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Abstrakt 

BakaláUská práce je zamEUena na zdaOování pUíjm] z pronájmu dle § 9 zákona o daních 

z pUíjm]. V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdanEní 

jednotlivých pUíjm], výpočet výsledné daOové povinnosti a celá jedna podkapitola je 

vEnována nájemním smlouvám, jejich náležitostem i výpovEdí nájmu. V praktické části 

jsou porovnávány investice jedné fyzické osoby do bytového domu a bytu. Dále se práce 

zabývá výdaji této fyzické osoby a hodnocení investicí do nemovitostí. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on taxation of rental income achieved under § 9 of the 

Income Tax Act. In the theoretical part, the system of taxes in the Czech republic is 

presented, the procedure of taxation of individual income taxes, calculation of  the 

resulting tax liability and the whole subchapter is devoted to rental contracts, their data 

and rents. The practical part compares the investment of natural person in a residential 

building and an apartment. It also includes the costs of this person and evaluation of real 

estate investments. 
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ÚVOD 

DanE jsou platby do veUejného rozpočtu, které platí témEU každý z nás. DanE tvoUí velkou 

část nǎich výdaj], proto je užitečné se touto problematikou zabývat hloubEji. 

Tato bakaláUská práce je zamEUena na zdaOování pUíjm] z pronájmu fyzických osob, 

uplatnEní skutečných nebo paǔálních výdaj], výpočet návratnosti investice  

do nemovitostí, porovnání cen byt] v pr]bEhu let a návrh nové investice pro vybraného 

poplatníka.  

V České republice je více možností, jak lze danit pUíjmy z nájmu. Závisí to na tom,  

zda je majetek vložen do obchodního majetku, či nikoli. Majetek vložený do obchodního 

majetku se daní dle § 7 zákona o daních z pUíjm] (dále jen ZDP) a majetek, který nebyl 

vložen do obchodního majetku podléhá dani z pUíjmu dle § ř ZDP. 

První část bakaláUské práce je teoretická a vychází zejména ze ZDP.  

NejdUíve jsou stanoveny cíle, metodika a postupy zpracování. Dále je objasnEn daOový 

systém České republiky. Poté je práce smEUována k jednotlivým pUíjm]m fyzických osob 

a u každého pUíjmu nechybí ani výpočet dílčího základu danE. Po vymezení v̌ech druh] 

pUíjm] následuje výpočet výsledné daOové povinnosti. Dále je teoretická část zamEUena  

na nájemní smlouvu. Jsou zde vytyčeni ́častníci nájmu, kterými jsou pronajímatel  

a nájemce, náležitosti nájemní smlouvy, jako je napUíklad doba nájmu, vý̌e nájemného, 

kauce a výpovE@ nájmu. Poté jsou konkretizovány ́vErové bankovní produkty, zejména 

hypoteční ́vEr. Daľím tématem je zkrácení danE a jako poslední je v teoretické části 

zmínEno ohlá̌ení stavby.  

V praktické části je pUedstavena fyzická osoba, která vlastní bytový d]m a družstevní byt. 

Tyto nemovitosti jsou dále charakterizovány svou velikostí, typem vlastnictví, poUizovací 

cenou a daľími parametry. Následuje rozdElení pUíjm] z jednotlivých byt], výdaje 

spojené s pronájmem a vývoj ceny družstevního bytu od roku Ň014 do roku Ň017.  

Dále je vypočítána návratnost investice do bytového domu a družstevního bytu  

a porovnání tEchto investic. Poté je specifikován hypoteční ́vEr poplatníka a následky 

v pUípadE zkrácení danE.  

 



12 

 

 

Vlastní návrhy Uěení jsou zamEUeny na návrh nové investice pro vybraného poplatníka. 

Tato investice je detailnE popsána, jsou charakterizovány v̌echny potUebné stavební 

́pravy i pUedpokládané výdaje na tuto investici. Tyto pUedpokládané výdaje m]žou být 

financovány vlastními zdroji nebo napUíklad hypotečním ́vErem. V této části práce jsou 

zobrazeny dvE varianty, první je financování celé investice hypotečním ́vErem a druhou 

variantou je financování poloviny výdaj] vlastními zdroji a poloviny hypotečním ́ vErem. 

Následuje porovnání vý̌e ́rok] a doby splácení.  Poslední částí vlastních návrh]  

je pUedpokládaný pUíjem z nového bytu a vypočítaná jeho návratnost v pUípadE 

financování z vlastních zdroj], z části z vlastních zdroj] a zčásti hypotečním ́vErem  

a poslední variantou je financování celé částky hypotečním ́ vErem. Tyto návratnosti jsou 

porovnány a zhodnoceny. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je zjistit, zda je výhodnEǰí uplatnEní skutečných či paǔálních výdaj]. 

Daľím cílem je analyzovat návratnost investice do nemovitostí. Zda je výhodné 

investovat do vEťích objekt], jako jsou bytové domy či do jednotlivých byt]. Dílčími cíli 

je porovnání cen byt], srovnání vý̌e ́rokových sazeb u hypotečních ́vEr] a návrh nové 

investice pro vybraného poplatníka.  

Mezi metody, které byly v této bakaláUské práci použity patUí: 

Metoda komparace, která je v této práci nejd]ležitEǰí a je na ní založena velká část 

praktické části, jelikož jsou zde srovnávány r]zné typy investic, odlǐné zp]soby 

financování majetku a porovnávání výdaj], jak skutečných, tak paǔálních. 

Pozorování je také jednou z metod, která byla pUi zpracování práce použita. ůby mohl 

být porovnán vývoj cen nemovitostí, musí být pozorováno, jak se tyto ceny vyvíjely 

v pr]bEhu času. Výsledkem bude graf, na kterém bude tento vývoj zachycen. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Teoretická část je rozdElena na 7 částí. V úvodní části budou charakterizovány funkce 

daní a znázornEna soustava daní. Ve druhé části budou popsány daOové subjekty,  

co je pUedmEtem danE z pUíjmu fyzických osob a zdaOovací období. Ve tUetí části bude 

práce smEUována na jednotlivé druhy pUíjm] od pUíjm] ze závislé činnosti až po ostatní 

pUíjmy. NáslednE bude popsáno stanovení základu danE, nezdanitelná část základu danE, 

co je od danE osvobozeno, jak se platí zálohy a daO a konečnE výpočet daOové povinnosti. 

Čtvrtá část bude popisovat ́ častníky nájmu, kterými jsou pronajímatel a nájemce a v páté 

části bude rozebrána nájemní smlouva, její náležitosti, doba nájmu bytu, co je to nájemné, 

kauce, jakými zp]soby m]že dojít ke skončení nájmu a výpovEdi nájmu bytu.  

Dále jsou popsány ́vErové bankovní produkty, zejména hypoteční ́vEr, postihy  

pUi zkrácení danE a v poslední sedmé části je vylíčeno, jak je vhodné postupovat  

pUi ohlá̌ení stavby a pro jaké stavby je toto ohlá̌ení vhodné. 

2.1 DanE v České republice 

DaO je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veUejného rozpočtu.  

Je nenávratná, neekvivalentní a zpravidla néčelová Ě1). 

DanE plynou do veUejného rozpočtu státu, obce, kraje nebo státního fondu. Mohou 

plynout i do nadnárodního rozpočtu, což je v ČR napUíklad rozpočet Evropské unie. 

Z veUejných rozpočt] jsou hrazeny potUeby společnosti – napU. obrana státu, základní 

̌kolství a jiné Ě1). 

Nenávratnost spočívá v tom, že zaplacením danE nevzniká subjektu žádný konkrétní 

nárok. Neekvivalentnost zakládá na faktu, že část, kterou se subjekt podílí na společných 

pUíjmech, nijak nesouvisí s tím, jak moc se bude podílet na výdajích veUejných rozpočt] 

nebo na spotUebE veUejnE financovaných statk]. DaO je néčelová, jelikož nikdo,  

kdo ji platí, neví, jak bude tato daO dále  alokována (1). 
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DanE jsou jedním z hlavních nástroj] ekonomické politiky státu a mají celou Uadu funkcí. 

Mezi nejd]ležitEǰí funkce patUí: 

▪ Fiskální, 

▪ alokační, 

▪ redistribuční, 

▪ stimulační, 

▪ stabilizační (1). 

2.1.1 Soustava daní v České Republice 

Na níže uvedeném schématu lze vidEt rozložení daní v České Republice. Nejprve se danE 

dElí na pUímé a nepUímé a dále podle svého ́čelu. V této bakaláUské práci budou 

zmiOovány zejména danE z pUíjm].  
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Obrázek č. 1: Soustava daní v České republice (Vlastní zpracování dle: 2) 

2.2 DaO z pUíjm] fyzických osob 

DaO z pUíjm] fyzických osob je upravena v ZDP. Nyní budou konkrétnE popsány daOové 

subjekty, kterými jsou poplatníci a plátci danE, dále bude popsáno, co je pUedmEtem danE 

a jaké je zdaOovací období u fyzických osob (3). 

2.2.1 DaOové subjekty 

DaOovými subjekty jsou osoby, které mají povinnost zjǐtEní a stanovení danE.  

Tyto osoby jsou označeny jako poplatník a plátce danE Ě4). 
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Poplatníci danE z pUíjmu fyzických osob 

Poplatník danE je daOový rezident České republiky. DaOovým rezidentem je osoba, která 

zde má bydlǐtE nebo se zde obvykle zdržuje, což znamená, že pobývá na ́zemí České 

republiky alespoO 1Řň dn] v roce. DaOový rezident má daOovou povinnost jak na pUíjmy 

plynoucí ze zdroj] na ́zemí České republiky, tak na pUíjmy plynoucí ze zahraničí. 

DaOový nerezident  má naopak daOovou povinnost pouze na pUíjmy plynoucí ze zdroj] 

na ́zemí České republiky Ěň). 

DaOový poplatník je daOový subjekt, který má povinnost odvádEt daO nebo poplatek  

ze svých vlastních prostUedk] Ě4). 

Plátce danE 

Jako plátce lze chápat  osobu, která je v návaznosti na ustanovení ZDP povinna odvést 

správci danE daO nebo zálohu na daO, které jsou získány od poplatník] a poplatník]m 

sraženy (5). 

2.2.2 PUedmEt danE z pUíjm] fyzických osob 

PUedmEtem danE z pUíjm] fyzických osob jsou: 

▪ PUíjmy ze závislé činnosti, 

▪ pUíjmy ze samostatné činnosti, 

▪ pUíjmy z kapitálového majetku, 

▪ pUíjmy z nájmu, 

▪ ostatní pUíjmy (3). 

PUíjmem se rozumí pUíjmy penEžní, nepenEžní i pUíjmy dosažené smEnou. Každý z tEchto 

pUíjm] tvoUí dílčí základ danE (3). 
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2.2.3 ZdaOovací období 

U fyzických osob je zdaOovací období vždy kalendáUní rok, tj. období  od 1. 1. do 31.12. 

Je to rozdíl oproti právnickým osobám, které mohou mít zdaOovací období: 

▪ KalendáUní rok,  

▪ hospodáUský rok,  

▪ ́četní období Ěpokud je toto období deľí, než nepUetržitE po sobE jdoucích  

1Ň mEsíc]ě,  

▪ období od rozhodného dne fúze, rozdElení obchodní korporace nebo pUevodu 

jmEní na společníka do konce kalendáUního nebo hospodáUského roku,  

ve kterém se pUemEna nebo pUevod jmEní staly ́činnými Ěň) (4). 

2.3 ZdanEní pUíjm] fyzických osob 

V této kapitole budou konkretizovány jednotlivé pUíjmy fyzických osob a budou 

upUesnEny v̌eobecné zásady zdanEní tEchto pUíjm] a následnE výpočet daOové 

povinnosti. 

2.3.1 PUíjmy ze závislé činnosti 

PUíjmy ze závislé činnosti jsou specifikovány v  § 6  ZDP jako: 

▪ PUíjmy ze současného nebo dUívEǰího pracovnEprávního, služebního  

nebo členského pomEru a obdobného pomEru, v nichž je poplatník povinen dbát 

pUíkaz] plátce, 

▪ funkční požitky, 

▪ pUíjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným  

a komanditisty komanditní společnosti, 

▪ odmEny člena orgánu právnické osoby a likvidátora (3). 

Mezi pUíjmy ze závislé činnosti patUí i nepenEžní pUíjmy, mezi které patUí napU. bezplatné 

poskytnutí motorového vozidla zamEstnanci zamEstnavatelem pro služební i soukromé 

́čely. Pro zamEstnance je nepenEžním pUíjmem 1 % vstupní ceny vozidla za každý  
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i započatý kalendáUní mEsíc poskytnutí vozidla. Minimální částka je 1 000 Kč,  je-li částka 

niž̌í, považuje se za pUíjem ve vý̌i 1 000 Kč (4). 

