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ABSTRAKT 
 
 Tato diplomová práce se zabývá specifickou daňovou problematikou developerské 

společnosti a jejích projektů především v oblasti výstavby k bydlení. Na začátku této práce 

je vymezen teoretický rámec dané oblasti a definovány jednotlivé pojmy. Další část je 

zaměřena na popis situace na trhu developmentu a procesu životního cyklu projektu. Práce 

se také zabývá charakteristikou jednotlivých druhů daní, které ovlivňují činnost developera. 

V praktické části jsou uvedeny příklady výstavby realizované developerskou společností a 

vyhodnocení různých variant daňového zatížení několika projektů v souvislosti s aktuálními 

změnami v právních předpisech. 

 
Klíčová slova: developerské projekty, stavby pro bydlení, stavebnictví, daně, změna 

legislativy 

 

ABSTRACT 
 

 This thesis is about the specific tax implications of a development company and their 

projects, mainly in the field of construction of housing. The theoretical background is 

defined at the beginning of this work, together with the individual terms. The next part is 

dedicated to the description of a situation on the developing market in addition to the project 

life cycle. The thesis also deals with the characteristics of the individual types of taxes which 

influence the activities of the developer. In the practical part there are several examples of 

construction realized by the development company, along with the evaluation of different 

options of tax issues of several projects in connection with the recent changes in legislation. 

 

Key words: development projects, residential building, construction, tax implications, 

legislative changes 
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ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI 
 
 
ČÚS pro podnikatele České účetní standardy pro účetní jednotky, které 

účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

katastrální zákon Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 

katastrální vyhláška Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník 
stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 500/2002 Sb. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon o dani z přidané 
hodnoty 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon o dani z nemovitých 
věcí 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon o vlastnictví bytů Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů 

zákon opatření Senátu o  
dani z nabytí nemovitých 
věcí 

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z 
nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 360/1992 Sb.  Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

norma ČSN EN 15221 ČSN EN 15221 „Facility management“ 
správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád 
zákon č. 16/1993 Sb. o dani 
silniční 

Zákon č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o 
dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 
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Informace GFŘ Informace Generálního finančního ředitelství k k 
uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 
2016 (č. j. 6717/15/7000-20116-101206 Ve znění 
dodatku č. 1 Č. j. 162134/15/7100-20116-050485) 

Informace k uplatňování 
zákona o DPH u výstavby po 
1.1.2008 

Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 
1. 1. 2008 č. j. 18/21492/2008-181 

  
 

a.s. akciová společnost 
s.r.o. společnost s ručním omezeným 
DPH daň z přidané hodnoty 
EU Evropská unie 
CZ-CPA číselný kód klasifikace produktu 
NOZ nový občanský zákoník 
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů 
SKP standartní klasifikace produkce 
CZ-CC klasifikace stavebních děl CZ-CC (CC=classificatin of 

types of constructions; CZ označuje národní (českou) verzi 
mezinárodního standardu) 

SPV Special Purpose Vehicle 
SZ stavební zákon 
DO dotčené orgány 
ZoÚ zákon o účetnictví 
ZDP zákon o dani z příjmu 
GFŘ Generální finanční ředitelství 
iGFŘ Informace Generálního finančního ředitelství 
PDP Přenesená daňová povinnost 
ČSÚ Český statistický úřad 
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1. Úvod 
 
 Pád socialismu a nástup kapitalismu v roce 1989 byl významných průlomem 

v mnoha směrech včetně možností obchodu s nemovitostmi v České republice. Díky 

společenské situaci, změnám v nabývání vlastnického práva a pravomoci nakládat svévolně 

s majetkem v mezích stanovených právním řádem, se na trhu otevřely nové příležitosti. Ve 

světě businessu tak došlo k nárůstu soukromého podnikání, které souvisí s majetkovými 

transfery jako jsou geodetické práce, správa nemovitostí, zprostředkování prodeje staveb či 

specializované právnické poradenství a mnoho dalších.  

 V 90. letech 20. století využily ekonomické a sociální situace i první developerské 

společnosti a položily tak základní stavební kameny v novém druhu podnikání tzv. 

developerské činnosti. Tato činnost zahrnuje realizaci určitého podnikatelského záměru, 

jehož předmětem může být výstavba bytových či rodinných domů, ale také administrativních 

budov, komerčních center, budov občanské vybavenosti, nebo jen zasíťování pozemků a 

jejich převod na stavební parcely. Celý podnikatelský záměr se realizuje nákupem vhodných 

nemovitostí, na kterých je následně provedena výstavba a celý proces je pak zakončen 

pronájmem nebo prodejem vybudované či rekonstruované nemovitosti.  

  Stavební a developerské společnosti, které se této činnosti věnují, však musejí čelit 

velkému množství problémů, a to nejen v souvislosti se současnou ekonomickou situací 

ovlivněnou doznívající krizí, která začala v roce 2008, ale i v důsledku neustále se měnící 

legislativy. Podstatnými změnami v posledních letech prošly i daňové zákony ovlivňující 

obchodování s nemovitostmi, a právě zmapovat a vyhodnotit tuto oblast má za cíl tato 

diplomová práce. S ohledem na rozmanitost developerské činnosti, který lze jen těžko 

postihnout v rozsahu této práce, byla řešená oblast omezena pouze na developerské 

společnosti zprostředkující stavby pro bydlení. 

 Diplomová práce bude členěna do pěti větších částí zabývajících se následně 

popsanými tématy. V úvodní části budou definovány jednotlivé pojmy z oblasti stavebnictví 

a oblasti účetnictví a daní, které je nutné znát pro dobrou orientaci v daňové problematice 

developerských projektů. Definice těchto pojmů budou řešeny v souladu s platnou 

legislativou, která je vymezuje. 

 V další kapitole bude popsána situace na developerském trhu a vývoj cen bytů 

v České republice. V následující kapitole bude pak vyobrazen životní cyklus developerského 

projektu s podrobnějším popisem těch oblastí, které jsou specifické v oboru stavebnictví 
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právě pro developerské projekty. Tato kapitola zde bude také uvedena z důvodu, aby si šlo 

lépe představit, o jak náročný proces se při realizaci developerského projektu jedná.  

 V předposlední části této diplomové práce je uveden přehled jednotlivých daní, se 

kterými se developerská společnost během své ekonomické činnosti setkává. Jsou zde 

probrány i specifika, s nimiž se developer běžně potýká, chce-li jednotlivé daně správně 

vyčíslit a dodržet platné legislativní zákony upravující daňovou oblast.  

 V závěrečné části budou řešeny dva praktické příklady týkající se developerské 

činnosti. Příklad číslo 1 se bude zabývat dopady změn daňových zákonů na konkrétní tři 

projekty. Bude se jednat o jednu novostavbu rodinného domu a dvě rekonstrukce starších 

objektů. S ohledem na fakt, že dodání starších rekonstruovaných objektů bylo ovlivněno 

především změnou zákona o DPH, která se stala platnou od 1.1.2016, bude celý příklad řešen 

ve dvou variantách (dodání nemovitosti v roce 2015 a dodání nemovitosti v roce 2016). 

 Příklad č. 2 se bude také zabývat dopadem změny legislativy na developerské 

projekty, avšak tentokrát bude v příkladu řešena typická modelová situace, kdy developer 

koupil pozemky, na kterých se chystá vystavět několik novostaveb rodinných domů. 

S ohledem na to, že tento typ novostaveb byl ovlivněný především změnou zákona o DPH 

v důsledku rekodifikace soukromého práva novým občanských zákoníkem, která začala 

platit od 1.1.2014, bude zde daná problematika řešena ve variantě dodání nemovitosti v roce 

2013 a 2014. Pro celkový obraz situace na trhu s tímto typem projektů bude ve třetí 

variantě tohoto příkladu řešeno dodání nemovitosti v roce 2016, kde bude zohledněna 

novelizace zákona o DPH účinná právě od roku 2016. V závěru příkladu pak budou 

porovnány a vyhodnoceny všechny tyto varianty.  
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2. Vymezení pojmů a legislativy 
 
 Následující kapitola se bude zabývat ujasněním si vybraných pojmů a některých 

s nimi souvisejících informací nejprve z oblasti stavebnictví a následně z oblasti účetnictví 

a daní.  

 Tato kapitola je důležitá zejména proto, že stavebnictví je jedním z rozsáhlých 

hospodářských odvětví, kde každé vzniklé dílo je svým způsobem originální, a to nejen svým 

vzhledem a vnitřním uspořádáním, ale i problematikou vyplývající z umístění stavby a 

zvoleného technologického postupu výstavby. Lze tedy říci, že žádné dva projekty neřeší 

úplně totožné problémy, které je třeba překonat k jeho úspěšnému dokončení. Navíc už 

samotné stavebnictví zahrnuje několik různých oborů jako je pozemní, dopravní, 

vodohospodářské a jiné stavitelství, které se liší svými nároky. Z těchto důvodu je dobré 

definovat jednotlivé pojmy tak, jak jsou myšleny pro potřeby této diplomové práce.  

 Vybrané pojmy byly zvoleny zároveň s ohledem na to, že pro správnou aplikaci 

daňových a účetních zákonů pro developerský projekt nestačí pouze znalost ekonomické 

stránky, ale je nutná znalost i technické a právní stránky staveb a nemovitostí a principy 

fungování developerské společnosti.  

 

2.1 Oblast stavebnictví 
 
 Definice pojmů týkající se oblasti stavebnictví, které se objevují v této diplomové 

práci, jsou vytyčeny zejména ve stavebním zákonu, v zákonu katastrálním a v novém 

občanském zákoníku. 

 

2.1.1 Projektový management 
 

 Pomocí managementu jsou plánovány, řízeny, organizovány a kontrolovány 

jednotlivé fáze projektu. Projekt je klíčovým prvkem projektového řízení. Ve stavebnictví 

se jedná o investiční záměr označený jako výstavbový projekt. Výstavba je pak procesem, 

který tento investiční záměr realizuje. Mezi nejvýznamnější fáze projektu patří proces 

projektování (navrhování) a proces realizace návrhu (vlastní výstavba). V celém projektu je 

cílem projektového managementu zhotovit stavbu na vhodném pozemku v dodržených 
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termínech, v požadované kvalitě, bez překročení plánovaných nákladů a s dosažením 

plánovaných výnosů. [1] 

 

2.1.1.a Developerský projekt 

 

 Developerským projektem se zpravidla rozumí podnikatelský záměr, jehož 

předmětem je výstavba či rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti za účelem pronájmu 

nebo prodeje [2]. Developerský projekt je tedy realizován od fáze plánování, výkupu 

pozemků, zpracování projektu, zajištění financování až k vlastní realizaci výstavby a jejímu 

následnému zhodnocení (pronájmu/prodeji). Developer nemusí nutně všechny tyto činnosti 

vykonávat sám, na veškeré práce si může najmout dodavatele.  

 

2.1.2 Objekty ve stavebnictví 
 

 V další části budou vymezeny některé základní pojmy, se kterými developeři, ale i 

ostatní podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví pracují. Jedná se pojem o: 

 nemovitost 

 pozemek, parcela, stavební parcela 

 stavba, stavební objekt 

 budova 

  součást a příslušenství stavby 

 jednotka 

 

Nemovitost 

 

 Dle nového občanského zákoníku (NOZ) se věci dělí na věci movité a nemovité, kde 

na věci movité mohou vznikat jiné druhy práv (zejm. věcných) než na věci nemovité. 

Rozdílný je také  režim vzniku těchto práv k dané věci.  [3] Podle NOZ (§ 498 odst. 1) jsou 

nemovitostmi pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. 

inženýrské sítě, jímky, sklípky atd.), a k těmto věcem příslušná věcná práva (právo 

služebnosti, reálné břemeno, zástavní práva) či práva, která za nemovité věci prohlásí zákon 

(např. právo stavby). Dále nemovitými věcmi jsou dle § 1159 NOZ vymezeny také jednotky 

(byty a nebytové prostory).   
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 S platností NOZ byla do právního řádu České republiky znovu zanesena také zásada 

superficies solo cedit neboli povrch ustupuje půdě. Podle ní NOZ stanovuje, že součástí 

pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 

(dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku 

nebo upevněno ve zdech. Stavba s nadzemní částí tedy není nemovitostí, ale je součástí 

pozemku. 

 Od 1.1.2014 se tak staly stavby součástí pozemku. Výjimku tvoří stavby, které mají 

jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, na kterém jsou umístěny. V tomto případě 

ustanovení § 3056 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak 

vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž 

stavba stojí. Tímto opatřením by tedy mělo postupně dojít k sjednocení vlastníka u všech 

pozemků a staveb na nich postavených. 

 

Pozemek 

 

 Podle katastrálního zákona (§ 2) je pozemkem část zemského povrchu oddělená 

od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, hranicí jiného práva (např. práva hospodařit s majetkem státu), hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě 

rozhraním způsobu využití pozemků.  

 Pozemky se v katastru nemovitostí (§ 3 odst.2) člení podle druhů na: 

 zemědělské pozemky 

a. orná půda 

b. chmelnice 

c. vinice 

d. zahrady 

e. ovocné sady 

f. trvalé travní porosty 

 lesní pozemky 

 vodní plochy 

 zastavěné plochy a nádvoří 

 ostatní plochy 
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 Technické podrobnosti pro správu katastru v Příloze ke katastrální vyhlášce 

č.  357/2013 pak blíže určují charakteristiku druhu pozemku a způsob využití pozemku. 

Např.  možnost vystavení dálnice na pozemcích druhu ostatní plochy. 

 

Parcela 

 

 Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a 

označen parcelním číslem, se nazývá parcela a je evidovaný v katastru nemovitostí. Stavební 

parcelou je pozemek zapsaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří. O pozemkové 

parcele pak můžeme mluvit jako o parcele, která není parcelou stavební. Výměra parcely 

vyjadřuje plošný obsah průmětu pozemku do zobrazovací roviny. Jednotkou jsou m2 

zaokrouhlené na celé číslo. (katastrální zákon § 2 a) – e))  

 

Stavební pozemek 

 

 Podle ustanovení § 2 odst. 1 (b, c) ve stavebním zákoně (SZ) je stavební pozemek 

definován jako pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění 

stavby územním rozhodnutím a regulačním plánem. Zastavěným stavebním pozemkem se 

rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové 

parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a 

hospodářskými budovami. 

 

Stavba 

 

 Pojem stavby je těžké jednoznačně definovat. Konkrétně ho nedefinují ani zákony a 

vyhlášky, ve kterých se objevuje včetně nového občanského zákoníku. V právním řádu se 

pojem stavba používá jak pro soubor činností směřujících k uskutečnění díla, tak i pro dílo 

samotné. 

 Stavební zákon (§ 2 odst. 3) považuje za stavbu veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, a také bez ohledu na účel využití a dobu 

trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za 

stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.  
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 Tento zákon pak dále definuje (§ 2 odst. 4 a 5), že stavbou může být v určitých 

případech i její část nebo změna dokončené stavby (nástavba, přístavba či stavební úprava, 

při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby). 

 Z konstrukčního hlediska se běžně můžeme setkat s členěním stavby na část stavební 

a technologickou. Technologická část tvoří provozní soubor, které se skládá ze souborů 

strojů a technologických zařízení. Stavební část se skládá ze stavebních objektů. 

 

Stavební objekty 

 

 Stavební objekt je prostorově, funkčně nebo technicky definovaný celek na úrovni 

stavby nebo její části. [4] K třídění stavebních objektů se dříve používal třídník Jednotné 

klasifikace stavebních objektů (JKSO), který byl nahrazen třídníkem Standartní klasifikací 

produkce (SKP) či klasifikací stavebních děl CZ-CC. V oblasti oceňování je však třídník 

JSKO kvůli své podrobnosti dále využíván. [5] 

JKSO třídí objekty dle: 

o oborů: 801 Budovy občanské výstavby 

 802 Haly občanské výstavby 

 822 Komunikace pozemní a letištní 

o skupiny a podskupiny: 803 5 Domy bytové netypové 

    803 51 Domy řadové bez občanského vybavení 

    803 52 Domy řadové s občanským vybavením 

    803 53 Domy v proluce bez občanského vybavení 

o  konstrukční a materiálové charakteristiky: 801 Budovy občanské výstavby 

    1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

    2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

    3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 

o druh stavební konstrukce: 1 novostavba objektu 

    2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá 

    3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 

U jednotlivých bodů jsou pro ukázku uvedeny pouze příklady. Zatřízení je pak zaznamenané 

ve výsledném sedmimístném číselném kódu.  

