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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

krásný pozdrav s prvním měsíčníkem roku 2021. Jak se máte? 
Jak se mám?
Já právě poslouchám online seminář s kolegou Jirkou Nesrovnalem a jeho novinky – 
daňový balíček 2021. Je skvělý, je opravdu úžasné, že máme tak erudovaného vedoucího 
sekce právnických osob KDP ČR. Problematiku je třeba se naučit, zopakovat, doladit 
do koordinačních výborů a potřebných výkladů. Bez studia jaksi v účetních a daňových 
kancelářích nemáme šanci na dlouhodobou kvalitu. Jsme zvyklí, děláme to tak celé roky. 
A jinak? Jak se máte jinak?
Já se mám tak zvláštně, neidentifikovatelně. Nejraději bych se ukryla někam do medvědí 
nory a zůstala tam do jara. Ano, i já se někdy takto cítím. Absolvovala jsem skvělý víkendový 
seminář osobního rozvoje, opravdu skvělý… Ale stejně cítím potřebu klidového režimu. Tak 
možná budu méně k vidění, méně k slyšení a budu takto naslouchat svému tělu.
Přeji Vám krásné dny, respektování toho, jak se cítíme… Někdy jsme dole, někdy nahoře…
Děkuji za Vaši přízeň, dává nám křídla, bez kterých nelétáme…
Těším se na Vás osobně.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme pozitivní… 
» Nevzdáváme se…

P. S.
Nereaguji na e-maily jako odpovědi z rozesílek. Určitě to neznamená, 
že bych si Vás nevážila.  
Pokud mi chcete cokoliv vzkázat, napsat, prosím přes „NAPIŠTE NÁM“ 
na webu Účetního Portálu nebo na e-mail podpora@ucetni-portal.cz. 
Z obou zdrojů to ke mně dopluje… děkuji. 

https://www.ucetni-portal.cz/aktualni-novely-zdp-a-souvisejici-zmeny-majici-dopad-do-oblasti-dani-a-ucetnictvi-89-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktualni-novely-zdp-a-souvisejici-zmeny-majici-dopad-do-oblasti-dani-a-ucetnictvi-89-S.html
https://www.pevacoukova.cz/
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strany 5–11
6. 1. 2021

Novinky v dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
Autor: Ing. Jana Procházková

strana 12
8. 1. 2021Generální pardon k dani z nemovitých věcí na zdaňovací 

období roku 2021
Autor: Ing. Jana Procházková

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát: 
„Bez ohledu na to, co se stane, neztrácej naději, 
neboť jakmile je ztracena naděje, je ztraceno vše.“ 

Sri Chinmoy

Články

strany 37–41
11. 12. 2020Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie

Autor: Ing. Martin Bortlík

strany 13–21
8. 1. 2021Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 1. část

Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty
Autor: Ing. Ivana Pilařová

strana 44
31. 12. 2020

„Trust“ – 67. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strana 43
17. 12. 2020

„Bankruptcy“ – 66. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

strany 22–25
29. 12. 2020Konsolidace – 5. část – Minoritní akcionář,  

Konsolidační úpravy
Autor: Ing. Daniel Horad

strany 26–29
29. 12. 2020Vendor lock in aneb proprietální uzamčení veřejných zakázek 

na IT a závislost na jednom dodavateli
Autor: Mgr. Anna Bednářová

strany 30–33
23. 12. 2020Změna uplatňování DPH od roku 2021 u nemovitostí  

určených pro bydlení
Autor: Bc. Blanka Marková

strany 34–35
21. 12. 2020

Vypořádací a uvolněný podíl v s.r.o. po novele ZOK
Autor: Mgr. Lola Floriánová
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál – aktualizace

Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší 
stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít 
i zaměstnanci, kteří na něj nedosáhli. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, 
poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Termín podání daňového přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí se odsouvá pro všechny daňové subjekty 
z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Splatnost silniční daně je 1. dubna 2021 bez rizika sankce 
a splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

Ministerstvo financí pro rok 2021 připravilo několik změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů i podnikatelů. 
Zde je přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce, např. daňová úleva pro zaměstnance, stravenková 
revoluce a spousta dalších.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového 
přiznání k dani z nemovitých věcí