Poplatník s pUíjmy ze závislé činnosti je označen jako zamEstnanec, plátce pUíjmu  

jako zamEstnavatel. PUíjmy ze závislé činnosti jsou zpravidla vypláceny mEsíčnE. 

ZamEstnavatel odvádí daO z pUíjm] ze závislé činnosti bu@ formou mEsíční zálohy na daO 

z pUíjm] nebo tzv. srážkovou daO Ě4). 

Dále existují pUíjmy, které se do dílčího základu danE nezahrnují, což jsou pUíjmy,  

které nejsou pUedmEtem danE a osvobozené pUíjmy. Mezi pUíjmy, které nejsou pUedmEtem 

danE patUí napU. osobní ochranné pracovní prostUedky, pracovní odEvy a obuv, částky 

pUijaté zálohovE od zamEstnavatele zamEstnancem, náhrady za opotUebení vlastního 

náUadí, a daľí. Osvobozené pUíjmy jsou napU. pUíspEvek na penzijní pUipojǐtEní, hodnota 

nealkoholických nápoj] ke spotUebE na pracovǐti, hodnota závodního stravování  

na pracovǐti, nepenEžní plnEní vynaložená zamEstnavatelem na odborný rozvoj 

zamEstnanc] a jiné Ěň). 

Dílčí základ danE Ědále jen DZDě § 6 ZDP = pUíjmy penEžní i nepenEžní + pojistné  

na sociální (25 %) a zdravotní (9 %ě pojǐtEní zamEstnance hrazené zamEstnavatelem Ě4). 

Zp]sob zdanEní pUíjm] ze závislé činnosti 

Postup zdanEní mzdy, daní z pUíjmu, závisí na tom, zda zamEstnanec podepsal  

či nepodepsal Prohlá̌ení poplatníka danE z pUíjmu fyzických osob ze závislé činnosti.  

Na základE tohoto prohlá̌ení provádí zamEstnavatel slevy na dani a dále uplatOuje 

nezdanitelné části základu danE u zamEstnance. Prohlá̌ení lze podepsat v daném mEsíci 

pouze u jednoho zamEstnavatele v pUípadE více pracovních pomEr], popUípadE u více 

zamEstnavatel], pokud se jedná o pracovní pomEry, které na sebe navazují (4). 

ZdanEní pUíjm] ze závislé činnosti lze provést dvEma zp]soby: 

ZdanEní pUíjm], kdy je uplatnEna záloha na daO:  

ZamEstnavatel odvede ze mzdy daO. Na konci roku bude źčtován pUíjem v ročním 

źčtování danE, které provede zamEstnavatel nebo na základE poplatníkem podaného 

daOového pUiznání. Pokud nebude mít poplatník povinnost podat daOové pUiznání a svého 
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zamEstnavatele nepožádá o roční źčtování danE, bude jeho daOová povinnost  

vyrovnána (4). 

Pokud poplatník podepsal prohlá̌ení k dani, pak bude zdanEní realizováno 

prostUednictvím zálohy. Záloha ze základu pro výpočet zálohy zaokrouhleného na celé 

stokoruny nahoru činí 15 % ze základu danE. Dále bude poplatníkovi snížena záloha  

na daO o mEsíční slevy na dani a pUípadnE o hodnotu mEsíčního daOového  

zvýhodnEní Ě4). 

Pokud poplatník nepodepsal prohlá̌ení k dani, tak u pUíjm] na základE dohody  

o provedení práce nad 10 000 Kč a ostatních pUíjm] dle § 6 je uplatnEna záloha na daO  

ve vý̌i 15 % ze základu danE. Poplatníkovi nemohou být sníženy zálohy na daO o slevy 

na dani, ani o daOové zvýhodnEní Ě4). 

ZdanEní pUíjm] srážkovou daní  

ZdanEní touto formou je srážkou ve vý̌i 15 % ze samotného základu danE Ězaokrouhlení 

na celé koruny smErem dol]ě, pokud poplatník nepodepsal prohlá̌ení k dani z pUíjm] 

fyzických osob a jeho pUíjem z dohody o provedení práce nepUevý̌il 10 000 Kč  

za kalendáUní mEsíc Ě4ě. 

Mzda zdanEná srážkovou daní nemusí být uvádEna v ročním źčtování danE  

ani v daOovém pUiznání. DaO sráží jednorázovE zamEstnavatel a je povinen odvést  

ji nejpozdEji do konce následujícího kalendáUního mEsíce po dni, kdy byl povinen srážku 

provést. DaOová povinnost je tak považována za splnEnou. Od roku Ň014 lze tyto pUíjmy 

zahrnout do daOového pUiznání a následnE započíst sraženou daO z tEchto pUíjm]  

na celkovou daO poplatníka. Je to výhodné pro poplatníky, kteUí nemají dostatečnE vysoký 

základ danE, aby mohli uplatnit slevy na dani nebo pUípadnE nezdanitelné části základu 

danE Ě4). 

Slevy na dani 

Poplatník]m danE z pUíjm] fyzických a právnických osob se daO za zdaOovací období 

ĚkalendáUní rokě nebo za období kraťí než dvanáct po  sobE jdoucích mEsíc] spadajících 

do kalendáUního roku, anebo za část uvedených zdaOovacích období, za kterou se podává 

daOové pUiznání, snižuje o: 
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▪ Částku 1Ř 000 Kč za každého zamEstnance se zdravotním postižením, 

▪ částku 60 000 Kč za každého zamEstnance s tEž̌ím zdravotním postižením (3). 

Dále lze uplatnit slevy na dani pro poplatníky danE z pUíjmu fyzických osob dle §35ba, 

§35bb, §35bc a §35c ZDP, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Slevy na dani a daOová zvýhodnEní (Vlastní zpracování dle: 3) 

Typ slevy Částka za rok 

Sleva na poplatníka Ň4 Ř40 Kč 

Sleva na manžela žijícího s poplatníkem ve společné domácnosti, 

pokud nemá vlastní pUíjem pUesahující 6Ř 000 Kč 
Ň4 Ř40 Kč 

Pobírá-li poplatník invalidní d]chod pro invaliditu prvního nebo 

druhého stupnE 
Ň 5Ň0 Kč 

Pobírá-li poplatník invalidní d]chod pro invaliditu tUetího stupnE 5 040 Kč 

Poplatník je držitelem pr]kazu ZTP/P 16 140 Kč 

Sleva na studenta Ědo Ň6 let nebo do ŇŘ let u prezenčního 

doktorského studia) 
4 0Ň0 Kč 

Sleva za umístEní dítEte v pUeďkolním zaUízení 
Max. do vý̌e 

minimální mzdy 

Sleva na evidenci tržeb 5 000 Kč 

DaOové zvýhodnEní na první vyživované dítE 1ň 404 Kč 

DaOové zvýhodnEní na druhé vyživované dítE 1ř 404 Kč 

DaOové zvýhodnEní na tUetí a daľí vyživované dítE Ň4 Ň04 Kč 

DaOové zvýhodnEní na první vyživované dítE, kterému je pUiznán 

nárok na  pr]kaz ZTP/P 
Ň6 Ř0Ř Kč 

DaOové zvýhodnEní na druhé vyživované dítE, kterému je 

pUiznán nárok na  pr]kaz ZTP/P 
ňŘ Ř0Ř Kč 

DaOové zvýhodnEní na tUetí a daľí vyživované dítE, kterému je 

pUiznán nárok na  pr]kaz ZTP/P 
4Ř 40Ř Kč 
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DaOové zvýhodnEní 

Je-li nárok poplatníka na daOové zvýhodnEní vy̌̌í než vypočtená daOová povinnost  

za pUíslǔné zdaOovací období, je vzniklý rozdíl daOovým bonusem. Poplatník m]že tento 

bonus uplatnit v minimální vý̌i 100 Kč až do částky 60 ň00 Kč za rok Ěň). 

Schéma výpočtu zálohy na daO – poplatník podepsal prohlášení k dani  

 
Obrázek č. 2: Schéma výpočtu zálohy na daO (Vlastní zpracování dle: 4) 

Pokud by poplatník nepodepsal prohlá̌ení k dani, z]stalo by se u výpočtu 15 %  

ze základu danE a dál by se nepočítalo. Vypočtená záloha by byla konečná. 

 

 
 
 

Hrubá mzda za mEsíc

+ pojistné na sociální a zdravotní pojǐtEní hrazené 
zamEstnavatelem Ěň4 %ě

= Základ danE pro výpočet zálohy na daO v Kč

= Základ  danE zaokrouhlený na stokoruny nahoru Ědo 100 
Kč zaokrouhlený na koruny nahoruě

15 % ze základu danE je záloha na daO

- mEsíční slevy na dani dle § 35ba ZDP

= záloha na daO snížená o slevy na dani

- mEsíční daOové zvýhodnEní na vyživované dEti

= skutečná sražená záloha na daO nebo daOový bonus
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2.3.2 PUíjmy ze samostatné činnosti 

PUíjmem ze samostatné činnosti je dle § 7 ZDP: 

▪ PUíjem ze zemEdElské výroby, lesního a vodního hospodáUství, 

▪ pUíjem ze živnostenského podnikání, 

▪ pUíjem z jiného podnikání, tj. dle zvlá̌tních pUedpis], 

▪ podíl společníka veUejné obchodní společnosti a komplementáUe komanditní 

společnosti, 

▪ pUíjem z užití nebo poskytnutí práv z pr]myslového vlastnictví, autorských práv 

včetnE práv pUíbuzných právu autorskému, a to včetnE pUíjm] z vydávání, 

rozmnožování a rožiUování literárních a jiných dEl vlastním nákladem, 

▪ pUíjem z nájmu majetku zaUazeného v obchodním majetku, 

▪ pUíjem z výkonu nezávislého povolání (3). 

DZD §7 ZDP = pUíjmy - výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajǐtEní a udržení Ěň). 

Poplatník m]že uplatOovat skutečné výdaje Ěvýdaje prokazatelnE vynaložené  

na dosažení, zajǐtEní a udržení pUíjm]ě a vede bu@ daOovou evidenci nebo ́četnictví, 

nebo uplatOuje paǔální výdaje (procentem z pUíjm] dle jednotlivých druh] pUíjm]ě  

a je povinen vést záznamy o pUíjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti  

se samostatnou činností Ě4). 
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Tabulka č. 2: Paušální výdaje (Vlastní zpracování dle: 3) 

PUíjem 
Procenta z 

pUíjm] 

Max. částka 
uplatnEných výdaj] 

PUíjmy ze zemEdElské výroby, lesního a 

vodního hospodáUství a z pUíjm] 

z živnostenského podnikání Uemeslného 

80 % Ř00 000 Kč 

PUíjmy ze živnostenského podnikání 60 % 600 000 Kč 

PUíjmy z nájmu majetku zaUazeného 

v obchodním majetku 
30 % ň00 000 Kč 

Jiné pUíjmy ze samostatné činnosti 40 % 400 000 Kč 

 

 

Osoby využívající výdaje stanovené procentem z hodnoty dosažených pUíjm] nemohou 

uplatOovat daOové zvýhodnEní na vyživované dítE a slevu na manžela či manželku  

bez vlastních pUíjm], pokud mají pUíjmy pouze z podnikatelské a jiné výdElečné činnosti. 

V pUípadE že je součet základ] danE s využitím paǔálních výdaj] niž̌í nebo roven  

50 % z celkového základu danE pUi soubEhu pUíjm] z více druh] činností, tak bude nárok  

na daOové ́levy na vyživované osoby zachován (4). 
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DaO stanovená paušální částkou  

DaO stanovená paǔální částkou je určena pouze vymezenému okruhu poplatník],  

kteUí mají pUíjmy z podnikání a splOují podmínky: 

▪ Mají pUíjmy dle § 7 ZDP včetnE pUíjm] ve formE ́ rok] na bEžném ́ čtu Ě§ Ř ZDPě: 

▪ Ze zemEdElské výroby, z lesního a vodního hospodáUství, 

▪ ze živnosti, 

▪ z jiného podnikání, ke kterému je zapotUebí podnikatelského oprávnEní. 

▪ provozují podnikatelskou činnost bez zamEstnanc], 

▪ provozují podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob, 

▪ roční vý̌e pUíjm] v bezprostUednE pUedcházejících tUech zdaOovacích obdobích 

nepUesáhla 5 000 000 Kč, 

▪ není společníkem společnosti, 

▪ podají žádost správci danE nejpozdEji do ň1. ledna bEžného zdaOovacího období, 

▪ uvedou v žádosti pUedpokládané pUíjmy a výdaje a daľí skutečnosti rozhodné  

pro stanovení danE paǔální částkou, 

▪ poplatník je povinen z titulu danE z pUíjm] vést jednoduchou evidenci o vý̌i 

dosahovaných pUíjm], pohledávek a hmotném majetku používaném pro výkon 

činnosti, 

▪ plátci danE z pUidané hodnoty musí vést evidenci podle zákona č. Ňň5/Ň004 Sb.,  

o dani z pUidané hodnoty, v platném znEní (4). 

