok na odpočet DPH bude uznán v plné výši, pokud celá nemovitost bude využita 

k podnikatelské činnosti. 

 Daň z převodu nemovitostí: 

- poplatníkem DzPN je převodce, kupující je jen ručitelem. Pokud by byl kupující 

donucen jako ručitel DzPN zaplatit, může si ji i v tomto případě v plné výši uplatnit do 

nákladů. 

 Daň z nemovitostí: 

- přiznání k DzN bude podáno následující rok po pořízení nemovitosti. Zaplacená daň 

ovlivní daňový základ DzP. 

 

  2.3.2 Financování pořízení nemovitosti bankovním úvěrem 

Bankovní i nebankovní úvěr na pořízení nemovitosti – hypotéka, je nejčastěji 

využívanou formou financování nákupu nemovitosti. Na hypotečním trhu je nabízeno velké 

množství jejích variant. 

Na co všechno je možné úvěr použít? 

 koupě nemovitosti, 

 rekonstrukce nemovitosti, 

 refinancování půjček a úvěrů použitých na koupi, výstavbu či rekonstrukci 

nemovitosti, 

 vypořádání majetkových poměrů - např. při rozvodu, dědictví, vypořádání SJM, 

 je možná i kombinace výše uvedených účelů. 

Finanční instituce žádají různá zajištění, prokazování účelového vynaložení finančních 

prostředků, spoluúčast na financování pořízení nemovitosti, apod.  

Čerpání úvěru může probíhat postupně dle podnikatelského záměru, nebo 

jednorázově. Úvěr je splácen měsíčními anuitními splátkami, které obsahují splátku jistiny 

a úroku. Bývají nastaveny tak, že na počátku splátkového období je podíl spláceného úroku 

větší než splácení jistiny. Je možné zvolit fixaci úrokové sazby.  

Cenou za poskytnutí úvěru je vyplácený úrok. 

http://www.rfb.cz/default.aspx?section=352&server=1&article=314
http://www.rfb.cz/default.aspx?section=352&server=1&article=317
http://www.rfb.cz/default.aspx?section=352&server=1&article=318
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 Zaúčtování:       MD  D 

 

- dodavatelská faktura za nákup nemovitosti   

- cena bez DPH    042  321 

- DPH     343  321 

- náklady spojené s pořízením nemovitosti 

- dodavatelská faktura za dopravné 

- cena bez DPH   042  321 

- DPH     343  321 

- úhrada dodavatelských faktur z hypotéky    321  461 

- převod nemovitosti do užívání     022  042 

- účetní odpis        551  082 

- splátka hypotéky: - splátka jistiny    461  221 

   - splátka úroku    562  221 

  

 Daň z příjmů:  

- pořízení nemovitosti není výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Daňový 

základ ovlivní daňové odpisy. Účetní odpisy jsou stanoveny dle potřeb účetní jednotky 

a ovlivní výši hospodářského výsledku. Úroky z hypotéky lze po dobu pořizování 

nemovitosti zahrnout do nákladů spojených s pořízením nemovitosti. Po zařazení 

nemovitosti do používání jsou nákladem ovlivňujícím základ DzP. 

 Daň z přidané hodnoty: 

- nárok na odpočet DPH bude uznán v plné výši, pokud celá nemovitost bude využita 

k podnikatelské činnosti. 

 Daň z převodu nemovitostí: 

- poplatníkem DzPN je převodce, kupující je jen ručitelem. Pokud by byl kupující 

donucen jako ručitel DzPN zaplatit, může si ji i v tomto případě v plné výši uplatnit do 

nákladů. 

 Daň z nemovitostí: 

- přiznání k DzN bude podáno následující rok po pořízení nemovitosti. Zaplacená daň 

ovlivní daňový základ DzP. 
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2.3.3 Dotace na pořízení nemovitosti 

 Dotace na pořízení nemovitosti je velmi lákavou formou financování pro každého 

investora. Jako příklad dotačního programu poslouží současná nabídka Strukturálních 

fondů EU, kdy program Nemovitosti, vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu 

prostřednictvím agentury Czechinvest, je z Operačního programu podnikání a inovace 

poskytován nejen na pořízení nemovitosti. 

 Dotace snižuje základnu pro odpisování nemovitosti. Pokud je dotace poskytnutá 

v plné výši ceny pořízení nemovitosti, není pak nemovitost odpisována vůbec. Část 

nemovitosti, nebo celá nemovitost, která je financována z dotačních prostředků, je evidována 

v podrozvahové evidenci.  

 

 Zaúčtování:       MD  D 

 

- doklad o přiznání dotace – předpis dotace    346, 347 042 

- úhrada dotace na BÚ      221  346, 347 

- dodavatelská faktura za nákup nemovitosti   

- cena bez DPH    042  321 

- DPH     343  321 

- náklady spojené s pořízením nemovitosti 

- dodavatelská faktura za dopravné 

- cena bez DPH   042  321 

- DPH     343  321 

- úhrada dodavatelských faktur z BÚ     321  221 

- převod nemovitosti do užívání (část, která není hrazena 

  z dotace)        022  042 

- účetní odpis (nedotované části)     551  082 

- evidence dotované nemovitosti v podrozvaze   751 

 

 Daň z příjmů:  

- cena pořizované nemovitosti, která je hrazena z dotačních prostředků, nevstoupí do 

daňově uznatelných nákladů. 

 Daň z přidané hodnoty: 

- nárok na odpočet DPH bude uznán v plné výši, pokud celá nemovitost bude využita 

k podnikatelské činnosti. Na DPH se pak nevztahuje poskytnutá dotace. 
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 Daň z převodu nemovitostí: 

- poplatníkem DzPN je převodce, kupující je jen ručitelem. Pokud by byl kupující 

donucen jako ručitel DzPN zaplatit, může si ji i v tomto případě v plné výši uplatnit do 

nákladů. 

 Daň z nemovitostí: 

- přiznání k DzN bude podáno následující rok po pořízení nemovitosti. Zaplacená daň 

ovlivní daňový základ DzP. 

 

2.3.4 Finanční pronájem nemovitosti s její následnou koupí 

 Finanční pronájem nemovitosti s její následnou koupí - neboli finanční leasing - je 

mimobilanční forma financování majetku. Podstatou je nájem předmětu leasingovou 

společností. Po ukončení splácení je majetek klientem odkoupen za předem určenou 

zbytkovou hodnotu.     

 

 Vlastnictví majetku je v průběhu financování v rukou leasingové společnosti, 

podstoupené riziko spojené s držbou majetku je tedy v jejích rukou. Předmět leasingu musí 

být pojištěn proti krádeži, případnému znehodnocení, škodě způsobené třetí osobě apod. 

Finanční leasing je vhodný pro firmy, kterým by bankovní domy z různých důvodů 

neposkytly úvěr. Poskytnutí finančního leasingu leasingovou společností je reálné právě díky 

rizikům přeneseným do hodnoty předmětu. 

 

 Zaúčtování:       MD  D 

 

a) poplatek za uzavření leasingové smlouvy 

- úhrada poplatku za uzavření leasingové smlouvy  518  221 

 

b) mimořádná nebo první splátka nájemného předem 

- předpis mimořádné nebo první splátky     321 

   - základ     381 

   - DPH      343 

- úhrada mimořádné nebo první splátky nájemného předem 321  221 

 

 



 

29 

 

c) záloha na splátky nájemného předem 

- úhrada zálohy       314  221 

- splátkový kalendář – daňový doklad k záloze  343  314 

 

d) řádné splátky 

- předpis řádných rovnoměrných splátek nájemného    321 

   - základ     518 

   - DPH      343 

   - případný odpočet části uhrazené zálohy    

- základ      314 

- DPH       343 

- úhrada řádných splátek nájemného    321  221 

Pozn.:  

Podle ustanovení bodu 6. 4. písm. b) Českého účetního standardu č. 019, který hovoří o tom, 

že časově rozlišit není třeba pravidelně se opakující výdaje, a to za předpokladu, že se 

výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů, není nutné rovnoměrné 

splátky časově rozlišovat.  

Nájemné bychom mohli účtovat přímo do nákladů při jeho úhradě. Vzhledem k přehlednosti 

závazků a sledování jejich splatnosti, je ale doporučován předpis nájemného. 

Dále je třeba poznamenat, že podle článku 6.7. Českého účetního standardu č. 019 je nutné 

na podrozvahových účtech (účtové skupiny 75 až 79) sledovat závazky z leasingu, tj. 

zbývající výši dosud nehrazených splátek.  

         

e) zúčtování časového rozlišení 

- roční úprava nákladů z časového rozlišení – uplatnění 

poměrné části (např. 1/36 · počet měsíců v roce, pokud  

trvá finanční leasing 36 měsíců)    518  381 

 

f) odkupní nebo zbytková cena majetku 

- předpis         321 

- základ    501 

- DPH    343 

- úhrada        321  221 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=FZ01/2003h%C4%8D/.019&effect=1.8.2007
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=FZ01/2003h%C4%8D/.019&effect=1.8.2007
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 Daň z příjmů:  

- Hrazené splátky nájemného u finančního pronájmu nemovitého majetku s následnou 

koupí najaté věci lze dle § 24 / 2 / h) uznat výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů za níže uvedených podmínek: 

 doba nájmu musí trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy 

byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a 

 po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických 

práv, přitom kupní cena není vyšší než ZC vypočtená ze vstupní ceny 

evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném 

odpisování, a 

 po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného 

majetku zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního 

majetku. 

 Daň z přidané hodnoty: 

- nárok na odpočet DPH bude uznán v plné výši, pokud celá nemovitost bude využita 

k podnikatelské činnosti.  

 Daň z převodu nemovitostí: 

- poplatníkem DzPN je převodce, kupující je jen ručitelem. Pokud by byl kupující 

donucen jako ručitel DzPN zaplatit, může si ji i v tomto případě v plné výši uplatnit do 

nákladů. 

- základem daně u finančního leasingu je cena zjištěná podle zákona o oceňování 

majetku platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu 

s následnou koupí najaté věci. 

 Daň z nemovitostí: 

- přiznání k DzN bude podáno následující rok po pořízení nemovitosti. Zaplacená daň 

ovlivní daňový základ DzP. 

 

2.3.5 Operativní pronájem nemovitosti 

Operativní pronájem nemovitosti je vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy 

předmět pronájmu po jeho ukončení nepřechází do majetku společnosti. Leasingové 

společnosti spolu s operativním pronájmem poskytují celou řadu dalších služeb. Doba 

pronájmu u operativního leasingu není omezena.  
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Výhody, proč právě operativní leasing: 

 pozitivní vliv na cash-flow, 

 operativní leasing není podmíněn první zvýšenou splátkou či akontací – neváže tak 

finanční prostředky, 

 jednoduchá administrativa - veškeré služby jsou fakturovány jednou částkou, 

 úspora na mzdách – nájemce nepotřebuje vlastní zaměstnance, kteří zajišťují servis 

k najatému majetku. 

Společnosti si mohou zapůjčit několik předmětů leasingu, aniž by potřebovali vysoké 

finanční prostředky, nicméně musí počítat s tím, že pronajímatelé započítají služby spojené 

s operativním leasingem do výše splátek. 

Po ukončení smlouvy je nabízena leasingovými společnostmi možnost odkupu 

předmětu operativního leasingu. Výhodnost koupě ovlivňuje mnoho faktorů: pořizovací cena 

předmětu, délka smlouvy, stupeň opotřebení předmětu, zůstatková cena, aj. 

 

 Zaúčtování:       MD  D 

 

- dodavatelská faktura za pronájem nemovitosti   

- cena bez DPH    518  321 

- DPH     343  321 

- úhrada dodavatelské faktury z BÚ     321  221 

 

 Daň z příjmů:  

- celá výše fakturované částky operativního pronájmu je nákladem na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů. 

 Daň z přidané hodnoty: 

- nárok na odpočet DPH bude uznán v plné výši, pokud bude nemovitost využita 

k podnikatelské činnosti.  

 Daň z převodu nemovitostí: 

- bez vlivu. 

 Daň z nemovitostí: 

- daň z nemovitosti hradí pronajímatel. Nájemce ji má promítnutou do výše splátek. 

 

 

http://www.leasing-cz.cz/akontace
http://www.leasing-cz.cz/zustatkova-cena
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Pokud bychom čistě teoreticky pronajali nedokončenou nemovitost, zcela určitě 

bychom museli řešit problém jejího technického zhodnocení. Daňové řešení provedeného 

technického zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku vychází z toho, jakým způsobem 

je toto technické zhodnocení zajišťováno.  

 

 

a) Technické zhodnocení zajistí nájemce jako součást úhrady nájemného. 