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 Finanční správa žádá poplatníky 
daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali 
zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky 
daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), vydává tuto informaci, která se týká nájmu nemovitých 
věcí podle ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude 
i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) 
povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a s ní spojené sdílené pracovní místo.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

             11. 1. 2021

             8. 1. 2021

             5. 1. 2021

             2. 1. 2021

             21. 12. 2020

             21. 12. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-aktualizace-5663-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-a-silnicni-dani-podate-az-do-konce-brezna-5660-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-ministerstva-financi-pro-rok-2021-5647-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci-ohledne-podani-danoveho-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-na-zdanovaci-obdobi-roku-2021-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-sireni-viru-sars-cov-2-5653-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci-ohledne-podani-danoveho-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-na-zdanovaci-obdobi-roku-2021-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-sireni-viru-sars-cov-2-5653-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-uplatnovani-dph-u-najmu-nemovitych-veci-od-1-1-2021-5639-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/co-se-meni-v-roce-2021-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-5638-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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PERFEKTNÍ POMOCNÍCI KE ZKOUŠKÁM I DO PRAXE

ucetni-portal.cz/eshop/

KOMENTÁŘ K DANI 
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  

S PŘÍKLADY 
 

1. vydání

Ing. Jana Procházková

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021

KOMENTÁŘ K DANI 
Z NEMOVITÝCH  
VĚCÍ S PŘÍKLADY

2021 
Ing. Jana Procházková

200 příkladů           238 stran
+ E-BOOK

KOMENTÁŘ  
K DANI SILNIČNÍ  

A K DANI SPOTŘEBNÍ  
S PŘÍKLADY 

 

6. vydání

Bc. Martin Mikuš
Mgr. Bc. Václav Pikalplk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021
KOMENTÁŘ  

K DANI SILNIČNÍ  
A K DANI SPOTŘEBNÍ  

S PŘÍKLADY 2021 
Bc. Martin Mikuš, Mgr. Bc. Václav Pikal

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

32 příkladů            184 stran
+ E-BOOK

»  DÁREK OD PĚVY «
KE KNIZE ONLINE SEMINÁŘ 
S ING. JANOU PROCHÁZKOVOU 
JAKO DÁREK. PLATÍ DO ODVOLÁNÍ.

»  DÁREK OD PĚVY «
NECHTE SE PŘEKVAPIT...

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-silnicni-a-dani-spotrebni-s-priklady-2021-140-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-dani-z-nemovitych-veci-2021-online-seminar-jako-darek-143-b.html
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Pokud by paní Pěnkavová již plátcem DPH byla, zdaňovala by daní na výstupu tato plnění: 

Bod 2 – autorské honoráře do časopisů .....................................................................16 000 Kč

Bod 3 – autorské honoráře za vydávání knih ............................................................55 000 Kč

  – jednorázový honorář .........................................................................................18 000 Kč

Bod 7 – příjem za masáže ............................................................................................. 210 000 Kč

  – doplňky stravy – dodání zboží .................................................................... 120 000 Kč

Bod 8 – prodej automobilu užívaného k podnikání  .......................................... 450 000 Kč

Bod 13 – digitální služby ....................................................................................................... 3 000 Kč

Bod 14 – ubytovací služby .................................................................................................12 500 Kč

Naopak činností osvobozenou by bylo:

Bod 4 – pravidelný pronájem neplátci ..................................................................... 360 000 Kč

Bod 6 – provize za zprostředkování pojištění  ....................................................... 160 000 Kč

Plnění s místem plnění mimo tuzemsko by zahrnovalo:

Bod 11 – víkendový seminář ............................................................................................... 300 EUR 

Bod 12 – zprostředkování dodávky zboží ...................................................................5 000 EUR

Pro přepočet EUR na Kč pro účely daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení by bylo použito aktuálního kursu 
ČNB k datu uskutečnění plnění nebo pevného kursu. 

