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1. K „převodu“ technického 
zhodnocení mezi nájemci 
 

Dvě ze tří novel zákona o 
Rádi bychom Vás v tomto 
vydání našeho newsletteru 
seznámili s rozhodnutím 
Nejvyššího správního soudu 
7 Afs 28/2013 – 23 ze dne 
15.9.2014, které se týká 
možnosti převodu 
technického zhodnocení 
mezi nájemci v případě cese 
nájemní smlouvy. V 
případech technického 
zhodnocení pronajaté věci 
bylo běžnou praxí, že v 
případě tzv. cese nájemní 
smlouvy došlo mezi 
původním a novým 
nájemcem k převodu 
provedeného technického 
zhodnocení (a 
odpovídajícímu 
vzájemnému finančnímu 
vypořádání). Přípustnost 
takového postupu byla v 
minulosti publikována i v 
řadě odborných publikací. 
Nejvyšší správní soud se 
však k této možnosti 
postavil odmítavě. 

Ve svém odůvodnění 
Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že obecnou 
zásadou daňového práva je, 

že daňovou povinnost nelze 
převést na jiného, ledaže by 
zákon stanovil jinak. 
Projevem uvedené zásady je 
i zásada, že na jiného nelze, 
ledaže by tak zákon 
výjimečně stanovil, převést 
ani daňově relevantní 
výhody, které by vedly ke 
snížení daňové povinnosti. 
V uvedených zásadách se 
projevuje kogentní povaha 
daňových povinností, a to, 
že je to stát, který stanovuje 
všem poplatníkům stejně, 
kdo bude nést daňové 
břemeno a v jaké míře, a až 
na výjimky neumožňuje toto 
břemeno 
soukromoprávními úkony 
přenášet z jedné osoby na 
druhou.  

Z výše uvedené zásady 
plyne, že soukromoprávním 
úkonem nelze převést 
veřejné subjektivní právo 
uplatnit odpisy technického 
zhodnocení z jedné osoby 
na druhou, ledaže by zákon 
takovou možnost stanovil. 
Původní nájemce ztrácí 
skončením nájmu veškeré 
ekonomické vztahy 
k technickému zhodnocení, 
na něž vynaložil náklady, 
vyjma toho, že náklady 
vynaložil. Pronajatou věc 
nemůže nadále užívat a 

zpravidla mu již fakt, že věc 
pronajatou měl, nebude 
generovat výnosy. Naproti 
tomu, nový nájemce nemá 
vztah k vynaložení nákladů 
na technické zhodnocení. 
Zásadně pouze užívá 
pronajatou věc ve stavu, v 
jakém ji převzal, tedy i s již 
provedeným technickým 
zhodnocením. Nejužší vztah 
k technickému zhodnocení 
bude mít po skončení nájmu 
původního nájemce vlastník 
nemovitosti. Skutečnost, že 
je v soukromoprávní rovině 
vlastníkem celé nemovitosti, 
včetně těch jejích prvků, na 
něž byly vynaloženy náklady 
uplatňované jako odpisy 
technického zhodnocení, je 
pouze jedním z důvodů pro 
takový závěr. Především je 
totiž vlastník zpravidla tou 
osobou, která je oprávněna 
náklady na technické 
zhodnocení uplatňovat, 
zatímco právo nájemce tak 
činit je jednou z výjimek z 
tohoto pravidla. Nájemci 
bylo toto právo 
zákonodárcem za podmínek 
vymezených v ust. § 28 
odst. 3 zákona o daních z 
příjmů přiznáno v podstatě 
proto, aby odpisy v tomto 
případě nemusel uplatňovat 
„prostřednictvím“ vlastníka. 
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V případě, že by daňový 
předpis odpisy nájemci 
neumožňoval, pak by se 
nájemcovy investice do 
pronajaté věci projevily 
ekonomicky a 
soukromoprávně typicky, tj. 
ne nezbytně pokaždé, ve 
snížení nájmu.  