Nájemce provede na pronajatém nemovitém majetku se souhlasem pronajímatele 

technické zhodnocení s tím, že vynaložené náklady na technické zhodnocení jsou započteny 

pronajímatelem na smluvní nájemné jako jeho nepeněžní plnění. 

Pronajímatel, který vede účetnictví, přijaté nájemné ve formě provedeného 

technického zhodnocení časově rozliší vždy na příslušné zdaňovací období.  

Jako daňově uznatelný náklad zahrne pronajímatel, který vede účetnictví odpis ze 

zvýšené ceny pronajaté nemovitosti.  

 

 

b) Technické zhodnocení zajistí nájemce nad rámec nájemného a tyto výdaje nejsou 

hrazeny pronajímatelem. 

Dle § 23 / 6 ZDP je technické hodnocení provedené nájemcem se souhlasem 

pronajímatele a pronajímatelem neuhrazené nepeněžním příjmem vlastníka. Zákon popisuje 

tři situace:  

 

 

1. Řešení podle § 23 / 6 / a  ZDP 

 pronajímatel nezvýšil o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu, 

 nájemce technické zhodnocení v průběhu nájmu neodepisoval.  

Ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k ukončení nájmu, půjde u pronajímatele 

o nepeněžní plnění a to ve výši zůstatkové ceny technického zhodnocení provedeného 

nájemcem, kterou by měl majetek k datu skončení nájmu, kdyby byl majetek odpisován 

rovnoměrným způsobem podle § 31 / 1 / a ZDP, anebo se ocení znaleckým posudkem.  

 

 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h23.6&effect=13.1.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h23.6.a&effect=13.1.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h31.1.a&effect=13.1.2009
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2. Řešení podle § 23 / 6 / b ZDP 

 nájemce technické zhodnocení v průběhu nájmu odepisoval se souhlasem 

pronajímatele. 

 

Dojde-li k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka 

s odpisováním doručenému nájemci, pak v tomto zdaňovacím období, se nepeněžní plnění 

v podobě výdajů na dokončené technické zhodnocení ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl 

majetek při rovnoměrném odpisování podle § 31 / 1 / a ZDP, anebo se ocení znaleckým 

posudkem.  

Nájemce v posledním roce nájmu uplatní polovinu roční výše odpisu. U nájemce 

je dle § 24 / 2 / t ZDP daňová zůstatková cena technického zhodnocení daňovým nákladem 

jen do výše jejich náhrady pronajímatelem.  

 

3. Řešení podle § 23 / 6 / c ZDP 

 pronajímatel zvýší o hodnotu technického zhodnocení vstupní (zůstatkovou) cenu. 

U nájemce budou vynaložené výdaje na provedené technické zhodnocení daňově 

neuznatelné, protože technické zhodnocení bylo provedeno nad rámec sjednaného nájemného, 

nebylo uhrazeno pronajímatelem a je odpisováno pronajímatelem.  

Za nepeněžní příjem vlastníka se považuje plná výše nákladů vynaložených nájemcem 

na technické zhodnocení a to ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení 

uvedeno do používání.  

 

2.4 Finanční rozhodování  

2.4.1 Finanční management 

Informace o pořízení nemovitosti by nebyla úplná, kdybychom se – alespoň okrajově - 

nezmínili o problematice finančního rozhodování.  

Pokud už jsme se rozhodli do čeho investovat, zbývá ještě rozhodnout z čeho 

investovat, jakou zvolit optimální strukturu finančních zdrojů. S tím souvisí posouzení 

preferencí investora, zda je jeho cílem mít spíše více než méně peněz, zda je ochoten 

riskovat či nikoli a zda je jeho potřebou mít stejné množství peněz spíše dnes než zítra.    

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h23.6.b&effect=13.1.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h31.1.a&effect=13.1.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h24.2.t&effect=13.1.2009
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h23.6.c&effect=13.1.2009
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Finanční rozhodnutí také sleduje stanovený cíl podniku.
7
 Ve většině případů jde 

o rozhodování skupiny osob, která má vliv na nakládání s podnikem, tzn. vlastníků. 

Vlastníkům jde o maximalizaci tržní hodnoty svého podílu na majetku podniku.  

Základní cíl, tj. maximalizace tržní hodnoty podniku, následují sekundární cíle, a to:  

 maximalizace interních finančních zdrojů, 

 zajištění likvidity, 

 ostatní finančně obtížně vyjádřitelné cíle. 

Vzhledem k tomu, že období, na které přijímáme finanční rozhodnutí o investici do 

nemovitosti má dlouhodobý charakter, hovoříme o tzv. dlouhodobém finančním 

managementu. Mezi základní řešené problémy patří: 

 rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku, 

 optimalizace finanční struktury, 

 rozhodování o podílech na zisku, 

 sestavení dlouhodobého finančního plánu.   

 

 

2.4.2 Časová hodnota peněz 

Podstatou této finanční metody je poznatek, že stejné nominální částky mají v různých 

obdobích různou hodnotu. Z časové hodnoty peněz vyplývá fakt, že peněžní částky lze za 

určitých podmínek během doby zhodnocovat (zvyšovat jejich hodnotu). Pokud se o jejich 

zhodnocování nesnažíme, dochází vlastně k jejich znehodnocování a měli bychom je 

přenechat někomu (bance, podniku, investičnímu fondu, atd.), kdo je zhodnotit dokáže. 

 Důležitým pojmem je úroková míra, která vyjadřuje poměr výnosu k celkové výši 

vloženého nebo půjčeného kapitálu. Reálná úroková míra zohledňuje vliv inflace. 

Nominální úroková míra je sjednaná výše úrokové míry mezi poskytovatelem 

a vypůjčovatelem kapitálu. Skutečný výnos je při častějším připisování úroků vyšší, než kolik 

činí roční úroková míra. Skutečná úroková míra, tak představuje efektivní úrokovou míru. 

 

 

 

 

                                                 
7 MAREK Petr a kolektiv. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009, s. 18.  



 

35 

 

Základní metody:  

 

1. ÚROČENÍ (budoucí hodnota peněz)   

 

                        <2.1> 

 

i …....  úroková míra    

t …....  čas 

    

Úročitel vyjadřuje budoucí hodnotu jistiny za časovou jednotku „t“ (obvykle rok) při výnosu 

„i“ (úroková míra). 

  

2. ODÚROČENÍ (současná hodnota peněz)   

 

                               <2.2> 

 

Odúročitel vyjadřuje současnou hodnotu budoucí jistiny za časovou jednotku „t“ (obvykle 

rok) při nákladu „i“ (úroková míra). 

 

Pro jednu platbu:  

1. Metody jednoduchého úročení – budoucí a současná hodnota jednorázového vkladu. 

  

                              jednoduchý úročitel     <2.3>   

 

FV.....  budoucí hodnota 

PV.....  současná hodnota 

 

Jednoduchý úročitel slouží k výpočtu budoucí hodnoty jednorázového vkladu, aniž by 

k jistině připočítával úroky z předešlých let. 

 

                        jednoduchý odúročitel   <2.4> 

 

Jednoduchý odúročitel slouží k výpočtu současné hodnoty budoucího jednorázového 

vkladu, aniž by k jistině připočítával úroky z předešlých let. 
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2. Metody složeného úročení – budoucí a současná hodnota jednorázového vkladu.  

 

                  složený úročitel    <2.5> 

 

Složený úročitel slouží k výpočtu budoucí hodnoty jednorázového vkladu, jistinu tvoří 

i úroky z předešlých let. 

 

                     
 složený odúročitel    <2.6> 

 

Složený odúročitel slouží k výpočtu současné hodnoty budoucího jednorázového vkladu, 

jistinu tvoří i úroky z předešlých let. 

 

Pro řadu plateb:  

1.   Obecné případy – současná a budoucí hodnota CF (peníze v různých výších) 

  

                
 

   

 

                                     <2.7> 

Pro příklad uvádíme vzorec pro výpočet současné hodnoty budoucích plateb, kdy jistinu 

tvoří i úroky z předešlých let. 

 

2. Speciální případy – budoucí hodnota anuity, anuita z budoucí hodnoty, současná hodnota 

anuity, anuita ze současné hodnoty, perpetuita.
8
 

 

2.4.3 Riziko 

Riziko – užší pojem nejistoty, kdy je možno pomocí různých metod – matematických 

a statistických – kvantifikovat pravděpodobnost vzniku odlišných alternativ. 

Podnikatelské riziko – nebezpečí, že dosažené výsledky podnikání se budou odlišovat od 

předpokládaných výsledků. 

                                                 
8
 Podklady k přednáškám předmětu Finanční rozhodování, VŠB TUO Ekonomická fakulta, Ing. Richtarová 

Dagmar, PhD. 
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 Při měření rizika je používán pravděpodobnostní počet. Ke stanovení rizika 

spojeného s investicí využíváme průměrný očekávaný výnos invesitce. 

Cílem řízení rizika je zvýšit pravděpodobnost úspěchů a minimalizovat nebezpečí 

neúspěchu. Risk management zahrnuje: 

 identifikaci rizika (příčiny a druhy rizika), 

 měření rizika (stanovení pravděpodobnosti rizika), 

 kvantifikaci vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na výši zisku, finanční 

situaci, atd.), 

 

2.4.4 Investiční rozhodování 

 Investičním rozhodováním se snažíme předejít ztrátám ze špatných investic. Podle 

toho, jak hodnotím investice, lze definovat čtyři základní parametry hodnocení projektu: 

 

1. Peněžní toky investice 

 peněžními (kapitálovými) výdaji jsou výdaje na pořízení nemovitosti, výdaje 

na zpracování technické a projektové dokumentace, náklady na montáž apod.  

 provozními příjmy z investice jsou veškeré příjmy, generované během 

provozování investice. 

Metody: 

- ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV – Net Present Value) Vyjadřuje rozdíl 

současné hodnoty všech budoucích peněžních příjmů z projektu a současnou hodnotou 

výdajů vynaložených na investici. 

- INDEX ZISKOVOSTI (PI – Profitability Index) Vyjadřuje podíl současné hodnoty 

všech budoucích peněžních příjmů z projektu a současné hodnoty výdajů 

vynaložených na investici. 

- VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR – Internal Rate of Return) Vyjadřuje 

takovou roční průměrnou sazbu (výnosnost), při které se současná hodnota provozních 

peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajům. 

- Diskontovaná DOBA NÁVRATNOSTI (dPP – Payback Period) Vyjadřuje časový 

interval, za který jsou uhrazeny kapitálové výdaje diskontovanými provozními příjmy. 

- RENTABILITA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU Poměřuje průměrný roční zisk 

z realizace projektu k vloženým prostředkům. 
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2. Stanovení nákladů kapitálu 

- používá se jako diskontní sazba při výpočtu současné hodnoty peněžních toků 

investice. Ovlivňuje ho kapitálová struktura projektu, rizikovost projektu, způsob 

financování apod. 

3. Doba životnosti investice 

- jde o období předpokládané provozuschopnosti investice, pro které se provádí odhad 

budoucích peněžních toků. Rozlišujeme technickou a ekonomickou životnost projektu. 

4. Čistá současná hodnota projektu 

- vyjadřuje absolutní přínos investice. 
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3. Souhrnná informace o nedokončené nemovitosti Lázeňského domu  

3.1 Základní informace
9
 

3.1.1 Identifikační údaje 

Vlastník: Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o., 

  Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ: 709 00 

  IČO: 25370464, DIČ: CZ25370464 

 

Obr. 3.1 Oficiální logo společnosti 

 

Zdroj: logo Společnosti pro obnovu a rozvoj Lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. 

 

Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 

 

Obr. 3.2 Foto stávajícího stavu objektu 

 

Zdroj: fotoarchív Společnosti pro obnovu a rozvoj Lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. 

 

                                                 
9
 Interní informační materiál Společnosti pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. 
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Obr. 3.3 Model objektu 

 

Zdroj: fotoarchív Společnosti pro obnovu a rozvoj Lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. 

3.1.2 Poloha objektu 

Stavba je umístěna v Chráněné krajinné oblasti Moravskoslezských Beskyd v sedle 

Pindula, které je Evropským rozvodím Dunaje a Odry. Objekt je situován v katastru města 

Rožnov pod Radhoštěm cca 4 km od centra města a cca 5 km od města Frenštátem pod 

Radhoštěm. Výhodou umístění areálu je dobrá dopravní dostupnost na hlavní komunikační 

trasy ze směru Brno – Olomouc, Ostrava – Frýdek-Místek a z mezinárodního letiště 

Ostrava, Mošnov. 

 

3.1.3 Přípustné využití objektu 

V souladu s platným územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm (funkční plocha: 

Plochy a objekty občanského vybavení v kombinaci s bydlením případně i menším podílem 

podnikatelských aktivit a služeb) a dle konstrukčního řešení stavby lze objekt využít např.:  

- Hotel: Wellness Hotel, Spa Hotel, Kongresový hotel 

- Apartmánový dům 

- Rehabilitační zařízení, Klinika s ubytovací částí, apod. 