Jak již bylo řečeno, z důvodu v bodu 12 a 14 se paní Marta musí stát identifikovanou osobou a do daňového přiznání 
i souhrnného hlášení uvést toto plnění na výstupu. 

Plnění, které není předmětem daně v DPH a nemůže nic ovlivnit, ani změnit je:

- příjem ze závislé činnosti či z výkonu funkce (bod 1 a 9),

- přeúčtování energií režimem § 36 odst. 13 ZDPH (bod 4),

- nahodilý pronájem nemovité věci (bod 5), přičemž je nutné zkoumat „nahodilost a příležitostnost“,

- prodej soukromého majetku (bod 10),

- přijetí kompenzačního bonusu (bod 15).

V další části seriálu probereme vznik daňové povinnosti na výstupu. 

JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 12 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.
Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! 

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice DPH a mnoho dalších článků:

  Změna uplatňování DPH od roku 2021 u nemovitostí určených pro bydlení  | Bc. Blanka Marková | 23. 12. 2020 

  Změny DPH od 1. 1. 2021 | Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 30. 11. 2020

 Metodická informace GFŘ k novele ZDPH od 1. 9. 2020 | Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 2. 11. 2020

 Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie | Ing. Martin Bortlík | 11. 12. 2020

  Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020 | Ing. Martin Bortlík | 26. 11. 2020

  Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie 
Ing. Martin Bortlík | 18. 11. 2020

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 1. část
Ing. Ivana Pilařová

https://www.codexisuno.cz/aqq?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-uplatnovani-dph-od-roku-2021-u-nemovitosti-urcenych-pro-bydleni-1777-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-dph-od-1-1-2021-1762-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicka-informace-gfr-k-novele-zdph-od-1-9-2020-1752-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/plneni-v-retezci-pri-jedne-preprave-v-ramci-evropske-unie-1769-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/osvobozeni-od-dane-pri-dodani-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-od-1-9-2020-1759-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dodani-a-porizeni-zbozi-s-pouzitim-premisteni-zbozi-v-rezimu-skladu-call-off-stock-uvnitr-uzemi-evropske-unie-1756-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
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  Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky o přepravě zboží do jiného členského státu  
Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 9. 10. 2020

  Novela ZDPH a dalších zákonů ve Sbírce | Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 17. 8. 2020

  Další služby zařazeny do 10% sazby DPH podle zákona č. 299/2020 Sb. | Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 2. 7. 2020

  Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 
Ing. Mgr. Olga Hochmannová | 6. 5. 2020

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: DPH – SLUŽBY K NEMOVITOSTI, MÍSTO PLNĚNÍ A DALŠÍ (05.11.2020)
Host: Ing. Jiří Klíma

WEBINÁŘ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DPH (14. 10. 2020)
Host: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH - DODÁNÍ ZBOŽÍ DO EU (01. 10. 2020)
Host: Ing. Jiří Klíma

   A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE (CELKEM 5 KS K DPH)  

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
 DPH NA TRŽBY POSLEDNÍHO OBDOBÍ – CHYBY A PROBLÉMY (13. 1. 2021)
 MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ K DPH (4. 11. 2020)
 DPH NOVELY 2020, 2021 (29. 9. 2020)

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.
Hlavním autorem je Ing. Mgr. Olga Hochmannová, dále spolupracuje pan Marek Reinoha a Ing. Igor Pantůček.  
Sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portálu konsolidovanou verzi směrnice, nařízení 
i vysvětlivky?

PRO ČLENY OD GOLDU

LZE KOUPIT

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 1. část
Ing. Ivana Pilařová

PERFEKTNÍ POMOCNÍK NEJEN KE ZKOUŠKÁM

https://www.ucetni-portal.cz/vyklad-evropske-komise-pripousti-i-jine-dukazni-prostredky-o-preprave-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-novela-zdph-1735-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zdph-a-dalsich-zakonu-ve-sbirce-1704-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dalsi-sluzby-zarazeny-do-10-sazby-dph-podle-zakona-c-299-2020-sb-1679-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-dph-a-spravniho-poplatku-v-souvislosti-se-sirenim-viru-sars-cov-2-1636-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-k-nemovitosti-misto-plneni-a-dalsi-05-11-2020-19-00-201-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-streda-14-10-2020-19-00-198-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-na-trzby-posledni-obdobi-chyby-a-problemy-balicek-c-4-27-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-k-dph-33-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dph-novely-2020-2021-14-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
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Změna ustanovení v ZDPH

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl do zákona přidán nový § 56a. Důsledkem této změny je jiný postup 
při zdaňování a nároku na odpočet u objektů pro bydlení. Řešení se samozřejmě vztahuje pouze na poplatníky, kteří jsou 
registrovaní jako plátci DPH.