Vý̌i danE určí správce danE nejpozdEji 15. kvEtna bEžného zdaOovacího období. 

Poplatník má povinnost uhradit daO nejpozdEji do 15. prosince bEžného zdaOovacího 

období, kdy je daO splatná Ě4). 

Srážková daO 

Tento pUíjem zvý̌ený o sociální a zdravotní pojǐtEní, které hradí zamEstnavatel,  

tvoUí samostatný základ danE a daO z tohoto pUíjmu je vybírána podle zvlá̌tní sazby.  

Mezi pUíjmy, které se daní srážkovou daní patUí pUíjem autor] za pUíspEvek do novin, 
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časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdroj] na ́zemí České republiky a nesmí 

pUesáhnout 10 000 Kč za kalendáUní rok (3). 

2.3.3 PUíjmy z kapitálového majetku 

PUíjmy z kapitálového majetku jsou zejména pUíjmy z držby finančních prostUedk].  

Velká část tEchto pUíjm] podléhá srážkové dani Ě4). 

DZD § 8 ZDP = pUíjmy (4) 

PUíjmy, které pokud plynou ze zdroj] na ́zemí České republiky, jsou zdanEny srážkovou 

daní. Pokud by plynuly ze zdroj] v zahraničí, pak by byly zahrnuty do dílčího základu 

danE dle § 8. Zvlá̌tní sazbou danE Ě15%ě se zdaOují pUíjmy z kapitálového majetku  

dle § 36 a jsou jimi: 

▪ Podíly na zisku z obchodní korporace, 

▪ úroky z držby cenných papír], 

▪ podíly na zisku tichého společníka z ́časti na podnikání, 

▪ úroky, výhry a jiné výnosy z vklad] na vkladních knížkách, ́roky z penEžních 

prostUedk] na ́čtu, který není podle podmínek toho, kdo ́čet vede, určen 

k podnikání, 

▪ výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveO postaveného, 

▪ dávky penzijního pUipojǐtEní se státním pUíspEvkem, doplOkového penzijního 

spoUení a penzijního pojǐtEní u instituce penzijního pojǐtEní po snížení  

o zaplacené pUíspEvky na penzijním pUipojǐtEní, 

▪ plnEní ze soukromého životního pojǐtEní po snížení o zaplacené pojistné, 

▪ plnEní ze zisku svEUeneckého fondu (4). 
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PUíjmy z kapitálového majetku zahrnované poplatníkem do základu danE v daOovém 

pUiznání: 

▪ Úroky a jiné výnosy z poskytnutých ́vEr] nebo záp]jček, 

▪ úroky z prodlení, 

▪ poplatek z prodlení,  

▪ úroky z vklad] na podnikatelských ́čtech ĚkromE poplatník], kteUí mají 

stanovenou paǔální daOě, 

▪ úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené vý̌i člen] obchodních  

korporací (4). 

2.3.4 PUíjmy z nájmu 

PUíjmy z nájmu jsou definovány následovnE: 

▪ PUíjmy z nájmu nemovitých vEcí nebo byt], 

▪ pUíjmy z nájmu movitých vEcí, kromE pUíležitostného nájmu podle ZDP § 10 (3). 

DZD § 9  ZDP= pUíjmy – výdaje na dosažení, zajǐtEní a udržení pUíjm] Ěň) 

PUíjmy z nájmu, plynoucí manžel]m ze společného jmEní, se zdaOují jen u jednoho z nich. 

Pokud poplatník neuplatní skutečné výdaje Ěvýdaje na dosažení, zajǐtEní a udržení 

pUíjm]ě, m]že uplatnit paǔální výdaje ve vý̌i ň0 %, maximálnE do částky ň00 000 Kč. 

Poplatník, který tyto paǔální výdaje uplatOuje, musí vést evidenci pUíjm] a pohledávek 

vzniklých v souvislosti s nájmem (3). 

Poplatník uplatOující skutečné výdaje musí vést evidenci pUíjm] a výdaj], evidenci 

hmotného majetku, evidenci o pohledávkách a závazcích, mzdové listy, pokud poplatník 

vyplácí mzdy. Za prokazatelnE vynaložené výdaje lze považovat také odpisy 

pronajímaného majetku, rezervu na opravy hmotného majetku, pojǐtEní tohoto majetku, 

opravy a výdaje na ́ držbu majetku. Poplatník m]že vést daOovou evidenci  

nebo ́četnictví (4). 

Zp]sob uplatnEní paǔálních výdaj] nelze zpEtnE mEnit. Pokud pronajímatel uplatní  

za zdaOovací období výdaje paǔálem, není možné, aby dodatečným daOovým pUiznáním 

uplatnil za toto zdaOovací období skutečné výdaje. Opačný postup zákon nezakazuje (6). 
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2.3.5 Ostatní pUíjmy 

Ostatní pUíjmy jsou pUíjmy, které jsou pUedmEtem danE, ale nelze je zaUadit  

do pUedchozích kategorií ĚZDP § 6 až § řě. Proto lze Uíct, že rozsah ostatních pUíjm]  

je velmi ̌iroký. K výpočtu dílčího základu danE nelze využít paǔálních výdaj]  

Ěs výjimkou zemEdElské výrobyě. Jsou-li výdaje prokazatelnE vynaložené na dosažení 

ostatních pUíjm] vy̌̌í, než pUíjmy, k rozdílu se nepUihlíží. Výdaje lze uplatnit jen do vý̌e 

pUíjm], nelze vykázat daOovou ztrátu Ě7). 

DZD § 10 ZDP = pUíjmy – výdaje prokazatelnE vynaložené na dosažení pUíjm] 

Ostatní pUíjmy se dElí na dvE skupiny dle zp]sobu zdanEní. První skupinou jsou pUíjmy, 

které zdaOuje plátce zvlá̌tní sazbou dle §ň6 ZDP a druhou skupinou jsou pUíjmy, které 

mají vlastní DZD dle §10 ZDP. 
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PUíjmy, které zdaOuje plátce danE zvláštní sazbou danE (15 %), podle § 36 ZDP: 

▪ Podíl člena obchodní korporace Ěs výjimkou společníka veUejné obchodní 

společnosti a komplementáUe komanditní společnostiě, tj. akcionáUe, společníka 

společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti,  

nebo podíl člena družstva na likvidačním z]statku pUi likvidaci společnosti  

nebo družstva, 

▪ vypoUádací podíl pUi zániku ́časti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným, komanditisty v komanditní společnosti, nebo pUi zániku členství 

v družstvu a daľí podíl na majetku družstva, 

▪ výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutEží 

a slosování, 

▪ výhry z hazardních her, 

▪ ceny z veUejných soutEží, ze sportovních soutEží a ceny ze soutEží,  

v nichž je okruh soutEžících omezen podmínkami soutEže, anebo jde o soutEžící 

vybrané poUadatelem soutEže, s výjimkou uvedenou v § 4 ZDP (osvobozeny  

jsou ceny z veUejné soutEže a ceny ze sportovní soutEže v hodnotE nepUevy̌ující 

10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutEže u poplatník], u nichž je sportovní 

činnost podnikánímě, 

▪ pUíjmy z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnEní na základE 

ujednání mezi pǒkozeným a pojistitelem (3) (4). 
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PUíjmy zahrnované poplatníkem do základu danE v daOovém pUiznání, kde tvoUí 
dílčí základ danE podle ZDP § 10: 

▪ PUíjmy z pUíležitostných činností nebo z pUíležitostného nájmu movitých vEcí, 

včetnE pUíjm] ze zemEdElské výroby a lesního a vodního hospodáUství,  

které nejsou provozovány podnikatelem, a pUíjm] z provozu výroben elektUiny, 

ke kterému není vyžadována licence udElovaná Energetickým regulačním 

́Uadem, 

▪ pUíjmy z úplatného pUevodu nemovité vEci, cenného papíru a jiné vEci,  

▪ pUíjmy z pUevodu ́časti na s.r.o., komanditisty na k.s. nebo pUíjmy z pUevodu 

družstevního podílu,  

▪ pUíjmy ze zdEdEných práv z pr]myslového a jiného dǔevního vlastnictví,  

včetnE práv autorských a práv pUíbuzných právu autorskému, 

▪ pUijaté výživné, d]chody a obdobné opakující se požitky,  

▪ pUíjmy, které společník v. o. s. nebo komplementáU k. s. obdrží v souvislosti 

s ukončením ́časti na v. o. s. nebo k. s. od jiné osoby než od v. o. s. nebo k. s. 

v níž ukončil ́čast, 

▪ pUíjmy z pUevodu jmEní na společníka a pUíjmy z vypoUádání podle zvlá̌tního 

právního pUedpisu, 

▪ pUíjem z výmEnku, 

▪ pUíjem obmy̌leného ze svEUeneckého fondu, 

▪ beźplatný pUíjem (3) (4). 

PUíjmy z pUíležitostných činností, pUíležitostného nájmu a pUíjmy ze zemEdElské výroby 

a lesního vodního hospodáUství, které nejsou provozovány podnikatelem a jejichž ́hrn 

nepUesáhne u poplatníka ň0 000 Kč za zdaOovací období, jsou osvobozeny Ě4). 

2.3.6 Stanovení základu danE 

ZD = (DZD§6 + DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10) – OP (dle ZDP §34  – nezdanitelná 

část základu danE Ědále jen NČZD) (dle ZDP §15) 
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2.3.7 Nezdanitelná část základu danE 

Tyto části základu danE jsou pUi splnEní zákonných podmínek poplatníkem nezdanitelné. 

Jsou tedy vyloučeny ze základu danE jako výdaje, které nejsou daOovE ́činné,  

nebo[ nesouvisí se získáváním pUíjm] ĚŘ). 

Tabulka č. 3: Nezdanitelné části základu danE (Vlastní zpracování dle: 3) 

Odečitatelná položka Maximální výše 

Dary Ň % ze ZD, min. 1 000 Kč, max. 15 % ze ZD 

Úroky Max. ň00 000 Kč 

PUíspEvek na penzijní pUipojǐtEní Max. Ň4 000 Kč 

Pojistné na soukromé životní pojǐtEní Max. 1Ň 000 Kč 

Členské pUíspEvky odborové organizaci Max. 1,5 % zdanitelných pUíjm], max. ň 000 Kč 

Úhrady za zkoǔky ovEUující výsledky 

daľího vzdElávání 
Max. 1Ň 000 Kč 

 

2.3.8 Osvobození od danE 

V zákonE o dani z pUíjm] se nachází více než 60 druh] pUíjm], kterých se týká osvobození 

od danE Ě1). 

Osvobození se týká jak ́platných, tak beźplatných pUíjm]. V nEkterých pUípadech  

lze osvobození uplatnit u jednotlivých dílčích základ] danE ĚnapU. § 6 odst. 9 ZDP,  

§ 10 odst. ň ZDPě. Osvobození je často spjato s určitou časovou lh]tou, po jejímž uplynutí 

je pUíjem osvobozen (5). 
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Dle § 4 odst. 1 se od danE osvobozuje napUíklad: 

▪ PUíjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky,  

která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru  

a souvisejícího pozemku, pokud v nEm mEl prodávající bydlǐtE minimálnE Ň roky 

pUed prodejem,  

▪ pUíjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky,  

která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru  

a souvisejícího pozemku, pokud v nEm mEl prodávající bydlǐtE po dobu kraťí 

než Ň roky a  získané prostUedky použije na uspokojení bytové potUeby,  

▪ pUíjem z prodeje nemovitých vEcí, pokud doba mezi nabytím a prodejem pUesáhne 

5 let, 

▪ PUíjem z prodeje hmotné movité vEci s výjimkou pUíjmu z prodeje:  

▪ Cenného papíru, 

▪ motorového vozidla, letadla nebo lodE, nepUesáhne-li doba mezi nabytím 

a prodejem 1 rok, 

▪ movité vEci, která byla 5 let pUed prodejem nebo poUád je zahrnuta  

do obchodního majetku. 

▪ ceny z ́ čtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb, 

▪ pUíjem získaný ve formE dávky nebo služby z nemocenského pojǐtEní, 

d]chodového pojǐtEní ad. Ěpokud jde o pUíjem ve formE pravidelnE vypláceného 

d]chodu, je od danE osvobozena maximálnE částka ve vý̌i ň6násobku minimální 

mzdy), 

▪ pUíjem v podobE stipendia ze státního rozpočtu a daľích institucí, 

▪ naturální plnEní poskytované prezidentu a bývalému prezidentu republiky,  

▪ kursový zisk pUi smEnE penEz, 

▪ pUíjem plynoucí ve formE daOového bonusu (3). 
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2.3.9 Zálohy na daO 

Záloha na daO je povinná platba zaručující dosud neznámou vý̌i danE, kterou musí 

poplatník platit bEhem zdaOovacího období. Hradit zálohy na daO je nutné,  

pokud tak stanoví daOový zákon nebo na základE rozhodnutí správce danE (9). 