 Základní třídění SKP je na stavební práce, služby v oblasti nemovitostí a ostatní 

podnikatelské služby a základní třízení CZ-CC na sekci 1 – budovy a sekci 2 – inženýrská 

díla. 
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Budova 

 

 U neodborné veřejnosti nezřídka kdy dochází k nesprávné záměně slova stavba a 

budova. Definici pojmu budovy můžeme nalézt v katastrálním zákoně (§ 2, písm. l), který 

za ní považuje nadzemní stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Budovy 

se evidují v katastru nemovitostí s číslem evidenčním či číslem popisným. Ve specifickém 

případě může být v katastru zaevidovaná budova i bez čísla. Dále katastr nemovitostí eviduje 

v souvislosti s budovami některé spoluvlastnické vztahy (např. vztahy k bytům jednotlivých 

budov) (§ 3, písm. b, c a e). 

  

Součást stavby 

 

 NOZ (§ 505) zavádí pojem součást věci jako vše, co k ní podle její povahy náleží a 

co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Věc a její součást tvoří celek s 

jediným právním režimem, proto o pouhém dílčím prvku nemůže být samostatně právně 

rozhodnuto (např. změna vlastnického práva). Zvláštní ustanovení jsou věnována v § 508 

NOZ strojům, které se ani po spojení se stavbou nemusí nutně stát její součástí v důsledku 

možného sjednaní výhrady vlastnického práva k těmto zařízením. O inženýrských sítích je 

v zákoně výslovně stanoveno, že součástí pozemku nejsou (§ 509 NOZ).  

 

Příslušenství stavby 

 

 Příslušenství je samostatnou vedlejší věcí patřící stejnému majiteli, ale není součástí 

stavby. Svým charakterem je však tato vedlejší věc určena k tomu, aby byla s hlavní věcí 

trvale užívána s tím, že se od hlavní věci může přechodně odloučit, aniž by přestala být 

příslušenstvím (NOZ § 510). Podle § 512 platí, že je-li stavba součástí pozemku, jsou 

vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se 

stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo.  

  



18 
 

Jednotka 

 

 Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné (NOZ § 1159) (např. pozemek, 

sklep, kotelna, chodba, mezibytová příčka atd.). Neurčí-li se podíly na společných částech 

se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu, nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny 

poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě 

(NOZ § 1161). Bytové jednotky můžou vzniknout různými způsoby – výstavbou, zápisem 

do veřejného seznamu (prohlášením, vypořádáním jmění manželů atd.) či rozhodnutím 

soudu. 

  

2.1.3 Účastníci developerských projektů 
 

 Každý projekt může být velice specifický a skladba účastníků projektu je ovlivněna 

například jeho komplikovaností, rozsahem, velikostí a mnoha dalšími faktory. Účastníky 

projektů mohou být právnické nebo fyzické osoby. Účastníci projektů zásadním způsobem 

ovlivňují úspěšnost celého projektu.  

 V developerských projektech můžeme účastníky dělit stejně jako v ostatních 

stavebních projektech na přímé (zúčastněné) a nepřímé (dotčené). Zúčastněné osoby se 

přímo aktivně podílí na projektu. Jedná se například o samotného developera, projektanta, 

projektového manažera, ale i financující banku, dodavatele či uživatele finálního díla atd. 

Nepřímí účastníci se pak neúčastní projektu přímo, ale jejich zájmy mohou být realizovaným 

projektem pozitivně či negativně dotčeny. Řadíme mezi ně dotčené orgány státní správy 

(DOSS), pojišťovny, vlastníky sousedních pozemků apod.  

 Působnost, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování se 

řídí stavebním zákonem, který definuje požadavky a případnou pravomoc osob jako je 

stavebník, stavební dozor, stavební podnikatel, projektant a autorizovaný inspektor (§ 2, 

odst. 2; § 22 odst. 4; § 143). 

 

Developer 

 

 Označení developer je odvozeno z anglického slova development, které může být 

překládáno jako rozvoj. V případě této diplomové práce jde o rozvoj v oblasti stavebnictví. 



19 
 

Developer je subjekt, který nese zodpovědnost a rizika za celou realizaci projektu [6]. 

Developer plánuje a organizuje výstavbu nemovitosti, zajišťuje ji po stránce investorské a 

následně nabízí nemovitost k prodeji nebo k pronájmu s úmyslem docílit zisk. 

 

Projektová společnost 

 

 Projektová společnost je účelově založená SPV společnost developerem, která pro 

něj zastřešuje pouze jeden konkrétní projekt. Běžně se tak v praxi lze setkat se situací, kdy 

developer nevystupuje v projektu pod vlastním jménem, ale právě pod hlavičkou vzniklé 

projektové společnosti, která celý projekt realizuje a vstupuje do právních vztahů. Často se 

taková společnost používá jako dceřiná společnost (obvykle s.r.o. či a.s.), oddělená od 

mateřské společnosti jak finančně, tak majetkově resp. právně. Životnost projektové 

společnosti zpravidla začíná a končí společně s životností projektu. Přes všechna tato fakta 

a oddělení je samozřejmé, že při špatné realizaci developerského projektu projektovou 

společností zůstává na trhu ohrožena nejen pověst její, ale i pověst samotného developera. 

 Developeři se k založení projektové společnosti uchylují z mnoha důvodů, jako jsou 

daňová optimalizace, flexibilita prodeje a zjednodušení právních úkonů po dokončení 

projektu a podobně. Jedním z nejvýraznějších důvodů však bývá snížení rizik a jejich 

případných dopadů, kdy akcionáři neručí svým majetkem a společníci ručí pouze do výše 

svého vkladu.  

 Projektová společnost obvykle nezaměstnává příliš mnoho osob a v některých 

případech dokonce žádné. Projekt pak vede tzv. správcovská společnost (externí dodavatel 

služeb), která sama či za pomoci dalších subdodavatelů zajišťuje činnosti jako technickou 

koordinaci projektu, administrativu, účetnictví, finanční správu projektu atd. 

 

Manažer projektu 

 

 Manažer projektu je vedoucím projektového týmu, který se vytváří interně nebo 

externě za účelem realizace daného projektu. Přesněji je to osoba určená organizací a 

odpovědná za dosažení stanovených cílů projektu. Manažer projektu je odpovědný za 

projekt ve všech jeho fázích. Mezi hlavní náplně jeho práce patří organizovat a definovat 

postup prací, dohlížet na jejich provedení (kvalitu, časové plnění harmonogramu), v případě 

vzniklých vad a nedodělků zajistit jejich nápravu, analyzovat rizika projektu, plánovat a řídit 
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lidské a finanční zdroje, a starat se o smluvní vztahy s dodavateli. Celá jim vyvíjená činnost 

by měla následně vést k zefektivnění celého projektu. 

  

Dodavatel stavby (zhotovitel) 

 

 Dodavatel stavby je jedním z dalších klíčových účastníků developerských projektů. 

Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou provádět stavební nebo montážní 

činnost na základě svého předmětu podnikání podle živnostenského zákona (§ 2, odst. 2 SZ). 

 Dodavatel zajišťuje realizaci výstavby nebo její části pomocí svých vlastních 

pracovníků nebo si najímá subdodavatele. Stavební zákon dále ukládá dodavateli stavby jako 

zhotoviteli stavby povinnost zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. (§ 

160, odst. 1, 2 SZ) Roli stavbyvedoucího může vykonávat osoba k tomu pravomocná dle 

Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel provádí výstavbu nejčastěji na základě Smlouvy o dílo.  

 

Projektant/architekt 

 

 Projektant je dodavatelem potřebné projektové dokumentace, za kterou je 

zodpovědný v plném rozsahu, a tvoří další důležitý pilíř úspěšnosti celého projektu. Obvykle 

je součástí smlouvy s projektantem i zajištění potřebných geodetických a průzkumných 

prací, inženýringu i následného autorského dozoru při realizaci. Hlavní dodavatel projektové 

dokumentace je zároveň zodpovědný za koordinaci jednotlivých stavebních a profesních 

částí projektu. Jedná se opět o fyzickou či právnickou osobu. 

 Na osobu projektanta jsou kladeny podmínky specifikované SZ (§ 158), dle kterého 

projektovou činnost ve výstavbě (SZ § 159) lze ve většině případů vykonávat pouze 

prostřednictvím autorizované osoby podle Zákona č. 360/1992 Sb. Autorizovanou osobou 

ve smyslu tohoto zákona jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo 

autorizovaný technik (§ 3). Seznam autorizovaných osob je vedený Českou komorou 

architektů/autorizovaných inženýrů a techniků a jejich působnost je omezena příslušným 

oborem autorizace. Autorizace jsou např. u autorizovaný inženýrů pro obory pozemních 

staveb, dopravních staveb, technických zařízeních staveb, mostů a inženýrských konstrukcí, 

geotechniku atd. (§ 5 odst. 3) 
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Facility manažer 
 

 Facility manažer se stará o správu vzniklé nemovitosti. Jedná se o důležitého 

účastníka projektu zejména v případě, kdy je developerský projekt realizován za účelem 

pronájmu vzniklých prostor (administrativních budov, obchodních center, ale i bytových 

budov). Dle normy ČSN EN 15221–1 zahrnuje facility management vedle technické správy 

nemovitosti (úklid, údržbové opravy…), také další činnosti jako je optimalizace využití 

prostor, řízení lidských zdrojů jako jsou například zaměstnanci recepce či ostrahové služby, 

zajištění marketingu a reklamy daného objektu, smluvní administrace, péče o uživatele 

objektů, ošetření ochrany zdraví a bezpečnosti v budově a podobně.  

 

Finální investor (uživatel) 

 

 Finální investor je osoba (právnická či fyzická), jenž vstupuje do projektu až v jeho 

průběhu. Jedná se o budoucího majitele nebo nájemníka, který se v závěrečné fázi stává 

uživatelem díla. Mezi developerem a uživatelem se během projektu podepisuje smluvní 

dokumentace, která upravuje jejich právní vztahy, závazky, platební podmínky a další 

potřebné náležitosti. Mezi nejběžněji užívané smlouvy patří rezervační smlouva, smlouva o 

budoucí kupní (nájemní) smlouvě a kupní (nájemní) smlouva.  

 

Financující banka 

 

 Někteří developeři financují své projekty pomocí vlastních zdrojů, ale existují i tací, 

kteří využívají financování za pomoci bank a jejich úvěrů. Financující banka se pak stává 

důležitých účastníkem celého projektu, jelikož i ona klade své podmínky a požadavky, aby 

eliminovala riziko ztráty svých financí vložených do projektů. Vztah mezi bankou a 

developerem je opět řešený smluvně. Ze spolupráce těchto dvou subjektů vzniká také často 

jedna z bonusových služeb, které nabízí developer finálnímu klientovi – nabídka pomoci 

s vyřízením hypotečních úvěrů od smluvní banky k pořízení vzniklé nemovitosti.  
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Dotčené orgány (DO) 

 

 Dotčené orgány jsou dle správního řádu (Zákona č. 500/2004 Sb.) definovány jako 

správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo 

vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu (§ 136 odst. 1 písm. b). Stavební 

zákon charakterizuje dotčené orgány jako orgány, jimž je zvláštními předpisy svěřena 

ochrana veřejných zájmů. (§ 4 odst. 2) Mezi tyto zájmy patří: ochrana životního prostředí, 

ochrana přírody a krajiny, vodného hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského 

půdního fondu, ochrana lesa, památková péče, odpadové hospodářství, ochrana veřejného 

zdraví, doprava na pozemních komunikacích, doprava drážní, doprava letecká, doprava 

vodní, ochrana ložisek nerostných surovin, požární ochrana apod. Konkrétně to tedy mohou 

být například: Ministerstvo životního prostředí, pověřené obecní úřady, Český báňský úřad, 

Policie České republiky, Ministerstvo kultury, Drážní správní úřad, Hasičský záchranný sbor 

kraje, Úřad pro civilní letectví… 

 DO jsou zároveň důležitými články v získávaní příslušných povolení potřebných 

k realizaci výstavby. Svými závaznými stanovisky mohou i ony výrazně ovlivnit úspěšnost 

naplnění cílů projektu, zejména dodržení časového harmonogramu, finančních investic atd. 

 

Stavební úřady 

 

 Mezi další neopomenutelné účastníky developerských projektů patří stavební úřady. 

Stavební úřady v celém procesu zastávají podobnou roli jako dotčené orgány a měly by také 

vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů (např. stavba musí 

být prováděna v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, musí být užívána jen 

k povolenému účelu atd.), práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad 

plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a provádění právních 

předpisů. (§ 132 odst. 1, 2, 3 SZ) 

 Stavební zákon dále upravuje dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů např. při 

vydávávaní územního rozhodnutí, územního souhlasu, souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, stavebním povolením či kolaudačního souhlasu apod. 
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2.1.4 Životní cyklus developerského projektu 
 

 Každý developerský projekt má svůj životní cyklus, který se skládá z jednotlivých 

fází neboli etap. Jedná se o časové období, které začíná prvotní myšlenkou o daném projektu 

a končí jeho uvedením do provozu, či prodejem. Typ a rozsah developerského projektu 

určuje počet fází v životním cyklu projektu. 

 Etapy developerského projektu můžou být rozděleny do těchto hlavních skupin: 

o předinvestiční (přípravná) fáze  

o investiční fáze – Tuto fázi lze dále dělit do těchto podskupin:  

 investiční příprava 

 realizační příprava 

 realizace stavby 

o provozní nebo ukončovací (likvidační fáze) 

 Při přijatelném riziku se jednotlivé fáze mohou v určitém období i překrývat. Jako 

příklad si je možné uvést stavby vykonávané v dodavatelském systému Design and Build 

nebo stavby „na klíč“, který umožňuje dodavateli některé projekční otázky vyřešit až 

v průběhu samotné výstavby – tedy aplikaci tzv. metody „fast-tracking“.  
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2.2 Oblast účetnictví a daní 
  

 Pojmy kombinující stavebnictví s účetní a daňovou problematikou se objevují 

zejména v těchto legislativních dokumentech: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, 

zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitostí, zákonné opatření Senátu o dani 

z nabytí nemovitých věcí a dalších. 

2.2.1 Účetnictví 
 
 Účetnictví je nástroj vedoucí ke sledování stavu, a toků hospodaření podnikatelské 

činnosti a ke sledování výsledku hospodaření za určité období. Tyto informace jsou vedeny 

v peněžních jednotkách. Účetnictví zároveň umožňuje kontrolu hospodaření. Účetnictví 

musí být vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně a přehledně a způsobem 

zaručujícím trvalost účetních předpisů (§ 8 odst. 1 zákon o účetnictví). Základním předpisem 

pro vedení účetnictví je Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

(ZoÚ) V tomto zákoně najdeme vše podstatné, co se účetnictví týká. 

 Tento zákon mimo jiné specifikuje podnikatelské subjekty povinné vést účetnictví 

neboli tzv. účetní jednotky, upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho 

průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávaní 

účetních záznamů pro potřeby státu. (§ 1 odst. 1 ZoÚ) 

 Zákon umožňuje vést účetnictví v plném (podvojném) nebo zjednodušeném rozsahu. 

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu zjednodušuje systém účtování a poskytuje 

účetní jednotce množství úlev, např. možnost používat účtování jen pomocí účtových 

skupin, spojení účtování v hlavní knize a v deníku nebo nepoužívání účtů analytických a 

podrozvahových. [7] 

 Mezi dalšími předpisy vztahujícími se k účetnictví lze uvést Vyhlášku č. 500/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a dále České účetní standardy 

určené pro účetní jednotky, jenž podle výše uvedené vyhlášky účtují. 
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Účetní jednotky 

  

 Účetní jednotka je fyzická či právnická osoba vedoucí účetnictví, přičemž některé 

účetní jednotky jsou povinné vést účetnictví na základě zákona o účetnictví a některé ho 

vedou na základě svého vlastního rozhodnutí. Všechny účetní jednotky jsou vymezeny v § 

1 odst. 1 ZoÚ a patří mezi ně například právnické osoby, které mají sídlo na území České 

republiky (tedy i developerské či projektové společnosti), organizační složky státu, fyzické 

osoby, které jsou zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, svěřenecké fondy podle 

občanského zákoníku a další. 