Změna nabude účinnosti od 1. 1. 2021, její dopad ale ovlivní zdanitelná plnění, která proběhla již před nabytím účinnosti 
novely.

§ 56a

Nájem nemovité věci
(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou 

 a) krátkodobého nájmu nemovité věci, 

 b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008, 

 c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel, 

 d) nájmu bezpečnostních schránek, 

 e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. 

(2)  Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, 
popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 
48 hodin. 

(3)  Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň;  
to neplatí pro nájem 

 a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 

 b) obytného prostoru, 

 c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 

 d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem, 

 e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, 

 f ) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno. 

V čem je tato úprava tak významná?

Osvobozené příjmy uvedené v § 51 ZDPH jsou relativně výhodné, protože plátce z nich nemusí odvádět na výstupu daň. 
Jako každá výhoda má i tato svou nevýhodnou stránku. Z oprav, materiálu a jiných služeb, které se vztahují k osvobozenému 
příjmu, nelze uplatnit odečet daně na vstupu.

U dlouhodobých nájmů, uvedených v § 56a ZDPH, umožňovala původní úprava zákona, aby v případě, že obě strany jsou 
plátci DPH, mohly uzavřít dohodu, že nájemné bude podléhat DPH. Pronajímatel tak nevykazoval osvobozená plnění na 
výstupu a mohl na vstupu uplatnit nárok na odpočet ze všech svých nákupů.

Tato možnost není novelou zcela vyloučena. Lze ji ale využít pouze v případě, že se jedná o nájmy nebytových prostor. Pokud 
je předmětem smlouvy nájem bytových prostorů (byty, rodinné domy), je vždy povinnost u nájemného na výstupu uplatnit 
osvobození. 

1
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Změna uplatňování DPH  
od roku 2021 u nemovitostí  
určených pro bydlení
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Není rozhodující, zda se bytový prostor bude skutečně využívat k bydlení nebo například jako kancelář. Pokud je 
v katastru nemovitostí nemovitost zapsaná jako objekt bydlení, platí definice bydlení specifikovaná v § 3 písm. g) vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Bytem je soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, která svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením 
splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. 

Zdůrazňuji:
„...byt nebo prostor k bydlení, který je k tomuto účelu určen.“

Uplatnění změny v příkladech

Příklad č. 1 – Plátce DPH pronajímá bytový prostor neplátci, nepodnikateli k dlouhodobému bydlení
Vlastník bytového prostoru (byt, rodinný dům), plátce DPH, pronajímá nemovitost neplátci, nepodnikateli, určeno 
k dlouhodobému bydlení.

Řešení
Vždy se jednalo o osvobozené plnění a postup od roku 2021 zůstane stejný.

Příklad č. 2 – Plátce DPH pronajímá bytový prostor plátci, podnikateli, který jej využívá k ekonomické činnosti
Vlastník bytového prostoru (byt, rodinný dům), plátce DPH, pronajímá nemovitost jinému plátci, podnikateli, který 
předmět nájmu využívá ke své ekonomické činnosti. Vlastník dosud nezkoumal, co je za ekonomickou činností nájemce, 
zda se jedná o využití k dlouhodobému bydlení, nebo jako skladovací prostory.

Řešení
Vždy se jednalo o osvobozené plnění, ale protože obě strany byly plátci, mohli ve smlouvě sjednat, že nájem bude 
podléhat DPH. Na věci nic neměnila skutečnost, zda nájemce bude nemovitost užívat k bydlení nebo k jiným účelům. 
Od roku 2021 se tento postup změní. Bez ohledu na účel, ke kterému bude u nájemce byt sloužit, jedná se o pronájem 
prostoru určeného k bydlení a plnění bude vždy osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně na vstupu.

