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Diplomová práce "Technické zhodnocení budovy" se zabývá narocnym a v praxi
diskutovaným tématem. Cílem práce je navrhnout postup stanovení rozsahu technického
zhodnocení budovy pro bydlení v Kč s ohledem najejí životní cyklus.

Diplomantka práci pojala velmi komplexně, vyjma právního vymezení, cenotvorby a
výkaznictví, se komplexně zabývala i technickým zhodnocením v rovině daňové a účetní.

Velmi oceňuji, že diplomová práce plně respektuje šíři zadání bez nadbytku textu.
V teoretické části je právně vymezen pojem technického zhodnocení a opravy. Studentka
správně poukazuje na praktické daňové problémy, které nastávají při špatném rozlišení těchto
pojmů v evidenci majetku společnosti. Aplikaci problematiky technického zhodnocení pak
dále rozvíjí z pohledu vlastnictví a fází životního cyklu. Poukazuje na problematiku
technického zhodnocení pronajímaného majetku. V závěru teoretické části je navržena vlastní
metodika postupu ocenění technického zhodnocení pro různé formy rozpočtu včetně matice
tvorby ceny z pohledu životního cyklu a účastníků technického zhodnocení.

Praktická část diplomové práce je názornou aplikací uvedené metodiky. Její součástí jsou dvě
případové studie. První řeší technické ·zhodnocení na majetku "Shopping Centra Břeclav", ve
variantě, kdy vlastník je zároveň dodavatelem stavebních prací. Studentka zde správně pro
část prací prováděných samotnou účetní jednotkou využila aktivační účet a naznačila vedení
evidence.

Druhá případová studie řeší problematiku technického zhodnocení bytového domu "Domu
K.Světlé 490", kdy vlastníkem jednotlivých bytu jsou FO, které za účelem správy, provozu a
oprav společných částí domu založily společenství vlastníků jednotek. Studentka zde také
správné pro toto sdružení použila vnitropodnikovou evidenci pohledávek a závazků, výdajů a
příjmů včetně názorné aplikace problematiky smíšeného financování formou vlastních zdrojů,
dotací a úvěru.

V práci oceňuji výborné praktické propojení získaných studijních znalostí z různých oborů,
zejména oceňování, práva, účetnictví a daní na velmi i vodborné praxi diskutované
problematice technického zhodnocení.

Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě, v odpovídajícím rozsahu 87 stran bez
příloh. Její strukturování je přehledné, věcné a logické. Nevykazuje nedostatky, působí



kompaktním dojmem a respektuje šíři zadání. Vyzdvihnout je nutno fundovaně pojatý
způsob prezentace tématu bez ztráty na čtivosti.

Přínos diplomové práce lze spatřit především v naznačené metodice a prakticky na
případových studiích řešeném rozsahu technického zhodnocení pro různé vlastnické formy.

Doplňující otázky:
1. Naznačte z účetního a daňového pohledu problematiku evidence úroků z úvěru při

technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, resp. budovy?
2. Je pro podnik výhodnější zahrnovat všechny skutečně vynaložené náklady do

technického zhodnocení budovy nebo rozlišovat jednotlivé stavební úpravy, tj.
technické zhodnocení nebo provedení opravy?

Diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě a s ohledem na její kvalitu si dovoluji
navrhnout na ocenění děkanem.
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