Skončením původního 
nájmu nájemce, který 
odepisoval podle ust. § 28 
odst. 3 zákona o daních z 
příjmů, tedy dosud 
neuplatněná část odpisů 
technického zhodnocení ex 
lege „přechází“ na vlastníka 
a ten je může uplatňovat, 
dokud je zcela nevyčerpá. 
Při změně vlastníka přechází 
právo uplatňovat odpisy z 
původního vlastníka na jeho 
(univerzálního či 
singulárního) nástupce 
podle ust. § 30 odst. 12 
písm. a) zákona o daních z 
příjmů. Navrácení 
technickým zhodnocením 
zvelebené (avšak zpravidla v 
mezidobí přinejmenším 
zčásti užíváním nájemcem 
opotřebené) pronajaté věci 
či její části zpět do 
neomezené dispozice 
vlastníka se může projevit 
vznikem nepeněžitého 
příjmu na jeho straně podle 
ust. § 23 odst. 6 písm. b) 
zákona o daních z příjmů. 

NSS tak de facto přisvědčil 
rozhodnutí městského 
soudu, městského soudu 
není možné, aby právo 
uplatňovat odpisy 
technického zhodnocení 
přešlo z jednoho nájemce 
na druhého nájemce, 
kterému byla „postoupena“ 
nájemní smlouva, neboť 
takový další nájemce již 
nemůže splnit jednu z 
kumulativně stanovených 
podmínek v ust. § 28 odst. 3 
zákona o daních z příjmů, a 
sice že hradit technické 
zhodnocení musí pouze 
nájemce, který odepisuje. 
Nový nájemce již nemůže 
tuto podmínku (hrazení 
technického zhodnocení) 
splnit, protože ji splnil již 
někdo jiný. 

 

2. Prokazování  cen 
obvyklých u nespojených 
osob 
 

Druhé rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, 
na které Vás tentokrát 
chceme upozornit, bylo 
publikováno dne 20. 11. 
2014 pod číslem 9 Afs 
92/2013 – 27 a dotýká 
problematiky prokazování 
cen obvyklých u kapitálově 
či personálně nespojených 
osob – tedy především té 

části § 23 odst. 7 zákona o 
daních z příjmů, která 
definuje tzv. jinak spojené 
osoby (tj. osoby, které 
vytvořily právní vztah 
převážně za účelem snížení 
základu daně nebo zvýšení 
daňové ztráty). Z 
odůvodnění rozsudku 
vyplývá, že rovněž osoby 
bez kapitálového či 
personálního propojení 
mohou být správcem daně 
posuzovány jako tzv. „jinak 
spojené osoby“, v důsledku 
čehož mohou být testovány 
ceny sjednané ve 
vzájemných obchodních 
vztazích nespřízněných 
osob.  

V těch případech, kdy 
správce daně na základě 
objektivních kritérií dojde k 
závěru, že sjednané ceny 
neodpovídají tzv. cenám 
obvyklým, přechází důkazní 
břemeno na daňového 
poplatníka, ve smyslu 
daňového řádu. Bude to 
tedy právě daňový 
poplatník, který bude nucen 
prokazovat, že ceny byly 
sjednány na základě 
uplatnění principu tzv. 
tržního odstupu. Pro 
aplikaci ustanovení § 23 
odst. 7 písm. b) bod 5. 
přitom není důležité, zda 
daňový poplatník věděl o 
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skutečnosti, že se stal 
součástí řetězce, 
vytvořeného převážně za 
účelem snížení daňové 
povinnosti.  

Nezbývá proto, než 
doporučit důslednou 
archivaci podkladů, 
dokládajících jak samotnou 
realizaci ekonomických 
transakcí, zachycených 
v účetních knihách, tak i výši 
sjednané ceny (ve vazbě 
k cenám obvyklým) nejen 
v případě vztahů 
s kapitálově či personálně 
propojenými osobami, 
nýbrž i v případě 
významných transakcí 
s nespojenými subjekty. 

3. Povinná elektronická 
komunikace s finanční 
správou 
 

S účinností od 1. ledna 2015 
platí, že má-li daňový 
subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou 
schránku nebo má zákonem 
uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou 
auditorem, je povinen 
podání přihlášky k registraci, 
oznámení o změně 
registračních údajů, 
řádného daňového přiznání 
a dodatečného daňového 
přiznání, hlášení a 
vyúčtování, učinit pouze 

elektronicky - datovou 
zprávou.  