 

Účetní závěrka 

 

 Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka 

sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto 

finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období. Účetní závěrka je 

nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztrát + příslušné přílohy. Účetní 

závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. (§ 18 ZoÚ) 

2.2.2 Daně 
 

 Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená peněžitá platba do veřejného rozpočtu. 

Tato platba je neúčelová a neekvivalentní, jelikož v době, kdy se platí se neví, za jakým 

účelem bude použita a podíl, který má jednotlivec na společných příjmech, nemá žádnou 

nebo téměř žádnou souvislost s tím, v jaké výši budou jeho výdaje z veřejných rozpočtu 

nebo spotřeba veřejných statků. [8] V ekonomické literatuře se o dani hovoří zároveň jako o 

rozhodující části státních rozpočtových příjmů. [9] Daně jsou placené pravidelně v určitých 

intervalech nebo při určitých okolnostech např. daň z nabytí nemovité věci při koupi domu. 

 Daně je možné třídit z různých hledisek. Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) rozeznává tyto daně: daň z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, příspěvky 

na sociální zabezpečení, daně z mezd a pracovních sil, daně majetkové, daně ze zboží a 

služeb a ostatní daně. V České republice je však zřejmě nejpoužívanějším způsobem ke 

klasifikaci rozdělení daní na přímé a nepřímé (obr.2.1) 
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 S pojmem „daň“ se můžeme setkat i v jednotlivých konkrétních daňových zákonech, 

které ho užívají v blíže specifikovaném případě a nevymezují ho již z obecného hlediska. 

Jedná se např. o Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

atd. Následně budou blíže specifikovány ty daně, které jsou nejdůležitější z pohledu 

developerských projektů. 

 

Daň z příjmu 

 

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu (ZDP). Jeho druhá část týkající se právnických osob specifikuje: 

 poplatníky daně z příjmu 

 předmět daně jakožto příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem (§ 18) 

 příjmy osvobozené od daně (§ 19) 

 sazbu daně (§ 21) 

 pravidla pro stanovení základu daně a položky snižující její základ (§ 20) 

 zdaňovací období (§ 21a) 

Obr. 2.1. Grafické znázornění dělení daní        Zdroj: vlastní zpracování 
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 V současné době sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 % a daň z příjmu 

právnických osob 19%. (§ 16 a § 21 ZDP) 

 Dle § 38 písm. m je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmu 

právnických osob. Daňový řád stanovuje lhůtu pro odevzdání přiznání k dani z příjmu na 

příslušný finanční úřad nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Subjekt, 

jenž je zákonem povinen mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové 

přiznání zpracovává a podává poradce, má tuto lhůtu prodlouženou na 6 měsíců. 

 Zdaňovacím obdobím daně z příjmu právnických osob může být buď kalendářní rok 

nebo hospodářský rok, který kalendářnímu nemusí odpovídat. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je univerzální nepřímá daň. U většiny 

služeb a zboží ji totiž platí odběratel (finální spotřebitel), ale odvádí ji dodavatel 

(registrovaný plátce DPH). Principem DPH je odvedení daně pouze z rozdílu mezi vstupy a 

výstupy, tedy, jak již z názvu samotné daně vyplývá, z přidané hodnoty, kterou dodavatel 

zboží či službě svou činností navýší. 

 DPH je upravována zákonem č. 235/20014 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“). Český zákon o DPH zapracovává příslušné evropské předpisy, zejména Směrnici 

Rady 2006/112/ES. Sazby DPH pro rok 2016 činí 15 % u snížené sazby daně, 10 % u druhé 

snížené daně a 21 % u základní sazby daně. (§47, odst. 1) 

 V základním režimu dodavatel, plátce DPH, uvede na daňovém dokladu cenu bez 

DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Tuto cenu je pak odběratel povinen zaplatit dodavateli. 

Dodavatel následně DPH odvede jako daň na výstupu příslušnému daňovému úřadu, a 

naopak odběratel si může uplatnit odpočet DPH v případě, jedná-li se také o plátce DPH, 

který využije plnění pro svou ekonomickou činnost, jako daň na výstupu.  

 Zákon o dani z přidané hodnoty vymezuje některé základní pojmy z oblasti 

stavebnictví, které jsou důležité pro developerské společnosti při jeho správné aplikaci. Tyto 

pojmy budou následně podrobněji definovány. Konkrétně se jedná o: 

 stavební pozemek 

 stavební a montážní práce 

 obytný prostor, obytný prostor pro sociální bydlení, jednotka 

 bytový dům, bytový dům pro sociální bydlení 
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 rodinný dům, rodinný dům pro sociální bydlení 

 stavby sloužící k využití staveb pro bydlení 

 společné části domu 

 režim přenesené daňové povinnosti 

 

 Stavebním pozemkem je takový pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně 

spojená se zemí. Může se jednat o pozemek, na kterém může být zhotovena tato stavba na 

základě stavebního povolení nebo udělení souhlasu s ohlášením stavby podle SZ. Ale může 

se také jednat o pozemek, který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních 

úkonů za účelem zhotovení stavby pevně spojené se zemí, nebo v jehož okolí jsou prováděny 

nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby. (§53 odst. 2) 

 Dodání stavebního pozemku je vždy zdanitelným plněním, u kterého se uplatní 

základní sazba daně, a naopak od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční 

celek se stavbou pevně spojenou se zemí, přičemž jako funkční celek se stavbou pevně 

spojenou se zemí se počítá např. i okolní zahrada, která má jiné parcelní číslo. (Informace 

GFŘ str. 8) Výjimku ze základní sazby daně tvoří dodání stavebního pozemku, jehož 

součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení. Zde se uplatní první snížená sazba 

DPH. Tato stavba se uplatní i pro stavební pozemek, který je součástí jednotky, která 

nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení. (§49 odst. 3 písm. b, d 

ZDPH) 

 

 Stavebními a montážními pracemi se rozumí práce při výstavbě nových staveb, bytů 

a nebytových prostor a práce při jejich rekonstrukcích, modernizacích, rozšířeních, 

stavebních úpravách a opravách. Opravou se také rozumí stavební nebo montážní údržba. 

Součástí stavebních a montážních prací jsou konstrukce, materiály, stroje a zařízení, které 

se do stavby zabudují nebo zamontují. (Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby 

po 1. 1. 2008)  

 

 Obytný prostor nahrazuje pojem byt z dřívějších předpisů a jedná se o místnost nebo 

soubor místností, která svým vybavením a stavebně technickým uspořádáním odpovídá 

požadavkům pro trvalé bydlení. (§48 odst. 4 ZDPH) Kritérium obytného prostoru tak není 

striktně určeno kolaudačním souhlasem.  (IGFŘ str. 4) 
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 Obytným prostorem pro sociální bydlení se potom rozumí prostor, jehož podlahová 

plocha nepřesahuje celkovou výměru 120 m2 anebo místnost, která je užívaná společně 

s tímto obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě. (§48 odst. 6 ZDPH) Ta se vypočte 

jako plocha mezi vnitřními povrchy obvodových stěn bytu (včetně zdí a sloupů nosných i 

nenosných atd.). Nezapočítává se však do něj podíl na společných částech domu, balkónu, 

teras, lodžií či sklepních kójí, garáží apod. Pro výpočet podlahové plochy mají svá upřesněná 

pravidla i mezonetové obytné prostory a obytné prostory s galerií. (IGFŘ str. 5) 

 Bytová jednotka se sestává z ohraničené části stavby (obytného prostoru, příp. pro 

sociální bydlení nebo nebytového prostoru), podílu na společných částech domu a podílu na 

pozemku. Pro účely sazby daně však není rozhodující, zda se jedná či nejedná o jednotku 

ale to, zda obytný prostor v jednotce je určený pro sociální bydlení či nikoliv. (IGFŘ str. 11)  

 

 Bytový dům je definován jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům pro trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. 

Zároveň je rozhodující, zda je dům jako bytový dům zapsán v katastru nemovitostí. U nové 

výstavby tento zápis nahrazuje správní rozhodnutí nebo stanovisko stavebního úřadu. (IGFŘ 

str. 6) Má-li se zároveň jednat o bytový dům pro sociální bydlení, nesmí se v něm nacházet 

obytný prostor s větší podlahovou plochou než 120 m2. (§48 odst. 5a ZDPH) Do 

rozhodujících 120 m2 se nezapočítává plocha místností užívaných spolu s obytným 

prostorem pro sociální bydlení jako jsou třeba sklep či garáž. 

 

 Rodinným domem je rovněž stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům pro trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. I zde 

je rozhodující způsob využití stavby zapsaný v katastru či např. u prvovýstavby se vychází 

ze stavební dokumentace. (IGFŘ str.  3) Rodinný dům může mít navíc nejvýše: 

 tří samostatné byty  

 dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží 

 jedno podkroví (Příloha ke katastrální vyhlášce – technické podrobnosti pro správu 

katastru odst. 4) 

 Rodinným domem pro sociální bydlení je pak takový dům, jehož celková podlahová 

plocha nepřesáhne 350 m2. (§48 odst. 5b ZDPH) Do podlahové plochy rodinného domu se 

započítává součet podlahových ploch všech místností, s tím že např. balkón, terasa, půda 

atd. nejsou považovány za místnosti a do podlahové plochy se nezapočítává ani tzv. 

příslušenství domu (garáž či kůlna umístěna mimo hlavní stavbu apod.). (IGFŘ str. 6) 
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 Stavby sloužící k využití staveb pro bydlení – tento pojem v současné době nahrazuje 

pro účely daně z přidané hodnoty dříve užívaný pojem „příslušenství“. Přesněji se jedná o 

stavbu, která slouží k využití stavby bytového nebo rodinného domu, je zřízena na pozemku, 

který tvoří funkční celek s těmito stavbami a má stejný hospodářský účel. Na základě 

principu věci hlavní a vedlejší se uplatní stejný režim DPH věci hlavní i na pozemek a na 

stavby, které se na tomto pozemku nacházejí, jsou-li podstatné pro využití věci hlavní. Jedná 

se například o: 

 garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům 

 podzemní stavby – jímky, ČOV sloužící domu 

 vinné sklepy 

 stavby pro tepelná čerpadla 

 přípojky na veřejné rozvodné sítě (elektřina, vodovod, plynovod) a kanalizace, které 

jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu 

 studny, bazény 

 chodníky, parkovací plochy na pozemku 

 Na stejných zásadách je založeno i „příslušenství bytu/příslušenství bytu pro sociální 

bydlení“, které jsou již uvedeny výše a jedná se např. sklepy, komory a garáže nacházející 

se ve stejné stavbě jako obytný prostor/obytný prostor pro sociální bydlení, k němuž náleží. 

(IGFŘ str. 10) 

 

 Společné části domu jak již bylo zmíněno v definici jednotky ve stavební 

terminologii této práce specifikuje NOZ v § 1160 jako ty části nemovité věci, které podle 

povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně, přičemž společné jsou vždy pozemek, na 

kterém byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na 

pozemku dům a dále stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních 

konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a 

zařízení sloužící jinému vlastníkovi jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá 

část přenechá nějakému vlastníkovi k výlučnému užívání. Definice společných částí domu 

je pružnější, a obecněji řečená, než tomu bylo v minulosti v zákoně o vlastnictví bytů, který 

vyjmenovával konkrétní položky (např. schodiště, antény, sušárny) započítané do 

společných prostor. 
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 Režimem přenesené daňové povinnost (PDP) neboli tzv. reverse charge se zabývá 

Hlava IV zákona o DPH a jedná se o specifický režim uplatňování DPH. V režimu PDP je 

povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Jedná se tedy o 

opačný mechanismus, než je běžné. Poskytovatel plnění vystaví daňový doklad bez 

vyčíslené výše DPH s informací, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 

Příjemce plnění jí zároveň uplatní jako odpočet daně na vstupu. 

 Tento princip je povinný dle § 92d a § 92e zákona o DPH i při dodání nemovité věci 

nebo poskytování stavebních a montážních prací mezi jednotlivými plátci DPH. Netýká se 

tedy koncových drobných spotřebitelů či neplátců DPH. Sazba DPH je zde opět ovlivněna 

informací, zdali se jedná o stavební a montážní práce provedené např. na stavbách pro 

sociální bydlení nebo práce spojené se změnou dokončených staveb bytových, rodinných 

domů či obytných prostor. 

 PDP se vztahuje na stavební nebo montážní práce uvedeném dokumentu vydaném 

Českým statistickým úřadem – Klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1.1.2015 pod číslem 

kódu 41 až 43, jenž je uveřejněna ve Sbírce zákonů. (§ 92e odst. 1) 

 

 První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací 

provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení, nebo na dokončení, 

výstavbě či dodání stavby pro sociální bydlení, přičemž stavbami pro sociální bydlení můžou 

být dle blíže specifikovaných podmínek jmenovaných v § 48 odst. 5 ZDPH např. bytové 

domy, rodinné domy, obytné prostory, dětské domovy, ubytovací zařízení pro ubytování 

příslušníků bezpečnostních sborů, lůžková zařízení hospicového typu a další. Stavbami pro 

bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: 

 stavba bytového a rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr 

nemovitostí 

 stavby, které slouží k využití těchto staveb či jsou zřízeny na pozemku, který tvoří 

funkční celek s těmito stavbami 

 obytný prostor a místnost užívaná spolu s obytným prostorem  

 

Daň z nemovitých věcí 
 
 Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Tato daň 

se řídí především Zákonem č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých 

věcí. Zákon specifikuje opět předmět, poplatníky, základ a sazbu daně, osvobození od daně, 
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ale i správu daně z nemovitých věcí a další příslušné náležitosti. Je to jediná daň, která se 

platí předem (např. 31.ledna 2015 na celý tento příslušný rok). 

 Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky a dokončené či užívané budovy 

evidované v katastru nemovitostí, inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu a 

zdanitelné jednotky (včetně pozemku, který je její součástí). Zároveň se tyto nemovitosti 

musí nacházet na území České republiky. (§ 2, § 7) 

  

Daň z nabytí nemovitých věcí 
 
 Nejvýznamnějším právním předpisem pro daň z nabytí nemovitosti je v současné 

době Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Předmětem 

této daně je úplatné nabytí pozemku, stavby, jednotky, práva stavby nebo spoluvlastnického 

podílu na těchto nemovitých věcech. Toto opatření se týká opět pouze nemovitostí na území 

České republiky. Předmětem nabytí nejsou inženýrské sítě a spoluvlastnické podíly na nich. 

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je pak nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. 

(§ 1 odst. 1 a § 2 odst. 1,2) 

 Základ daně se vypočte odečtením uznatelného nákladu od nabývací hodnoty. 

Uznatelným nákladem je odměna a náklady prokazatelně (např. na základě vystavené 

faktury) zaplacené poplatníkem znalci za vypracování znaleckého posudku určující 

zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadován přílohou daňového přiznání. Nabývací 

hodnotou je sjednaná cena (obvykle kupní cena), srovnávací daňová hodnota (vypočtena 

finančním úřadem), zjištěná cena (75 % odhadní ceny určené znaleckým posudkem) nebo 

zvláštní cena (např. dosažená vydražením). 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně zaokrouhleného na 

celé stokoruny směrem nahoru. (§ 22, 23) Daňové přiznání je nutné podat do konce třetího 

kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do 

katastru nemovitostí na příslušný finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. 
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3. Popis situace developerského trhu se 
stavbami pro bydlení v ČR 

 
 Obecně se oboru stavebnictví, na rozdíl od úspěšnějších let 2014 a 2015, kde lze 

pozorovat meziroční nárůst (obr. 3.1.), opět nedaří. Za prvních 10 měsíců letošního roku 

tento obor zaznamenal pokles o 5,6 %, inženýrské stavitelství dokonce o 16,7 % a 

v listopadu 2016 klesla stavební produkce meziročně o 2,3 %. [10] 

 

 

 

    

 Na trhu s developerskými projekty, a to konkrétně s rezidenčními nemovitostmi se 

v roce 2016 hodně hovořilo o tom, že poptávka po nemovitostech vysoce převyšuje nabídku. 