Zálohy na daO se platí po celou dobu zálohového období. Zálohové období trvá  

od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lh]ty pro podání daOového 

pUiznání za minulé zdaOovací období do posledního dne lh]ty pro podání daOového 

pUiznání v následujícím zdaOovacím období. Vý̌e a periodicita záloh se odvíjí  

od poslední známé daOové povinnosti Ěňě. 

Poplatníci, jejichž poslední známá daOová povinnost nepUesáhla ň0 000 Kč, zálohy 

neplatí. Do výpočtu poslední známé daOové povinnosti se nezahrnují pUíjmy  

dle § 10 Ě§ ňŘa/1ě ZDP a netýká se ani pUíjm] ze závislé činnosti Ě§ ňŘa/ř ZDPě, 

s výjimkou pUíjm] ze zahraničí. Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru (2). 

 

Tabulka č. 4: Výše záloh danE z pUíjm] (Vlastní zpracování dle: 2) 

Z poslední 
známé daOové 

povinnosti 

Výše 
zálohy 

FO pokud má zároveO 
pUíjem ze závislé činnosti Povinnost zaplatit do 

od do  0 – 14 % 
15 – 
49 % 

50 – 
100 % 

15.3. 15.6. 15.9. 15.12. 

0 30 000 0 0 0 0 - - - - 
30 001 150 000 40 % 40 % 20 % 0 - X - X 

150 
001 

a více 25 % 25 % 12,5 % 0 X X X X 
 

 

2.3.10 Výpočet daOové povinnosti 

Na níže uvedeném schématu lze vidEt postup výpočtu daOové povinnosti. Nejprve je tUeba 

určit základ danE ze v̌ech dosažených pUíjm], poté od tohoto základu danE odečíst 

nezdanitelné částky a odpočty. Ze sníženého základu zaokrouhleného na celá sta dol]  

se vypočítá daO a z té se poté odčítají slevy na dani a daOové zvýhodnEní. Z výpočtu 

vyjde, zda má poplatník daOovou povinnost, pUípadnE daOový bonus. Z této částky  

se odečtou zaplacené či sražené zálohy na daO a vznikne daOový nedoplatek  

nebo pUeplatek Ě10ě. 



35 

 

 

 
Obrázek č. 3: Výpočet daOové povinnosti (10) 

2.4 Zkrácení danE 

Dle trestního zákoníku jsou hranice ̌kod rozdEleny na nEkolik částí. Od 5 000 Kč  

do Ň5 000 Kč se jedná o nepatrnou ̌kodu. Od Ň5 000 Kč do 50 000 Kč lze mluvit o malé 

̌kodE. VEťí ̌kodou se rozumí ̌koda v částce od 50 000 Kč do 500 000 Kč a pUípadE této 

̌kody je osoba, která ̌kodu v tomto rozsahu spáchá, potrestána trestem odnEtí svobody 

na ̌est mEsíc] až tUi roky. Značná ̌koda je vyhrazena od 500 000 Kč do 5 000 000 Kč, 

kdy je tato ̌koda trestána dvEma až osmi lety odnEtí svobody a nejvEťí je ̌koda velkého 

rozsahu, která pUesahuje 5 000 000 Kč. V tomto pUípadE je osoba dostane trest odnEtí 

svobody od pEti do deseti let. Z toho vyplývá, že pUi zkrácení danE je osoba potrestána 

trestem odnEtí svobody již od nezaplacení částky 50 000 Kč. Promlčecí lh]ty u tEchto 

̌kod jsou pro nepatrnou a malou ̌kodu tUi roky, pro vEťí ̌kodu pEt let, pro značnou 

̌kodu deset let a pro ̌kodu velkého rozsahu 15 let. V níže uvedené tabulce lze vidEt 

pUehlednEji vý̌e trest] odnEtí svobody, částky hranic ̌kod i promlčecí lh]ty Ě11ě. 
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Tabulka č. 5: Hranice škod, trest, promlčecí lh]ta (Vlastní zpracování dle: 11) 

Název škody Rozmezí v Kč Trest odnEtí 
svobody 

Promlčecí 
lh]ta 

Nepatrná ̌koda 5 000 až Ň5 000 - 3 roky 
Malá ̌koda Ň5 000 až 50 000 - 3 roky 
VEťí ̌koda 50 000 až 500 000 6 mEsíc] až ň roky 5 let 

Značná ̌koda 500 000 až 5 000 000 Ň až Ř let 10 let 
Škoda velkého rozsahu Nad 5 000 000 5 až 10 let 15 let 

 

 

Pokud poplatník daO skutečnE nepUizná a neodvede, bude mu správcem danE daO 

domEUena a bude muset zaplatit vymEUenou daO, ́roky z prodlení v podobE repo sazby 

ČNB plus 14 procentních bod] a navíc Ň0 % penále Ě1Ňě. 

Kdyby poplatník podal dodatečné daOové pUiznání, vyhne se placení penál] a zaplatí 

pouze daO a ́roky z prodlení (12). 

2.5 Účastníci nájmu 

Účastníky nájemní smlouvy jsou pronajímatel a nájemce. Pronajímatel je povinen 

pUenechat vEc nájemci, aby ji mohl používat k ́čelu, ke kterému byla vEc určena a také 

musí zajistit nájemci užívání vEci po celou dobu nájmu. BEhem doby nájmu pronajímatel 

provádí nezbytné opravy a pokud dojde k vadE, která znemožOuje používání vEci,  

má nájemce právo na prominutí nájemného. Pronajímatel má nárok prohlídku vEci,  

pokud to oznámí nájemci dostatečnE pUedem. Oznámení pUedem není potUeba,  

pokud hrozí nebezpečí nebo je d]ležité zabránit ̌kodE Ě1ň). 

Nájemce je povinen užívat vEc k ujednanému ́čelu, jako Uádný hospodáU a platit  

za ni nájemné. Pokud nájemce zjistí, že má vEc vadu, musí neprodlenE tuto skutečnost 

oznámit pronajímateli (13). 

2.6 Nájemní smlouva na nemovitost 

Nájemní smlouva je dohoda mezi dvEma smluvními stranami, které se zavazují k určitým 

práv]m a povinnostem. V tomto pUípadE jsou smluvními stranami pronajímatel  

a nájemce. Pronajímatel se nájemní smlouvou zavazuje pUenechat vEc nájemci 

k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (13). 
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Strany ujednají nájemné fixní částkou. Nájemce platí nájemné mEsíčnE pUedem  

nebo na jiné období ujednané ve smlouvE. SpolečnE s nájmem platí nájemce zálohy  

na služby, které jsou zajǐ[ovány pronajímatelem. Mezi tyto služby patUí napU. dodávky 

vody, tepla, osvEtlení, odvoz komunálního odpadu, ́klid společných částí domu, aj. 

Pokud je nájem ujednaný na dobu určitou, m]že jej každá ze stran vypovEdEt pouze 

v pUípadE, že byly ve smlouvE uvedeny d]vody výpovEdi a výpovEdní doba. Nájem 

ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovEdí pronajímatele nebo nájemce. U movité vEci 

je výpovEdní doba jeden mEsíc, u nemovité vEci tUi mEsíce Ě1ň). 

2.6.1 Nájemní smlouva 

Každá legitimní nájemní smlouva by mEla obsahovat následující: 

▪ Identifikace pronajímatele a nájemce Ějméno, pUíjmení, datum narození, trvalé 

bydlǐtE, rodné číslo, číslo občanského pr]kazu, v pUípadE firmy IČ, sídlo  

a jednatele), 

▪ pUedmEt smlouvy ĚpUesná specifikace pUedmEtu nájmu - adresa, patro, číslo bytu, 

velikost, počet místnostíě, 

▪ doba nájmu Ěnájem na dobu určitou / neurčitouě, 

▪ účel nájmu Ěbydlení, skladování, provozování podnikatelské činnostiě, 

▪ nájemné Ěvý̌e nájmu, kdy a jak bude nájemce nájem platit, platební ́ daje, placení 

služeb a  zp]sob jejich výčtováníě, 

▪ kauce Ěvý̌e kauce, za jakých podmínek bude kauce vrácena), 

▪ práva a povinnosti smluvních stran, 

▪ sankce (smluvní pokuta za prodlení platby), 

▪ skončení nájmu Ěuplynutí doby, výpovE@, nedodržení podmínek smlouvyě (14). 

Mezi daľí ́daje, které je vhodné do smlouvy uvést patUí: 

▪ Fotodokumentace bytu ve stavu pUi pUedání do nájmu, 

▪ informace o tom, zda je v bytE / domE povoleno kouUení, 

▪ informace, jestli je dovoleno mít v bytE / domE domácího mazlíčka (14). 
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2.6.2 Doba nájmu bytu 

Nájem bytu je dočasný vztah. Sjednání doby trvání nájmu záleží na obou  

stranách – pronajímatele i nájemce. Pokud není doba nájmu uvedena ve smlouvE, jedná 

se o nájem na dobu neurčitou. Pokud je nájem sjednán na dobu určitou a nájemce užívá 

byt i po skončení této doby alespoO ň mEsíce bez písemné výzvy pronajímatele k opǔtEní 

bytu, platí, že se nájem obnovuje na stejnou dobu, jako byl pUedchozí nájem, nejdéle v̌ak 

dva roky. V pUípadE, že si strany dohodnou nájem na dobu určitou deľí než padesát let, 

má se za to, že byl nájem sjednán na dobu neurčitou. Takový nájem lze vypovEdEt prvních 

padesát let pouze z ujednaných výpovEdních d]vod] a v ujednané výpovEdní dobE Ě15). 

2.6.3 Nájemné 

Dle ustanovení § ŇŇ46 odst. Ň NOZ strany ujednají nájemné pevnou částkou.  

Pokud ale strany vý̌i nájemného neujednali, nemá to vliv na platnost smlouvy.  

V tomto pUípadE má pronajímatel nárok na nájemné v obvyklé vý̌i, jaká je v den uzavUení 

smlouvy v místE obvyklá za obdobný byt za obdobných smluvních podmínek.  

Strany si dále ujednají, která plnEní, respektive služby spojené s užíváním bytu zajistí 

pronajímatel. Pokud je neujednají, bude pronajímatel zajǐ[ovat služby nezbytné  

dle § 2247 odst. 2 NOZ (15). 

2.6.4 Zvyšování nájemného 

Nájemné či jeho zmEna se zpravidla ujednává mezi pronajímatelem a nájemcem.  

Strany si mohou sjednat každoroční zvy̌ování nájemného. Pokud tak neučiní  

nebo nevyloučí zvý̌ení nájemného výslovnE ve smlouvE, m]že dát pronajímatel nájemci 

návrh na zvý̌ení v písemné podobE, av̌ak s tEmito omezeními: 

▪ Do vý̌e srovnatelného nájemného obvyklého v dané lokalitE, 

▪ navržené zvý̌ení nesmí být vy̌̌í než Ň0 % spolu s tím, které probEhlo 

v posledních tUech letech, 

▪ mezi návrhy na zvý̌ení musí ubEhnout období dvanáct mEsíc] (15). 

Souhlasí-li nájemce se zvý̌ením nájemného, zvy̌uje se od tUetího mEsíce po doručení 

návrhu. Pokud nájemce nesouhlasí, m]že pronajímatel podat návrh, aby vý̌i nájemného 
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určil soud. Soud m]že zvý̌it nájemné na vý̌i obvyklého nájemného. Pro nájemce  

je vEťinou výhodnEǰí pUistoupit na Uádný návrh pronajímatele, protože soud není omezen 

20 % a mohl by zvý̌it nájemné i o více (15). 

2.6.5 Kauce 

PenEžitá jistota (kauce) slouží pronajímateli jako jisté ručení pro pUípad, že by nájemce 

neplnil své povinnosti vyplývající z nájemního vztahu  (zejména neplacení nájemného  

a daľích platebě. Také m]že sloužit jako náhrada za vzniklé ̌kody, které nájemce 

zapUíčinil. Pokud ov̌em nájemce dá pronajímateli penEžitou jistotu, zaplatí nájemné  

a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být kauce vy̌̌í než ̌estinásobek 

mEsíčního nájemného. PUi skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci a započte  

si pUitom, co mu nájemce eventuálnE z nájmu dluží. Nájemci je také garantováno právo 

na výplatu ́rok] z jistiny za dobu od jejího poskytnutí do vrácení, alespoO ve vý̌i 

zákonné sazby (15). 

2.6.6 Skončení nájmu bytu 

Nájem m]že skončit následujícími zp]soby: 

▪ PUedmEt nájmu zanikne nebo se stane nepoužitelným, 

▪ dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, 

▪ písemnou výpovEdí, 

▪ uplynutím doby nebo také skončením prací u nájmu služebních byt] (15). 