Příklad č. 3 –  Nájemce, plátce DPH, využívá rodinný dům jako kancelářské prostory, je uzavřena dohoda 
o zdaňování nájmu

Právnická osoba má v majetku rodinný dům. Horní patro je určeno pro bydlení, přízemí je upraveno tak, aby se dalo 
využít jako kancelářské prostory. Pro využití jako kanceláře není třeba kolaudace ani změna užívání stavby. Nájemce je 
plátce DPH a ke smlouvě je uzavřena dohoda o zdaňování nájmu.

Řešení
Pronajímatel do koce roku 2020 neřeší, k jakému účelu nájemce prostory využívá. Dohoda o zdaňování je platná. 
Od roku 2021 musí doložku o zdaňování zrušit a nájem přízemí i horního patra bude osvobozen od DPH bez nároku na 
odpočet daně u souvisejících služeb na vstupu.

Od 1. 1. 2021 budou osvobozena od DPH všechna plnění, která jsou nájmem nemovitostí kolaudovaných a určených jako 
prostor k bydlení.

Dopad změny na odpočet DPH pro stavby k bydlení

4.1 Související ustanovení – odkaz na ZDPH
§ 48 ZDPH – Sazba daně
Sazby daně, které na vstupu budou podléhat úpravě: 

Sazba 15 % uplatněná při pořízení
- bytu do 120 m2,
- rodinného domu do 350 m2,
- stavebních nebo montážních prací, které byly provedeny na dokončené stavbě.

Sazba 21 % se uplatní v ostatních případech.
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§ 56 ZDPH – Dodání nemovité věci
Odst. 3 – dodání je osvobozeno po 5 letech od kolaudace

Odst. 6 – osvobození se lze vzdát v případě, že obě strany jsou plátci

§ 78 ZDPH – Korekce odpočtu u staveb
Odst. 3 – u staveb a pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu stanoví na 10 let

Odst. 5 –  úprava se provádí pouze z odpočtu prací, které měly za následek zvýšení pořizovací ceny; úprava se neprovádí 
z oprav a údržby nemovitosti, s výjimkou významné opravy podle § 78da ZDPH vyšší než 200 000 Kč

Pro účely krácení odpočtu se TZH a významná oprava považují za samostatný majetek.

4.2 Změna užívání
Pokud dojde ke změně v užívání, která bude mít za následek krácení již uplatněného odpočtu, bude třeba provést každý rok 
úpravu odpočtu daně, který byl v průběhu 10 let uplatněn na vstupu.

Počínaje rokem 2021 až do roku, v němž uplyne 10 let od pořízení nemovitosti, vznikne povinnost vracet státu 1/10 takto 
uplatněného odpočtu. Totéž obdobně se bude týkat i technického zhodnocení, které plátce daně na nemovitosti provedl, 
pokud k 1. lednu 2021 dosud neuplynulo 10 let od jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání.

Úprava DPH od roku 2021 a způsoby řešení 

Příklad č. 4 – Pronájem rodinného domu o výměře nad 350 m2 pouze pro podnikání
Poplatník pořídil v roce 2015 rodinný dům, který pronajímal plátci a nájemné navyšoval o DPH. Při pořízení uplatnil 
zvýšenou sazbu daně, protože výměra podlahové plochy je vyšší než 350 m2.

Pořizovací cena je 3 000 000 Kč, při pořízení uplatnil daň 21 % 630 000 Kč.

V roce 2021 dochází ke změně v užívání, nájem je osvobozený. Má tak povinnost upravit daň uplatněnou na vstupu při 
pořízení. 

Řešení
V roce změny užívání zbývají do konce lhůty pro úpravu 4 roky, daň na vstupu bude krácena o 4/10, to je o částku 
252 000 Kč (63 000 x 4).