Na přilehlých pozemcích lze realizovat podle potřeby další kapacitu dle uvažovaného 

záměru nebo doplňkové funkce k hlavnímu objektu. 
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3.1.4 Z historie stavby 

Výstavba budovy hotelového charakteru byla zahájena v roce 1996, v březnu 1997 

byla dokončena hrubá stavba objektu s prostavěností cca 40 mil. Kč a práce zastaveny. Před 

ukončením stavebních prací tak bylo provedeno kompletní nosné obvodové a vnitřní zdivo, 

monolitické a montované stropy, vnitřní schodiště, dřevěný vazníkový krov. V prvním 

suterénu až 2. NP jsou částečně vyzděny vnitřní příčky. Byly provedeny přeložky 

inženýrských sítí a částečně nové přípojky. 

Po odkoupení stavby byly v průběhu roku 2001 až 2009 provedeny nutné stavební 

práce spočívající v uzavření střešní konstrukce, provedení bednění a betonáže plochých střech 

nad 1. NP a zajištění dodávek energií na stavbu. 

 

3.1.5 Stávající konstrukce 

Vlastní objekt je rozdělen do tří samostatných dilatačních celků. Založení objektu je 

provedeno na monolitických základových pásech, pouze dilatační část B je řešena na 

železobetonové desce. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny kombinací cihelného zdiva, 

železobetonových pilířů a sloupů.  

Stropní konstrukce jsou z velké části v technologii Tritreg, tzn. prefabrikované 

nosníky se zabetonovanou prostorovou výztuží s vylehčovacími tvarovkami a monolitickou 

zálivkou. Pouze stropní konstrukce v dilatačním celku C a v nároží dilatačního celku A je 

železobetonová monolitická.  

Obě schodiště jsou provedeny jako železobetonové monolitické. Zastřešení objektu je 

částečně provedeno pomocí sbíjených vazníků a částečně je proveden dřevěný vázaný krov. 

 

3.1.6 Projektované využití stavby – SPA HOTEL 

 

Druhý suterén 

Ve druhém suterénu se uvažovalo umístění technologií úpravy bazénových vod, 

technologie úpravy pitné vody, technologie ohřevu minerální vody pro vanové oddělení, 

kotelna a strojovna vzduchotechniky a ostatní pomocné provozy. 
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První suterén 

V prvním suterénu je navržena takzvaná mokrá část – balneologie obsahující: 

relaxační terapie, vnitřní rehabilitační bazén, saunu, koupelové provozy, vodoléčbu, zábaly 

a masáže. Je zde umístěno technologické zázemí budovy, zázemí gastronomické části, 

administrativa a bar. V suterénu lze umístit šatny personálu a kuchyni se sklady. 

 

Přízemí 

Na vstupní prostory, s recepcí a salónkem, navazuje gastronomicko-společenské 

centrum s restaurací, barem, polyfunkčním sálem. Je zde navržena suchá část lázeňské terapie 

a ordinace lékařů a několik pokojů ubytovací části. 

 

Nadzemní podlaží 

Ve 2. až 4. nadzemním podlaží jsou navrženy jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje každý 

s balkónem nebo terasou a apartmány, vše s vlastním sociálním zařízením.  

 

Počet navržených pokojů:  

  jednolůžkový  dvoulůžkový  apartmán     Celkem 

Celkem 17 38 4  59 

Počet lůžek 17 76 8 101 

 

3.1.7 Hlubinný vrt 

V majetku vlastníka nemovitostí je rovněž hlubinný vrt NP 536 se zdrojem přírodní 

léčivé minerální vody - jódobromové solanky. Pramen byl Vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 287/1996 Sb. prohlášen přírodním léčivým zdrojem.  

V roce 2002 byl vyhotoven Posudek balneoterapeutického využití přírodní minerální 

vody ze zdroje NP 536, autorem je MUDr. Gabriela Dipoldová, CSc. V tabulce č. 3.1 je 

uveden přehled nejdůležitějších prvků, které se nacházejí v minerální vodě z vrtu NP 536. 

Účinky této minerální vody příznivě ovlivňují nemoci pohybového ústrojí, 

neurologické a oběhové nemoci, stavy po úrazech, po operacích pohybového aparátu, nemoci 

kožní a nervové. Léčivý zdroj lze využít při léčbě dle schváleného indikačního seznamu 

v kombinaci s příznivým klimatem horského masívu Beskyd.  
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Tabulka 3.1 Přehled nejdůležitějších prvků minerální vody vrtu NP 536 

    mg / l Mval% 

Sodík Na
+
 6 846 91,16 

Stroncium St
2+

 72,53 0,507 

Baryum Ba
2+

 135,5 0,604 

Železo Fe
2+

 34,15 0,374 

Chlorid Cl
-
 11 073 95,86 

Bromid Br
-
 82,46 0,317 

Jodid J
-
 24,43 0,059 

Celková mineralizace 19 429   
Zdroj: Posudek balneoterapeutického vyžití přírodní minerální vody ze zdroje NP 536 z Rožnova pod 

Radhoštěm. Autor: MUDr. Gabriela Dipoldová, CSc., Mariánské Lázně, září 2002. 

 

Na základě fyziologických, experimentálních a klinických prací, sledujících účinek 

jodobromových solanek na lidský organismus, je možno tyto minerální vody zařadit do 

lázeňských léčebných postupů v následujících formách: 

- jodová minerální koupel, 

- částečné jodové peloidní zábaly, 

- jodové zapařovací obklady podle Priessnitze.
10

 

V roce 2004 byl na vlastním pozemku parc. č. 3344/1 realizován další hlubinný 

hydrogeologický jímací vrt NP 536A, vystrojený a průchozí do hlouby 150 m, který je rovněž 

zdrojem minerální jódobromové vody. 

 

3.1.8 Historie lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm
11

 

 Když se řekne Rožnov pod Radhoštěm, většina lidí si vybaví oblast s dřevěnými 

chalupami, salašemi a stády ovcí. O ně pečoval bača, z jejich mléka vyráběl ovčí sýr brynzu 

a syrovátku zvanou žinčici. A právě žinčice stála společně se zdejším klimatem na počátku 

hospodářského vzepětí Rožnova, který přineslo lázeňství.  

Již od počátku 19. století, kdy si brněnský lékař dr. Kročák povšiml zdejších 

příhodných klimatických poměrů a rozhodl se sem poslat své pacienty, se datují počátky 

lázeňství ve zdejší oblasti.  

                                                 
10

 Posudek balneoterapeutického vyžití přírodní minerální vody ze zdroje NP 536 z Rožnova pod Radhoštěm. 

Autor: MUDr. Gabriela Dipoldová, CSc., Mariánské Lázně, září 2002. 
11

 http://www.mesta.atlasceska.cz/roznov-pod-radhostem/ 

http://www.mesta.atlasceska.cz/roznov-pod-radhostem/
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Poté v Rožnově vznikly klimatické lázně, které založil roku 1820 tehdejší ředitel 

zdejšího panství Josef Drobník. Zpočátku se k léčení používala žinčice a pohyb v překrásném 

terénu Beskyd, později také koupele a elektroléčba.  

Na počátku 20. století nebyly lázně největšího rozmachu. Během lázeňské sezóny 

přijíždělo do Rožnova až 3000 hostů z celého světa. Účinky tamější léčby tak například okusil 

zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a zakladatel genetiky Georg Mendel.  

Lázně léčily nemocí dýchacího ústrojí, plic a také srdce. Lázně po Druhé světové 

válce skomíraly a byly zrušeny v roce 1960. V druhé polovině dvacátého století mění město 

svůj charakter a stává se průmyslovým, hlavně díky elektronickému průmyslu zastoupeným 

podnikem Tesla. 

 

 

3.2 Účetní a daňová fakta 

 Přílohou č. 1 je inventurní soupis majetku Společnosti pro obnovu a rozvoj lázní 

Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o., sestavený k 31. 12. 2011. 

 

3.2.1 Pořízení nedokončené nemovitosti v účetnictví 

 Rozestavěná nemovitost lázeňského domu v Rožnově pod Radhoštěm byla zakoupena 

v roce 2001 z konkurzní podstaty. Financování pořízení bylo kryto z cizích zdrojů 

společnosti, konkrétně z hypotečního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. Hypotéka 

je v současné době zcela splacena. Úroky z hypotéky byly zaúčtovány jako pořizovací 

náklady investice. 

 

 Účetní operace: 

 

Rok 2001 

1. Přijatá faktura za nákup:  

- nemovitosti     4 675 945 Kč  042100 / 321000  

 - hlubinného vrtu         50 000 Kč  042200 / 321000 

 - pozemků        544 055 Kč  031000 / 321000 

 - DPH         233 798 Kč  343200 / 321000 
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2. Úhrada přijaté faktury z hypotéky  5 503 798 Kč  321000 / 461000 

3. Splátka anuity          15 239 Kč  461000 / 221000 

4. Úhrada úroků z hypotéky        25 107 Kč  042100 / 221000 

5. Předpis daně z převodu nemovitostí     794 325 Kč  538000 / 345200 

6. Úhrada části daně z převodu nemovitostí      45 000 Kč  345200 / 221000 

7. Připsání úhrady DPH finančním úřadem    233 798 Kč  221000 / 343000 

 

Rok 2002 

1. Předpis daně z nemovitostí          4 879 Kč  532000 / 345100 

2. Úhrada daně z nemovitostí          4 879 Kč  345100 / 221000 

3. Doplatek daně z převodu nemovitostí     749 325 Kč  345200 / 221000 

 

3.2.2 Daňové dopady pořízení nedokončené nemovitosti 

 Daňově bylo pořízení nemovitosti v roce 2001 posouzeno dle jednotlivých dotčených 

daní takto: 

 

 Daně z příjmů: 

Pořizovací cena nemovitostí v roce 2001 neovlivnila základ daně z příjmů právnických 

osob. Nemovitost ani hlubinný vrt nebyly uvedeny do provozu, proto nebylo započato 

jejich odepisování. Pozemky nejsou hmotným majetkem k odepisování. 

 Daň z přidané hodnoty: 

Daň z přidané hodnoty z pořízení nemovitosti byla uplatněna na vstupu jako uskutečněné 

plnění s nárokem na odpočet DPH. V daném čtvrtletí vznikl společnosti nárok na vrácení 

nadměrného odpočtu DPH. Na základě podaného Přiznání k DPH byl nadměrný odpočet 

DPH připsán na běžný účet firmy. 

 Daň z převodu nemovitostí 

Vzhledem k pořízení nemovitosti z konkurzní podstaty je plátcem daně z převodu 

nemovitostí nabyvatel. Na základě podaného Přiznání k dani z převodu nemovitostí byla 

Finančním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm vyměřena daň z převodu nemovitostí. 

Společnost požádala o splátkový kalendář a daň z převodu nemovitostí byla hrazena 

v pravidelných splátkách.  

Samotný předpis daně z převodu nemovitostí není dle Zákona o daních z příjmů daňově 

účinný. Teprve uhrazené částky předmětné daně snižují základ daně z příjmů právnických 
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osob. Proto byl daňový základ daně z příjmů právnických osob za rok 2001 zvýšen 

o neuhrazenou část daně z převodu nemovitostí. V dalším roce byl daňový základ DZPPO 

naopak snížen, a to o uhrazené splátky uvedené daně.    

 Daň z nemovitostí 

Pro vyměření daně z nemovitostí je rozhodný stav k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové 

přiznání k dani z nemovitostí bylo podáno v termínu do 31. 1. 2002, tedy rok následující 

po pořízení nemovitosti. Daň z nemovitosti byla uhrazena v termínu do 31. 5. 2002. 

  

3.2.3 Stavební práce na nedokončené nemovitosti lázní 

 Technický stav zakoupeného objektu byl poměrně neutěšený, a to vzhledem 

k poškozené střešní krytině. V roce 2002 byly dokončeny stavební práce na její opravě. 

 

 Účetní operace: 

 

Rok 2002 

1. Přijatá faktura za stavební práce: 

 - základ     987 264 Kč  042100 / 321000 

  - DPH     49 363 Kč  343200 / 321000 

2. Úhrada faktury přijaté          1 036 624 Kč  321000 / 221000 

 

 Daně z příjmů: 

Stavební práce na opravě střechy neovlivnily základ daně z příjmů právnických osob. 

Byly zaúčtovány jako pořízení hmotného majetku. HM nebyl uveden do provozu, proto 

nebylo započato s jeho odepisováním. 