Nájemce je povinen odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je považován 

za odevzdaný, pokud pronajímatel dostane klíče a nic mu nebrání v pUístupu do bytu  

a v jeho užívání. Nájemce je povinen pUedat byt ve stejném stavu, v jakém ho pUevzal, 

nehledE na známky bEžného opotUebení a vady, které je povinen odstranit  

pronajímatel (15). 

2.6.7 VýpovE@ nájmu 

VýpovE@ nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být doručena druhé stranE. 

V nEkterých pUípadech lze nájem vypovEdEt i bez výpovEdní doby, ve v̌ech ostatních 
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pUípadech je výpovEdní doba tUi mEsíce a začíná bEžet následujícím dnem od doručení 

druhé stranE. Pokud dává výpovE@ pronajímatel, musí uvést do výpovEdi d]vod a musí 

poučit nájemce o jeho právu vznést námitky a navrhnout pUezkoumání oprávnEnosti 

výpovEdi soudem (15). 

Nájemce m]že vypovEdEt nájem na dobu určitou, pokud se zmEní okolnosti, z nichž 

strany pUi vzniku závazku vycházely, do té míry, že po nájemci nelze požadovat,  

aby v nájmu pokračoval Ě15). 

VýpovE@ podaná pronajímatelem se rozlǐuje na výpovE@ s výpovEdní dobou  

a bez výpovEdní doby Ě15). 

Porǔí-li nájemce svou povinnost zvlá̌[ závažným zp]sobem, má pronajímatel právo 

vypovEdEt nájem bez výpovEdní doby a požádat nájemce, aby pUedal byt bez zbytečného 

odkladu, nejpozdEji do jednoho mEsíce od skončení nájmu. Za porǔení nájmu zvlá̌[ 

závažným zp]sobem lze považovat zejména neplacení za nájemné a služby za dobu 

alespoO tUí mEsíc], pǒkozuje-li nájemce byt nebo d]m nenapravitelným zp]sobem  

nebo činí ̌kody či obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domE bydlí Ě15). 

Pronajímatel m]že vypovEdEt nájem na dobu určitou i neurčitou v tUímEsíční výpovEdní 

dobE: 

▪ Porǔí-li nájemce hrubE svou povinnost vyplývající z nájmu, 

▪ je-li nájemce odsouzen pro ́myslný trestný čin spáchaný na pronajímateli  

nebo členu jeho domácnosti nebo na osobE, která bydlí v domE, kde je byt 

nájemce, nebo proti cizímu majetku, který se v domE nachází, 

▪ má-li být byt vyklizen, protože je z d]vodu veUejného zájmu potUebné s bytem 

nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné v]bec 

užívat nebo, 

▪ je-li tu jiný obdobnE závažný d]vod pro vypovEzení nájmu (15). 

2.7 Nájem a hypoteční bankovní úvEry 

TémEU 1,Ň miliardy lidí žije v nájmu. Od sedmdesátých let byl politický trend obecnE  

pro vlastnictví dom] či byt]. V časovém horizontu tUiceti let počet vlastník] nemovitostí 

pUirozenE roste a počet nájemc] klesá (16).  
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Na trhu s bydlením existují žadatelé o hypoteční ́vEr a uchazeči, kteUí si mohou koupit 

d]m z vlastních prostUedk]. Podíl lidí, kteUí si mohou koupit d]m bez hypotečního ́vEru 

je ov̌em velmi malý. V podstatE jsou to lidé, kteUí již vlastní více než jedno obydlí.  

Proto mohou být kupující i prodávající. Místo toho žadatelé o hypoteční ́vEr  

jsou obvykle nájemci, kteUí se chtEjí stát majiteli nemovitosti (17).  

2.7.1 ÚvErové bankovní produkty 

Poskytování ́vEr] lze považovat za jednu z nejvýznamnEǰích činností bank.  

Jedná se o zp]sob opatUování penEžních prostUedk] pro žadatele a formu investic 

z hlediska bank. Každý ́vErový bankovní produkt má nEkolik aspekt] systematizace,  

dle kterých lze úvEry blíže specifikovat. Mezi aspekty patUí pUedev̌ím: 

▪ Zda jde o poskytnutí penEz ĚpenEžní ́vEryě nebo pouze o záruku za závazky 

klienta Ězávazkové ́vEryě, 

▪ na jak dlouho je ́vEr poskytnut Ě́vEry krátkodobé, stUednEdobé a dlouhodobéě, 

▪ jakým zp]sobem je ́ročen ĚfixnE nebo variabilnE ́ročené ́vEryě, 

▪ v jaké je mEnE Ěv domácí mEnE či cizích mEnáchě, 

▪ jakému druhu ekonomického subjektu je poskytnut Ěmezibankovní ́vEry, 

komunální ́vEry, podnikatelské ́vEry, ́vEry poskytované občan]mě, 

▪ k jakému ́čelu má být použit Ěinvestiční ́vEry, provozní ́vEry, sanační ́vEry, 

spotUebitelské ́vEry a osobní ́vEryě, 

▪ jakým zp]sobem bude čerpán ĚjednorázovE, postupnE nebo dle individuálních 

potUeb ́vErového klientaě, 

▪ jakým zp]sobem bude splácen ĚjednorázovE, postupnE, ́vEry umožOující 

mimoUádné splátky či pUedčasné umoUení dluhu, flexibilní ́vEry s možnou 

zmEnou velikosti splátek), 

▪ zda je zajǐtEn ĚnezajǐtEné ́vEry, zajǐtEné ́vEryě a jiné (18). 
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Hypoteční úvEry 

Hypoteční ́vEry patUí penEžní ́vEry, což se vyznačuje tím, že klient obdrží od obchodní 

banky sjednaný obnos penEz bu@ hotovostnE nebo bezhotovostnE a tuto částku 

dohodnutým zp]sobem splatí. Tyto ́vEry jsou vždy zastaveny nemovitostmi a Uadí  

se mezi ́vEry dlouhodobé Ě1Ř). 

K žádosti o poskytnutí tohoto ́vEru musí být pUiloženy doklady potvrzující vlastnictví 

nemovitosti. Banka na základE tEchto doklad] provede odhad ceny nemovitosti a provEUí, 

zda není v katastru zaneseno bUemeno na tuto nemovitost. PUed vyplacením dohodnuté 

penEžní částky banka zpravidla požaduje splnEní mnoho daľích podmínek,  

jako napU. pojǐtEní nemovitosti, vklad zástavního práva do katastru nemovitostí  

apod. (18). 

Rozlǐují se dva druhy ́vEr], dle toho, na co má být poskytnutý ́vEr použit. Jsou jimi:  

▪ Hypoteční ́vEr na výstavbu Ěopravuě či poUízení nemovitosti, 

▪ americká hypotéka (18). 

Hypoteční úvEr je klasický ́vEr, který je poskytován za ́čelem financování výstavby 

Ěopravyě či koupi pUedem určené nemovitosti. Úroková sazba bývá spí̌e niž̌í, nejčastEji 

bývá nEkolik let fixní a posléze variabilní (18). 

Americká hypotéka je néčelová, na její poskytnutí není tUeba uvádEt ́čel. Proto bývá 

úročena vy̌̌í ́rokovou sazbou Ě1Ř). 

2.8 Ohlášení stavby 

Ohlá̌ení stavby stavebnímu ́Uadu se podává v pUípadE, že stavba či stavební úprava 

nevyžaduje stavební povolení, ale zároveO nejde tuto stavbu či stavební ́pravu provést 

bez jakéhokoli uvEdomEní stavebního ́Uadu Ě1řě. 

Ohlá̌ení stavebnímu ́Uadu postačí u stavební ́pravy, díky které se zmEní užívání části 

stavby, nezasahuje v̌ak do nosných konstrukcí, nemEní vzhled stavby a nevyžaduje 

posouzení vliv] na životní prostUedí Ě1řě. 
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Ohlá̌ení obsahuje nEkolik identifikačních ́daj] o: 

▪ Stavebníkovi ĚosobE, která ohlǎuje provedení stavby, jejím investorem  

či objednatelemě, 

▪ pozemku, 

▪ ohlǎovaném stavebním zámEru, jeho rozsahu a ́čelu, 

▪ zp]sobu a dobE provádEní, 

▪ tom, kdo provede stavební zámEr, 

▪ tom, zda k provedení zámEru má být použita sousední nemovitost  

Ěpokud ano, je potUeba souhlas vlastníka sousední nemovitostiě, 

▪ dobE trvání a ́pravE pozemku u dočasné stavby Ě1řě. 

K ohlá̌ení stavby stavebník pUipojí: 

▪ Souhlas k provedení stavebního zámEru, 

▪ územní rozhodnutí nebo veUejnoprávní smlouvu, 

▪ závazná stanoviska, popUípadE rozhodnutí dotčených orgán], 

▪ stanoviska vlastník] veUejné dopravní a technické infrastruktury, 

▪ projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení, 

▪ souhlasy vlastník] sousedních staveb (19). 

K ohlá̌ení stavební ́pravy pro zmEnu užívání části této stavby stavebník pUipojí 

dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis provedení úprav a stavební 

nebo montážní výkresy, které upUesní navrhované stavební ́pravy Ě1řě.  

Pokud je ohlá̌ení ́plné a je-li ohlá̌ený stavební ́mysl v souladu s obecnými požadavky 

na výstavbu, tak vydá stavební ́Uad souhlas s provedením stavebního zámEru do ň0 dn] 

ode dne podání ohlá̌ení. Souhlas obsahuje obdobné identifikační ́daje jako ohlá̌ení  

a doručuje se stavebníkovi i vlastníkovi stavby Ěpokud není stavebníkemě a místnE 

pUíslǔnému obecnímu ́Uadu. Tento souhlas se doručuje spolu s ovEUenou projektovou 

dokumentací a stavebníkovi zároveO se ̌títkem obsahující identifikační ́daje  
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o ohlá̌eném stavebním zámEru. Souhlas nabývá právních ́čink] dnem doručení 

stavebníkovi a platí 2 roky od jeho vydání (19). 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

V analytické části bude pUedstavena fyzická osoba, jejíž pUíjmy z nájmu jsou v této práci 

rozpracovány dle jednotlivých bytových jednotek, které tato osoba vlastní. U každého 

pUíjmu bude zhodnocena jeho návratnost. Budou také zohlednEny náklady na provoz  

a ́držbu tEchto bytových jednotek. Jednotlivé investice budou srovnány mezi sebou  

dle návratnosti a nakonec bude porovnáno investování do bytového domu  

a do družstevního bytu. V̌echny tyto informace vycházejí z rozhovor] s poplatníkem  

a jím poskytnutých dokument]. 

3.1 PUedstavení fyzické osoby 

Pro ́čely této práce byl vybrán poplatník, který vlastní bytový d]m, který se skládá  

ze čtyU bytových jednotek, které poplatník pronajímá jiným fyzickým osobám. V suterénu 

této budovy je sklad, který poplatník využívá pro zásoby společnosti, ve které  

je jednatelem. Dále vlastní družstevní byt, který také pronajímá. Fyzická osoba  

si pro zachování svého soukromí pUeje z]stat v anonymitE, proto bude v této práci 

vystupovat jako Maxmilián Vítek (21).   

3.2 Bytový d]m 

Stavba tohoto domu začala v roce 2004, kdy se pan Vítek rozhodl, že investuje  

své finanční prostUedky do výstavby bytového domu, který po dokončení začne 

pronajímat. Nejprve musel sv]j nápad nastínit architektovi, který na d]m vytvoUí projekt. 

Po nEkolika jednáních a variantách, jak by mohl d]m vypadat, pUǐli ke konečnému Uěení. 

Položil se základní kámen a začalo se stavEt. BEhem stavEní jezdil pan Vítek kontrolovat,  

jak stavba pokračuje, po dokončení hrubé stavby začal zajǐ[ovat dodavatele a dElníky  

na práce, které byly potUeba v domE udElat. Výstavba tohoto domu trvala čtyUi roky. 

Hotový d]m se začal pronajímat v roce Ň00Ř, kdy se začali zabydlovat první  

nájemníci (21).  

S nájemníky to už od začátku nebylo snadné. ůč si majitel myslel, že nájemníci v bytech 

vydrží co nejdéle, dost často se stUídali. Na jedné stranE byli nájemníci, kteUí po krátké 

dobE nemEli peníze na zaplacení nájmu, na stranE druhé zde byli i tací, kteUí nechtEli žít 
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celý život v nájmu a radEji investovali do vlastního bytu nebo domu. Po deseti letech 

pronájmu tohoto domu vlastník tvrdí, že pr]mErná doba nájmu jednoho nájemníka byla 

rok a p]l.  V níže uvedené tabulce jsou základní informace o jednotlivých bytech (21). 