Vysokou poptávku pak sami developeři nejčastěji připisují nízkým hypotečním úvěrům i 

pozitivnímu vývoji české ekonomiky. Nízká nabídka dostupných nemovitostí ke koupi je 

pak způsobena poklesem vydaných stavebních povolení a celkově složité legislativní situaci. 

Předpokládá se, že nabídka bytů se v roce 2016 oproti roku 2015 zvýší o 1, 1 % (v Praze pak 

pouze o 0,1 %). [11] Například za první půlrok roku 2016 bylo v Praze vydáno stavební 

Obr. 3.1. Grafické znázornění meziročního vývoje indexu stavební výroby v % 
          Zdroj: [10] 
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povolení pouze na 522 bytů a celkový počet za celý rok byl odhadnutý na 1000 bytů. Oproti 

tomu se předpokládá prodej 6000 až 7000 bytů. Je tedy vysoce pravděpodobné, že stav, kdy 

poptávka po bytech vysoce převyšuje nabídku bude trvat i v dalších nejbližších letech. 

 V důsledku vysoké poptávky a nízké nabídky dochází k růstu cen na trhu 

s nemovitostmi. Vývoj cen nových bytů v Praze za posledních 5 let v souvislosti s jejich 

dostupností je možné níže pozorovat na obrázku č. 3.2. a počet vydaných stavebních 

povolení pak v tabulce 3.1. 

 

 

 

 

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-2Q/2016 

Vydaná 
stavební 
povolení 

11 785 11365 10148 9306 8538 8188 7658 7147 5530 5273 5211   

Z toho 
počet 
bytů 

7485 7265 6432 5743 5081 4819 4696 4165 3107 3017 2910 522 

Obr. 3.2. Grafické znázornění vývoje cen bytů v Praze v souvislosti s jejich dostupností 
          Zdroj: [12]  

Tab. 3.1. Počet vydaných stavebních povolení v Praze  
                                                                                     Vlastní zpracování   Zdroj: [13]  
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 Nedostatek nových bytů ovlivňuje vývoj také na sekundárním trhu, tedy rostou také 

ceny starších bytů a zdražují se nájmy. Rostoucí ceny všech bytů v Praze se tak odrážejí na 

dostupnosti vlastního bydlení. Dle studie KPMG utratí člověk v Praze za nový byt celý svůj 

plat za 11, 5 roku, což je nejdéle z hlavních měst okolních států (např. Berlín, Varšava 6,4 

roku, Budapešť 8,9 roku a Bratislava 8,9 roku). [14] 

 Výrazně vrostl také podíl těch, kteří si byty kupují jako investici. Největší zájem 

v této oblasti je v Praze o byty 2+kk o přibližné výměře 56 m2. Byt za účelem investice si 

pořizuje přibližně 30-40 % kupujících. Roční výnosové procento této investice by se pak 

mělo pohybovat okolo 3-4 %. [15] 

 Nezdražují se však byty pouze v Praze. V České republice vyrostly ceny bytů o 21 

% za dva roky. Městy s nejvyšší cenou za m2 hned po Praze jsou Brno, Plzeň, Hradec 

Králové, České Budějovice a Karlovy Vary. Naopak výrazně levnější byty se dají najít 

z větších měst například v Ústí nad Labem. [16]  

 ČNB se obává, že jsou byty v současnosti nadhodnocené a růst cen trhu (poptávky) 

se snaží zmírnit svými doporučeními, aby banky poskytovaly hypotéky max. do výše 90 % 

cen bytů a omezily i poskytování hypoték v rozmezí od 80-90 % cen nemovitosti. V prosinci 

roku 2016 vstoupil v platnost také zákon o spotřebitelském úvěru umožňující klientům 

mimořádné splátky za benevolentnějších podmínek, kvůli kterému banky zvyšují své 

úrokové sazby hypoték. [17]  

 Pořízení vlastního bydlení ke konci roku 2016 se také mohlo prodražit z důvodu 

vstoupení v platnosti zákona č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 

340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které se plátcem daně z nabytí 

nemovitých věcí stal vždy kupující. Tato změna bude podrobněji rozebrána v Projektu A 

v Příkladu 1 této diplomové práce. 

 V posledních třech letech se však nejedná o první novelizaci zákona, která měla 

dopad na ceny nemovitostí v ČR. Na nárůstu sumy, kterou musí kupující při pořízení 

nemovitosti zaplatit se podílela i změna občanského zákoníku, v jejíž důsledku byl změněn 

i zákon o dani z přidané hodnoty. Jak tato změna postihla novostavby rodinných a bytových 

domů bude ukázáno v Příkladu č. 2. Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty s dopadem 

na některé developerské společnosti proběhla také v roce 2016, kdy došlo opět ke změně § 

56 týkající se osvobození dodání nemovitých věcí od daně z přidané hodnoty. Dopad této 

změny pak bude úkolem k řešení příkladu č.1 Projektu B a C. 



36 
 

 Celkově si developeři dlouhodobě stěžují, že kvůli často se měnící legislativě se 

prodražuje a prodlužuje příprava i samotný prodej projektů, přitom celý proces 

developerského projektu od příprav po jeho realizaci trvá někdy až deset let. [15] 

 Průběh developerského projektu bude popsán v následující kapitole. Předmětem 

kritiky ze strany developerů k postupů vlády v České republice bylo také schvalování zákonů 

až ke konci roku, i když mají platnost již od začátku roku následujícího. Tato situace byla 

zmiňována například právě se změnou zákona o DPH v roce 2014 nebo se stanovením výše 

snížené sazby pro sociální bydlení platné od 1. ledna 2012.  [18]  
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4. Popis procesu realizace 
developerského projektu 

 
  

 V této kapitole bude podrobněji popsán celý životní cyklus developerského projektu. 

Kapitola bude rozdělena do jednotlivých fází cyklu, které byly již definovány v úvodní části 

Vymezení pojmů a legislativy. Jedná se o fázi předinvestiční, investiční a provozní nebo 

ukončovací. Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, je možné, aby se jednotlivé fáze životního 

cyklu při přijatelném riziku v určitém období i překrývali a jejich vymezení není tedy 

striktně ohraničené, jelikož celý cyklus je ovlivněný charakterem a velikostí konkrétního 

developerského projektu. V závěru kapitoly bude samostatně popsané financování 

developerského projektu, protože tato činnost se vztahuje k celému životního cyklu projektu 

a nelze ji tedy přiřadit k jednotlivé fázi.  

4.1 Předinvestiční (přípravná) fáze 
 

 Jedná se o časová období od prvního zamyšlení nad realizací projektu. V této etapě 

se řeší proveditelnost a atraktivnost podnikatelského záměru, případně se vyhledává vhodný 

pozemek či objekt určený k rekonstrukci, optimalizuje se daný projekt, vytváří se finanční 

propočty o výhodnosti, řeší se možnost financování projektu, vyhodnocuje se kapacita 

zdrojů (lidských, strojních, finančních), zohledňují se rizika projektu, definují se cíle 

projektu a určuje se strategie postupu, jak cílů dosáhnout. 

 Vstupní analýza proveditelnosti tzv. studie proveditelnosti projektu je prvotním 

základem celého projektu a rozhoduje o tom, zdali se v celém projektu bude dále pokračovat 

nebo naopak bude ukončen. Důležitou součástí studie proveditelnosti je propočet nákladů 

investora (developera), která by měla kromě odhadu nákladů na stavbu a vypracování 

příslušné dokumentace zohledňovat i další důležité informace, jako je umístění stavby, 

investice do provozních souborů atd. 

 Výběr a následný nákup vhodného pozemku či vhodného objektu k rekonstrukci není 

snadnou záležitostí a obzvlášť v některých velkých městech včetně Prahy je těchto pozemků 

nedostatek. Jejich cena je také ovlivněna místem a způsobem využití. Možné využití 

pozemku určuje územní plán a např. územní plány velkých měst se stanovují na cca 10 let. 

Změny v plánu jsou pak v průběhu tohoto období možné, ale jedná se o náročný proces, do 

kterého je zapojeno mnoho účastníků. Navíc některé vhodné pozemky určené územním 
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plánem k zastavění nelze využít z důvodu stavební uzávěry, podmíněnosti jiné stavby, jejíž 

realizace je finančně i časově náročná, ale musí být vystavěna před realizací developerského 

projektu, nebo z důvodu neochoty prodat pozemek jednoho z vlastníků, špatných 

geologických podmínek či nedostatečné kapacity inženýrských sítí. [19] 

   Developeři se pak v důsledku těchto a jiných okolností uchylují k několika 

možnostem, jak pozemek získat a využít. Různé varianty přináší různá rizika a je potřeba je 

vždy právně ošetřit. Mezi tyto možnosti patří přímá koupě od vlastníka pozemku, koupě 

podílu ve společnosti, která pozemek vlastní, založení zvláštní společnosti s vlastníkem 

pozemku, kdy vlastník pozemku vloží pozemek do nově založené společnosti a developer 

do této společnosti vloží své finanční prostředky a know-how nebo dlouhodobý nájem 

pozemku. [20] 

 O developerském projektu lze stejně jako o jakémkoliv výstavbovém projektu říci, 

že pro jeho první etapy je typická vysoká úroveň rizika (viz. obrázek 4.1), kde je možné 

nejvíce ovlivnit výši celkových nákladů a charakteru projektu, ale je zde spoustu 

nepředvídatelných potíží (komplikovaná správní řízení se stavebním úřadem, dotčenými 

orgány, nevhodný výběr dodavatele projektové dokumentace nebo výstavby, který 

neprovede dílo v dostatečné kvalitě či stanovené době, změna poptávky trhu v čase, špatné 

klimatické podmínky, nepředvídatelné náklady při rekonstrukci budovy a nebo změna 

legislativy apod.). [1] Z těchto důvodů je důležité klást velký důraz zejména na 

předinvestiční přípravu projektu a dbát na ošetření těchto rizik při podepisování právních 

dokumentů s dalšími účastníky developerského projektu. 

 

Obr. 4.1. Fáze výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů [1] 



39 
 

4.2 Investiční fáze 
 

 Investiční fáze zahrnuje případný nákup vhodného pozemku, založení projektové 

společnosti, sestavení týmu, který developerský projekt povede a bude řešit, provedení další 

podrobnějších finanční propočty, vytvoření projektové dokumentace, sestavení časového 

harmonogramu, získání potřebných povolení k realizaci projektu, zajištění dodavatelů 

stavby, samotnou výstavbu, sestavení a aplikace marketingové strategie prodeje a další.  

 Mezi důležité fáze této etapy bývá také uzavření smluv s budoucími finálními 

klienty. Běžným postupem při prodeji bytů či rodinných domů developerskou společností 

bývá nejprve uzavření ústní rezervace mezi developerem a klientem, která není závazná, ale 

je časově omezená na krátkou dobu. Do konce této lhůty je nutné potvrdit zájem o koupi 

nemovitosti podpisem rezervační smlouvy. 

 Rezervační smlouva pak bývá již v psané formě a závazná. V blízké době od podpisu 

smlouvy je obvykle nutné uhradit i související rezervační poplatek. Tento poplatek sice bývá 

součástí kupní ceny, avšak pokud klient z vlastní vůle od smlouvy odstoupí, tento poplatek 

propadá ve prospěch společnosti bez nároku na vrácení. 

 Po určité době stanovené v rezervační smlouvě se podepisuje obvykle smlouva o 

budoucí kupní smlouvě, kde jsou již podrobněji specifikované vztahy mezi kupujícím a 

prodávajícím, jejich povinnosti, práva a podobně. V této smlouvě lze také většinou naleznout 

bližší informace k prodávané nemovitosti, stanovení platebních podmínek, vymezení 

časového harmonogramu atd. 

 Po dokončení výstavby dané nemovitosti a jeho řádného schválení stavebním úřadem 

(kolaudací či souhlasem s užíváním) se stavba předá kupujícímu k užívání. Součástí předání 

stavby bývá sepsání předávacího protokolu, který obvykle obsahuje seznam tzv. vad a 

nedodělků, které je potřeba do určitého data prodávajícím odstranit, avšak tyto vady nebrání 

řádnému užívání nemovitosti. V této ukončovací fázi dochází také k podpisu kupní smlouvy, 

jejímž vkladem na katastr nemovitostí se stává klient majitelem nemovitosti. Bývá rovněž 

doplacena zbývající kupní cena nemovitosti. 

 Obvyklou záležitostí v dnešní době je splácení kupní ceny přes tzv. svěřenecký účet. 

Svěřenecký účet je spravován třetí nezávislou stranou (zpravidla advokátním zástupcem či 

notářem), který zde vykonává roli správce. Správcem bývá osoba, ke které mají kupující i 

prodávající důvěru, a která zajistí vypořádání transakce (výplatu kupní ceny), po splnění 

podmínek definovaných ve smlouvě budoucí kupní. Toto opatření by mělo výrazně snižovat 
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riziko celé transakce. Správa svěřeneckého účtu bývá ošetřena smlouvou mezi zmíněnými 

třemi stranami.  

4.3 Provozní nebo ukončovací (likvidační fáze) 
 

 Provozní nebo ukončovací fáze začíná po celkovém dokončení stavby. V této fázi 

developer prodává výsledný produkt finálnímu investorovi. Probíhá provozní ověření 

spolehlivosti stavby, při kterém developer musí plnit příslušný čas (záruční dobu) smluvní 

závazky a povinnosti. Dochází taky k zhodnocení úspěšnosti projektu a z těchto výsledků se 

získávají potřebné informace pro další projekty.  

 Provozní fázi lze rozlišit z krátkodobého a dlouhodobého hlediska. V krátkodobém 

hledisku se zkoumá projekt bezprostředně po jeho uvedení do provozu a v dlouhodobém 

hledisku se sleduje např. takzvaný bod zvratu neboli Break Even Point – BEP, kdy se stává 

projekt pro vlastníka výnosný a přináší mu zisk. Toto hledisko je důležité pozorovat zejména 

u zhotovení díla za účelem pronájmu. 

 Pokud předmětem developerského projektu je výstavba bytového domu, který chce 

následně developer rozprodat po bytech, musí tento objekt nedříve rozčlenit na jednotky, 

neboť až po tomto kroku lze prodávat jednotlivé bytové jednotky samostatně.  

 Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné např. pozemek, sklep, kotelna, 

chodba atd., jak bylo již uvedeno v kapitole definující jednotlivé pojmy této práce. Aby 

mohly bytové jednotky vzniknout, musí developer vydat tzv. prohlášení vlastníka a zajistit 

jeho zápis na příslušným katastrálním úřadem do katastru nemovitostí. 

 Prohlášení vlastníka dle NOZ musí obsahovat:  

  a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území 

  b) údaje o jednotce, zejména: 

   1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a 

umístěním s určením účelu užívání 

   2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, 

technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k 

výlučnému užívání vlastníku určité jednotky 

   3. velikost podílů na společných částech 

  c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického 

práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich. 
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 K prohlášení zároveň musí být přiloženy půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich 

schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových 

plochách bytů. 

 V případě, že v domě vznikne pět a více bytových jednotek, a zároveň je počet 

spoluvlastníků větší než tři, je nutné po prohlášení (nejpozději po vzniku vlastnického práva 

k první převedené jednotce) založit „společenství vlastníků. (NOZ § 1166)   

 Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy 

domu a pozemku a založí se schválením stanov, které obsahují alespoň: 

 a) název obsahující slovo 'společenství vlastníků' a označení domu, pro který 

společenství vlastníků vzniklo, 

 b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, 

na jiném vhodném místě, 

 c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, 

 d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního 

období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení, 

 e) určení prvních členů statutárního orgánu, 

 f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, 

 g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu 

cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. 

 U založení společenství vlastníků by měl být přítomný notář, neboť založení 

společenství vyžaduje formu veřejné listiny. (NOZ § 1200 odst. 1, 2, 3 a § 1194) 

 

4.4 Financování developerského projektu 
   

 Jedním ze standartních způsobů, jak zajistit financování celého developerského 

projektu, bývá pomocí bankovní úvěr. Financující banky poskytující tento úvěr kladou velký 

důraz na zkušenosti a reálnou historii, jak developerské společnosti, tak ostatních partnerů 

účastnících se na realizaci daného projektu (generální dodavatel, architekti, realitní makléři 

a další). 