Tato datová zpráva musí být 
ve správcem daně 
stanoveném formátu a 
struktuře a musí být 
odeslaná nejlépe 
prostřednictvím aplikace 
EPO - Elektronická podání 
pro finanční správu 
(dostupné na internetových 
stránkách finanční správy), a 
to s ověřenou identitou 
podatele způsobem, kterým 
se lze přihlásit do jeho 
datové schránky nebo 
podepsaná uznávaným 
elektronickým podpisem. 
Další možností je odeslání 
prostřednictvím datové 
schránky. Všechny tyto 
způsoby jsou přípustné. 

 

Finanční správa též 
zveřejnila seznam podání, 
na něž se hledí jako na 
podání bez vady, jsou-li 
učiněny jinak než 
elektronicky, ačkoli měly být 
učiněny elektronicky. Pokud 
je jiná než povinná 
elektronická forma podání 
jedinou vadou takového 
podání, je považováno za 
podání bezvadné, správce 
daně jej zpracuje, avšak za 
nedodržení povinné 
elektronické formy uloží 

pokutu ve výši 2000 Kč dle 
ust. § 247a daňového řádu. 
Kromě pokuty 2000 Kč 
může správce daně uložit 
pokutu do 50 000 Kč, pokud 
daňový subjekt nesplněním 
povinnosti učinit podání 
elektronicky závažně ztěžuje 
správu daní. 

U těchto podání tedy 
správce daně nadále 
nebude vyzývat k 
odstranění vady (pokud 
bude jediná vada spočívat v 
podání jinou než 
elektronickou formou) a 
nebude tak trvat na činění 
podání elektronicky, avšak 
nedodržení povinné 
elektronické formy je 
sankcionováno pokutou dle 
ust. § 247a daňového řádu. 

4. Daňové opravné položky v 
situaci, kdy věřitel 
neprovede vzájemný zápočet 
 

Předmětem jednání 
Koordinačního výboru 
Komory daňových poradců 
byla situace upravená 
ustanovením § 2 odst. 4 
zákona č. 593/1992 Sb. o 
rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
podle kterého nelze tvořit 
opravné položky k 
pohledávkám, jestliže má 
věřitel vůči dlužníkovi 
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současně splatné dluhy a 
neprovede vzájemný 
zápočet pohledávek. Podle 
předkladatelů příspěvku by 
výklad uvedeného 
ustanovení mohlo vést k 
nesprávnému závěru, že 
poplatník nemůže tvořit k 
neuhrazené netto 
pohledávce žádné daňově 
efektivní opravné položky 
bez formálně provedené 
procedury zápočtu 
současně splatného dluhu. 
Předkladatelé proto 
navrhovali přijmout 
sjednocující závěr, podle 
kterého eviduje-li poplatník 
neuhrazenou pohledávku za 
dlužníkem, za kterým má 
zároveň splatný závazek, 
může tvořit daňově účinné 
opravné položky (za splnění 
dalších podmínek zákona o 
rezervách) k „netto“ 
hodnotě neuhrazené 
pohledávky.  

Generální finanční 
ředitelství se k 
předloženému návrhu 
postavilo odmítavě a 
konstatovalo, že věřitel v 
případech, kdy má k 
dlužníkovi současně splatné 
dluhy, musí nejprve provést 
vzájemný zápočet, aby mohl 
následně vytvořit daňově 
uznatelné opravné položky 
ke zbývající (čisté) 

neuhrazené rozvahové 
hodnotě pohledávky, tj. 
hodnotě pohledávky, která 
převyšovala závazky před 
provedením zápočtu.  

Zákon o rezervách v 
ustanovení § 2 odst. 4 
výslovně vyžaduje jako 
podmínku tvorby daňově 
uznatelných opravných 
položek pohledávka v 
případě, kdy má věřitel 
současně splatné dluhy, 
provedení vzájemného 
zápočtu. 
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 
spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 
odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 
novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v oblasti účetnictví, 
daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 
Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 
základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 