 Daň z přidané hodnoty: 

Daň z přidané hodnoty ze stavebních prací na opravě střechy byla uplatněna na vstupu 

jako uskutečněné plnění s nárokem na odpočet DPH. V daném čtvrtletí vznikl společnosti 

nárok na vrácení nadměrného odpočtu DPH. Na základě podaného Přiznání k DPH byl 

nadměrný odpočet DPH připsán na běžný účet firmy. 

 Daň z převodu nemovitostí 

Bez vlivu. 

 Daň z nemovitostí 

Bez vlivu. 
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3.2.4 Technické zhodnocení a realizace nového hlubinného vrtu 

 V roce 2004 proběhlo technické zhodnocení hlubinného vrtu NP 536 s cílem upravit 

přístup k podzemní minerální vodě. Bohužel bylo zjištěno, že vydatnost pramene je 

nedostačující. Vzhledem k tomu bylo v roce 2005 rozhodnuto o provedení nového hlubinného 

vrtu NP 536A. 

 Vrtací práce probíhaly velice složitě, protože skladba podloží na pozemku byla velmi 

neprostupná. Také předpokládaná hloubka výskytu pramene minerální vody s sebou přinášela 

určitá rizika, že se vrt nepodaří vyhloubit. Bohužel, v hloubce cca 150 m se zhroutilo obložení 

kolem vrtací hlavy a práce bylo nutné zastavit. 

   

 Účetní operace: 

 

Rok 2004 

1. Přijatá faktura za zpevnění vstupu: 

 - základ     168 556 Kč  042200 / 321000 

 - DPH        8 428 Kč  343200 / 321000 

2. Úhrada faktury přijaté             176 984 Kč  321000 / 221000 

 

Rok 2005 

1. Úhrada záloh za vrtací práce na novém hlubinném vrtu dle Smlouvy o dílo, celkem 

3 zálohy po 100 000 Kč: 

 - výpis z banky    300 000 Kč  052000 / 221000 

2. Přijatá faktura za vrtací práce na novém hlubinném vrtu - vyúčtování: 

 - základ     587 530 Kč  042200 / 321000 

 - DPH          8 428 Kč  343200 / 321000 

 - odpočet uhrazených záloh   300 000 Kč  321000 / 052000 

3. Úhrada faktury přijaté              295 958 Kč  321000 / 221000 

 

 Daně z příjmů: 

Hloubení nového vrtu bylo posouzeno jako pořízení hmotného majetku, HM nebyl uveden 

do provozu, nebylo odepisováno, a proto provedené práce neovlivnily základ daně 

z příjmů právnických osob.  
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 Daň z přidané hodnoty: 

Daň z přidané hodnoty za práce na novém hlubinném vrtu byla uplatněna na vstupu jako 

uskutečněné plnění s nárokem na odpočet DPH.  

 Daň z převodu nemovitostí 

Bez vlivu. 

 Daň z nemovitostí 

Bez vlivu. 
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4. Návrh alternativ dostavby     

 

 Vlastníme nedokončenou nemovitost, u které máme v současné době dány poměrně 

jasně mantinely přípustného využití objektu. Pro zjednodušení prováděných výpočtů si 

určíme, že nemovitost bude provozována jako lázeňský dům, zaměřený na zahraniční 

klientelu.  

 

 Navrhování alternativ dostavby se bude řídit pokyny majitele objektu, kdy na základě 

jeho zadání budeme zkoumat účetní a daňové aspekty nejen případné dostavby objektu, ale 

i prodeje nedokončené nemovitosti. Zároveň se dotkneme i tématu nákladů životního cyklu 

staveb. 

 

 Použijeme konkrétní data ze zdrojů Společnosti pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod 

Radhoštěm, s.r.o.: 

- Rozpočet dostavby objektu Lázeňského domu v Rožnově pod Radhoštěm (příloha 

č. 2), 

- Roční náklady na provoz lázeňského domu (příloha č. 3), 

- Plán prodeje (příloha č. 4), 

- Výkaz zisků a ztrát (příloha č. 5), 

- Výkaz Cash Flow (příloha č. 6), 

- Hypoteční úvěr - výpočet (simulační výpočet, příloha č. 7), 

- Seznam majetku tříděný dle uplatnění daňových nákladů (příloha č. 8). 

 

4.1 Udržitelné pořizování staveb 

 Pořízení nemovitosti předchází celá řada úkonů. Investor promýšlí nejen formu 

financování, charakter vlastnictví a způsob využití nemovitosti, ale zároveň si dělá jasno 

o fungování nemovitosti a jejích nákladech v průběhu celé její životnosti.  

 

Udržitelné pořizování staveb je disciplína, která řeší období vlastnictví nemovitosti 

od záměru jejího pořízení až po ukončení její životnosti z pohledu finanční náročnosti. 
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Metodika udržitelného pořizování staveb je založena na obecně použitelném 

postupu, který obsahuje: 

1. Stanovení cíle analýzy nákladů životního cyklu. 

2. Stanovení rozsahu analýzy nákladů životního cyklu. 

3. Definování klíčových parametrů. 

4. Stanovení variant pro provedení analýzy. 

5. Shromáždění dat k hodnoceným variantám. 

6. Ekonomické hodnocení variant vč. analýzy rizika a citlivosti. 

7. Závěrečná zpráva. 

Výsledkem výše doporučeného postupu je stanovení kompletních nákladů životního 

cyklu pro stavby. LCC neboli Life Cycle Cost jsou náklady spojené s pořízením, užíváním, 

péčí a odstraněním majetku, stejně jako veškeré náklady na podporu, školení a provozní 

náklady vznikající pořízením, užíváním, údržbou a obnovou trvalého majetku.
12

 

 

4.1.1 Návrh analýzy nákladů životního cyklu 

 Cílem analýzy LCC je podpora strategického rozhodnutí o investici dostavby 

Lázeňského domu v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň LCC budou sloužit jako podklad pro 

sestavení budoucího provozního rozpočtu. 

  

Účel analýzy LCC: zkompletovat ekonomické informace jednak pro interní potřeby 

současného majitele a jednak pro případné zájemce o koupi nedokončené nemovitosti či pro 

zájemce o provozování Lázeňského domu. 

  

Termín: Analýza LCC by měla být dokončena před zahájením prací na projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele, případně před začátkem zveřejnění informace o prodeji 

nedokončené nemovitosti. 

  

Výstupem analýzy LCC by měl být model nákladů životního cyklu porovnaný 

s předpokládanými výnosy budoucího provozu lázeňského domu a zjištění efektivnosti 

a proveditelnosti celého záměru. 

  

                                                 
12

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ Renáta. Udržitelné pořizování staveb. Ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2011, s. 9-10. 
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Klíčové parametry LCC: 

1. Relevantní náklady.  

a) Náklady na dostavbu – stavební objekty, projektová a inženýrská činnost, provozní 

celky, okolní plochy, vrt minerální vody. 

b) Provozní náklady – mzdy, média, úklid, správa a administrativa, údržba, pojištění. 

2. Délka analyzovaného období. 

 30 let (variantně 50 let) 

3. Provozy: 

a) balneo provoz, 

b) wellness,  

c) vnitřní bazén, 

d) kuchyně,  

e) denní bar, 

f)  noční bar,   

g) telefonní ústředna, 

h) plynová kotelna, 

i) trafostanice, 

j) čerpací stanice – pitná voda, 

k) čerpací stanice – minerální voda, 

l) úpravna pitné vody. 

4. Metoda ekonomického hodnocení: 

- NPV (Net Present Value) pro LCC jednotlivých variant. 

- Diskontní sazba: 3 % (variantně 0 % a 6 %).  

5. Analýza rizika: 

- registr možných rizik. 

6. Analýza citlivosti: 

- dopady změn v diskontní sazbě, délce období. 

Shromáždění dat:  

- expertní odhady k provozování (majitel lázní Luhačovice) lázeňského domu, 

- vlastní data k dostavbě lázeňského domu. 

Ekonomické hodnocení: 

- analýza nákladů životního cyklu, 

- hodnocení rizika. 
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Závěrečná zpráva: 

- NPV pro variantní LCC, 

- porovnání LCC s předpokládanými výnosy z provozu Lázeňského domu. 

 

4.1.2 Ekonomická data, hodnocení a závěrečná zpráva 

 Rozpočet na dostavbu lázeňského domu (příloha č. 2) obsahuje celkové investiční 

náklady na financování stavby objektu: 

1. projektové a inženýrské práce   18 081 000 Kč 

2. stavební objekty              165 408 800 Kč 

3. provozní soubory     20 700 000 Kč 

4. stroje, zařízení, inventář    14 200 000 Kč 

5. ostatní náklady          100 000 Kč 

6. neodpisovaný HM     10 800 000 Kč 

CELKEM               229 289 800 Kč  

 

Pro LCC jsme z rozpočtu vypočítali hodnotu stavebních objektů: 

SO celkem    165 408 800 Kč 

projektové práce celkem   18 081 000 Kč 

-------------------------------------------------------- 

celkem pořizovací cena 183 489 800 Kč 

 

odpisy = 183 489 800 / 50 = 3 669 796 Kč / rok 

 

 Zbývající položky rozpočtu do LCC nezahrneme, netýkají se přímo budovy, ale jsou 

určeny pro předpokládaný provoz objektu a pozemky se neodpisují. 

 

 Příloha č. 3 shrnuje roční náklady na provozování Lázeňského domu, které činí 

částku 43 605 tis. Kč. Z toho jsou roční náklady na budovu 6 093 940 Kč. V následující 

tabulce č. 4.1 jsou vypočteny celkové náklady životního cyklu jako současná hodnota 

kumulovaných budoucích ročních nákladů ve dvou různých obdobích a ve třech variantách 

diskontních sazeb. 
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Vzorec pro výpočet současné hodnoty budoucích nákladů: 

 

        
 

      
 

 

   

 

        <4.1> 

 

 

PV ............ současná hodnota 

t ................ jednotlivá léta života stavby 

T ............... celkový počet let  

CF ............ řada peněžních hodnot (náklady v jednotlivých letech) 

i ................. úroková míra (= diskontní sazba / 100) 

 

V tabulce č. 4.1 je využit vzorec tabulkového procesoru EXCEL, a to 

ČISTÁ.SOUČHODNOTA. 

 

 Čistá hodnota nákladů životního cyklu představuje současnou hodnotu budoucích 

nákladů vynakládaných během životního cyklu projektu. Celkové náklady životního cyklu 

stavby jsou kalkulovány jako současná hodnota kumulovaných budoucích ročních nákladů po 

celé zkoumané období včetně počáteční investice. 
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Tabulka č. 4.1 

 

Life Cycle Cost 
      

       Položka LCC  Kč  

     
  

     Náklady na údržbu (Kč/rok)           700 000 Kč  

     Úklid (Kč/rok)           868 320 Kč  

     Elektrická energie, plyn (Kč/rok)        1 384 792 Kč  

     Náklady na telefon, fax (Kč/rok)           100 000 Kč  

     Ostraha, administrativa, ostatní (Kč/rok)        2 650 000 Kč  

     Pojištění (Kč/rok)           390 828 Kč  

     Náklady na provoz celkem (Kč/rok)        6 093 940 Kč  
     Odpisy majetku (Kč/rok)        3 669 796 Kč  
     Pořizovací cena (SO)    183 489 800 Kč  
     

       

       Varianty LCC  Varianta č. 1  Varianta č. 2 Varianta č. 3 

Období (roky) 30 50 30 50 30 50 

Diskontní sazba (%) 0 0 3 3 6 6 

 
      

Celkové LCC     366 308 000 Kč    488 186 800 Kč  229 194 350 Kč 259 664 050 Kč 209 606 686 Kč 227 017 943 Kč 

 

Zdroj: vlastní.
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 Přílohou č. 4 je plán prodeje, který byl sestaven expertem. Jedná se o prognózu pro 

první rok provozu, kdy by obsazenost lázeňského domu měla být zhruba na 40 %, v dalších 

letech se počítá s výrazným navýšením.  Předpokládané náklady a výnosy jsou vzájemně 

porovnány ve Výkazu zisků a ztrát (příloha č. 5). 

 

4.1.3 Návrh analýzy rizika 

 Metoda LCC se zabývá budoucími událostmi a jejich odhad, byť profesionálně 

provedený, je spojen s rizikem. Kalkulace nákladů životního cyklu pracuje s mnoha 

proměnnými:  

 diskontní sazby,  

 míra inflace,  

 odhad jednotlivých provozních nákladů, atd. 

Riziko můžeme akceptovat, přenést na jiný subjekt (např. pojištění), zmírnit, vyloučit 

(nalezením jiného řešení, které riziko neobsahuje), vytvořit rezervu, která vykompenzuje 

vzniklou ztrátu, mít záložní plán, pokud by riziko nastalo. 

Všechny výše uvedené postupy lze ocenit. Částka by neměla přesáhnout hodnotu 

rizika. Např. pojištění budovy bylo pojišťovacím makléřem stanoveno na 390 tis. Kč za rok.  