Příklad č. 5
Poplatník pořídil v roce 2015 rodinný dům, který pronajímal plátci a nájemné navyšoval o DPH. Při pořízení uplatnil 
zvýšenou sazbu daně, protože výměra podlahové plochy je vyšší než 350 m2.

a) Pořizovací cena je 3 000 000 Kč, při pořízení uplatnil daň 21 % 630 000 Kč.

b) V roce 2017 provedl technické zhodnocení v hodnotě 1 200 000 Kč, při pořízení uplatnil daň 15 % 180 000 Kč.

c) V roce 2019 provedl významnou opravu v hodnotě 500 000 Kč, při pořízení uplatnil daň 15 % 75 000 Kč.

V roce 2021 dochází ke změně v užívání, nájem je osvobozený. Má tak povinnost upravit daň uplatněnou na vstupu při 
pořízení a z technického zhodnocení. 

Řešení
a)  V roce změny užívání zbývají do konce lhůty pro úpravu z pořizovací ceny 4 roky, daň na vstupu bude krácena 

o 4/10, to je o částku 252 000 Kč (63 000 x 4).

b)  V roce změny užívání zbývá do konce lhůty pro úpravu z technického zhodnocení 6 let, daň na vstupu bude krácena 
o 6/10, to je o částku 108 000 Kč (18 000 x 6).

c)  V roce změny užívání zbývá do konce lhůty pro úpravu z technického zhodnocení 8 let, daň na vstupu bude krácena 
o 8/10, to je o částku 144 000 Kč (18 000 x 8).

K příkladům č. 4 a č. 5:
Stejný způsob by se použil i v případě, kdy by se nemovitost prodávala jako osvobozená po 5 letech od kolaudace. 

Pokud kupující i prodávající jsou plátci, mohou podle § 56 odst. 6 ZDPH po dohodě použít ustanovení § 92d odst. 1 ZDPH, 
tedy režim přenesené daňové povinnosti. V takovém případě by se úprava daně na vstupu neprováděla.

5

Změna uplatňování DPH od roku 2021 u nemovitostí určených pro bydlení
Bc. Blanka Marková

https://www.codexisuno.cz/amG?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amH?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amJ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amK?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amL?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amM?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amN?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/amO?lang=cs


33

Účetní měsíčník č. 01/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Příklad č. 6 – Objekt bydlení jako zboží
Společnost, plátce DPH započala v roce 2020 stavbu bytového domu. Záměrem je nemovitost postavit a následně 
v roce 2021 prodat.

Řešení
Jedná se o investici, kdy stavba bude zásobou, zbožím, které je zhotoveno a určeno k následnému prodeji. Použije se 
běžný režim, kdy se na výstupu bude jednat o zdanitelné plnění podle § 49 ZDPH v první nebo základní sazbě a lze 
uplatnit nárok na odpočet ze všech plnění na vstupu, které se stavbou souvisí. Sazba se odvíjí od zařazení jako bydlení 
nebo sociální bydlení.

Příklad č. 7 – Objekt bydlení k pronájmu
Společnost, plátce DPH započala v roce 2020 stavbu bytového domu. Záměrem je nemovitost postavit a následně 
v roce 2021 pronajímat.

Řešení
Jedná se o investici, kdy stavba zůstane majetkem a po jejím zařazení bude zahájeno odepisování nemovitosti. Nájemné 
bude příjmem osvobozeným od DPH, společnost tak nemá již v přípravě stavby nárok na odpočet DPH z vynaložených 
vstupů. Daň od dodavatelů bude zaúčtována do pořizovací ceny a do nákladů vstoupí prostřednictvím odpisů. 

Příklad č. 8 – Byty k prodeji, pronájmu a vlastnímu využití
Společnost, plátce DPH započala v roce 2020 stavbu bytového domu. Záměrem je nemovitost postavit, v roce 2021 část 
bytů prodat a část si nechat v majetku a následně pronajímat.

Řešení
Jedná se o investici, kdy jednotlivé byty budou po dokončení oceněny. Část bude prodána jako zboží a část zůstane 
majetkem, který bude po jeho zařazení odepisován.

V tomto případě musí být již ve fázi přípravy stanoven poměr, v jakém se byty zavedou do majetku a jaký podíl bude 
k prodeji.  