 Vzhledem k tomu, že developerské financování je založeno pouze na riziku daného 

projektu, standardně některé banky požadují založení jednoúčelové projektové společnosti, 

aby tak zajistily transparentnost a snadnou kontrolu finančních toků ve společnosti. Mezi 

téměř vždy požadovanou podmínku poskytnutí finančních zdrojů od banky bývá zástavní 
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právo ve prospěch financující banky k pozemkům i samotné stavbě. V praxi se však lze 

setkat i s dalšími požadavky banky jako je předkupní právo k dané nemovitosti, omezení 

práv developera u stavebního pojištění nebo pojištění nemovitosti, postoupení či zástava 

pohledávek vyplývajících z nájemních smluv a další. 

 Mimo těchto kroků se snaží financující banka krýt svá vlastní rizika také dalším 

způsobem jako ověřením finanční proveditelnosti projektů na základě výpočtů provedených 

dle interních směrnic a vyhodnocení ekonomických ukazatelů developerské společnosti i 

samotného projektu. Banka může také zamezit dílčí čerpání z úvěrové částky např. 

stanovením podmínek o hodnotě uzavřených smluv o smlouvě budoucí kupní či nájemní 

s finálními investory. [21] A pro developera to tak znamená nutnost mít prodané či pronajaté 

prostory již v průběhu výstavby. 
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5. Aplikace daňové legislativy 
v developerském projektu 

  

 Aplikace daňové legislativy v developerském projektu je poměrně náročnou činností 

vyžadující odbornou způsobilost. Pro developera tuto práci vykonává např. daňové oddělení 

ve velkých developerských společnostech nebo spolupracuje s daňovým poradcem. Avšak 

pro vytvoření správně sestavených finančních propočtů developerských projektů jako 

například studie proveditelnosti, která byla uvedená v předchozí kapitole, je nutností 

developera se v této problematice orientovat. V následující kapitole bude uveden přehled 

jednotlivých typů daní, které se dotýkají developerských společností nebo jejich projektů. 

Současně bude také zmíněno několik specifik, které je potřebné zohlednit, aby byl developer 

schopný správně vyčíslit výši těchto daní a dodržel tak danou legislativu.  

 Dne 1.1.2014 začaly platit nové právní předpisy (především nový občanský 

zákoník), které zásadním způsobem změnily značnou část soukromého práva. Nová úprava 

soukromého práva označovaná jako „rekodifikace“ měla dopad také na řadu dalších 

právních předpisů včetně těch daňových. Nový občanský zákoník změnil zároveň některé, 

v právní praxi dosud používané, termíny, včetně pojmu nemovitost, která je nyní označována 

jako nemovitá věc. 

 Největší změnou, kterou přinesl NOZ, a která se dotýká přímo developerských 

projektů bylo znovuzavedení zásady superficies solo cedit. V důsledku použití této zásady 

platí, že stavba je součástí pozemku. Obnovením tohoto principu by především mělo 

postupně dojít k sjednocení vlastníka stavby a pozemku. [22] 

 Na rekodifikaci soukromého práva navazují i novelizace zákona o daních z příjmů, 

zákona o dani z nemovitostí, zákona o dani z přidané hodnoty a řady dalších předpisů, které 

mají dopad do daňového práva. [22] 

  

5.1 Daň z příjmu 
 
 Developerská i projektová společnost je, jakožto právnická osoba, poplatníkem daně 

z příjmu. Současná sazba daně z příjmu pro právnické osoby je 19 %. Daň se vypočte jako 

součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od 

základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.  
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 S ohledem na účelově vznikající projektové společnosti nebo nepříznivou 

ekonomickou situaci je vhodné mezi položky snižující základ daně jmenovat zejména 

daňovou ztrátu z předešlých zdaňovacích období. Tuto ztrátu lze uplatnit maximálně v pěti 

následujících obdobích od období, ve kterém vznikla. U projektových společností je totiž 

běžné, že jsou zejména v prvních letech od svého založení ve ztrátě. 

 Jedním ze základních dokumentů pro vyčíslení daně z příjmu developerských 

společnosti je účetní závěrka za příslušné zdaňovací období. Do účetní závěrky developerské 

společnosti se musí zohlednit jistá specifika daná pro tento obor, která ovlivňují její výši, a 

tedy i výši základu daně z příjmu. [23] 

 Mezi základní faktory ovlivňující podobu účetní závěrky patří důsledek sezónnosti. 

Jak lze vidět i na následujícím grafu vyjadřujícím zahájení a dokončení jednotlivých bytů 

v bytové výstavbě dle kvartálů během roku, je zde patrný dlouhodobý trend zvýšení 

dokončení většího množství zakázek v posledním, tedy čtvrtém, kvartálu daného roku 

oproti kvartálům ostatním. Tento jev lze vysvětlit snahou developera splnit touhu finálního 

investora, mít předané stavební dílo do konce kalendářního roku, ale i snahou developerské 

společnosti zlepšit své hospodářské výsledky v daném roce např. pro lepší vyjednávání 

s financující bankou o výši úroků či k uspokojení očekávání akcionářů nebo vlastníků 

společnosti. 

 

 

 

Obr. 5.1. Grafické znázornění vývoje bytové výstavby v České republice od roku 2009         
       Zdroj: Veřejná database ČSÚ 
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 Tento jev pak úzce souvisí s problematikou stanovení správného základu daně z 

příjmu. Jak je totiž možné v praxi běžně pozorovat, stavební výroba je právě ke konci roku 

limitována zejména klimatickými podmínkami a některé práce nelze dokončit ke dni předání 

stavebního díla, avšak tyto nedodělky nebrání v jeho užívání, jelikož mají spíše estetický 

charakter. Typickým úkazem bývá například nedokončení úpravy fasády či finálních 

terénních prací okolo objektu. Celá tato situace se při předání řeší zaznamenáním tzv. 

soupisu vad a nedodělků v předávacím protokolu, kde je také uveden termín pro jejich 

odstranění. 

 S ohledem k faktu, že rozsah těchto nedodělků může být vyčíslen v řádu až několika 

statisíců korun, správné zaúčtování těchto případů je nezbytným předpokladem pro 

stanovení základu daně z příjmu. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že developer bude v budoucnu nucen dostát svým 

závazkům a vynaložit prostředky na odstranění těchto vad a nedodělků, pokud by tedy v jeho 

účetních výkazech byl zachycen hospodářský výsledek za daný rok se ziskem z takto 

předávané nemovitosti bez zohlednění nákladů na odstranění vad a nedodělků, byla by 

porušena jedna ze základních zásad účetnictví – věrný a poctivý obraz či zásada opatrnosti. 

Vady a nedodělky lze v účetní závěrce zohlednit pomocí účetní položky „ostatní rezervy.“ 

Výši rezervy pak lze určit např. na základě rozpočtu zohledňujícího nedokončené položky 

nebo odborného odhadu. [24] 

 Naopak v případě, že se developerské společnosti nepodaří dokončit a předat nějaké 

stavební dílo v příslušném zdaňovacím období je developer povinen tuto nemovitost 

zaúčtovat a převést do dalšího zdaňovacího období buď jako nedokončený dlouhodobý 

majetek nebo nedokončenou výrobu s vědomím, že způsob zaúčtování může mít také dopad 

na hospodářský výsledek společnosti, a tedy i výši daně z příjmu v konkrétním zdaňovacím 

období. 

 V zjednodušeném vyjádření se vše odvíjí od záměru developera na využití vznikající 

nemovitosti. Je-li záměrem developera tuto nemovitost po dokončení pronajímat, bylo by 

správné ji zaúčtovat jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, kdežto v případě 

myšlenky stavební dílo po dokončení prodat, jednalo by se o nedokončenou výrobu. [22] 

Účtování o nedokončené stavební výrobě a nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku 

ve stavebnictví a jejich dopad na účetní uzávěrku i hospodářský zisk společnosti je poměrně 

komplikovaným tématem, který však není hlavním předmětem této diplomové práce, a tak 

zde nebude dále řešen. [24] 
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 Specifika se zaúčtováním vad a nedodělků či nedokončené výroby/nedokončeného 

dlouhodobého majetku nejsou ovšem jediná specifika developerských projektů, které je 

nutné zohlednit při sestavování účetní závěrky. Developer v praxi v tomto výkazu musí dále 

správně zaúčtovat např. předpokládané výsledky soudních sporů s dodavateli či jinými 

zúčastněnými osobami v projektu, výši pozastávek (zádržného), vyúčtování víceprací atd. 

[22] 

 

5.2 Daň z přidané hodnoty 
 

 Složka DPH je podstatnou a důležitou částí konečné ceny za developerský projekt, 

kterou musí finální zákazník obvykle zaplatit. Vývoj sazby DPH tak výrazně ovlivňuje celý 

developerský trh. V posledních třech letech došlo ke dvěma velkým změnám v legislativě 

týkající se DPH, které ovlivnily developerské projekty. První novela proběhla v roce 2014 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a druhá v roce 2016. 

 Pro upřesnění nejasností ohledně aplikace a sjednocení výkladu novel tohoto zákona 

v dané oblasti vydalo Generální finanční ředitelství několik dokumentů k uplatňování 

zákona o DPH u nemovitých věcí. 

 Developerská společnost jakožto právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, je dle § 5 zákona o DPH osobou povinnou k dani, jelikož její obrat za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 

1.000.000,- Kč a má sídlo na území České republiky je také plátcem DPH. (§ 5 zákona o 

DPH) 

 Pro developerské společnosti z toho vyplývá, že dle současné legislativy jsou 

povinny dodávat nemovitosti (pozemek, stavby i jednotky) vzniklé v rámci developerských 

projektů s daní z přidané hodnoty, nestanoví-li zákon jinak, avšak mohou si odečíst daň na 

vstupu ze svých nákladů, souvisejí-li tyto náklady s předmětem jejich ekonomické činnosti. 

Sazba DPH je pak ve výši 15 % u staveb pro sociální bydlení a 21 % u všech ostatních.  

 Jednotlivé pojmy jako je např. stavba pro sociální bydlení, pozemek atd. v souvislosti 

s DPH byly již definovány výše (2. kapitola), a proto zde nebudou podrobněji rozepsány. 
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5.3 Daň z nemovitých věcí 
 

 Vzhledem k tomu, že předmětem daně z nemovitých věcí nejsou rozestavěné stavby, 

pro developerské projekty je důležité především zdanění stavebních pozemků, přičemž výše 

daně z pozemku je závislá na druhu pozemku zjištěnému k 1. lednu zdaňovacího období a 

na obci, kde se nachází.  (§ 6) Poplatníkem daně je vlastník nemovitosti. (§ 3 odst. 1) 

 Developerské společnosti, které se zabývají ve svých projektech rekonstrukcí 

stávajících budov, jsou však povinné platit daň z nemovitých věcí i z těchto objektů. 

Základem daně je zde výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, přičemž se vychází ze 

stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Sazba daně ze staveb se liší u jednotlivých druhů 

staveb podle jejich účelového určení.  

 Daň z nemovitých věcí se se zavedením superficiální zásady příliš neměnila, 

předmětem daně ze staveb je i nadále stavba, bez ohledu na to, zda je součástí pozemku a ze 

zastavěného pozemku je pak nadále zdaněna jen ta jeho výměra, která není zastavěna 

stavbou. [22] 

 

5.4 Daň z nabytí nemovitých věcí 
 
 Podle novely Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí platné od 1. listopadu 2016 se poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stal nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci. Povinnost developera uhradit tuto daň při prodeji 

nemovitosti tak přešla na kupujícího. Developer by však měl i na dále daň z nabytí 

nemovitých věcí zohledňovat při kalkulaci prodejní ceny, jelikož kupující vždy zvažuje 

celkové své náklady, které musí vydat na pořízení dané nemovitosti, tedy i tuto daň.  

 V souvislosti s prodejem novostaveb v rámci developerských projektů tak nadále 

zůstává významný § 7 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, který od této 

daně osvobozuje první úplatné nabytí vlastnického práva k: 

 pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba 

rodinného domu 

 dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu 

 dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě za daných podmínek 

definovaných v § 7 odst. 1 písm. c 
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Toto osvobození je časově omezené, a to pětiletou lhůtou ode dne dokončení nebo 

započetí užívání výše jmenovaných nemovitostí. (§ 7 odst. 2) 

 Pro kupujícího nově vzniklého rodinného domu, popřípadě jednotky v novostavbě 

bytového domu to znamená, že bude nucen uhradit výši daně z nabytí nemovitých věcí pouze 

z okolního pozemku, na kterém nestojí příslušná stavba. V ostatních případech musí uhradit 

daň z nabytí nemovité věci z celé nemovitosti. 

 Výše daně pak bude stanovena dle postupu blíže popsaného v kapitole 2. 
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6. Praktické příklady 
 

6.1 Příklad č. 1 
 

 Příklad č. 1 se bude zabývat daňovým zatížením tří vybraných developerských 

projektů se zvláštním důrazem na novelu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

platné od 1.1.2016 a novelu Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí platné od 1.11.2016. Všechny tři vybrané projekty budou řešeny ve dvou 

variantách. První varianta bude dodání nemovité věci v roce 2015 a druhá dodání nemovité 

věci v roce 2016. Výsledkem celého příkladu pak bude porovnání těchto variant a 

vyhodnocení důsledku změn daňových předpisů na tyto projekty. 

6.1.1 Popis vybraných developerských projektů v příkladu č. 1 
 
 Developerem všech projektů je společnost s ručením omezeným zabývající se 

výstavbou a rekonstrukcí/modernizací rodinných a rekreačních budov na severu Čech. 

S ohledem na zachování obchodního tajemství nebude v této diplomové práci uvedeno pravé 

jméno této společnosti. Pro další práci byla pojmenována Horské domy s.r.o. Na přání 

společnosti byly pozměněny i hodnoty vstupních dat. Jedná se tedy pouze o modelové 

příklady, avšak založené na skutečně realizovaných projektech. Vybrané projekty byly 

realizovány během praxe autorky diplomové práce ve společnosti a jedná se o výstavbu 

jednoho rodinného domu, jednu rekonstrukci rodinného dvojdomu a jednu rekonstrukci 

domu určeného k rekreaci. 

6.1.2 Projekt A – výstavba rodinného domu 
 
 Projekt A byl realizován na pozemku o výměře 4 150 m2. Pořizovací cena pozemku 

byla dle kupní smlouvy v hodnotě 1.280.000,- Kč včetně 4 % daně z nabytí nemovité věci, 

kterou bylo potřeba uhradit, vzhledem k tomu, že se nejednalo o dodání nemovitosti 

osvobozené od daně z nabytí. Pozemek byl pořízen od fyzické osoby (neplátce DPH) a nebyl 

tedy nijak zatížen touto daní. 

 Rodinný dům byl realizován na ploše 140 m2 a jednalo se o luxusní plně vybavenou 

dřevostavbu. Stavební náklady včetně zbudování inženýrských sítí a interiérového vybavení 

byly vyčísleny na 5.320.000,- Kč bez DPH. Ostatní náklady společnosti (správní režie, 
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úroky, právní služby atd.) byly vyčísleny na 1.600.000,- Kč. Celkové náklady Horského 

domu s.r.o. tak činily 8.200.000,- Kč. 

 V kupní smlouvě byla ujednána prodejní cena na 12.250.000,- Kč včetně DPH. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt o celkové podlahové ploše do 350 m2 a 

zkolaudovaného jako rodinný dům, byla zde uplatněna první snížená sazba daně ve výši 

15 % na dodání nemovité stavby splňující parametry sociálního bydlení. Realitní kanceláři 

náležela provize ve výši 4 % z prodejní ceny bez DPH. 

 Až do tohoto bodu se v Projektu A varianta 1 neliší od varianty 2, proto všechny výše 

uvedené informace jsou uvedené společně a dále bude projekt řešen dle příslušných variant. 

 

6.1.2.a Varianta 1 – dodání nemovitosti v roce 2015 

 

 Pokud by se smluvní strany (převodce – v tomto případě společnost Horské domy 

s.r.o. a nabyvatel – kupující) dle § 1 zákona o dani z nabytí nemovitých věcí smluvně 

nedohodly jinak, byl by poplatníkem daně z nabytí nemovité věci převodce a nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci by byl v tomto případě ručitelem. 