 

Existují různé metody doporučované pro analýzu rizik projektu z hlediska odhadu 

jeho celkových nákladů: 

 Analýza citlivosti, 

 Registr možných rizik, 

 SWOT analýza, 

 Brainstorming, 

 Pravděpodobnostní počet, atd.
13

 

 

V tabulce 4.2 jsou popsána možná rizika, která ale rozhodně nejsou jejich úplným 

výčtem. V dalším kroku je identifikován následek rizika a pak navržena reakce či opatření na 

odstranění nebo alespoň zmírnění rizika. 

 

 

                                                 
13

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ Renáta. Udržitelné pořizování staveb. Ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2011, s. 52–54. 
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Tabulka č. 4.2 

Návrh registru možných rizik. 

Registr možných rizik 

Popis rizika Následek 
Reakce na zmírnění 

rizika 

Zkrácení životnosti stavby 

vlivem přírodních 

podmínek. 

Nesprávná výše nákladů 

životního cyklu. 

Pomocí analýzy citlivosti 

variant LCC s různými 

délkami životností stavby 

odhadnout dopad rizika na 

LCC a zvolit opatření. 

Riziko nekvalitně 

provedených stavebních 

prací – do 2. PP prosakuje 

podzemní voda. 

Nekvalitní stavba - 

poškození objektu, 

zvýšení nákladů životního 

cyklu. 

Technický dozor na 

stavbě. Protokolární 

zjišťování nedostatků. 

Delší záruční lhůty pro 

důležité části stavby. 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců v oblasti 

administrativy. 

Zvýšení nákladů životního 

cyklu. Zvýšení nákladů na 

režie. 

Řízení nákladů životního 

cyklu by mělo být jeho 

součástí, náklady na 

administrativu s tím 

spojené je nutné zahrnout 

do vyčíslení LCC. 

Náklady na elektrickou 

energii rostou rychleji, 

než bylo předpokládáno. 

Zvýšení nákladů životního 

cyklu. Zvýšení nákladů na 

údržbu. 

Variantní analýzou 

citlivosti zjistit vliv tohoto 

rizika na LCC. Přirážka 

na inflaci v LCC. 

Průběžné sledování a 

porovnávání jednotlivých 

položek nákladů. 

Nedostatečný výběr mezi 

dodavateli údržby 

velkokapacitního 

sladkovodního akvária. 

Zvýšení nákladů životního 

cyklu. Zvýšení nákladů na 

údržbu. 

Řízení dodavatelů. 

Zdroj: vlastní. 
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4.2 Návrh kritérií pro výběr formy financování dostavby 

 Výběr formy financování není dalším krokem při uvažování o investici. Vybraný 

způsob získání peněžních prostředků na dostavbu lázní by měl být znám již při zjišťování 

výše nákladů životního cyklu. Přináší s sebou náklady, které jsou logickou součástí LCC. 

Samostatně tuto problematiku uvádíme proto, že je poměrně obsáhlá.  

 Každý ze způsobu financování má svá pro i proti. Návrh kritérií pro rozhodování 

o jejich výběru může být následující: 

 administrativní náročnost, 

 právo disponovat s majetkem, 

 daňové dopady.
14

 

4.2.1 Administrativní náročnost  

 Jinou administrativní náročnost má podání žádosti o úvěr a jinou žádost o leasing. 

Uvedený problém nemusíme téměř řešit u nákupu za hotovost, nicméně, jak už jsme zjistili, 

využívat nákup za hotové u pořizování nemovitosti není ekonomické. Na konkrétních 

příkladech si předvedeme administrativní náročnost získání úvěru a leasingu.   

4.2.1.1 Úvěr - hypotéka 

 Na základě zkušenosti se získáváním úvěru byly vybrány dva z největších peněžních 

ústavů v ČR – Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. Obě banky mají srovnatelné 

nabídky, ČS, a.s. nabízí tzv. „Projektové financování nemovitostí“ a KB a.s. má produkt 

pod názvem „Developerské financování“. 

 Uvedené banky na svých webových stránkách předkládají základní požadavky na 

získání hypotečních úvěrů.  

 

1. Česká spořitelna, a.s. 

 

Charakteristika a popis produktu 

Jedná se většinou o financování nákupu / výstavby (rekonstrukce) nemovitostí 

určených k následnému prodeji / pronájmu, kde zdrojem splácení úvěru je realizace projektu, 

tj. výnosy z příjmu prodeje nebo nájmů. 

                                                 
14

 VALOUCH Petr. Leasing v praxi – praktický průvodce.  4. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 19. 
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Výhody - služby šité na míru: 

 úvěrové financování (založeno na principech projektového financování), 

 vedení účtů, 

 platební styk a jiné služby, 

 elektronické bankovnictví, 

 zajištění úrokových a kurzových rizik. 

 

Komplexní péče 

Pro developery a investory komerčních nebo rezidenčních nemovitostí je připravena 

široká škála služeb, kterou je možné dle potřeby kombinovat. Navíc – pro kupující bytů či 

rodinných domů z projektů developerů je rovněž zajištěna komplexní obsluha. Hypoteční 

úvěry a ostatní související produkty jsou poskytovány pobočkami České spořitelny, přičemž 

tyto služby jsou nabízeny a koordinovány jako součást financování projektu od jeho samého 

počátku. 

Dokumenty a doklady potřebné ke sjednání úvěru 

 podnikatelský záměr, 

 výpis z Obchodního rejstříku, 

 doložení výše a původ equity (vlastních zdrojů klienta), 

 list vlastnictví, 

 nabývací tituly k nemovitosti, 

 územní rozhodnutí, 

 stavební povolení, 

 ocenění nemovitosti, 

 projektová dokumentace, 

 rozpočet projektu, 

 u úvěru na prodej smlouvy o smlouvách budoucích kupních, 

 u úvěru na pronájem nájemní nebo budoucí nájemní smlouvy, 

 informace o vlastnících popř. finanční skupině klienta (výpis z OR, finanční výkazy 

apod.).
15

 

 

 

 

                                                 
15

 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_022065.XML 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_022065.XML
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2. Komerční banka, a.s. 

 

 

 

Charakteristika Developerského financování: 

- financovaní projektu, jehož cílem musí být 

 stavba nebo 

 koupě nemovitosti za účelem jejího pronájmu či prodeje, 

- využití „Běžného účtu pro developerské financování“ 

 umožňuje kontrolu příjmů a výdajů souvisejících výhradně s developerským 

projektem, 

 kontrola těchto finančních toků je jistou garancí pro budoucí vlastníky 

nemovitostí (bytů). 

Kritéria Developerského projektu: 

 nakoupená nemovitost musí následně projít 

o modernizací nebo 

o rekonstrukcí, 

 všechny příjmy vznikající developerským projektem pocházejí z pronájmu 

nebo prodeje nemovitosti. 

Developerské financování Vám umožní: 

- financovat rozsáhlé investiční záměry díky možnosti výběru mezi investičním 

a hypotečním úvěrem, 

- financovat nemovitost v kombinaci s hypotečními úvěry vašich zákazníků.  

Jak získat Developerské financování? 

- předložte žádost o úvěr s následujícími aktuálními dokumenty: 

 oprávnění k podnikání, 

 finanční výkazy a doklady k zajištění úvěru, 

 podnikatelský záměr se zaměřením na rozpočtové náklady a příjmy, 

 výhody a nevýhody lokality projektu, 

 vzor smlouvy o budoucí kupní/nájemní smlouvě
16

. 

                                                 
16

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/financovani-

nemovitosti/developerske-financovani.shtml 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/financovani-nemovitosti/developerske-financovani.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/financovani-nemovitosti/developerske-financovani.shtml
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Česká spořitelna, a.s., navíc nabízí efektivní partnerství při realizaci investičního 

projektu, kdy se přímo podílí na případném prodeji bytů zájemcům, poskytuje poradenství 

klientům investora, uzavírá s nimi úvěry. Nabízí rovněž služby v oblasti marketingu. 

Podmínky tzv. „efektivního partnerství“  

 založená čistá Jednoúčelová společnost (SPC), 

 požadavek na standardní podíl vlastních prostředků (equity) – individuálně podle 

kvality projektu, 

 u projektů na prodej požadavek na předprodeje stanoven individuálně dle kvality 

projektu, předprodeje musí být zajištěny smlouvami,  

 u projektů na pronájem požadavek na výši pronájmu individuálně podle kvality 

projektu a cash flow nemovitosti, 

 vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, 

 předložení rozpočtových nákladů, smlouvy o dílo apod. 

Požadavky obou peněžních ústavů jsou poměrně rozsáhlé, jsou přímo závislé na 

velikosti požadovaného úvěru.  

 

4.2.1.2 Leasing 

 Leasing je méně administrativně náročný, na příkladech z nabídky dvou významných 

finančních institucí lze toto tvrzení demonstrovat. Obě společnosti neuvádějí, jaké mají 

dokumentační požadavky. Pouze se předhánějí ve výčtu výhod, které leasing má. 

 

 

1. SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC 

 

 

Finanční leasing 

Finanční leasing (FL) je smluvní vztah mezi leasingovou společností (SGEF) 

a nájemcem založený na podkladě leasingové smlouvy, ve kterém poskytujeme nájemci do 

užívání předmět leasingu (movitý i nemovitý) na sjednanou dobu (doba trvání leasingu). 

Dobu trvání leasingu si určuje nájemce; musí být však dodrženy zákonné limity, tj. 

minimální doba trvání smlouvy je stanovována v závislosti na odpisové skupině předmětu 

leasingu. 
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Rozlišujeme 2 základní typy finančního leasingu: 

a) finanční leasing s opcí / právem koupě předmětu leasingu, 

b) finanční leasing s povinností koupě předmětu leasingu. 

V závislosti na vybraném typu leasingové smlouvy dochází ke koupi předmětu 

leasingu nájemcem po skončení sjednané doby. Výše uvedené typy FL se liší v účtování daně 

z přidané hodnoty. U FL s opcí je každá jednotlivá splátka zatížená DPH, u FL s povinností 

je DPH vyúčtováno z celé hodnoty leasingové smlouvy již při aktivaci leasingové smlouvy. 

Výhody finančního leasingu: 

- nájemce nemusí vynakládat vlastní finanční zdroje na pořízení nového předmětu, 

- nájemce začíná splácet leasingové splátky až po převzetí předmětu leasingu, 

- nájemce platí leasingové splátky ze zdrojů, které získal používáním předmětu 

leasingu, ten si na sebe tímto vydělává, 

- FL umožňuje vysokou variabilitu nastavení leasingových splátek, 

- FL nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze nájemce.
17

  

 

 

2. Erste Group Immorent ČR s.r.o. 

 

 

Co je leasing nemovitostí 

Leasing nemovitostí umožňuje užívat nemovitost, která je ve vlastnictví leasingové 

společnosti (= leasingový pronajímatel), zpravidla dlouhodobě na dobu určitou. Příjemce 

leasingu (= leasingový nájemce) užívá předmět leasingu a platí leasingové společnosti 

splátky. 

Pronajímaný objekt je až do umoření všech splátek v majetku leasingové společnosti 

a ta díky tomu může akceptovat i rizikovějšího klienta. Leasingová společnost Vám tak může 

nabídnout atraktivnější podmínky než banka. A k tomu na delší dobu splatnosti – osm až 

dvacet let. 

Přitom po celou dobu využíváte nemovitost, jako kdybyste ji vlastnili. Můžete objekt 

běžně dále podpronajmout, pokud jej sami zcela nevyužíváte nebo je pronájem přímo 

předmětem Vaší podnikatelské činnosti. 

                                                 
17

 http://www.sgef.cz/web/sgef/sgef-web2_cz_cz.nsf/Inhalt/financni_leasing 

http://www.sgef.cz/web/sgef/sgef-web2_cz_cz.nsf/Inhalt/financni_leasing
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Podle zvoleného leasingového modelu přechází na konci leasingu vlastnictví předmětu 

leasingu na příjemce leasingu nebo je tento předmět vrácen poskytovateli leasingu (tedy 

leasingové společnosti). 

Leasing nemovitostí je cestou k realizaci podnikatelských záměrů s menším objemem 

vlastního kapitálu. 

Mezi hlavní přednosti leasingu nemovitostí patří: 

 jeho dostupnost, a to i při nedostatku vlastního kapitálu, 

 pružnost v reakci na platební schopnost klienta (= leasingového nájemce), 

 příznivý vliv na cash flow a likviditu, 

 umožnění souběhu nákladů a výnosů a zjednodušení účetnictví leasingového nájemce, 

 možnost řadit leasingové splátky do nákladů a snížit základ pro výpočet daně z příjmu. 