 

Tabulka č. 6: Bytový d]m (Vlastní zpracování dle (21)) 

 Byt č. 1 Byt č. 2 Byt č. 3 Byt č. 4 

Velikost 2 + 1 1 + 1 4 + KK 1 + KK 

Podlahová plocha 55 m2 30 m2 105 m2 40 m2 

Typ vlastnictví osobní osobní osobní osobní 

Druh budovy cihlový d]m cihlový d]m cihlový d]m cihlový d]m 

UmístEní bytové 
jednotky 

1. nadzemní 

podlaží 

1. nadzemní 

podlaží 

2. nadzemní 

podlaží 

3. nadzemní 

podlaží 

PoUizovací cena 

celkem 
7 700 000 Kč 

PoUizovací cena dle 

m2 
ř41 111 Kč 513 333 Kč 1 796 667 Kč 684 444 Kč 

PoUizovací cena dle 

odhadu vlastníka 
1 Ň00 000 Kč 1 000 000 Kč 2 400 000 Kč 700 000 Kč 

 

PoUizovací cena u bytového domu byla vypočítána jako podíl celkové ceny (7 700 000,-) 

a celkové výmEry (640 m2) bez společných prostor] (190 m2) a výsledná hodnota  

byla násobena podlahovou plochou jednotlivých bytových jednotek. Výpočet byl 

zaokrouhlen na celé koruny, níže lze vidEt podrobnEji (21). 

Byt č. 1 

7 700 000 

640 - 190 

 

 

x 55 = ř41 111 Kč  
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Byt č. 2 

7 700 000 

640 - 190 

Byt č. 3 

7 700 000 

640 - 190 

Byt č. 4 

7 700 000 

640 - 190 

Dále je v domE sklad Ě140 m2ě a p]dní prostor (80 m2ě, pro které byl tento výpočet také 

proveden. 

Sklad 

7 700 000 

640 - 190 

P]dní prostor 

7 700 000 

640 - 190 

PUi výpočtu tEchto hodnot bylo vypozorováno, že výsledná hodnota neodpovídá 

skutečnosti, a to hned z nEkolika d]vod]. Výpočtem bylo samozUejmE zjǐtEno,  

že nejvy̌̌í hodnotu získal sklad, který má nejvEťí podlahovou plochu a nejniž̌í byt č. Ň. 

ůle protože jsou byty vybaveny zcela jinak, než sklad či p]dní prostor, je tUeba použít 

jiný zp]sob výpočtu nebo odhad majitele, který je zároveO správcem budovy a celou 

stavbu financoval. V̌echny bytové jednotky jsou vybaveny podobnE, lǐí se pouze 

velikostí bytu a hodnota každé jednotky se proto musí odvíjet od zaUízení, které obsahuje. 

Ke skladu pUíslǔí pouze toaleta. P]dní prostor zatím není nijak vybaven, protože  

se pUedpokládá, že se v budoucnu vybuduje v tomto prostoru mezonet k daľímu 

x ň0 = 51ň ňňň Kč  

x 105 = 1 7ř6 667 Kč 

x 40 = 6Ř4 444 Kč  

x 140 = Ň ňř5 556 Kč  

x Ř0 = 1 ň6Ř ŘŘř Kč  
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pronájmu. V̌echny ostatní byty jsou vybaveny kuchyOskou linkou včetnE základních 

spotUebič] a plnE vybavenou koupelnou (21).  

Vý̌e uvedený výpočet je tedy vhodný, jen pokud chceme zjistit poUizovací cenu  

na 1 m2 podlahové plochy domu. V tomto pUípadE vychází 1 m2 na 1Ň 0ň1,Ň5 Kč,  

pokud je počítána celá plocha včetnE společných prostor a 17 111,11 Kč,  

pokud jsou vyjmuty z výpočtu společné prostory.  

V níže uvedené tabulce je znázornEn odhad majitele na poUizovací cenu jednotlivých částí 

domu. 

 

Tabulka č. 7: Odhadovaná cena za jednotku (Vlastní zpracování dle: 21) 

Část domu Odhadovaná cena za jednotku 

Byt č. 1 1 200 000 Kč 

Byt č. Ň 1 000 000 Kč 

Byt č. ň 2 400 000 Kč 

Byt č. 4 700 000 Kč 

Sklad 1 000 000 Kč 

P]dní prostor 400 000 Kč 

Společné prostory 1 000 000 Kč 

CELKEM 7 700 000 Kč 
 

3.3 Družstevní byt 

V roce Ň014 pUemý̌lel pan Vítek o daľí investici. Jelikož vEUí, že investicí do nemovitosti 

nikdy o peníze nepUijde, protože hodnota nemovitostí se poUád zvy̌uje, rozhodl se,  

že koupE bytu bude v tehdeǰí situaci nejlep̌í Uěení. Vysoký nár]st cen polí ho proto 

pUimEl tyto pole prodat a získané peníze investovat do bytu. Shodou okolností se naskytl 

ideální byt, v dobrém stavu a za pUijatelnou cenu. Pan Vítek neváhal a byt v poslední 

čtvrtinE roku Ň014 koupil. Byl to staří panelový d]m, který prǒel rekonstrukcí fasád, 

oken a balkón]. V interiéru bylo ale potUeba provést nEkolik drobných ́prav, aby byl byt 
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pUipraven pro nové nájemníky. NEkteré práce byly provedené pUímo novým vlastníkem, 

jiné musel pan Vítek zadat kvalifikovaným odborník]m. V první p]lce roku Ň015  

se začal byl pronajímat a nájemníci se od té doby nezmEnili. V níže uvedené tabulce  

jsou znázornEny jednotlivé náklady, které tvoUí celkovou poUizovací cenu (21).  

 

Tabulka č. 8: Celkové náklady na koupi a úpravu družstevního bytu (Vlastní zpracování) 

NÁKLAD CENA 

Cena poUízení 1 Ň00 000 Kč 

Blokovací depozitum realitní kanceláUi 65 000 Kč 

KuchyOská linka včetnE montáže Ň0 000 Kč 

Podlaha 10 000 Kč 

Malování a nátEry Ř 000 Kč 

Oprava elektUiny 4 000 Kč 

CELKEM 1 307 000 Kč 
 

Základní informace o velikosti či umístEní družstevního bytu jsou uvedeny v tabulce  

č. ř. Tento byt byl zakoupen za ́čelem pronájmu a tento ́čel také splnil.  

Tabulka č. 9: Družstevní byt (Vlastní zpracování) 

 Byt č. 5 

Velikost 3 + KK 

Podlahová plocha 51,71 m2 

Typ vlastnictví družstevní 

Druh budovy panelový d]m 

UmístEní bytové jednotky Ň. nadzemní podlaží 

PUíslušenství bytové 

jednotky 
sklep 2,4 m2 

PoUizovací cena 1 307 000,- 
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Tenhle byt patUí stále bytovému družstvu a kupující získá zaplacením částky podíl 

v družstvu a práva k užívání a  nájmu této jednotky. Družstvo v tomto vztahu vystupuje 

jako správce budovy. Každý mEsíc se proto platí poplatky družstvu, zejména za správu 

budovy a za užívání společných prostor. Poplatky družstvu činí každý mEsíc ň 000 Kč, 

podrobné vymezení jednotlivých položek je znázornEno v tabulce č. 10. (21). 

Tabulka č. 10: MEsíční pUedpis úhrad (Vlastní zpracování dle pUílohy č. 1) 

ÚHRůDY Zů UŽÍVÁNÍ NEZÚČTOVůTELNÉ S 
DRUŽSTEVÍKY 

PUíspEvky do fondu bytového hospodáUství řŘ6 Kč 

DaO z nemovitosti Ř Kč 

PojǐtEní bytového majetku 1ň Kč 

Správní pUíspEvek 150 Kč 

VodomEry 4 Kč 

OdmEny funkcionáU] samospráv 5 Kč 

Celkem užívání 1 166 Kč 

ÚHRůDY Zů SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU 
ZÚČTOVůTELNÉ S DRUŽSTEVNÍKY 

Odvoz smetí ř0 Kč 

Záloha na vodné a stočné 17Ň Kč 

Záloha na teplo 1 Ň17 Kč 

Záloha na teplou vodu ň50 Kč 

Celkem služby 1 Řň4 Kč 

CELKOVÁ ČÁSTKů MDSÍČNÍ ÚHRůDY 3 000 Kč 
 

NejvEťí položkou za užívání byly pUíspEvky do fondu bytového hospodáUství, nejniž̌í 

položku tvoUil poplatek za vodomEry. Poplatky za služby byly témEU tUikrát vEťí  
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než poplatky za užívání. Nejniž̌í položkou za služby byl odvoz smetí a nejvy̌̌í byla 

záloha na teplo. 

3.4 PUíjmy z nájmu 

V následující tabulce lze vidEt pUíjmy z nájm] v̌ech byt], které jsou ve vlastnictví pana 

Vítka. Nejniž̌í pUíjem plyne poplatníkovi z bytu č. 4 a družstevního bytu, nejvy̌̌í 

naopak z bytu č. ň. Celkové pUíjmy ze v̌ech byt], které lze získat v pUípadE celoročního 

obsazení byt] je ňř6 000 Kč.  

Tabulka č. 11: PUíjmy z nájmu všech byt] (Vlastní zpracování) 

Označení bytu Nájem za mEsíc Nájem za rok v pUípadE plného obsazení 

Byt č. 1 7 000 Kč Ř4 000 Kč 

Byt č. Ň 6 000 Kč 7Ň 000 Kč 

Byt č. ň 10 000 Kč 1Ň0 000 Kč 

Byt č. 4 5 000 Kč 60 000 Kč 

Družstevní byt 5 000 Kč 60 000 Kč 

CELKEM 33 000 Kč 3ř6 000 Kč 
 

3.5 Výdaje spojené s nájmem 

Poplatník uplatOuje paǔální výdaje. Věkeré skutečné výdaje eviduje, aby vEdEl,  

jestli je pro nEj výhodnEǰí uplatnEní skutečných či paǔálních výdaj]. Níže lze vidEt 

výdaje na opravy a ́držbu bytového domu za rok Ň017.  
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Tabulka č. 12: Výdaje na opravy a údržbu bytového domu za rok 2017 (Vlastní zpracování) 

Položka Částka za rok 

Úklid Ě1Ň x 400 Kčě 4 Ř00 Kč 

Internet Ě1Ň x ň57 Kčě 4 ŇŘ4 Kč 

SpotUeba elektUiny ve společných prostorech Ě1Ň x 500 Kčě 6 000 Kč 

Oprava plynového kotle 4 Ř50 Kč 

PojǐtEní E.ON - DOMOV ř60 Kč 

PojǐtEní domu Kooperativa 4 5ňř Kč 

Popelnice (1x za 14 dní) 1 400 Kč 

CELKEM 26 833 Kč 
 

Z tabulky č. 1Ň lze vyčíst, že celkové výdaje na opravy a ́držbu bytového domu  

jsou za rok Ň017 ve vý̌i Ň6 Řňň Kč. Pokud budeme počítat za skutečné výdaje  

u družstevního bytu výdaje, které poplatník zaplatil družstvu za služby spojené 

s užíváním bytu źčtovatelné s družstevníky, což činí 1Řň4 Kč mEsíčnE, vychází tato 

částka za rok Ň017 na ŇŇ 00Ř Kč. Dohromady jsou tedy skutečné výdaje za družstevní 

byt a bytový d]m 4Ř Ř41 Kč, což je necelá polovina vypočtených paǔálních výdaj]. 

Proto lze Uíct, že pro pana Vítka je uplatnEní paǔálních výdaj] velmi výhodné. Pokud by 

uplatnil skutečné výdaje Ě41 Ř57 Kčě, zaplatil by daO ve vý̌i 4Ň ř00 Kč, což je o 8 475 

Kč víc, než pUi uplatnEní paǔálních výdaj].  

V pUípadE, že by skutečné výdaje byly na v̌echny byty v bytovém domE ve stejné vý̌i, 

pUipadlo by na jeden byt 6 70Ř,Ň5 Kč. Z toho vyplývá, že služby v družstevním bytE jsou 

pomErnE draž̌í než v bytovém domE za jeden byt. U družstevního bytu jsou výdaje  

za rok Ň017 ve vý̌i ŇŇ 00Ř Kč, což je po zaokrouhlení o 15 ň00 Kč více než u bytového 

domu. Vypočtené paǔální výdaje na pEt byt], ve vý̌i ň0 % pUíjm], jsou řŘ ň66 Kč,  

což vychází 1ř 67ň,Ň Kč na jeden byt. Z tohoto výpočtu lze Uíct, že pokud by poplatník 

vlastnil v̌echny byty v družstevním vlastnictví a platil by stejnou částku za každý byt  

ĚŇŇ 00Ř Kčě, bylo by pro nEj výhodnEǰí uplatnEní skutečných výdaj]. V tomto pUípadE 

by byly skutečné výdaje 110 040 Kč za rok, což by bylo o 11 674 Kč víc, než pUi uplatnEní 
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paǔálních výdaj] ĚpUíjmy jsou zachovány ve stejné vý̌iě. To by vedlo k niž̌í dani,  

která vychází pUi uplatnEní výdaj] ve vý̌i 110 040 Kč na ňŇ 670 Kč, což je o 1755 Kč 

ménE než pUi uplatnEní paǔálních výdaj]. 