 Dle § 7 zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je od této daně osvobozeno první 

úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je nová stavba rodinného 

domu, a k nové stavbě rodinného domu. Toto osvobození platí pouze tehdy, dojde-li k němu 

nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu užívat. 

V projektu A by tedy bylo třeba zaplatit pouze daň z nabytí z pozemku, na kterém nestojí 

stavba rodinného domu o výměře 4010 m2. Nabývací hodnota by byla stanovena ze sjednané 

kupní ceny, jelikož by se jednalo o částku větší než 75 % ceny zjištěné z vypracovaného 

znaleckého posudku. Cena dle faktury za vypracování posudku znalcem by byla uplatněna 

jako uznatelný náklad a základ daně by byl o tuto sumu ponížen. 

 Vzhledem k tomu, že v kupní smlouvě by nebyla dle platné legislativy vyčíslena 

cena za dům a pozemek zvlášť, ale byla by zde uvedena pouze cena za celou nemovitost, 

musel by se základ daně stanovit pomocí poměru mezi cenou příslušného pozemku ku 

celkové hodnotě nemovitosti dle znaleckého posudku násobeného sjednanou cenou. 

V případě Projektu A by cena okolního pozemku byla stanovena na 2.181.160,- Kč. Ze 

základu daně (ceny okolního pozemku poníženého o cenu znaleckého posudku) by pak byla 

stanovená daň ve výši 4 % na částku 87.046,- Kč.  
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6.1.2.b Varianta 2 – dodání nemovitosti v roce 2016 

  

   Pokud by došlo k dodání nemovité věci začátkem roku 2016, situace by byla 

totožná jako ve variantě 1, avšak v srpnu roku 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela 

Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela 

nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2016. Pro ukázku ve variantě 2 bude tedy řešen Projekt A tak, 

jako kdyby k nabytí nemovité věci došlo až po 1. 11. 2016. 

 Jedna z hlavních změn, které tato novela přinesla, se týká osoby poplatníka daně. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nově vždy nabyvatel (kupující). Změna osoby 

poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení. V Projektu A by to znamenalo, že daň z nabytí 

nemovitých věcí nejde do nákladů společnosti Horské domy s.r.o, ale jedná se o další náklad 

kupujícího. 

 Otázkou zůstává, zda by v tomto případě nebyla o tuto částku ponížena kupní cena 

nemovitosti a zůstal by tak zachovaný zisk společnosti Horské domy s.r.o. i náklady 

kupujícího na pořízení nemovitosti. Vzhledem k současné situaci na realitním trhu, kde 

nabídka převyšuje poptávku, se však předpokládá, že ceny nemovitostí se nebudou o 4 % za 

tuto daň snižovat, a tím se koupě vlastního bydlení pro nabyvatele stane finančně ještě 

náročnější. [25] Ve variantě 2 zůstane tedy kupní cena zachována. 

 Novelou byla změněna i koncepce osvobození nových staveb. Osvobozeny od daně 

jsou v roce 2016 pouze dokončené a užívané nové stavby rodinných domů, a tak se 

osvobození nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby. Projekt A by byl však 

předmětem nabytí jako dokončená a stavebním úřadem řádně zkolaudovaná stavba. Výše 

sazby daně z nabytí nemovitosti by tedy zůstala stejná jako v předchozí variantě 87.046,- Kč. 

 

6.1.2.c Vyhodnocení varianty 1 a varianty 2 

 

 Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v následující tabulce: 
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Varianta 1A Varianta 2A Rozdíl mezi 
variantami  

Cena pozemku 1 280 000 Kč 1 280 000 Kč 0 Kč 
Stavební náklady 5 320 000 Kč 5 320 000 Kč 0 Kč 
Ostatní náklady 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 
Náklady celkem 8 200 000 Kč 8 200 000 Kč 0 Kč 
Prodejní cena (včetně DPH) 12 250 000 Kč 12 250 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 15 % 1 597 826 Kč 1 597 826 Kč 0 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 10 652 174 Kč 10 652 174 Kč 0 Kč 
Provize realitní kanceláři 426 087 Kč 426 087 Kč 0 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 87 046 Kč 0 Kč -87 046 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 1 939 041 Kč 2 026 087 Kč 87 046 Kč 

 

 

 Jak je vidět v předcházející tabulce, pokud by společnost Horské domy s.r.o. počkala 

s prodejem nemovitosti z Projektu A do 1.11.2016, její čistý zisk před zdaněním by se 

teoreticky zvýšil o celou částku daně z nabytí tedy o 87. 046, - Kč. Jedná se však opravdu 

pouze o teoretickou variantu, jelikož by vše záviselo na dalších okolnostech a dohodě 

smluvních stran, jak již bylo naznačeno výše. 

 Zároveň pokud by developer dokončil výstavbu Projektu A před tímto termínem a 

úmyslně by posouval termín prodeje nemovitosti, mohlo by to pro něj znamenat další 

komplikace, které by bylo třeba vyčíslit a zvážit, jako jsou problémy s cashflow společnosti 

či nárůst nákladů např. na úrocích z finančního obnosu, který má investor půjčený a 

zainvestovaný v Projektu A.  

 

6.1.3 Projekt B – rekonstrukce domu určenému k rekreaci 
 
 V Projektu B byla řešena rozsáhlá rekonstrukce rekreačního objektu a jeho následný 

prodej. Pořizovací cena rekonstruovaného domu včetně příslušného pozemku byla dle kupní 

smlouvy v hodnotě 1.860.000,- Kč. Součástí kupní ceny byla opět daně z nabytí nemovité 

věci ve výši 4 %. Objekt byl odkoupen bez DPH. Zastavěná plocha domu byla vyčíslena na 

148 m2 a celková velikost pozemku na 450 m2. 

 Během rekonstrukce byl objekt komplexně zrekonstruován, zmodernizován, 

interiérově vybaven a došlo ke změně dispozice ze 4+kk na 5+kk. Mezi finančně nákladné 

Tab. 6.1 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu A         Zdroj: vlastní zpracování 
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stavební práce provedené na objektu lze jmenovat kompletní výměnu střešní krytiny, 

zateplení objektu foukanou izolací, sanaci roubené části domu, vybudování kanalizační 

přípojky, nutnou demolici a následnou výstavbu zádveří či výstavbu originálních 

kachlových kamen dle historické předlohy apod. 

 

6.1.3.a Varianta 1 – dodání nemovitosti v roce 2015 

  

 Vzhledem k tomu, že by se jedno o rekonstrukci stavby, jejíž první užívání bylo 

započato před více než 5 lety, mohla by se dle § 56 upravujícího dodání vybraných 

nemovitých věcí zákona o DPH společnost Horské domy s.r.o. rozhodnout, zda při dodání 

Projektu B uplatní daň či se bude jednat o dodání nemovitosti osvobozené od daně. 

 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 

1. 1. 2014 (č.j. 58463/13/7001-21000-101206) ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané 

hodnoty (str. 3) navíc uvádí, že je při uplatnění DPH třeba vycházet z principu nedělitelnosti 

režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku. Z tohoto ustanovení by tedy vyplývalo, že 

od daně lze osvobodit dodání i přilehlého pozemku. 

 Celkové stavební práce provedené na objektu byly vyčísleny na 4.760.000,- Kč bez 

DPH. Vzhledem k tomu, že by se společnost Horské domy s.r.o. rozhodla uplatnit 

osvobození nemovitosti od DPH, nemohla by si odečíst DPH ze vstupních nákladů a DPH 

by se tak stalo jejím dalším nákladem. Na Projektu B by činilo DPH 550.000 Kč 

(z realizovaných prací v režimu PDP + nakoupeného materiálu). S ohledem k faktu, že se 

jedná o objekt určený k rekreaci, nešlo by zde uplatnit dodání stavebních a montážních prací 

se sníženou sazbou daně. Z tohoto důvodu by zde byla uplatněna daň v základní sazbě 21 %. 

 Ostatní náklady společnosti by byly obdobného charakteru jako v Projektu A, tedy 

správní režie společnosti, úroky ze zapůjčených finančních prostředků, právní služby atd. 

Jejich výše by v tomto případě byla 1.810.000,- Kč a celkové náklady společnosti by tak 

dosáhly výše 8.980.000,- Kč včetně DPH. 

 Kupující a prodávající (Horské domy s.r.o.) by se dohodly na prodejní ceně ve výši 

10.400.000,- Kč.  Tato částka by byla dle výše uvedených informací osvobozena od DPH. 

Prodej nemovitosti by byl opět realizovaný přes realitního makléře, kterému náleží dle 

smluvních podmínek se společností Horské domy s.r.o. odměna ve výši 4 % z kupní ceny. 

Realitní makléř není plátcem DPH.  

 Součástí kupní ceny by byla i částka 416.000,- Kč představující předpokládanou 

hodnotu daně z nabytí nemovitých věcí, která by byla kupujícím uhrazena v souladu se 
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smlouvou o advokátní úschovně uzavřenou mezi advokátní kanceláří jakožto schovatelem, 

prodávajícím a kupujícím na svěřenecký účet. Schovatel by měl povinnost vyplatit tuto část 

kupní ceny na základě vypracovaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 

příslušnému finančnímu úřadu. 

 Daň z nabytí by byla finálně stanovena dle platných legislativních podmínek daných 

zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí na částku 415.764,- Kč. Hodnota by byla 

vypočtena ze sjednané kupní ceny, jelikož by se jednalo o částku vyšší než stanovenou 

znaleckým posudkem, a základ daně by byl ponížen o uznatelný výdaj ve výši ceny 

znaleckého posudku. 

  

6.1.3.b Varianta 2 – dodání nemovitosti v roce 2016 

 

 Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti některá ustanovení zákona č. 360/2014 Sb., 

kterými se změnil zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, a další související 

zákony. V souvislosti s nemovitostmi se konkrétně jednalo, o již výše zmiňované § 56 a 56a 

ve variantě 1 a dále § 51 a § 92d. 

 Novela zákona o DPH upravuje § 56 o dodání nemovitých věcí (dříve dodání 

vybraných nemovitých věcí). Podmínky osvobození dodání vybrané nemovité věci byly 

změněny na tuto aktuální podobu. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po 

uplynutí 5 let: 

a) Od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po 

podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo 

b) Ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské 

sítě podle stavebního zákona v souladu 

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním 

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro 

které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo 

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v 

užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo 

inženýrské sítě. 

 Stavební úpravy Projektu B byly provedeny na základě ohlášení stavebnímu úřadu a 

po ukončení stavebních prací bylo podáno oznámení záměru započít s užíváním stavby, na 

jehož základě stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a užívání povolil. 
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 Definici podstatné změny konkrétněji řeší informace GFŘ k uplatňování zákona o 

DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016 na str. 16 (č. j. 6717/15/7000-20116-101206, ve znění 

dodatku č. 1 Č. j. 162134/15/7100-20116-050485). Na Projektu B byly dle této definice 

provedeny podstatné změny dokončené stavby, jelikož stavební úpravy přesáhly 50 % 

zjištěné (směrné) hodnoty nemovitosti před zahájením stavebních prací.  

 Vzhledem k tomu, že je hlavní snahou společnosti Horské domy s.r.o. prodat 

všechny své projekty v co nejdřívějších termínech, nesplnil by Projekt B (stavba včetně 

příslušného pozemku) stanovenou pětiletou lhůtu a z těchto důvodů by nemohl být v roce 

2016 osvobozen od daně. 

 S ohledem na změnu režimu dodání, náklady na stavební úpravy by byly v této 

variantě také ve výši 4.760.000,- Kč, ale nefigurovala by zde již složka DPH ve výši 

550.000,- Kč, na kterou by si společnost Horské domy s.r.o. uplatnila možnost odpočtu daně 

na vstupu.   

  Ostatní náklady (1.810.000,- Kč), provize realitnímu makléři (4 % z kupní ceny) i 

samotná kupní cena (10.400.000,- Kč) by zůstaly zachovány ve stejné výši s výjimkou toho, 

že tentokrát by bylo třeba z kupní ceny odvést DPH ve výši základní sazby 21 %, jelikož by 

se jednalo o prodej nemovitosti typu domu určeného k rekreaci. Hodnota DPH by v tomto 

případě činila 1.804.959,- Kč. 

 Princip s uložením daně z nabytí nemovité věci v úschovně advokátní kanceláře i 

výše 415.764,- Kč by zůstala také stejná. V případě, že by došlo k dodání nemovité věci po 

1. listopadu 2016, je již z příkladu vztahujícímu se k Projektu A (varianta 2) patrný fakt, že 

povinnost zaplatit daň z nabytí nemovité věci je zákonným opatřením o dani z nabytí 

nemovité věci uložena kupujícímu. Z důvodu přehlednosti dopadu novely zákona o DPH 

však pro účely této diplomové práce bylo předpokládáno, že prodej nemovitosti proběhl 

v roce 2016 již před 1.listopadem. 

 

  6.1.3.c Vyhodnocení varianty 1 a varianty 2 

 

 Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v následující tabulce: 
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Varianta 1B Varianta 2B Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 1 860 000 Kč 1 860 000 Kč 0 Kč 
Stavební náklady 4 760 000 Kč 4 760 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 550 000 Kč 0 Kč -550 000 Kč 
Ostatní náklady 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 0 Kč 
Náklady celkem 8 980 000 Kč 8 430 000 Kč -550 000 Kč 
Prodejní cena 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 1 804 959 Kč 1 804 959 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 10 400 000 Kč 8 595 041 Kč -1 804 959 Kč 
Provize realitní kanceláři 416 000 Kč 416 000 Kč 0 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 415 764 Kč 415 764 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 588 236 Kč -666 723 Kč -1 254 959 Kč 

 

  

 Z tabulky 6.2 je na první pohled zřejmé, že při dodání totožného projektu v roce 2016 

místo v roce 2015 by společnost Horské domy s.r.o. teoreticky přišla o 1.254.959,- Kč 

v čistém zisku před zdaněním, a navíc se firma v druhé variantě dostává do ztráty 

666.723,- Kč. 

   S ohledem na vyčíslené náklady je nutné v tomto příkladu u projektu B zohlednit 

ještě jednu skutečnost a to, že vzhledem k tomu, že společnost Horské domy s.r.o. by ve 

variantě 1 realizovala některé své prodeje osvobozené od DPH, měla by povinnost krátit své 

nároky na odpočet. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši je upřesněn v 

§ 76 zákona o DPH. 

 Tento fakt by ovlivnil výši celkových nákladů. V případě, že by byl Projekt B dodán 

v roce 2016 a v témže roce by neproběhl žádný další prodej osvobozený od DPH, jak je tomu 

pravděpodobné, firma by získala nárok na 100 % odpočet daně, tedy odpočet v nekrácené 

výši. Dle interních propočtů firmy Horské domy s.r.o., které realizovala sama autorka 

diplomové práce na základě znalosti firemních postupů o dělení správní režie a celkové 

znalosti financí této firmy, by to konkrétně v Projektu B znamenalo snížení ostatních 

nákladů přibližně o 40.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že krácení odpočtu ovlivňuje především 

ostatní náklady, bude tato skutečnost ve variantě 2 zohledněna odečtením 40.000,- Kč 

z ostatních nákladů. Upravené výsledky můžeme sledovat v následující tabulce. 

  

 Přepracovaná tabulka 1.2 s ohledem na změnu krácení odpočtu firmy: 

 

Tab. 6.2 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu B         Zdroj: vlastní zpracování 
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Varianta 1B Varianta 2B Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 1 860 000 Kč 1 860 000 Kč 0 Kč 
Stavební náklady 4 760 000 Kč 4 760 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 550 000 Kč 0 Kč -550 000 Kč 
Ostatní náklady 1 810 000 Kč 1 770 000 Kč -40 000 Kč 
Náklady celkem 8 980 000 Kč 8 390 000 Kč -590 000 Kč 
Prodejní cena 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 1 804 959 Kč 1 804 959 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 10 400 000 Kč 8 595 041 Kč -1 804 959 Kč 
Provize realitní kanceláři 416 000 Kč 416 000 Kč 0 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 415 764 Kč 415 764 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 588 236 Kč -626 723 Kč -1 214 959 Kč 

 

 
 Rozdíl v ziskovosti Projektu B ve variantě 1 a 2 by se snížil na částku 

1.214.959,-  Kč, ale i po této úpravě by bylo dodání nemovité věci ve variantě 2 stále ve 

ztrátě 626.723,-  Kč. 