To Vám umožní následující: 

 po celou dobu užíváte nemovitost, jako kdybyste ji vlastnili, 

 leasing Vám poskytuje přesnou kalkulační základnu pro Vaše dlouhodobé plánování, 

 můžete financovat investici z následné produkce (princip Pay-As-You-Earn), 

 objekt můžete podpronajmout, pokud jej sami zcela nevyužíváte nebo jen po 

omezenou dobu.
18

 

 

 

Bez diskuse můžeme určit pořadí zvolené formy financování dle administrativní 

náročnosti. 

 

 

Pořadí dle administrativní náročnosti (od nejméně náročného): 

1. nákup za hotové 

2. leasing 

3. úvěr 

 

 

                                                 
18

 http://www.erstegroupimmorent.cz/cz/Financovnnemovitost/Leasingnemovitosti 

http://www.erstegroupimmorent.cz/cz/Financovnnemovitost/Leasingnemovitosti
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4.2.2 Právo disponovat s majetkem 

 V této oblasti se výhody leasingu a úvěru obrací. V případě leasingu je majitelem po 

celou jeho dobu leasingová společnost. Právo volně disponovat s tímto majetkem je tedy 

v jejích rukou.  

 Velkou výhodou úvěru je skutečnost, že vlastnické právo k majetku přechází na 

kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. Od tohoto dne práva vlastníka nakládat volně 

s majetkem nejsou žádným způsobem omezena. 

 

 

Pořadí dle práva disponovat s majetkem (od „bez omezení“ po „omezené“) 

1. - 2. nákup za hotové a úvěr 

3. leasing 

 

 

4.2.3 Daňové dopady 

 

 Náklady spojené s konkrétním zdrojem financování, jak je posuzuje zákon o daních 

z příjmů: 

a. leasing – leasingové splátky jako nájemné, za zákonem stanovených 

podmínek jsou uznány jako snižující základ daně z příjmů, 

b. úvěr – zaplacené úroky a daňové odpisy dlouhodobého majetku jsou výdajem 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

c. hotovost. Zde záleží na zdroji hotových peněz. V případě původu hotovosti 

z vytvořeného zisku je nákladem zaplacená daň z příjmů. Pokud je zdrojem 

zvýšení základního kapitálu, nákladem jsou dividendy. Ani v jednom 

z uvedených případů se nejedná o daňově uznatelný náklad. 

 

Pro vyhodnocení výše ceny jednotlivých zdrojů financování použijeme názorný 

příklad. 
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Příklad (provedena vlastní simulace): 

Celkovou investiční potřebu na dostavbu objektu lázní pokryjeme z těchto zdrojů: 

1. hypotečním úvěrem na úhradu stavebních objektů ve výši 80 mil. Kč, 

2. leasingem na pokrytí nákupu provozních souborů na částku 12,5 mil. Kč, 

3. vstupem investora do společnosti, kdy jednou z podmínek vkladu ve výši 63,4 mil. Kč 

je ročně vyplácený podíl ve výši 50 % na vytvořeném zisku. 

 

Uvedené částky a rozložení investičního cash flow jsme zvolili náhodně. Využili jsme 

reálná data z firemních zdrojů a vytvořili: 

- přílohou č. 6 je Cash Flow, z něhož vyplývá potřeba hotovostních toků nejen 

v průběhu dostavby, ale i v rámci běžného provozu objektu,  

- příloha č. 7 - konkrétní hypotéční úvěr, předložený bankou,  

- příloha č. 8 - Seznam majetku tříděný dle uplatnění daňových nákladů, znázorňuje 

skladbu majetku z pohledu daně z příjmů. 

 

Vyhodnocení: 

Sestavené Cash Flow ukazuje, že poskytnutý investiční úvěr na začátku života 

projektu významně ovlivní výši hospodářského výsledku. Částka ve výši 7,132 mil. Kč, 

zaplacená za úroky z hypotéky, je spolutvůrce ztráty v prvním roce provozu, společně 

s odpisy dlouhodobého majetku. Simulací jsme zjistili, že budou scházet krátkodobě finanční 

prostředky a zvolili jsme krytí krátkodobým dodavatelským úvěrem ve výši 18 mil. Kč. 

Ve druhém roce činí zaplacené úroky z hypotéky 5,743 mil. Kč, odpisy DM 4,161 mil. 

Kč. Tyto náklady už předpokládáme plně pokrýt z tržeb z hlavní činnosti.  

Třetí rok podnikatelské činnosti je průlomový, co se týče zůstatku hotovosti. Projekt 

zvládne zajistit z vytvořeného zisku i vyplácení dividend ve výši 50 % zisku. 

Graf č. 4.1 znázorňuje vliv nákladů na vlastní zdroje z pohledu firemního cash flow. 

Na začátku období je patrný významný přírůstek vlastních zdrojů, avšak po další dobu 

životnosti projektu je konstantní, nemění se, nevykazuje žádný pohyb.  

Na rozdíl od nákladů na vlastní zdroje ve formě vyplácených podílů na zisku, které 

mají vytrvale stoupající trend. To proto, že jsou vypláceny ze zisku, a pokud předpokládáme, 

že projekt bude ziskový – a úspěšný projekt nemůže být jiný – budou hrazeny, dokud budou 

vkladatelé  majitely obchodních podílů.  
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Cena za cizí zdroje a její působení na cash flow je zobrazeno v grafu č. 4.2. Zpočátku 

realizace projektu výše cizích zdrojů jednorázově prudce narůstá, v dalších letech je 

vykazován jejich neustálý pohyb, představující jejich splácení. V prvních 5 letech splácení 

cizích zdrojů je postupně uhrazen leasing a v dalších letech je splácen již jen hypoteční úvěr. 

Cena za cizí zdroje má klesající trend a bude splacena úplně.     

 

Nejenže cena za využití vlastních zdrojů nemá charakter daňových úspor, ale také 

dlouhodobě nepříznivě ovlivní firemní cash flow. Součástí vysoké ceny vlastních zdrojů je 

také odměna za úhradu rizika, že projekt nebude ziskový.    

 

 Daňové dopady různých forem financování jsou velmi rozdílné. Cizí zdroje velmi 

zatíží počáteční období projektu, mají vliv zejména na hospodářský výsledek. Vlastní zdroje 

jsou jednoznačně dražší, ovlivní projekt v budoucích letech a zatíží firemní tok peněz.  

  

 

Pořadí dle vlivu na základ daně z příjmů (od plně daňově uznatelných po daňově 

neúčinné): 

1. leasing 

2. úvěr 

3. hotovost 
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Graf č. 4.1 Vliv ceny vlastních zdrojů na firemní cash flow. 

 

Zdroj: vlastní. 

Graf č. 4.2 Vliv ceny cizích zdrojů na firemní cash flow. 

 

Zdroj: vlastní.

 -   Kč  

 10 000 000 Kč  

 20 000 000 Kč  

 30 000 000 Kč  

 40 000 000 Kč  

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Změna stavu vlastních zdrojů 31 698 900 Kč  31 698 900 Kč              

Náklady na vlastní zdroje -   Kč  -   Kč  -   Kč  18 540 663 Kč  19 396 652 Kč  20 883 630 Kč  24 408 707 Kč  27 405 481 Kč  

Vliv ceny vlastních zdrojů na firemní cash flow 

-40 000 000 Kč  

-20 000 000 Kč  

 -   Kč  

 20 000 000 Kč  

 40 000 000 Kč  

 60 000 000 Kč  

 80 000 000 Kč  

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Změna stavu cizích zdrojů 31 800 000 Kč  57 783 100 Kč  -25 166 900 Kč  -10 500 400 Kč  -10 500 400 Kč  -9 250 400 Kč  -8 000 400 Kč  -8 000 400 Kč  

Náklady na cizí zdroje -   Kč  7 132 070 Kč  5 743 230 Kč  5 144 087 Kč  4 495 165 Kč  3 846 244 Kč  3 197 323 Kč  2 548 402 Kč  

Vliv  ceny cizích zdrojů na firemní cash flow 
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4.2.4 Vyhodnocení výběru formy financování 

 Pokud máme vyhodnotit nejvýhodnější formu financování dle uvedených kritérií, pak 

jsme se dostali do slepé uličky. Všimněme si, že každá ze zkoumaných forem byla ve třech 

navržených hodnotitelských kritériích pokaždé na jiném ze tří možných míst. Nelze sestavit 

absolutní pořadí formy financování od nejvýhodnější po nevyhovující.  

 Jediné vyhodnocení, které lze na základě zjištěných skutečností učinit je, že každý 

investiční projekt je nutné posuzovat individuálně.  

 

4.2.5 Dotace na pořízení majetku 

 Hodnocení dotace, jako zdroji financování pořízení nemovitosti, jsme se vyhnuli 

záměrně. Její hodnocení je v každém z navržených kritérií extrémní a jako takové je nutné 

je vyloučit. Administrativní náročnost při žádosti o poskytnutí dotace je dle konkrétních 

zkušeností s žádostí o dotaci pro dostavbu Lázní v Rožnově pod Radhoštěm nezměrně 

vysoká. Rovněž nakládání s dotovaným majetkem je omezeno v mnoha směrech, zejména co 

se týče jeho zcizování a délky doby, po kterou omezení platí. A pokud se podíváme na 

daňový dopad – dotace je zcela beznákladová, neovlivňuje negativně hospodářský výsledek 

a nezatěžuje cash flow.   

 Výkaz cash flow sestavený s poskytnutou dotací je přílohou č. 9.  

 Graf č. 4.3 vykresluje rozdíl mezi hospodářským výsledkem projektu dotovaného 

a bez poskytnuté dotace. Největší vliv je zřejmý na počátku období, kdy jsou spláceny 

nejvyšší úroky z hypotečního úvěru. Jak se postupem času úroky snižují, diference mezi 

oběma srovnávanými HV se zmenšuje. 

 Dále graf č. 4.3 graficky znázorňuje vliv poskytnuté dotace na stav peněžních 

prostředků na konci účetního období a poměřuje ho se stavem peněžních prostředků bez 

poskytnuté dotace. Dotace „vystřelí“ stav hotovosti strmě vzhůru ihned od počátku 

podnikatelské činnosti. 
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Graf č. 4.3 Vliv poskytnutí 100%ní dotace na hospodářský výsledek a cash flow. 

 

Zdroj: vlastní.

-50 000 000 Kč  

 -   Kč  

 50 000 000 Kč  

 100 000 000 Kč  

 150 000 000 Kč  

 200 000 000 Kč  

 250 000 000 Kč  

 300 000 000 Kč  

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

HV bez poskytnuté dotace -   Kč  -1 328 774 Kč  29 259 819 Kč  45 779 416 Kč  47 892 968 Kč  51 564 519 Kč  60 268 412 Kč  

HV při poskytnuté dotaci -   Kč  7 904 392 Kč  39 164 043 Kč  55 084 497 Kč  56 549 127 Kč  59 571 757 Kč  67 626 729 Kč  

Stav peněz na konci ú.o. při poskytnuté dotaci 142 634 067 Kč  56 752 192 Kč  85 975 067 Kč  128 093 510 Kč  171 398 303 Kč  218 401 426 Kč  273 179 076 Kč  

Stav peněz na konci ú.o. bez poskytnuté dotace 143 167 Kč  361 222 Kč  3 055 770 Kč  15 257 027 Kč  28 314 273 Kč  44 108 498 Kč  64 677 798 Kč  

Vliv poskytnutí 100%ní dotace na hospodářský výsledek a cash flow 
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4.3 Účetní a daňové aspekty transakcí s nedokončenou nemovitostí 

 Doposud jsme se zabývali dostavbou rozestavěného objektu lázeňského domu. Pokud 

se rozhodneme neinvestovat a nedokončenou nemovitost prodat, máme několik možností.  

  

4.3.1 Prodej nedokončené nemovitosti 

 Prodej nedokončené nemovitosti se dotkne všech daní, které s nemovitostí souvisí. 

Všechny transakce se týkají společnosti, která má nedokončenou nemovitost v účetnictví. 

 

Příklad: 

Prodejní cena nedokončené nemovitosti činí 20 mil. Kč.  