3.6 Vývoj ceny družstevního bytu 

Jak lze vidEt na následujícím grafu, koupE bytu v roce 2014 byla výhodná investice.  

Od roku Ň014 ceny byt] značnE vzrostly, u konkrétního družstevního bytu, který pan 

Vítek koupil, se cena vy̌plhala až ke dvEma milion]m. Vzhledem k tomu, že poplatník 

koupil byt za 1 Ň00 000 Kč, nár]st ceny byl v roce Ň017 o témEU 40 %. Jelikož má pan 

Vítek z nájmu pravidelný pUíjem, neplánuje tak prodej tohoto bytu.  

 

 

Graf č. 1: Vývoj ceny družstevního bytu (Vlastní zpracování) 

Na níže uvedeném obrázku lze vidEt nabídka realitní kanceláUe u obdobného bytu.  

Tento byt je také po rekonstrukci, má umakartové jádro a zUejmE by se v nEm musely 

udElat i stejné počáteční ́pravy, tudíž je vhodné jej srovnávat právE s tímto bytem. 
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Obrázek č. 4: Prodej bytu v roce 2017 (20) 

3.7 Návratnost investice 

Návratnost investice do nemovitostí je jedna z hlavních sledovaných veličin. Každého, 

kdo do nemovitostí investuje, zajímá, kdy se mu tato investice vrátí. K výpočtu je potUeba 

vEdEt, jakých pUíjm] je možné dosáhnout, jaké budou skutečné výdaje a jaká bude vý̌e 

danE. V následujícím výpočtu bude zjǐtEna návratnost v pUípadE bytového domu,  

ve kterém jsou pronajímány čtyUi byty. Daľí výpočet je zamEUen na družstevní byt. 

V̌echny výpočty počítají s maximálním možným dosaženým ziskem, což by bylo 

v pUípadE, že budou byty obsazeny nájemníky celý rok, bez jakékoli zmEny.  

ReálnE to prakticky není možné, což lze vidEt u pUíjm], které poplatník dosáhl v tabulce 

č. 1ň. Částka je vždy niž̌í, než ňř6 000 Kč, o čem značí každoroční zmEna nájemník] 

minimálnE v jednom z byt]. 

U bytového domu budou pUíjmy stanoveny na ňň6 000 Kč Ěhodnota v pUípadE plného 

obsazení v̌ech byt]ě, výdaje na Ň7 000 Kč Ěskutečné výdaje za rokě a daO bude 

vypočítána z paǔálních výdaj], což vychází na ň5 ŇŘ0 Kč. Pokud odečteme od pUíjm] 

skutečné výdaje a daO, vyjde hodnota Ň7ň 7Ň0 Kč, která odpovídá čistému zisku. 

Návratnost se vypočítá jako poUizovací cena dEleno čistým ziskem. Výpočet lze vidEt 

níže. 

7 700 000 / 273 720 = 28,131 = 28 let 1 mEsíc a 1Ř dní 

Z výpočtu vy̌lo, že investice do bytového domu se vrátí za ŇŘ let, 1 mEsíc a 1Ř dní.  

To je v pUípadE, kdy je nemovitost poUízena pouze z vlastních zdroj]. Jelikož pan Vítek 

poUídil nemovitost částečnE z hypotečního ́vEru, ve kterém dohromady zaplatí  

298 999,08 Kč ́rok], je tUeba tento výpočet pUepočítat na konkrétního poplatníka.  
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Do poUizovací ceny budou tedy pUipsány ́roky za celou dobu splácení a dElitel  

bude ve stejné vý̌i zachován. 

7 998 999 / 273 720 = 29,223 = Ňř let Ň mEsíce a Ň1 dní 

Z tohoto výpočtu vyplývá, že pokud poplatník využije financování ́vErem na zhruba 

jednu osminu celkové částky nemovitosti, bude návratnost této nemovitosti, za stejných 

podmínek, o 1 rok a mEsíc deľí. 

U družstevního bytu budou pUíjmy stanoveny na 60 000 Kč ĚpUi celoročním obsazení 

bytuě, skutečné výdaje jsou ŇŇ 000 Kč, daO vypočtená pomocí paǔálních výdaj]  

bude 6 ň00 Kč a čistý zisk tedy vychází na ň1 700 Kč za rok. PoUizovací cena bude 

vydElena čistým ziskem a zjistí se skutečná návratnost investice.  

1 307 000 / 31700 = 41,Ňň0 = 41 let Ň mEsíce a Ňň dní 

Z vý̌e uvedeného výpočtu vyplývá, že návratnost družstevního bytu je značnE vy̌̌í,  

než u bytového domu. PoUizovací cena se vrátí investorovi za 41 let Ň mEsíce a Ňň dní, 

což je o jedenáct let více než v pUípadE bytového domu. Tento výsledek má zUejmE  

dvE pUíčiny. První pUíčinou m]žou být nízké pUíjmy. Pokud by se nájem za byt zvý̌il, 

mohlo by to vést k rychleǰí návratnosti investice. Druhou pUíčinou budou nejspí̌e vysoké 

výdaje. V družstevním bytu se platí pomErnE vysoké poplatky za udržování společných 

prostor. V bytovém domE jsou tyto výdaje o dost niž̌í, jelikož v̌echny tyto služby 

zajǐ[uje majitel nemovitosti, který zároveO byty pronajímá.  

V tabulce č. 1ň lze vidEt v̌echny pUíjmy, které poplatník mEl v letech Ň014 až Ň017,  

dále v̌echny výdaje vypočítané paǔálem ve vý̌i ň0 % pUíjm], základ danE,  

který je roven rozdílu pUíjm] a výdaj], a nakonec daO, která je vypočítána  

jako 15 % ze zaokrouhleného základu danE na stokoruny dol]. Jelikož má poplatník 

pUíjmy i ze závislé činnosti, kde každým rokem dosahuje pUíjm] pUibližnE Ň00 000 Kč, 

uplatOuje zde slevy na dani dle § ň5 ZDP a nezdanitelné části základu danE dle § 15 ZDP.  

Daľí slevy již v § ř ZDP uplatnit nem]že, proto je daO z pUíjm] z pronájmu počítána  

bez jakýchkoli slev.  

Tyto pUíjmy zdaleka neodpovídají částce, kterou by mohl poplatník dosáhnout v pUípadE, 

že by byly v̌echny byty plnE obsazené. V roce Ň014, kdy byl poUízen družstevní byt,  

jsou pUíjmy Ň65 557 Kč. Daľí rok, ve kterém se tento byt začal pronajímat, pUíjmy 



56 

 

 

vzrostly pouze o ň ňŇř Kč, což bylo zp]sobeno odstEhováním nEkterých nájemník] 

z bytového domu. V roce Ň016 se situace zlep̌ila o 107 000 Kč, protože neobsazenost 

byla pouze u jednoho bytu zhruba tUi mEsíce. V roce 2017 znovu pUíjmy klesly, tentokrát 

o 4Ř 000 Kč, což bylo znovu zp]sobeno néplnou obsazeností v̌ech byt]. Jak lze vidEt, 

pan Vítek nikdy nedosáhl maximálních pUíjm], které by mohl získat pUi plném obsazení 

v̌ech byt]. Pokud by byly v̌echny byty pronajaté, mohl by získat roční pUíjem ve vý̌i 

ňř6 000 Kč, čemuž se pUiblížil nejvíce v roce 2016.  

PUi každém odstEhování nájemník] poplatník volný byt nechá vymalovat, uklidí  

jej a provede drobné opravy, které jsou potUeba, aby byt vypadal opEt jako nový.  

Tyto drobné práce trvají vEťinou kolem čtrnácti dní a poté je byt svEUen realitní kanceláUi, 

která zajistí nájemníky. Tuto službu realitní kanceláUe platí vždy budoucí nájemníci  

a je zpoplatnEna ve vý̌i jednoho nájmu. Realitní kanceláU poplatník najímá vždy proto, 

aby se vyhnul nepUíjemné situaci, kdy musí žádost budoucího nájemce o byt zamítnout, 

jelikož má nEjaké pochyby. NejvEťí pochybou poplatníka je zajisté fakt, že nájemce 

nebude platit nájemné. To se dá pUedpokládat pUedev̌ím u zájemc], kteUí napU. nemají 

práci, jsou odkázáni na sociální dávky, atp. Proto si pan Vítek své budoucí nájemce vždy 

pečlivE vybírá, aby tEmto problém]m s neplacením nájmu pUeděel. To se v̌ak často 

nepodaUí. I když se nastEhuje človEk se stabilní prací, který vypadá spolehlivE, m]že  

se často stát, že začne platit po sjednané dobE nebo pUestane platit v]bec. V takovém 

pUípadE je povinen se odstEhovat do doby, která je s každým nájemcem sjednaná  

ve smlouvE a sv]j dluh uhradit. Pokud dluh do určité doby neuhradí, pan Vítek podá 

žádost o vydání platebního rozkazu na pUíslǔný soud a díky tomuto prostUedku vEťinou 

dostane peníze zpEt. 

Tabulka č. 13: DaOová povinnost ĚVlastní zpracování dle pUíloh č. Ň, ň, 4, 5ě 

Rok 2014 2015 2016 2017 
PUíjmy dle §ř 265 557 268 886 375 886 327 886 

Výdaje 79 667 80 666 112 766 98 366 
Základ danE 185 890 188 220 263 120 229 520 

ZD zaokrohlený 
na stokoruny dol] 

185 800 188 200 263 100 229 500 

DaO 27 870 28 230 39 465 34 425 
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3.7.1 Hypoteční úvEr 

Jelikož pan Vítek nemEl na výstavbu bytového domu dostatek penEžních prostUedk], 

rozhodl se pro čerpání hypotečního ́vEru. Využil hypoteční ́vEr od společnosti 

Wüstenrot ve vý̌i ř70 000 Kč, který mEl trvat nejdéle Ňň let. Ve smlouvE o ́vEru byla 

sjednána roční ́roková sazba ve vý̌i 4,ňř % a splátka byla stanovena na 5 5Řř Kč.  

Fixace ́ rokové sazby byla pUedem určena na tUi roky. Jelikož ale nemEl dostatečné pUíjmy  

na tento ́vEr, požádal svou partnerku, aby doložila své pUíjmy a dElala mu ručitele.  

Ve smlouvE je proto uvedena také jako dlužník. 

Po tUech letech se pan Vítek rozhodl, že využije volné penEžní prostUedky a vloží 

mimoUádnou splátku ve vý̌i 150 000 Kč. O tuto částku se celý ́vEr snížil a pan Vítek 

obdržel dopis, ve kterém stálo, že se mu díky mimoUádné splátce sníží dosavadní splátka 

na 4 950 Kč. S touto zmEnou ale poplatník nesouhlasil a tak dohodl nové podmínky  

a daľí mEsíc splátky pokračovaly ve vý̌i 5 Ř16 Kč. Fixace opEt trvala tUi roky a ́roková 

sazba se mírnE navý̌ila na 4,54 % p. a. V roce Ň01ň fixace znovu skončila. Poplatník mEl 

̌anci znovu ́vEr snížit, a tak vložil daľí mimoUádnou splátku ve vý̌i 70 000 Kč. Jelikož 

se bEhem posledních tUí let ́rokové sazby pomErnE snížily a Wüstenrot již nenabízel 

výhodné ́ ročení, rozhodl se pan Vítek pro zmEnu banky. 

PUěel tedy ke Komerční bance, která ́vEr pUevedla a snížila ́ročení  

ze 4,54 % na 2,99 % p. a. OpEt mu ručila svými pUíjmy partnerka, bez které by zUejmE 

́vEr nezískal. Tato banka dala poplatníkovi fixaci ́rokové sazby na 5 let, což jětE 

neuplynulo. Pokud pan Vítek nevloží žádnou mimoUádnou splátku, bude tento ́vEr trvat 

do roku Ň0Ň1, kdy bude zcela umoUen.  

Jak už bylo Uečeno v kapitole Ň.6.1, hypoteční ́ vEr je vždy zajǐtEn zástavou nemovitosti. 

V pUípadE pana Vítka byl hypoteční ́vEr zajǐtEn nemovitostmi, které má poplatník 

v obci Nemochovice, kde také žije. Zástava se tedy skládala z domu, garáže, jiné stavby, 

pozemk] k tEmto stavbám pUiléhající a zahrady. 

V tabulce č. 14 je znázornEn první hypoteční ́vEr od Wüstenrotu na částku ř70 000 Kč 

s ́ rokovou sazbou 4,ňř % p. a., fixací na tUi roky a mEsíční splátkou 5 5Řř Kč.  