V tomto poměru bude vypořádáván nárok na DPH ze vstupů.

Po dokončení stavby bude tento poměr znovu přepočítán a bude provedena případná korekce. 

Příklad č. 9 – Změna účelu využití bytových prostor
Společnost, plátce DPH započala v roce 2020 stavbu bytového domu. Záměrem je nemovitost postavit a následně v roce 
2021 prodat. Po dokončení a kolaudaci však společnost přehodnotí svůj záměr. Potřebuje byty pro svoje zaměstnance, 
rozhodne se proto byty neprodávat, ale ponechat je ve svém majetku a následně pronajímat vlastním zaměstnancům.

Řešení
Takový případ samozřejmě může nastat, je ale třeba takovou změnu záměru dostatečně obhájit a vyvrátit případné 
pochybnosti správce daně, zda skutečně nastaly důvody, které vedly k tak razantní změně záměru, a vyvrátit, že před 
dokončením společnost nevěděla a při vynaložení veškerého úsilí vědět nemohla, že se její záměr mine účinkem. 
V opačném případě by takový postup byl posouzen jako zneužití práva a znamenal by doměření neoprávněně 
nárokovaného odpočtu.

Pokud nastane situace, že po dokončení nebude zájem o koupi bytů nebo bude tak malý, že je výhodnější bytový dům 
ponechat jako vlastní majetek a část pronajímat, je povinností vlastníka provést úpravu – korekci odpočtu DPH, který 
byl v průběhu stavby na vstupu uplatňován. ZDPH na takový případ pamatuje v § 78, § 78a až § 78e.

Závěr

Z uvedených příkladů je zřejmé, že od roku 2021 může dojít k nepříjemné situaci, kdy pronajímatel bude muset vypořádat 
v minulosti uplatněný nárok na odpočet DPH u bytů a staveb, které jsou v katastru zapsány jako stavby pro bydlení v období 
do roku 2010.
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ONLINE SEMINÁŘE
VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE? 

Téma online semináře Lektor Datum

Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb Mgr. Martin Budiš 19.01.2021

Účtování a oceňování dluhových cenných papírů podle českých účetních pravidel
Součást balíčku Šestka s Prof. Ing.Strouhalem, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. 21.01.2021

DPH u dovozu a vývozu v roce 2021
Součástí balíčku Clo a DPH s Markem Reinohou Marek Reinoha 25.01.2021

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi Mgr. Martin Budiš 26.01.2021

Datové schránky v praxi, vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání MVDr. Milan Vodička 26.01.2021

INTRASTAT -vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost 
s uplatňováním DPH v roce 2021
Součástí balíčku Clo a DPH s Markem Reinohou

Marek Reinoha 28.01.2021

Rozdíly v účtování cenných papírů dle českých pravidel a dle IFRS
Součást balíčku Šestka s Prof. Ing.Strouhalem, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. 29.01.2021

Online NOVINKOVÝ seminář s Pěvou
Součást balíčku Online NOVINKOVÉ semináře s Pěvou 2

Pěva Čouková 03.02.2021

Základy účtování a oceňování derivátových kontraktů
Součást balíčku Šestka s Prof. Ing.Strouhalem, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. 05.02.2021

Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH
Součástí balíčku Clo a DPH s Markem Reinohou

Marek Reinoha 08.02.2021

a další...

PŘIPRAVUJEME – STÍHÁTE NAŽIVO 

Téma online semináře Lektor Datum

Účtování a oceňování majetkových cenných papírů podle českých účetních pravidel
Součást balíčku Šestka s Prof. Ing.Strouhalem, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. 14.01.2021

DPH na tržby posledního období - chyby a problémy
Součást balíčku č. 4

Ing. Mgr. Olga 
Hochmannová 13.01.2021

Elektronický svět daňařů a účetních MVDr. Milan Vodička 12.01.2021

Aktuální novely ZDP a související změny mající dopad do oblasti daní a účetnictví Ing. Jiří Nesrovnal 12.01.2021

Desatera pro bezpečný výkon funkce člena statutárního orgánu s.r.o. a a.s. Mgr. Jan Šafránek 08.01.2021

Online NOVINKOVÝ seminář s Pěvou
Součást balíčku Online NOVINKOVÉ semináře s Pěvou

Pěva Čouková 06.01.2021

Příjmy z nájmu, ostatní příjmy, daňové přiznání FO
Součást balíčku č. 5 - Problematika fyzických osob

Ing. Jiří Klíma 05.01.2021

Daň z nemovitých věcí - novinky k 1. 1. 2021 Ing. Jana Procházková 18.12.2020

a další...