 

 Účetní operace: 

 

1. Vydaná faktura za prodej nemovitosti: 

 - základ     20 000 000 Kč 311000 / 641000 

 - DPH (20 % z prodejní ceny)    4 000 000 Kč 311000 / 343100 

2. Úhrada faktury vydané    24 000 000 Kč 221000 / 311000 

3. Odvod DPH finančnímu úřadu     4 000 000 Kč 343999 / 221000 

4. Předpis daně z převodu nemovitostí 

    (3 % z prodejní ceny)         600 000 Kč 538000 / 345000 

5. Vyřazení nedokončené nemovitosti 

    (viz příloha č. 1 Inventurní soupis majetku)   8 371 868 Kč 541000/042100,200 

6. Vyřazení pozemku 

    (viz příloha č. 1 Inventurní soupis majetku)   1 609 643 Kč 541000 / 031000 

7. Úhrada daně z převodu nemovitostí       600 000 Kč 345000 / 221000 

8. Předpis daně z příjmů 

    (19 % ze základu daně, viz výpočet dále)    1 789 513 Kč 591000 / 341000 

9. Úhrada daně z příjmů      1 789 513 Kč 341000 / 221000 

 

Hospodářský výsledek = 20 000 000 Kč – 600 000 Kč – 8 371 868 Kč – 1 609 643 Kč – 

1 789 513 Kč = 7 628 976 Kč 
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 Daně z příjmů: 

Prodej nedokončené nemovitosti je předmětem daně z příjmů. Základem pro výpočet 

daně z příjmů je prodejní cena snížená o náklady, prokazatelně vynaložené na stavbu, 

v našem případě o částku evidovanou na účtech 042100 a 042200 (viz příloha č. 1). Další 

náklad snižující základ daně je zaplacená daň z převodu nemovitostí.  

Příjem z prodeje pozemku, na němž je rozestavěná stavba, se posuzuje z hlediska 

zdanění samostatně. Při stanovení základu daně lze od dosaženého příjmu odečíst jako 

výdaj vynaložený na dosažení příjmu částku, za kterou poplatník pozemek pořídil nebo za 

kterou byl na něj pozemek převeden (účet 031000), a to do výše příjmu. 

ZDPPO   20 000 000 Kč – 8 371 868 Kč – 1 609 643 Kč – 600 000 Kč =  

= 9 418 489 Kč 

daň z příjmů  19 % z 9 418 489 Kč, tj. 1 789 513 Kč 

 

 Daň z přidané hodnoty: 

Převod nemovitosti je předmětem DPH. Základem DPH je prodejní cena.  

 

ZDPH    20 000 000 Kč 

daň z přidané hodnoty  20 % z 20 000 000 Kč, tj. 4 000 000 Kč 

 

 Daň z převodu nemovitostí 

Prodej nedokončené nemovitosti je předmětem daně z převodu nemovitostí. Základem pro 

výpočet daně z převodu nemovitostí je prodejní cena, příp. cena dle zvláštního předpisu, 

pokud je vyšší. Poplatníkem je prodávající. 

 

ZDPN    20 000 000 Kč 

daň z převodu nemovitostí 3 % z 20 000 000 Kč, tj. 600 000 Kč 

 

 

Zůstatek hotovosti z finančních operací: 

 

24 000 000 Kč - 4 000 000 Kč – 600 000 Kč – 1 789 513 Kč = 17 610 487 Kč 
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4.3.2 Prodej obchodního podílu 

 Prodej obchodního podílu představuje finanční operaci, jejímž vlastníkem je v našem 

případě společník – fyzická osoba. Prodejem obchodního podílu s.r.o. bude uskutečněna 

změna ve struktuře vlastníků s.r.o., účetnictví společnosti se převod dotkne pouze účetními 

operacemi, které souvisí se změnami vlastníků.   

 

Příklad: 

Cena za převod obchodního podílu je stanovena na 20 mil. Kč. 

 

a) Fyzická osoba - společník: 

 Daně z příjmů: 

Úplatný převod obchodního podílu je osvobozen od daně z příjmů, přesahuje-li doba mezi 

nabytím a převodem dobu 5 let (viz § 4 / 1 / r ZDP). Podmínka je splněna. 

ZDPFO   0 Kč 

daň z příjmů  0 Kč 

 

 

Zůstatek hotovosti z finančních operací: 

 

20 000 000 Kč 

 

 

b) Právnická osoba – Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o.: 

 

 Účetní operace: 

1. Úprava AÚ     2 800 000 Kč  411100 / 411200   

 

Hospodářský výsledek = 0 Kč 

 

 Daně z příjmů: 

Bez vlivu. 

 Daň z přidané hodnoty: 

Bez vlivu. 
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 Daň z převodu nemovitostí 

Bez vlivu. 

 

 

Zůstatek hotovosti z finančních operací: 

 

Bez vlivu. 

 

 

4.3.3 Vklad podniku 

 Vkladem podniku se vkladatel – v tomto případě Společnost pro obnovu a rozvoj lázní 

Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. – podílí buď na vzniku nové společnosti, nebo na podstatném 

rozšíření jak majetkové struktury, tak i hodnoty vlastního kapitálu jiné společnosti.  

Protihodnotou vkladu získá vkladatel podíl na společnosti příjemce vkladu v podobě 

akcií nebo obchodního podílu. Jinými slovy získá vkladatel podstatný vliv v jiné společnosti, 

a to formou investování v podobě kapitálové akvizice. 

Na příjemce vkladu přechází vlastnictví movitých i nemovitých věcí, rovněž 

pohledávky a závazky. Přechod pohledávek se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

o postoupení pohledávek. Povinností vkladatele je oznámit dlužníkům tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu. 

V případě převáděných závazků není k jejich převodu nutný souhlas věřitele, avšak 

vkladatel za jejich splnění ručí. Povinností příjemce vkladu je oznámit věřitelům převzetí 

těchto závazků. Při vkladu podniku se nepřevádějí veřejnoprávní závazky.  

Vkladem podniku vkladatel nezaniká.
19

 

 

Příklad: 

Stanovíme si, že znaleckým posudkem byl nepeněžitý vklad ve formě podniku oceněn 

na 20 mil. Kč a zaúčtujeme pouze vkladatele. Tabulka č. 4.3 znázorňuje rozvahu vkladatele 

před a po vkladu podniku.  

 

                                                 
19

 ŠEBESTÍKOVÁ Viola. Účetní operace kapitálových společností. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 147-

150. 
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 Účetní operace: 

1. Vklad DM (viz tabulka č. 4.3)   9 981 511,02 Kč 378000 / 042, 031 

 

2. Vklad peněz - peníze a běžný účet  

    (viz tabulka č. 4.3)                    21 537,24 Kč 378000 / 211, 221 

 

3. Vklad pohledávek - odběratelé a poskytnuté zálohy 

    (viz tabulka č. 4.3)                         20 660,00 Kč 378000 / 311, 314 

 

4. Převod závazků – ostatní závazky 

    (viz tabulka č. 4.3)     1 602 850,70 Kč        325,378 / 378000 

      

5. Zaúčtování nabytého podílu v ZC   8 420 857,56 Kč 061000 / 367000 

    (9 981 511,02 Kč + 21 537,24 Kč + 20 660 Kč – 1 602 850,70 Kč) 

 

6. Zápočet pohledávky  

    a závazku z titulu vkladu    8 420 857,56 Kč 367000 / 378000

  

Hospodářský výsledek = 0 Kč 

   

 Daně z příjmů: 

Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 23a / 6 ZDP, pak nabývací cenou podílu 

u vkladatele je cena převedeného podniku, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad 

v účetnictví příjemce vkladu (§ 23a / 2 ZDP), tzn., 20 mil. Kč. Případné výnosy z toho 

vzniklé se v době uskutečnění převodu nezahrnují do základu daně.  

Příjemce vkladu vydá vkladateli akcie v hodnotě odpovídající tržnímu ocenění dle 

znaleckého posudku a v téže výši vkladatel vykazuje nabývací cenu podílu.  

Tuto nabývací cenu podílu vkladatel uplatní při případném prodeji akcií či obchodního 

podílu. 

 Daň z přidané hodnoty: 

Dle § 13 / 8 ZDPH se za převod nemovitosti nepovažuje vklad podniku. 
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 Daň z převodu nemovitostí 

Nemovitosti vložené s podnikem podléhají dani z převodu nemovitostí. Poplatníkem je 

vkladatel. Na nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem, se vztahuje osvobození od 

daně z převodu nemovitostí (§ 20 / 6 / e ZoDPN) a testuje se, zda do pěti let od vkladu 

nezanikne účast společníka v obchodní společnosti. Po tuto dobu neběží lhůta pro 

vyměření daně. 

Zánik účasti ve společnosti do pěti let od vkladu nemovitosti je společník povinen oznámit 

do 30 dnů ode dne zániku účasti. 

 

 

Zůstatek hotovosti z finančních operací: 

Bez vlivu.  

Lze předpokládat budoucí finanční tok ve formě dividend nebo podílů na zisku. 
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Tabulka č. 4.3 Rozvaha před a po vkladu podniku 

ROZVAHA před vkladem podniku         

  Aktiva celkem    10 023 708,26 Kč     Pasiva celkem     10 023 708,26 Kč  

A. Pohledávky za upsaný ZK                           -   Kč   A.  Vlastní kapitál      8 254 411,41 Kč  

B. Dlouhodobý majetek      9 981 511,02 Kč    Základní kapitál      2 800 000,00 Kč  
  Pozemky      1 609 643,00 Kč    Zákonný rezervní fond          280 000,00 Kč  
  Pořízení DHM - budova      7 560 212,12 Kč    Nerozdělený zisk minulých let      4 953 811,51 Kč  
  Pořízení DHM - vrt          811 655,90 Kč    HV běžného ú.o.          220 599,90 Kč  

C. Oběžný majetek            42 197,24 Kč   B.  Cizí zdroje      1 769 296,85 Kč  
  Peníze            11 085,00 Kč    Ostatní závazky - hotovostní půjčky      1 586 625,70 Kč  
  Běžný účet            10 452,24 Kč    Závazky vůči OSSZ              8 505,00 Kč  
  Odběratelé            20 000,00 Kč    Závazky vůči ZP              7 290,00 Kč  
  Poskytnuté zálohy                  660,00 Kč    Daň z příjmů            19 570,00 Kč  
  

  
  Daň ze závislé činnosti            24 285,00 Kč  

  
  

  DPH              4 657,00 Kč  
  

  
  Závazky vůči společníkům          102 139,15 Kč  

        Ostatní závazky            16 225,00 Kč  

ROZVAHA po vkladu podniku 
      Aktiva celkem      8 420 857,56 Kč     Pasiva celkem       8 420 857,56 Kč  

A. Pohledávky za upsaný ZK                           -   Kč   A.  Vlastní kapitál      8 254 411,41 Kč  

B. Dlouhodobý majetek      8 420 857,56 Kč    Základní kapitál      2 800 000,00 Kč  
  Podíl v ovládaných a řízených osobách      8 420 857,56 Kč    Zákonný rezervní fond          280 000,00 Kč  
  

 
    Nerozdělený zisk minulých let      4 953 811,51 Kč  

        Výsledek HV běžného ú.o.          220 599,90 Kč  

C. Oběžný majetek                           -   Kč   B.  Cizí zdroje          166 446,15 Kč  
  

 
    Závazky vůči OSSZ              8 505,00 Kč  

  
 

    Závazky vůči ZP              7 290,00 Kč  
  

 
    Daň z příjmů            19 570,00 Kč  

  
 

    Daň ze závislé činnosti            24 285,00 Kč  
  

 
    DPH              4 657,00 Kč  

        Závazky vůči společníkům          102 139,15 Kč  
Zdroj: vlastní.  
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4.3.4 Prodej podniku 

 Při prodeji podniku rovněž nedochází k zániku subjektu, který podnik prodává. 

Prodávající nepozbývá svá podnikatelská oprávnění.  

 Klasický prodej podniku, tedy úplatný převod na kupujícího, který uhradí kupní cenu, 

změní majetkovou strukturu a závazky prodávaného podniku v peníze. Tato zjednodušená 

definice však platí pouze v případě, že kupní cena je ve stejné výši jako účetní cena podniku. 

Ovšem praxe je odlišná, kupní cena je odrazem tržní hodnoty prodávaného podniku. 

 Při prodeji podniku vniká v účetnictví prodávajícího rozdíl mezi kupní a účetní 

cenou podniku, tzn., že se promítne do výsledkového způsobu účtování. Výsledkem je zisk 

nebo ztráta z prodeje podniku. 

 Prodejem podniku nelze převádět majetek a závazky, které by se vztahovaly ke 

konkrétnímu daňovému subjektu. Tzn., že daňové závazky prodávajícího se nepřevádí.  

 Na kupujícího přecházejí nejen movité a nemovité věci, ale též pohledávky, peníze 

nebo cenné papíry. Převádějí se rovněž veškeré obchodní závazky a práva a povinnosti 

vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům prodávaného podniku.
20

 

  

Příklad: 

 Prodejní cena činí 20 mil. Kč. Tabulka č. 4.4 obsahuje rozvahu před a po prodeji 

podniku a výsledovku, znázorňující HV prodeje podniku. 

