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Pronajatý majetek – technické zhodnocení 
Technické zhodnocení nad rámec nájemného, které provede a uhradí nájemce a pronajímatel nezvýší vstupní 
cenu. 

Hranice pro technické zhodnocení u nájemce činí podle § 47 odst. 4 Vyhlášky pro podnikatele u položky B.II.1.2. 
Stavby 80 000 Kč za účetní období. 

Varianta 1 

Dohoda 
• TZ je dokončeno v únoru roku 202x a je zařazeno do užívání, hodnota je v tisících Kč
• nad rámec nájemného je provedeno TZ a pronajímatel nezvýší vstupní cenu o tyto výdaje
• budova je zařazena u pronajímatele v odpisové skupině 6
• nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
• účetní odpisy jsou stanoveny na 50 let, tedy 600 měsíců
• účetní odpisy jsou zahájeny od následujícího měsíce
• daňové odepisování je rovnoměrné

Úhrada v roce ukončení nájmu je konkrétně definována při udělení souhlasu, a to jako daňová zůstatková cena 
při rovnoměrném daňovém odepisování, které nebude přerušeno. 

NÁJEMCE PRONAJÍMATEL 

Účetní operace 202x Částka 
v tis. Kč MD Dal Účetní operace 202x Částka 

v tis. Kč MD Dal 

1. pořízení TZ 6 000 042 379 

2. DPH 21 % (15 %) 
REVERSE CHARGE 

3. 

4. 
*) například 100 po dobu jednoho roku 

Náhrada je konkrétně definována - daňová zůstatková cena = § 31 bez DPH 

Ocenění znalce činí 4 000 000 Kč včetně DPH  
(z toho DPH 694 214, 88 Kč*, bez daně 3 305 785,12 Kč) 
* ! Změna ! Od 1.4.2019 - koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná
místa.

NÁJEMCE PRONAJÍMATEL 

Účetní operace 202x+1 Částka 
v tis. Kč MD Dal Účetní operace 

202x+1 
Částka 
v tis. Kč MD Dal 

1. 
ukončení nájmu – 
vyřazení v roce 
202x+1 

5 900 551 081 1. 

pořízení TZ 
ocenění odpovídá 
§ 23 odst. 6
písm. a) bod 1 ZDP 

5 878,2 042 379 

2. 

3. 

4. 



Pronajatý majetek – technické zhodnocení – 2022 Hmotný – Třída 0 – 024 

2 / 6 Pěva Čouková 

Varianta 2 

Dohoda 
– TZ je dokončeno v únoru roku 2019 a je zařazeno do užívání
– nad rámec nájemného je provedeno TZ a pronajímatel nezvýší vstupní cenu o tyto výdaje
– budova je zařazena u pronajímatele v odpisové skupině 6
– nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
– účetní odpisy jsou stanoveny na 50 let, tedy 600 měsíců
– účetní odpisy jsou zahájeny od následujícího měsíce
– daňové odepisování je rovnoměrné

Úhrada v roce ukončení nájmu není konkrétně definována (např. podle dohody při ukončení nájmu) 

NÁJEMCE PRONAJÍMATEL 

Účetní operace 202x Částka 
v tis. Kč MD Dal Účetní operace 202x Částka 

v tis. Kč MD Dal 

1. pořízení TZ 6 000 042 379 

2. 

3. 

4. 

*) například 100 tis. Kč po dobu jednoho roku 

Náhrada dohodnuta – nedefinována konkrétně ve smlouvě. 
Dohodnuta individuálně při ukončení nájmu ve výši 3 000 tis. Kč bez DPH. 
Ocenění znalce činí 4 000 000 Kč včetně DPH  
(z toho DPH 694 214, 88 Kč*, bez daně 3 305 785,12 Kč) 
* ! Změna ! Od 1.4.2019 - koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná
místa.

NÁJEMCE PRONAJÍMATEL 

Účetní operace 202x+1 Částka 
v tis. Kč MD Dal Účetní operace 

202x+1 
Částka 
v tis. Kč MD Dal 

1. ukončení nájmu – 
vyřazení 5 900 551 081 1. pořízení TZ 

sjednaná náhrada 3 000 042 379 

2. 

3. 

4. 