JIŽ PROBĚHLÉ – MŮŽETE SLEDOVAT ZE ZÁZNAMU

Víte, že získáváte záznam tzv. navždy?
Chcete slevu? Pojďte s námi do „balíčku“.

https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-prof-ing-strouhalem-ph-d-84-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-markem-reinohou-clo-a-dph-98-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-markem-reinohou-clo-a-dph-98-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-prof-ing-strouhalem-ph-d-84-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-2-106-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-prof-ing-strouhalem-ph-d-84-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-markem-reinohou-clo-a-dph-98-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-prof-ing-strouhalem-ph-d-84-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-4-set-6-online-seminaru-26-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-5-problematika-fyzickych-osob-set-6-online-seminaru-41-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 15. 12. 2020 v Bohuňovicích <<

IHNED K DISPOZICI

Den Lektor a téma Den Lektor a téma

1.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost účetnictví, 
koncepční rámec českého účetnictví a IFRS, regulace 
účetnictví v EU a v ČR

9.
Ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
Ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
Ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
Ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, 
insolvence

11.
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým 
předpisům

4.
Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
Ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13.
Ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
Ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému majetku

14.
Ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnos-
ti k účetnictví

7.
Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15.
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/


45

Účetní měsíčník č. 01/2021 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

IHNED K DISPOZICI

KDEKOLIV / KDYKOLIV

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

 1. DEN   -   Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 2. DEN  -  Ing. Mgr. Olga Hochmannová –Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 3. DEN   - Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady
 4. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 5. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 6. DEN   -  plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
 7. DEN   - Ing. Věra Engelmannová – Daň z nabytí nemovitých věcí
 8. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob
 9. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – příklad
 10. DEN  - Mgr. Barbora Bubeníčková – Daňový řád – vymáhání
 11. DEN  - Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí
 12. DEN  - JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně
 13. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 14. DEN  - Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
 14. DEN  - Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
 15. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 16. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 17. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví

137
hodin výuky

17
dnů

12
špičkových lektorů

Podívejte se na reference od absolventů 
Daňového specialisty a úspěšných 

absolventů zkoušek na daňového poradce.
Další reference naleznete na stránkách.

ukázka

https://danovy-specialista.eu/
https://danovy-specialista.eu/
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Virtuální účetní kancelář

7. 1. 2021

WEBINÁŘ

1 h 41 m
in

Pěva Čouková
Karel Smetana

Novinky v oblasti daně 
z nemovitých věcí

17. 12. 2020

WEBINÁŘ

1 h 38 m
in

Jana Procházková
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Novinky s Pěvou – listopad 2020

26. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 54 m
in

Pěva Čouková 
Dáša Neumannová

Problematika ZDP aktuálně 
Střípky z podnikatelské  
konference 2020

12. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 49 m
in

Ota Machala
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DPH – Služby k nemovitosti, 
místo plnění a další

5. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 52 m
in

Jirka Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD Imunita, zdraví a cesta životem

3. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Ritta Oprchalová
Pěva Čouková

DÁRKEM 
PRO VŠECHNY

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-virtualni-ucetni-kancelar-ctvrtek-07-01-2021-19-00-207-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-v-oblasti-dane-z-nemovitych-veci-ctvrtek-17-12-2020-19-00-206-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-listopad-2020-ctvrtek-26-11-2020-19-00-204-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-z-podnikatelske-konference-2020-12-11-2020-19-00-202-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-k-nemovitosti-misto-plneni-a-dalsi-05-11-2020-19-00-201-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-imunita-zdravi-a-cesta-z-ivotem-utery-3-11-2020-19-00-199-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