 

 Účetní operace: 

1. Vyúčtování DM 

     (viz tabulka č. 4.4)    9 981 511,02 Kč 588 / 042, 031 

 

2. Převod peněz – peníze a běžný účet 

    (viz tabulka č. 4.4)              21 537,24 Kč 588 / 211, 221 

 

3. Postoupení pohledávek – odběratelé a poskytnuté zálohy 

    (viz tabulka č. 4.4)              20 660,00 Kč 588 / 311, 314 

 

 

                                                 
20

 ŠEBESTÍKOVÁ Viola. Účetní operace kapitálových společností. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009, s. 168-

170. 
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4. Převod závazků 

    (viz tabulka č. 4.4)    1 769 296,85 Kč 325,378 / 588 

 

5. Prodejní cena podniku                 20 000 000,00 Kč 371 / 688 

 

6. Úhrada prodejní ceny                 20 000 000,00 Kč 221 / 371 

 

7. Předpis daně z převodu nemovitosti 

    (3 % z prodejní ceny)      600 000,00 Kč 538 / 345 

 

8. Úhrada daně z převodu 

    nemovitosti          600 000,00 Kč 345 / 221    

 

9. Předpis daně z příjmů 

    (19 % ze základu daně,  

    viz výpočet dále)     2 127 951,00 Kč 591000 / 341000 

 

10. Úhrada daně z příjmů    2 127 951,00 Kč 341000 / 221000 

  

Hospodářský výsledek transakce celkem = 20 000 000 Kč – 9 981 511 Kč – 21 537 Kč – 

20 660 Kč – 600 000 Kč – 2 127 951 Kč = 7 248 341 Kč 

 

 Daně z příjmů: 

Výsledky z prodeje podniku jsou zahrnuty do daňového přiznání za to zdaňovací období, 

ve kterém došlo k prodeji podniku. Dle § 24 / 8 ZDP se nepoužijí omezující ustanovení 

ZDP v § 24 / 2, a to znamená, že ztráta z prodeje podniku je daňově uznatelná.  

V našem případě však vznikl zisk z prodeje podniku, který je předmětem daně z příjmů 

(viz tabulka č. 4.4 HV prodeje podniku). 

 

ZDPPO   220 599,90 (HV běž. ú.o.) + 11 579 142,44 – 600 000 = 11 199 741 Kč 

daň z příjmů  19 % z 11 199 741 Kč, tj. 2 127 951 Kč 
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 Daň z přidané hodnoty: 

Dle § 13 / 8 ZDPH se za převod nemovitosti nepovažuje prodej podniku. Naproti tomu se 

ale osoba povinná k dani stává plátcem koupí podniku (§ 94 / 3 ZDPH). 

 

 Daň z převodu nemovitostí: 

Pokud je součástí prodaného podniku nemovitost, pak tato podléhá dani z převodu 

nemovitosti. 

 

ZDPN    20 000 000 Kč 

daň z převodu nemovitostí 3 % z 20 000 000 Kč, tj. 600 000 Kč 

 

 

Zůstatek hotovosti z finančních operací: 

 

20 000 000 Kč – 2 127 951 Kč – 600 000 Kč = 17 272 049 Kč 
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Tabulka č. 4.4 Rozvaha před a po prodeji podniku, Výsledovka prodeje podniku. 

ROZVAHA před prodejem podniku       

  Aktiva celkem    10 023 708,26 Kč     Pasiva celkem     10 023 708,26 Kč  

A. Pohledávky za upsaný ZK                           -   Kč   A.  Vlastní kapitál      8 254 411,41 Kč  

B. Dlouhodobý majetek      9 981 511,02 Kč    Základní kapitál      2 800 000,00 Kč  
  Pozemky      1 609 643,00 Kč    Zákonný rezervní fond          280 000,00 Kč  
  Pořízení DHM - budova      7 560 212,12 Kč    Nerozdělený zisk minulých let      4 953 811,51 Kč  
  Pořízení DHM - vrt          811 655,90 Kč    HV běžného ú.o.          220 599,90 Kč  

C. Oběžný majetek            42 197,24 Kč   B.  Cizí zdroje      1 769 296,85 Kč  
  Peníze            11 085,00 Kč    Ostatní závazky      1 586 625,70 Kč  
  Běžný účet            10 452,24 Kč    Závazky vůči OSSZ              8 505,00 Kč  
  Odběratelé            20 000,00 Kč    Závazky vůči ZP              7 290,00 Kč  
  Poskytnuté zálohy                  660,00 Kč    Daň z příjmů            19 570,00 Kč  
  

  
  Daň ze závislé činnosti            24 285,00 Kč  

  
  

  DPH              4 657,00 Kč  
  

  
  Závazky vůči společníkům          102 139,15 Kč  

        Ostatní závazky            16 225,00 Kč  

ROZVAHA po prodeji podniku 
      Aktiva celkem    20 000 000,00 Kč     Pasiva celkem     20 000 000,00 Kč  

A. Pohledávky za upsaný ZK                           -   Kč   A.  Vlastní kapitál    17 705 602,85 Kč  

B. Dlouhodobý majetek                           -   Kč    Základní kapitál      2 800 000,00 Kč  
  

 
    Zákonný rezervní fond          280 000,00 Kč  

  
 

    Nerozdělený zisk minulých let      4 953 811,51 Kč  
        Výsledek HV běžného ú.o.      9 671 791,34 Kč  

C. Oběžný majetek    20 000 000,00 Kč   B.  Cizí zdroje      2 294 397,15 Kč  
  Běžný účet    20 000 000,00 Kč    Závazky vůči OSSZ              8 505,00 Kč  
  

 
    Závazky vůči ZP              7 290,00 Kč  

  
 

    Daň z příjmů      2 147 521,00 Kč  
  

 
    Daň ze závislé činnosti            24 285,00 Kč  

  
 

    DPH              4 657,00 Kč  
        Závazky vůči společníkům          102 139,15 Kč  

VÝSLEDOVKA prodeje podniku 
     NÁKLADY celkem      8 420 857,56 Kč     VÝNOSY celkem     20 000 000,00 Kč  

588 Mimořádné náklady      8 420 857,56 Kč  688 Mimořádné výnosy    20 000 000,00 Kč  

VH ZISK z prodeje podniku    11 579 142,44 Kč        
Zdroj: vlastní.
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4.3.5 Vyhodnocení transakcí s nedokončenou nemovitostí 

 Tabulka č. 4.5 dokazuje, že z hlediska zůstatku toku peněz je nejvýhodnější 

nedokončenou nemovitost prodat formou převodu obchodního podílu společníka. Transakce 

je naprosto beznákladová a vzhledem ke splněnému pětiletému časovému testu držby 

obchodního podílu i bez povinných odvodů do státního rozpočtu.  

 Jakákoli prodejní cena, akceptovatelná nabyvatelem obchodního podílu, zůstane 

převodci k dispozici v plné výši. 

 

Tabulka č. 4.5 

Vyhodnocení způsobu prodeje nedokončené nemovitosti 

dle výše zůstatku hotovosti z finančních operací 

Pořadí Způsob prodeje 
 Zůstatek z hotovostních 

operací  

1. Prodej obchodního podílu                20 000 000 Kč  

2. Prodej nedokončené nemovitosti                17 610 487 Kč  

3. Prodej podniku                17 272 049 Kč  

4. Vklad podniku                              -   Kč  
Zdroj: vlastní. 

 

 Pro úplnost byl také sestaven přehled o hospodářských výsledcích jednotlivých 

transakcí (viz tabulka č. 4.6). Je ovšem poněkud zavádějící, neboť prodej obchodního podílu 

uskutečňuje soukromá osoba, která ho neměla ve svém obchodním majetku, a proto nelze 

hovořit o hospodářském výsledku z prodeje.  

 

Tabulka č. 4.6 

Vyhodnocení způsobu prodeje nedokončené nemovitosti 

dle výše hospodářského výsledku 

Pořadí Způsob prodeje 
 Hospodářský výsledek 

zisk +, ztráta -  

1. Prodej nedokončené nemovitosti             7 628 976 Kč  

2. Prodej podniku                  7 248 341 Kč  

3. - 4. Prodej obchodního podílu                              -   Kč  

3. - 4. Vklad podniku                              -   Kč  
Zdroj: vlastní. 
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5. Závěr 

 Dle pokynů majitele objektu nedostavěných lázní v Rožnově pod Radhoštěm jsme 

nahlédli do problematiky udržitelného pořizování staveb a načrtli postup výpočtu nákladů 

životního cyklu objektu lázní. Metodou LCC – Life Cycle Cost – jsme vypočítali celkové 

náklady životního cyklu v několika variantách a upravili je na jejich současnou hodnotu. 

Shrnuli jsme některé rizikové faktory spojené s provozem nemovitosti do přehledné tabulky. 

 Výběr vhodné formy financování dostavby objektu jsme navrhli řešit dle tří kritérií, 

a to podle administrativní náročnosti, práva disponovat s majetkem a daňového hlediska. 

 Prodej nedokončené nemovitosti jsme testovali účetně a daňově jako přímý prodej 

nedokončené nemovitosti a obchodního podílu. Prostřednictvím podnikových transakcí jsme 

nedokončenou nemovitost prodali včetně podniku a také vložili jako podnik. 

  

Metodika LCC má dle Schneiderové Heralové (2011) najít při výstavbě co 

nejobjektivnější hledisko při výběru optimálního řešení z více alternativ, udržitelně pořídit 

stavbu.  

Nicméně, tak dlouhodobé plánování, které životnost budovy bezesporu představuje, 

má svá úskalí. Nikdo nemůže s jistotou tvrdit, že se budoucnost zásadně pro stanovený účel 

budovy nezmění. Pak přijdou všechny předpoklady vniveč.  

Jako příklad můžeme uvést „vynález pásové výroby“ ve 20. letech minulého století, 

kdy potřeba sestavení jednotlivých montážních procesů zcela změnila požadavky na prostor 

ve výrobních budovách. 

  

Rozhodovací kritéria pro výběr vhodné formy financování pouze nastínila možný 

postup. Pokud odhlédneme od možnosti získat dotaci, jednoznačné rozhodnutí, jaký zdroj 

financování zvolit, lze učinit jen na základě individuálních potřeb každého investičního 

projektu.  

Nedá se např. zobecnit, že úvěr je výhodnější než leasing, protože pro finančně méně 

náročná díla je vhodnější právě leasing. Nehledě na to, že nejvhodnější může být třeba 

zdrojová kombinace (viz simulační příklad).   

 

Výsledek daňového a účetního posouzení prodeje nedokončené nemovitosti je 

jednoznačný. Nejvýhodnější zpeněžení nedokončené nemovitosti představuje převod 

obchodního podílu.  
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Uvedená obchodní transakce nepředstavuje vznik žádných nákladů z titulu odvodů do 

státního rozpočtu, pokud je splněna zákonná podmínka vlastnictví obchodního podílu 

minimálně pět let před prodejem. 

 

 Jedno téma jsme nezmínili vůbec. I když s rozhodováním o výstavbě velmi úzce 

souvisí, zvláště, je-li dílo budováno v chráněné krajinné oblasti a jeho zamýšlený účel spočívá 

v ochraně zdraví a v léčebném procesu. Samotné ekonomické rozhodování bez pojednání 

širších souvislostí budoucího rozvoje již v dnešní době není udržitelné. Pojem trvale 

udržitelný rozvoj zahrnuje nejen zajištění ekonomického a sociálního rozvoje, ale 

i zachování této možnosti pro budoucí generace.  

 WCED (World Commission on Environment and Development, Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj) definuje tuto problematiku takto: „Trvale udržitelný rozvoj je 

takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost 

naplňovat je i generacím budoucím.“ Heslem tohoto pojetí trvale udržitelného rozvoje se stal 

citát Antoina de Saint-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme 

od našich dětí.” 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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Seznam zkratek 

 

ZDP  Zákon o daních z příjmů. 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek. 

TZ  Technické zhodnocení. 

DPH  Daň z přidané hodnoty. 

DzP  Daň z příjmu. 

LCC  Life Cycle Cost (náklady životního cyklu). 

ČÚS  České účetní standardy. 

HM  Hmotný majetek. 

DM  Dlouhodobý majetek. 

VC  Vstupní cena. 

EU  Evropská unie. 

DzPN  Daň z převodu nemovitostí. 

DzN  Daň z nemovitostí. 

BÚ  Běžný účet. 

ZC  Zůstatková cena. 

NP  Nadzemní podlaží. 

NPV  Net Present Value (čistá současná hodnota). 

SO  Stavební objekt. 

ZDPH  Zákon o dani z přidané hodnoty. 

HV  Hospodářský výsledek. 

ZP  Zdravotní pojišťovna. 

OSSZ  Okresní správa sociálního pojištění. 

ú. o.  Účetní období. 

ZK  Základní kapitál. 

ZoDPN Zákon o dani z převodu nemovitostí. 

ZDPPO Základ daně z příjmů právnických osob. 

ZDPN  Základ daně z převodu nemovitostí. 

 



 

 

 

 