 Obecně rozdíl v ziskovosti při porovnání těchto dvou variant je závislý na nákladech 

společnosti realizující developerský projekt nezatížených o složku DPH. Jako příklad si 

můžeme uvést, že pokud by developer koupil např. chalupu vhodnou k rekonstrukci 

(totožnou nemovitost jako v Projektu B) od spekulanta s nemovitostmi, jenž by se dle § 56 

odst. 4 rozhodl uplatnit daň z přidané hodnoty při prodeji, developer by při stejném zisku 

spekulanta (tedy ceny bez DPH, navýšení daně z nabytí nemovitosti zanedbáme), byl nucen 

zaplatit o 21 % z kupní ceny navíc, kterou by si ve variantě 1 neodečetl na rozdíl od 

varianty 2 jako daň na vstupu a vzrostly by mu takto náklady, jak můžete opět vidět 

v následující tabulce: 

  

Tab. 6.3 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu B se zohledněním krácení odpočtu 
firmy Horské domy s.r.o.                                                       Zdroj: vlastní zpracování 
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Varianta 1B Varianta 2B Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 1 860 000 Kč 1 860 000 Kč 0 Kč 
Náklad DPH při pořízení 
nemovitosti 390 600 Kč 0 Kč -390 600 Kč 
Stavební náklady 4 760 000 Kč 4 760 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 550 000 Kč 0 Kč -550 000 Kč 
Ostatní náklady 1 810 000 Kč 1 770 000 Kč -40 000 Kč 
Náklady celkem 9 370 600 Kč 8 390 000 Kč -980 600 Kč 
Prodejní cena 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 1 804 959 Kč 1 804 959 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 10 400 000 Kč 8 595 041 Kč -1 804 959 Kč 
Provize realitní kanceláři 416 000 Kč 416 000 Kč 0 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 415 764 Kč 415 764 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 197 636 Kč -626 723 Kč -824 359 Kč 

 

  

 Jak vidíte výše, ve variantě 1 by klesl čistý zisk před zdaněním na pouhých 

197.636,-  Kč (tedy přesně o částku 390.600,- Kč, kterou by developer zaplatil na DPH při 

pořízení nemovitosti), kdežto ve variantě 2 by zůstal zisk totožný. Celkový rozdíl mezi zisky 

varianty 1 a varianty 2 se nám snížil z 1.214.959,- Kč na 824.359,- Kč. 

 Mezi další daňově nezatížené náklady lze uvést přímo náklady na zaměstnance 

společnosti. Avšak jak můžete pozorovat v tabulce 6.5, i kdyby byly všechny stavební 

náklady zatížené základní sazbou DPH (například pokud by se developer rozhodl realizovat 

zakázku pomocí jednoho hlavního dodavatele na základě smlouvy v systému přenesené 

daňové povinnosti), varianta dodání v roce 2015 by byla stále výhodnější. Projekt B by se 

však i díky zatížení stavebních prací plně složkou DPH při zachování ostatních podmínek 

jako je prodejní cena také dostal do ztráty.  

Tab. 6.4 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu B se zohledněním krácení odpočtu 
firmy Horské domy s.r.o. + zatížením rekonstruované nemovitosti při pořízení DPH               
        Zdroj: vlastní zpracování 
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Varianta 1B Varianta 2B Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 1 860 000 Kč 1 860 000 Kč 0 Kč 
Náklad DPH při pořízení 
nemovitosti 390 600 Kč 0 Kč -390 600 Kč 
Stavební náklady 4 760 000 Kč 4 760 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 999 600 Kč 0 Kč -999 600 Kč 
Ostatní náklady 1 810 000 Kč 1 770 000 Kč -40 000 Kč 
Náklady celkem 9 820 200 Kč 8 390 000 Kč -1 430 200 Kč 
Prodejní cena 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 1 804 959 Kč 1 804 959 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 10 400 000 Kč 8 595 041 Kč -1 804 959 Kč 
Provize realitní kanceláři 416 000 Kč 416 000 Kč 0 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 415 764 Kč 415 764 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním -251 964 Kč -626 723 Kč -374 759 Kč 

 

 

6.1.4 Projekt C – rekonstrukce rodinného dvojdomu 

 
 V Projektu C byla řešena opět rozsáhlá rekonstrukce a modernizace rodinného domu 

o dvou obytných prostorech. Rodinný dvojdům byl následně po těchto úpravách prodán. 

Pořizovací cena včetně daně z nabytí nemovité věci ve výši 4 % rekonstruovaného objektu 

i příslušných pozemků byla dle kupní smlouvy v hodnotě 4.600.000,- Kč. Objekt byl při 

koupi osvobozen od DPH. Zastavěná plocha domu byla stanovena na 240 m2 a celková 

velikost pozemku na 1250 m2. 

  Jak již bylo uvedeno výše, během rekonstrukce byl objekt komplexně 

zrekonstruován a zmodernizován. Na objektu byla provedena přístavba zápraží, výměna 

oken, střešní krytiny, podlahových krytin a poškozených nosných prvků v podkroví, sanace 

roubené části objektu, vestavba dvou unikátně navržených kachlových kamen, úpravy 

zahrady vyžadující terénní úpravy, kryté parkovací stání a mimo jiné se zde řešila i úprava 

stávajících přípojek kanalizace, elektřiny a vody. 

 Při rekonstrukci zároveň došlo k rozdělení domu na dva rodinné domy s vlastním 

číslem popisným. Tyto domy splňovaly podmínku pro sociální bydlení, jelikož celková 

Tab. 6.5 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu B se zohledněním krácení odpočtu 
firmy Horské domy s.r.o. + zatížením rekonstruované nemovitosti při pořízení i všech 
stavebních nákladů DPH                                            Zdroj: vlastní zpracování 
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podlahová plocha jednoho objektu nepřekročila výměru 350 m2. Vše proběhlo na základě 

sloučeného územního rozhodnutí se stavebním povolením. 

 

6.1.4.a Varianta 1 – dodání nemovitosti v roce 2015 

 

 V Projektu C by byl řešen obdobný případ jako v Projektu B. Objekt určený 

k rekonstrukci by splňoval v roce 2015 podmínky § 56 odst. 3 zákona o DPH pro dodání 

nemovitosti osvobozené od daně, jelikož první užívání bylo započato před více než 5 lety. 

Společnost Horské domy s.r.o.  by se tedy mohla i v tomto projektu rozhodnout, zda při 

dodání nemovitosti uplatní daň či se bude jednat o dodání nemovitosti osvobozené od daně. 

Diplomová práce níže počítá ve variantě 1 s tím, že společnost Horské domy s.r.o. by se 

rozhodla při prodeji nemovitosti v roce 2015 uplatnit možnost osvobození od daně. Stejně 

tak by platil i princip nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku, podle 

kterého by se osvobození stavby vztahovalo i na příslušný pozemek. 

 Stavební práce byly realizovány v hodnotě 7.670.000,- Kč včetně DPH s tím, že 

složka DPH zde představuje 758.000,- Kč. Ostatní náklady byly vyčísleny na 

3.120.000,-  Kč. 

 Projekt C by byl prodán dvěma kupcům. Každý kupující si pořídil tedy jeden rodinný 

dům s vlastním č.p. a vlastním pozemkem. Vzájemné vztahy mezi kupujícími by byly 

smluvně ošetřeny např. služebností ke kanalizační, elektrické či vodovodní přípojce. Kupní 

cena by byla v obou případech sjednána ve výši 9.800.000,- Kč s tím, že součástí kupní ceny 

by byla již příslušná daň z nabytí nemovité věci. Prodej by byl dle výše jmenovaných 

skutečností osvobozen od DPH. Celkový příjem z prodeje této nemovitosti by tedy činil 

19.600.000,- Kč.  

 Vzhledem k tomu, že by byl prodej této nemovitosti realizován opět přes 

specializovanou realitní kancelář, náleží by ji odměna ve výši 4 % z prodejní ceny 

(784.000,- Kč). Realitní kancelář by byla plátcem DPH, a tak náklad společnosti Horské 

domy s.r.o. by byl v tomto případě navýšen o základní sazbu DPH ve výši 21 % 

(164.640,- Kč). 

 S přihlédnutím k faktu, že by se nejednalo o novou stavbu rodinných domů, ale 

rodinné domy, by vznikly rekonstrukcí a rozdělením jednoho rodinného domu, nešlo by 

v tomto případě osvobodit dodání dle § 7 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani 

z nabytí nemovitých věcí od této daně, jako tomu bylo u Projektu A. V kupní smlouvě by se 

tedy stejně jako v Projektu B obě strany (kupující a prodávající) dohodly s třetí stranou 
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(schovatelem), že by tento poplatek byl opět uložen na účet úschovny a po splnění podmínek 

následně převeden příslušnému finančnímu úřadu. Výše daně z nabytí nemovité věci by byla 

stanovena ze sjednané ceny po odečtení nákladu na zřízení oborného posudku v obou 

případech na částku 391.782,- Kč (dohromady tedy 783.564,- Kč), která by se stala dalším 

nákladem společnosti. 

 

6.1.4.b Varianta 2 – dodání nemovitosti v roce 2015 

 

 Paragraf 56 Zákona č. 235/2004 Sb., Zákona o dani z přidané hodnoty, upravující 

dodání nemovité věci již v minulých zněních neupravoval typ stavby, jejíž dodání je 

osvobozeno od daně, a tak nebylo důležité, zda se jedná o dodání administrativní budovy, 

bytového domu, rekreačního objektu či rodinného domu atd. Hlavní podmínkou osvobození 

byla tedy pěti letá doba od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo započetí užívání 

stavby. Tento fakt se nezměnil ani novelou tohoto zákona, a tak v roce 2016 by nešlo uplatnit 

osvobození od daně z přidané hodnoty ani pro rodinné domy, které by byly jako v Projektu C 

významně rekonstruovány a bylo by nutné po dokončení stavebních prací získat souhlas se 

započetím užívání stavby, jelikož tato skutečnost má nově vliv na běh pětileté lhůty. Jinak 

řečeno, dodání Projektu C by dle novely tohoto zákona mohlo být osvobozeno až po 

uběhnutí 5 let po vydání souhlasu s užíváním stavby stavebním úřadem. Tato lhůta by však 

byla pro Horské domy s.r.o. nepřípustná i v tomto případě. 

 Developer by byl tedy povinen odvést v roce 2016 DPH ve výši 15 % ze smluvené 

kupní ceny. V Projektu C by se tedy jednalo konkrétně o částku 2.556.522,- Kč. Naopak by 

však mohl uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu a ponížil by si tak náklady o 

758.000,- Kč u stavebních nákladů a o 164.640,- Kč za zprostředkování prodeje nemovitosti 

realitní kanceláří. Na výše popsané problematice v Projektu B s krácením nároku na odpočet 

DPH by pak dle vyčíslení autorky diplomové práce ušetřil přibližně 64.000 Kč, které by byly 

odečteny z ostatních nákladů. Ostatní náklady by následně ve variantě 2 činily náklad 

v hodnotě 3.056.000,- Kč.  

 Za předpokladu, že by byly oba domy prodány v době, kdy standardně byl plátcem 

daně z nabytí prodávající, zůstala by ve variantě 2 zachována i výše daně z nabytí nemovité 

věci v hodnotě 783.564,- Kč za obě nemovitosti ve výdajích společnosti Horské domy s.r.o. 
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6.1.4.c Vyhodnocení varianty 1 a varianty 2 

 

 Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v následující tabulce: 

 

  

Varianta 1C Varianta 2C Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 4 600 000 Kč 4 600 000 Kč 0 Kč 
Stavební náklady 7 670 000 Kč 7 670 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 758 000 Kč 0 Kč -758 000 Kč 
Ostatní náklady 3 120 000 Kč 3 056 000 Kč -64 000 Kč 
Náklady celkem 16 148 000 Kč 15 326 000 Kč -822 000 Kč 
Prodejní cena 19 600 000 Kč 19 600 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 2 556 522 Kč 2 556 522 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 19 600 000 Kč 17 043 478 Kč -2 556 522 Kč 
Provize realitní kanceláři 784 000 Kč 784 000 Kč 0 Kč 
Náklad DPH u provize realitní 
kanceláři 164 640 Kč 0 Kč -164 640 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 783 564 Kč 783 564 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 1 719 796 Kč 149 914 Kč -1 569 882 Kč 

 

 

 V tabulce 6.6 je patrné, že při dodání totožné nemovitosti firmou Horské domy s.r.o. 

v roce 2016 by se její čistý zisk před zdaněním oproti roku 2015 teoreticky snížil o 

1.569.882,- Kč, tedy o 784.941,- Kč za jednotlivý rodinný dům. 

 Výše rozdílu v zisku by byla opět ovlivněna faktem, jak velké procento nákladů 

společnosti na realizaci Projektu B by bylo zatížené o složku DPH.  Pravdivost tohoto tvrzení 

lze pozorovat v následující tabulce 6.7, kde bylo vymodelováno, jak by situace vypadala, 

kdyby všechny stavební náklady obsahovaly 15 % složku DPH např. při dodání stavby „na 

klíč“ s přenesenou daňovou povinností od dodavatele, který je plátce DPH. Ve variantě 1 by 

opět pokles teoretický zisk společnosti, avšak ve variantě 2 by zůstal zachován. Velikost 

rozdílu se by se snížila přesně o nárůst částky DPH u stavebních nákladů. 

  

Tab. 6.6 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu C včetně zohledněním krácení 
odpočtu firmy Horské domy s.r.o.                                           Zdroj: vlastní zpracování 
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Varianta 1C Varianta 2C Rozdíl mezi 
variantami  

Náklad na pořízení nemovitosti 4 600 000 Kč 4 600 000 Kč 0 Kč 
Stavební náklady 7 670 000 Kč 7 670 000 Kč 0 Kč 
DPH u stavebních nákladů 1 150 500 Kč 0 Kč -1 150 500 Kč 
Ostatní náklady 3 120 000 Kč 3 056 000 Kč -64 000 Kč 
Náklady celkem 16 540 500 Kč 15 326 000 Kč -1 214 500 Kč 
Prodejní cena 19 600 000 Kč 19 600 000 Kč 0 Kč 
DPH z prodejní ceny ve výši 21 % 0 Kč 2 556 522 Kč 2 556 522 Kč 
Prodejní cena (bez DPH) 19 600 000 Kč 17 043 478 Kč -2 556 522 Kč 
Provize realitní kanceláři 784 000 Kč 784 000 Kč 0 Kč 
Náklad DPH u provize realitní 
kanceláři 164 640 Kč 0 Kč -164 640 Kč 
Daň z nabytí nemovité věci 783 564 Kč 783 564 Kč 0 Kč 
Čistý zisk před zdaněním 1 327 296 Kč 149 914 Kč -1 177 382 Kč 

 

 

 Další zajímavou informací je možnost developera ve variantě 1 u Projektu typu C 

(tedy dodání stavby pro sociální bydlení) kalkulovat s dodávkou drahého materiálu, jež není 

však už náročná na provedení souvisejících stavebních prací a montáže.  Pro developera se 

zdá být na první pohled výhodné poptat tento materiál a práci u dodavatele, který mu ji 

umožní realizovat s 15 % DPH přes systém přenesené daňové povinnosti, než aby si 

developer pořídil materiál samostatně s 21 % DPH a práci realizoval za pomoci vlastních 

lidských zdrojů. Tato možnost je však pouze teoretická a autorka diplomové práce nemá 

žádnou zkušenost z praxe s tím, že by developer záměrně s touto možností kalkuloval, a 

navíc si uvědomuje skutečnost, že je vše závislé na konkrétních nabídkách od dodavatelů. 

  

Tab. 6.7 Porovnání varianty 1 a varianty 2 Projektu C se zohledněním krácení odpočtu 
firmy Horské domy s.r.o. + zatížením všech stavebních nákladů DPH                                                      
        Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2 Příklad č.2 
 
 V příkladu číslo 2 bude řešena typická situace, kdy se developerovi podaří získat 

jeden velký pozemek nebo několik pozemků, které následně rozčlení na parcely, bez 

vybudovaných inženýrských sítí a chystá se na nich realizovat developerský projekt 

v podobě výstavby rodinných domů. Jedná se opět o modelový příklad, avšak založený na 

praktické zkušenosti autorky diplomové práce z praxe. 

