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Provedení technického zhodnocení budovy 
a její následný prodej – III varianty

Společnost koupila v roce 202x-6 budovu, jejíž převod podléhal dani, s tím, že ji bude využívat pro obchodní 
činnost a zařadila ji jako dlouhodobý majetek. Na vstupu tedy uplatnila plný nekrácený nárok na odpočet daně 
ve výši 600 000 Kč.  
V roce 202x-4 a 202x-2 bylo provedeno rozsáhlé technické zhodnocení, ze kterého byl na vstupu také uplatněn 
plný, nekrácený nárok na odpočet DPH.  
V roce 202x-4 se jednalo o odpočet ve výši 350 000 Kč, za rok 202x-2 ve výši 280 000 Kč.  
Zůstatky účtů k datu vyřazení: 
021 5 150 000 Kč 
081 3 400 000 Kč 

Úkolem je: 
a) stanovit výši DPH, která bude odvedena
b) zaúčtovat související operace

Varianta I - OSVOBOZENO 

V roce 202x dochází k prodeji celé nemovité věci za celkovou cenu 5 000 000 Kč s tím, že: 
- smlouva byla uzavřena v prosinci 202x-1 a v lednu 202x byla inkasována záloha ve výši 1 000 000 Kč,
- 12. 2. 202x podán návrh na vklad do katastru nemovitých věcí
- 15. 2. 202x došlo k předání a převzetí stavby novým vlastníkem
- 20. 3. 202x došlo k zápisu do katastru nemovitých věcí
- 24. 3. 202x byly potvrzené kupní smlouvy doručeny oběma stranám

Odvody DPH: 
- ze zálohy nebude odvedena žádná DPH, protože se jedná o zálohu na plnění od daně osvobozené – řádek 50

a 51 pravý sloupec daňového přiznání za leden 202x – částka 1 000 000 Kč
- z prodeje stavby nebude DPH odvedena, jedná se o osvobozené plnění, řádek 50 a 51 pravý sloupec daňového

přiznání za únor 202x – částka 4 000 000 Kč
- v prosincovém DP 202x musí být provedena úprava odpočtu a to z DPH, která byla uplatněna z TZ

až za poslední zdaňovací období, DUZP = předáním do užívání nebo doručením listiny = nastane až v roce 202x

Účtování prodeje 

Účetní operace Kč MD Dal 

1. Přijatá záloha na prodej nemovité věci 1 000 000 221 324 

2. 

3. 

4. 

5. 

Účtování ve 12/202x – vyrovnání odpočtu daně (§ 78 odst. 6 ZDPH) 

Účetní operace Kč MD Dal 

1. 

Daňová uznatelnost 
Pokyn D-22 k § 24 odst. 2 ZDPH 
5. Ostatními daněmi podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jsou také 

a) daň z přidané hodnoty, pokud tato daň souvisí s daňovými výdaji a 
aa) kterou je povinen plátce daně z přidané hodnoty odvést při změně režimu podle § 79a zákona o DPH v souvislosti se zrušením registrace plátce daně, 
nebo 
ab) na kterou neuplatnil plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH, 

b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané hodnoty, kterou nemůže plátce daně uplatnit jako odpočet daně podle zákona o DPH, 
c) daň z přidané hodnoty a spotřební daň, kterou je plátce daně povinen odvést v souvislosti s organizováním reklamních soutěží a propagačních 

 akcí. 
6. Daň z přidané hodnoty uvedená v bodě 5 písm. a) je daňovým výdajem, pokud poplatník nezvýší o tuto daň 

a) vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví; přitom při zrušení registrace plátce 
daně z přidané hodnoty postupuje podle tohoto pokynu k § 29 zákona bod 2., 

b) hodnotu zásob, vede-li účetnictví. Daň z přidané hodnoty je vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob, nemá-li plátce 
daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH. 

7. Podle bodů 5 a 6 se postupuje obdobně i v případě úpravy odpočtu daně  podle § 78 až 78c zákona o DPH a vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákona o DPH, 
pokud je snižován nárok na odpočet daně, a to ve zdaňovacím období, kdy o úpravě nebo vyrovnání odpočtu bylo účtováno nebo evidováno v daňové evidenci. 
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Přiznání k dani z přidané hodnoty 1/202x VARIANTA I - OSVOBOZENO – DODAVATEL 