 Předmětem řešení příkladu č. 2 bude především vyhodnocení dopadu rekodifikace 

soukromého práva a změn zákona o dani z přidané hodnoty na tento typ developerských 

projektů.  

 S ohledem na skutečnost, že novela zákona o DPH reagující na NOZ vstoupila 

v platnost k 1.lednu 2014 a následně byl zákon o DPH s dopadem na developerské 

společnosti novelizován ještě jednou s platností od 1. ledna 2016 bude Projekt D řešen ve 

třech variantách, a to dodání Projektu D v roce 2013, 2014 a v roce 2016. 

 

6.2.1 Popis developerského Projektu D 
 

 Developerská společnost nakoupila velký pozemek o celkové výměře 9 400 m2, 

který se chystá rozčlenit na 5 parcel o 1320 m2 a realizovat zde výstavbu 5 rodinných domů. 

Na zbylém prostoru o 2800 m2 chce pak zrealizovat příjezdovou komunikaci k objektům a 

vybudovat inženýrské sítě. 

 Rodinné domy by měly být zděné o půdorysné ploše 160 m2, s tepelným čerpadlem 

a vlastní domovní čistírnou odpadních vod, kompletně vybavené sanitárním zařízením, 

zateplené a zařazené v klasifikační třídě energetické náročnosti třídy B, pozemek by měl být 

oplocen a celkově by objekt měl splňovat velmi vysoký standard a být proveden pouze 

z kvalitních materiálů. Žádný z domů v Projektu D by neměl přesáhnout hranici podlahové 

plochy 350 m2, tedy by se mělo jednat o rodinný dům pro sociální bydlení. 

 Prodejní cena těchto domů byla vyčíslena na 5.500.000,- Kč a cena pozemku na 850 

Kč/m2, tedy na 1.122.000,- Kč/pozemek. Ceny jsou v tomto případě vždy uvedeny bez DPH 

a budou takto zachovány ve všech třech řešených variantách. 
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6.2.1.a Varianta 1 – dodání nemovitosti v roce 2013 

 
 Za předpokladu, že by developerská společnost stihla realizovat a dokončit Projekt D 

v roce 2013, prodávala by jednotlivé rodinné domy s příslušnými pozemky zvlášť, jelikož 

by se podle platné legislativy jednalo o dvě rozdílné nemovitosti. 

 Vzhledem k tomu, že předmětem dodání pozemku by byl již zastavěný pozemek, 

mohlo by se jednat o osvobozený prodej podle zákonného vymezení § 56 odst. 2 zákona o 

DPH, který uváděl, že převod pozemků není od daně osvobozen pouze v případě, že se jedná 

o stavební pozemek a stavební pozemek dále specifikoval jako nezastavěný pozemek, na 

kterém může být na základě vydaného stavebního povolení, které nabylo právní moci, 

postavena stavba spojená se zemí pevným základem. 

 Dodání novostavby rodinného domu by nemohlo být od platby DPH osvobozeno, 

jelikož by nesplňovalo podmínky o uplynutí pětileté lhůty od prvního vydání kolaudačního 

souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby. U prodeje stavby by tak byla 

uplatněna snížená sazba 15 % DPH, jelikož by se jednalo o stavbu splňující podmínky 

sociálního bydlení.  

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

platný v roce 2013 osvobozoval v § 20 odst. 7 písm. a) od daně z nabytí nemovité věci (v té 

době pojmenované jako daň z převodu nemovitostí) stavby, které jsou novou stavbou, na 

něž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo jsou dokončenou novou stavbou 

nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána s výjimkou zkušebního 

provozu. Tento paragraf by tak od této příslušné daně osvobozoval i rodinné domy 

v Projektu D a daň z nemovitosti by bylo nutné zaplatit pouze z prodejní ceny pozemku ve 

výši 4 % (44.880,- Kč/za každý pozemek).  

 Výše uvedené skutečnosti jsou vyčísleny v následující tabulce: 

1 rodinný dům s pozemkem Pozemek Stavba Celkem 
Cena bez DPH 1 122 000 Kč 5 500 000 Kč 6 622 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 0 Kč 825 000 Kč 825 000 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 44 880 Kč 0 Kč 44 880 Kč 
Cena celkem 1 166 880 Kč 6 325 000 Kč 7 491 880 Kč 
Developerský Projekt D Pozemek Stavba Celkem 
Cena bez DPH 5 610 000 Kč 27 500 000 Kč 33 110 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 0 Kč 4 125 000 Kč 4 125 000 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 224 400 Kč 0 Kč 224 400 Kč 
Cena celkem 5 834 400 Kč 31 625 000 Kč 37 459 400 Kč 

Tab. 1.7 Projekt D – varianta 1                                                    Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2.1.b Varianta 2 – dodání nemovitosti v roce 2014 

 

 S účinností od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, jenž reaguje na změny, které v oblasti 

nemovitostí přináší nový občanský zákoník, podle kterého se stává stavba součástí pozemku. 

V důsledku této skutečnosti byl i nově upraven § 56, podle nějž bylo nově osvobozeno 

dodání pozemku pouze v případě, že se jedná o pozemek, na kterém není zřízena stavba 

spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a není pozemkem, na kterém může 

být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby 

provedena stavba. 

 Generální finanční ředitelství ve vydané Informaci č.j 58463/13/7001-21000-101206 

v této souvislosti upřesnilo, že dani podléhá vždy celá plocha pozemku, na které je stavba 

postavena. V případě Projektu B by se tak jednalo o celou parcelu o velikosti 1320 m2, která 

by musela být zdaněna dle platného zákona o DPH. 

 Z principu nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku, by se 

v případě dodání rodinného domu pro sociální bydlení (dům z Projektu D) a příslušného 

pozemku uplatnila daň ve výši 15 %. 

 Jelikož by ve variantě 2 byl pozemek převedený společně se stavbou a jednalo by se 

o první úplatné nabytí vlastnického práva k tomuto pozemku, jehož součástí je nová stavba 

rodinného domu, lze tento pozemek dle zákonného opatření senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí § 7 odst. 1 písm. osvobodit od daně z nabytí nemovité věci. Dle vyjádření 

Generálního finančního ředitelství v Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých 

věcí u nových staveb (str. 1), jde však tuto zásadu aplikovat pouze přímo na parcelu, jejíž 

součástí je nová stavba. V případě Projektu D by se tedy jednalo pouze o zastavěnou plochu 

o výměře 160 m2. Ze zbývající části pozemku (tedy 1160 m2) by musela být daň z nabytí 

nemovitosti uhrazena. Pro zjednodušení lze předpokládat, že by základ daně byl poměrově 

stanoven ze sjednané ceny – tedy jako 1160/1320 z prodejní ceny pozemku s DPH. Tento 

základ daně by byl následně násoben 4 %.  

 

 Výše uvedené skutečnosti jsou vyčísleny v následující tabulce: 

 

  



67 
 

1 rodinný dům s pozemkem Pozemek Stavba Celkem 
Cena bez DPH 1 122 000 Kč 5 500 000 Kč 6 622 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 168 300 Kč 825 000 Kč 993 300 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 45 356 Kč 0 Kč 45 356 Kč 
Cena celkem 1 335 656 Kč 6 325 000 Kč 7 660 656 Kč 

Developerský Projekt D Pozemek Stavba Celkem 
Cena bez DPH 5 610 000 Kč 27 500 000 Kč 33 110 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 841 500 Kč 4 125 000 Kč 4 966 500 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 226 780 Kč 0 Kč 226 780 Kč 
Cena celkem 6 678 280 Kč 31 625 000 Kč 38 303 280 Kč 

 

  

 I v roce 2014 zde zůstala možnost, jak by mohl developer klientovy dodat pozemek 

osvobozený od DPH. Jedná se však o nestandardní postup developerů a přináší jistá rizika. 

Cestou k osvobození pozemku by bylo prodat ho finálnímu investorovi, ještě předtím, než 

na projekt bude vydané stavební povolení nebo udělen souhlas s provedením ohlášené 

stavby. Na pozemku by zároveň nesměla být žádná inženýrská síť a zřízená stavba spojená 

se zemí pevným základem, jelikož dodání právě takového pozemku by bylo podle § 56 odst. 

2 zákona o dani z nabytí osvobozeno od DPH. 

 Na prodaném pozemku by se developer smluvně zavázal např. do 2 let postavit 

příslušný rodinný dům. Tato stavba by však byla od začátku ve vlastnictví kupujícího a 

developer by tak již byl pouze jejím dodavatelem. V tomto případě by zároveň bylo nutné 

zaplatit daň z nabytí nemovitosti pouze z celé výměry pozemku, jelikož stavbu by již nebylo 

nutné převádět. Celou tuto realizaci by však bylo náročné správně smluvně a právně ošetřit 

a vyvarovat se tak předem vzniku možných rozporů.  

 Na situaci firmy EKOSPOL a.s., která začala prodávat své developerské projekty 

(např. projekt s 95 byty v Horních Měcholupech) předtím, než pro ně získala potřebné 

územní rozhodnutí nebo stavební povolení, lze vidět, že se jedná o rizikový krok prodávat 

své nemovitosti před vydáním klíčových dokumentů, jelikož se také může stát, že tyto 

dokumenty se developerovi nepodaří včas získat. Developer může být pak dle smluvních 

podmínek penalizovaný a také se může poškodit jeho pověst na trhu. [25] 

 V případě firmy Ekospol a.s. se samozřejmě jednalo o odlišný případ, jelikož 

developer neprodával přímo pozemek a se zájemci o byty sepisoval pouze rezervační 

smlouvy, ale tuto událost lze považovat jako výstrahu, že není vhodné se časově zavazovat 

k termínům dokončení výstavby, pokud nebyly vydané potřebné dokumenty. 

Tab. 1.8 Projekt D – varianta 2                                                    Zdroj: vlastní zpracování 
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 Předprodej pozemků u developerských projektů má navíc za následek i další rizika 

jako například, že se developerovi nepodaří takto prodat všechny parcely a nebude tak 

možné realizovat výstavbu všech pěti rodinných domů najednou, a tím nebude moci šetřit 

čas i náklady na realizaci. 

 Pokud by se tyto rizika přesto developer rozhodl podstoupit, z vyčíslení této varianty 

by vyplynulo, že by teoreticky developer dosáhl totožné situace jako ve variantě 1 Projektu 

D a náklady kupujícího na pořízení rodinného domu a příslušného pozemku by zůstaly ve 

stejné výši jako při dodání nemovitosti v roce 2013. 

 

6.2.1.c Varianta 3 – dodání nemovitosti v roce 2016 

 
 V roce 2016 byl sice novelizován zákon o dani z přidané hodnoty, ale jak již bylo 

ukázáno na příkladu č. 1, tato změna se dotkla především dodání starších staveb, a tak by se 

nemovitosti z Projektu D prodaly ve standardní situaci za stejných podmínek jako při dodání 

v roce 2014. 

 Změna § 57 odst. 1 a 2 by ale ještě víc zkomplikovala developerovi situaci, kdy by 

chtěl dodat klientovi pozemek bez DPH. § 57 odst. 1 a 2 totiž nově definuje pozemek, který 

může být osvobozen od daně z přidané hodnoty jako pozemek, který netvoří funkční celek 

se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem. Stavebním pozemkem se 

pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém: 

1. má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a  

a. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů 

za účelem zhotovení této stavby, nebo 

b. V jehož okolí jsou prováděny nebo byly prováděny stavební práce za 

účelem zhotovení této stavby, nebo 

2. může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené 

stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016 (str. 14) 

mimo jiné blíže specifikovaly pojem správní úkony za účelem zhotovení této stavby.  Tímto 

termínem se rozumí již samotné podání návrhu na změnu územního plánu nebo zahájené 

řízení z moci úřední zřetelné umístění nebo základní parametry budoucí stavby, tedy ani tyto 

kroky by nesměl developer zahájit před prodejem daného pozemku. 
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6.2.1.d Vyhodnocení variant 1, 2 a 3 

  
 Jak lze pozorovat v následující tabulce, která porovnává všechny tři varianty dodání, 

prodej projektů typu Projektu D, zásadněji ovlivnil dopad na daňovou legislativu související 

se změnou občanského zákoníku v roce 2014 než změna zákona o DPH účinná od začátku 

roku 2016. V Projektu D lze tak konkrétně pozorovat nárůst finální ceny nemovitosti mezi 

rokem 2013 a 2014 z 7.491.880,- Kč na 7.660.656,- Kč. Tedy přibližně o 2,5 % 

(168.776,-  Kč), přičemž zvýšení procenta bylo ovlivněné poměrem prodejní ceny pozemku 

ku celkové ceně nemovitosti, jelikož pozemek musel být v roce 2014 nově navýšen o složku 

DPH (v tomto případě ve výši 15 %).  

 V roce 2014 zůstala developerovi zachována určitá cesta, která byla blíže rozebrána 

ve variantě 2, jak se tomuto nárůstu finální ceny vyhnout a dodat kupujícímu pozemek bez 

DPH. Jednalo by se však o rizikový krok, který byl změnou legislativy v roce 2016 ještě více 

zkomplikován. Vzhledem k tomu, že poptávka po nemovitostech developera je ovlivněna 

finální cenou, kterou bude muset kupující za nabízenou nemovitost zaplatit, developerovi se 

změnou legislativy v roce 2014 zkomplikoval prodej těchto nemovitostí.  

 

1 rodinný dům s pozemkem Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Cena bez DPH 6 622 000 Kč 6 622 000 Kč 6 622 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 825 000 Kč 993 300 Kč 993 300 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 44 880 Kč 45 356 Kč 45 356 Kč 
Cena celkem 7 491 880 Kč 7 660 656 Kč 7 660 656 Kč 
Developerský Projekt D       
Cena bez DPH 33 110 000 Kč 33 110 000 Kč 33 110 000 Kč 
DPH ve výši 15 % 4 125 000 Kč 4 966 500 Kč 4 966 500 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 224 400 Kč 226 780 Kč 226 780 Kč 
Cena celkem 37 459 400 Kč 38 303 280 Kč 38 303 280 Kč 

 

 

 

 
 

  

Tab. 1.9 Projekt D – porovnání variant 1, 2 a 3                          Zdroj: vlastní zpracování 
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7. Závěr 
 
 Závěrem lze shrnout, že díky dnešní situaci na developerském trhu, kdy poptávka po 

nemovitostech převyšuje nabídku, se daří developerům prodávat byty i za vyšší ceny, než 

tomu bylo v minulosti. Mezi hlavní důvody, proč je nabídka tak vysoká sami developeři řadí 

nízkou sazbu hypotečních úvěrů i pozitivní vývoj české ekonomiky. Naopak nabídka nových 

nemovitostí na trhu je ovlivněna počtem realizovaných developerských projektů. Výstavba 

developerských projektů je však omezována a ovlivněna komplikovanou legislativou 

povolování staveb, která prodlužuje a prodražuje jejich realizaci. Doba trvání realizace 

celého developerského projektu pak dosahuje někdy až hranice deseti let. 

 Jak bylo blíže popsáno v kapitole 4 největším prostorem, kdy může developer 

ovlivnit výši svých nákladů na realizaci celého developerského projektu je v jeho 

počátečních fázích, avšak v tomto stádiu projektu je velké množství nepředvídatelných 

událostí, které mohou projekt ovlivnit, a tedy i vysoké riziko. Mezi jedno z těchto rizik patří 

i změna legislativy včetně změny daňových zákonů. 

 Na praktických příkladech v závěrečné fázi bylo ukázáno, jaký dopad může mít 

změna daňové legislativy na finanční úspěšnost celého developerského projektu, a že může 

být velký rozdíl, podaří-li se developerovi dodat svůj developerský projekt před nabytím 

platnosti novelizace daňových zákonů. 

  Zvýšení daňové zátěže developerských projektů novelizací daňových zákonů se pak 

může negativně promítnout na ziskovosti developera z daného projektu, jako tomu bylo 

modelováno v příkladu č. 1 této diplomové práce nebo vzrůstem celkových nákladů, které 

je kupující nucen vynaložit na pořízení dané nemovitosti (situace modelovaná 

v příkladu č.2). 

 Pro developera je tedy důležité se v daňové problematice orientovat a sledovat 

připravované novelizace týkající se daňových zákonů, aby byl na tyto změny schopen 

reagovat. 
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