Po ukončení tohoto období je jětE znázornEna mimoUádná splátka, díky které se ́vEr 

snížil o 150 000 Kč. 

https://www.wuestenrot.cz/
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Tabulka č. 14: Hypoteční úvEr od Wüstenrotu ĚVlastní zpracování dle pUílohy č. 7ě 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2007    970 000 
2007 33 534 21 291,50 12 242,50 957 757,50 
2008 67 068 42 045,55 25 022,45 932 735,05 
2009 67 068 40 947,07 25 120,93 906 614,12 
2010 33 534 19 900,18 13 633,82 892 980,30 
2010 mimoUádná splátka 150 000 742 980,30 

 

V tabulce č. 15 lze vidEt pokračování ́vEru u Wüstenrotu se zmEnEnou ́rokovou sazbou 

na 4,54 % p. a. Vý̌e první splátky byla 4 ř50 Kč a poté byly v̌echny ostatní ve vý̌i  

5 Ř16 Kč. Toto tUíleté období bylo opEt ukončeno mimoUádnou splátkou,  

která byla tentokrát ve vý̌i 70 000 Kč.  

Tabulka č. 15: Hypoteční úvEr od Wüstenrotu ĚVlastní zpracování dle pUílohy č. Řě 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2010    742 980,30 
2010 34 030 16 865,65 17 164,35 725 815,95 
2011 69 792 32 952,04 36 839,96 688 976,00 
2012 69 792 31 279,51 38 512,49 650 463,51 
2013 34 896 14 765,52 20 130,48 630 333,03 
2013 mimoUádná splátka 70 000 560 333,03 

 

Posledním hypotečním ́ vErem je ́ vEr od Komerční banky, který začal v roce 2013 a trvá 

doposud. Úroková sazba se snížila o 1,55 % p. a. a poplatník dohodl novou vý̌i splátek, 

která je 6 570 Kč mEsíčnE, což vedlo ke zrychlení umoUování. V tabulce č. 16 lze vidEt 

celý splátkový kalendáU až do konečného zaplacení celého ́vEru, které by mElo 

probEhnout v roce 2021. V této tabulce je počítáno se stálou ́rokovou sazbou  

Ň,řř %, což se ov̌em m]že na konci fixace v roce Ň01Ř zmEnit. V p]vodní smlouvE  

od Wüstenrotu bylo, že ́vEr m]že trvat nejdéle Ňň let. Poplatníkovi se to ov̌em  

dle pUedpoklad] podaUí o Ř let dUíve, což se určitE zmEnilo díky snížení ́rokové sazby  

a zvý̌ení splátky. Pokud by pan Vítek chtEl v roce Ň01Ř, kdy končí fixace doplatit ́vEr 

mimoUádnou splátkou, bude mu zbývat zhruba Ňň0 000 Kč ́vEru. MimoUádnou splátkou 

by tak mohl ǔetUit na ́rocích v daľích tUech letech. Pokud by ov̌em pokračoval  

ve splácení až do roku Ň0Ň1 s nemEnnou ́rokovou sazbou, zaplatil by celkem na ́rocích 

ŇřŘ řřř,0Ř Kč, což je 30,82 % z celkové vyp]jčené částky. 
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Tabulka č. 16: Hypoteční úvEr od Komerční banky ĚVlastní zpracování dle pUílohy č. řě 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2013    560 333 
2013 39 420 8 376,98 31 043,02 529 289,98 
2014 78 840 15 825,77 63 014,23 466 275,75 
2015 78 840 13 941,64 64 898,36 401 377,39 
2016 78 840 12 001,18 66 838,82 334 538,58 
2017 78 840 10 002,70 68 837,30 265 701,28 
2018 78 840 7 944,47 70 895,53 194 805,75 
2019 78 840 5 824,69 73 015,31 121 790,44 
2020 78 840 3 641,53 75 198,47 46 591,98 
2021 78 840 1 393,10 46 591,98 0 

 

3.7.2 Snížení úrokové sazby po konci fixace 

Jelikož poplatníkovi v roce Ň01Ř končí doba fixace, m]že se stát, že se v nové smlouvE 

bude ́roková sazba, od té p]vodní, lǐit. Pokud by sjednal fixaci na daľí ň roky,  

což by byla p]vodní pUedpokládaná doba ukončení splácení, byla by úroková sazba  

Ň,1ř % p. a. Pokud by ov̌em byla fixace ́rokové sazby pouze na 1 rok, dosáhla  

by úroková sazba pouze na 1,54 % p. a. Tím by se poplatníkovi snížil ́rok oproti 

p]vodním Ň,řř % p. a. o 1,45 %. V následujících tabulkách bude znázornEno,  

jak by probíhalo splácení pUi sazbE Ň,1ř % p. a. a pUi sazbE 1,54 % p. a. (21). 

Tabulka č. 17:  Splátkový kalendáU s úrokovou sazbou 2,1ř % (Vlastní zpracování) 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2019    194 805,75 
2019 78 840 4 266,25 74 573,75 120 232,00 
2020 78 840 2 633,08 76 206,92 44 025,08 
2021 78 840 964,15 44 025,08 0 

 
Ve vý̌e uvedené tabulce lze vidEt, jak by se zmEnil splátkový kalendáU pUi ́ rokové sazbE 

2,19 % p. a. V porovnání s p]vodní sazbou Ň,řř % p. a., by poplatník zaplatil  

o 2 995,84 Kč na ́rocích ménE.  

Pokud by byla úroková sazba 1,54 % p. a., byla by úspora v prvním roce Ň ŘŇ4,6Ř Kč.  

Po tomto roce by ov̌em fixace skončila a není jisté, že by ́rokové sazby hypotečních 

́vEr] za tu dobu nevzrostly, což by pUi uzavUení nové smlouvy mohlo vést k mnohem 

vEťímu ́roku a tím by se volba nízké úrokové sazby s krátkou fixační dobou nemusela 

v celkovém d]sledku projevit jako výhodná varianta. 
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Tabulka č. 18:  Splátkový kalendáU s úrokovou sazbou 1,54 % (Vlastní zpracování) 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2019    194 805,75 
2019 78 840 3 000,01 75 839,99 118 965,76 
2020 78 840 1 832,07 77 007,93 41 957,83 
2021 78 840 646,15 41 957,83 0 

 
Pokud by ov̌em z]staly ́rokové sazby i po roce na stejné ́rovni a daľí dva roky  

by se ́roková sazba nezmEnila, ǔetUil by poplatník na ́rocích celkem 5 ňŘ1,0ř Kč. 

3.7.3 Zvýšení úrokové sazby po konci fixace 

Po konci fixace ́rokových sazeb se mohou ́rokové sazby bu@ snížit nebo zvý̌it. 

PUedchozí kapitola byla vEnována právE snížení této sazby. Pokud by ov̌em dǒlo  

ke zvý̌ení, mElo by to dopad na každoroční ́mor, který by se bezpochyby snižoval  

ĚpUi stejných splátkách). V níže uvedené tabulce lze vidEt, jak by vypadal splátkový 

kalendáU, kdyby ́rokové sazby dosáhly p]vodní vý̌e, kterou mEly v roce Ň007, což 

činilo 4,39 % p. a.  

Tabulka č. 19: Splátkový kalendáU pUi úrokové sazbE 4,1ř  % p. a. (Vlastní zpracování) 

Rok Anuita Úrok Úmor Z]statek 
2019 

   
194 805,75 

2019 78 840 8 551,97 70 288,03 124 517,72 
2020 78 840 5 466,33 73 373,67 51 144,05 
2021 78 840 2 245,22 51 144,05 0 

 
Pokud by dǒlo k této variantE, byly by ́roky o 5 404,Ň Kč vy̌̌í než u p]vodní varianty 

s úrokem 2,99 % p. a.  

3.7.4 Vývoj úrokových sazeb v pr]bEhu let 

Na grafu č. Ň lze vidEt jak se mEnily ́rokové sazby v pr]bEhu let. Jsou zde zachyceny 

reálné úrokové sazby, kterých dosáhl pan Vítek v rámci svého hypotečního ́vEru.  

BEhem prvních tUí let se ́rokové sazby mírnE zvý̌ily, což mohla zp]sobit finanční krize 

v roce Ň00Ř. Jakmile krize ustala a začalo se ekonomice daUit, začaly klesat i ́rokové 

sazby. V letech Ň010 až Ň01ň se snížily u konkrétního pUípadu o 1,55 % p. a. Díky tomu 

si lidé mohli vzít hypoteční ́vEr s niž̌í ́rokovou sazbou a s rychleǰím umoUováním.  
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Graf č. 2: Vývoj úrokových sazeb (Vlastní zpracování) 

3.8 Následky nezaplacení danE 

Jak už bylo Uečeno v kapitole Ň.7, pUi nezaplacení danE hrozí poplatníkovi, v pUípadE 

kontroly, úroky z prodlení ve vý̌i repo sazby zvý̌ené o 14 procentních bod]. Tato sankce 

bude stanovena v pUípadE, že poplatník podá dodatečné daOové pUiznání. Pokud ani to 

nepodá, bude mu daO domEUena správcem danE a zaplatí mimo ́rok z prodlení  

i 20 % penále. V níže uvedené tabulce lze vidEt vypočtenou daO za poslední čtyUi 

kalendáUní roky, následnE repo sazbu uvedenou vždy k ň1.1Ň. daného roku, dále výpočet 

úroku z prodlení a penál] a nakonec součet uvedených sankcí.   

Tabulka č. 20: DaO, úroky z prodlení a penále (Vlastní zpracování dle: 22) 

Rok 2014 2015 2016 2017 
DaO 27 870 28 230 39 465 34 425 
Repo 0,05 0,05 0,05 0,5 

Repo + 14 % 3 915,74 3 966,32 5 544,83 4 991,63 
20 % penále 5 574 5 646 7 893 6 885 

Repo + 14 % + 20 % penále 9 489,74 9 612,32 13 437,83 11 876,63 
 

V tabulce č. Ň0 jsou zobrazeny částky za celé sledované období, tj. od Ň014 do Ň017. 

V pUípadE, že by poplatník nepUiznal daO už od roku Ň014 a rozhodl se podat dodatečné 

daOové pUiznání za v̌echny roky zpEtnE, zaplatil by kromE vymEUené danE 1Ňř řř0 Kč  

i úrok z prodlení ve vý̌i 1Ř 41Ř,52 Kč, což by bylo dohromady 14Ř 40Ř,52 Kč.  
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Pokud by ov̌em poplatník nepodal ani dodatečné daOové pUiznání a daO by vymEUil 

správce danE, zaplatil by poplatník i Ň0 % penále, což by bylo s úrokem z prodlení  

44 416,52 Kč a včetnE nezaplacené danE celkem 174 406,52 Kč. 

Rozdílem mezi podáním dodatečného daOového pUiznání a nepUiznání danE, která je poté 

zjǐtEna správcem danE a penalizována, je Ň5 998 Kč. Pokud tedy poplatník očekává 

daOovou kontrolu a ví, že nepUiznal daO za nEkolik let, je lep̌í podat dodatečné daOové 

pUiznání a ǔetUit tak Ň0 % za penále, v tomto pUípadE Ň5 řřŘ Kč. 

V obou pUípadech by se jednalo o vEťí ̌kodu dle TZ  

(je to v rozmezí 50 000 – 500 000 Kčě a poplatníkovi by hrozil trest odnEtí svobody  

na 6 mEsíc] až ň roky. 

Tabulka č. 21: DaO, úroky z prodlení a penále celkem (Vlastní zpracování dle: 22) 

DaO 129 990 
Repo + 14 % 18 418,52 
20 % penále 25 998 

Repo + 14 % + 20 % penále 44 416,52 
 
V tabulce vý̌e lze vidEt součty za v̌echny čtyUi roky. DaO za toto období činí  

1Ňř řř0 Kč, repo sazba včetnE 14 % a Ň0 % penál] činí 44 416,5Ň Kč. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Poslední část bakaláUské práce bude zamEUena na návrh nové investice  

pro poplatníka, pana Vítka, který se zabývá pronájmem nEkolika byt]. V této části  

je vycházeno z nabytých poznatk] z pUedchozích kapitol, ve kterých byla popsána 

současná situace a provedeny analýzy návratnosti již provedených investic.  

Bytový d]m pana Vítka má momentálnE čtyUi byty, které pronajímá a sklad,  

který je využíván pro společnost, ve které je poplatník jednatelem. V posledním patUe 

tohoto bytového domu je v̌ak nevyužitý p]dní prostor nad bytem č. 4 a vedle nEj,  

čehož by se dalo využít a mohl by se zde vytvoUit mezonetový byt, který by byl dále 

pronajímán, a tak by se poplatníkovi pUíjmy opEt zvý̌ily. 

Tato investice je podle mE vhodná, jelikož poplatník již nemusí kupovat novou 

nemovitost, nemusí nic stavEt od základ], stačí provést nEkolik stavebních úprav a byt 

bude za pár mEsíc] možné pronajmout. Tyto stavební ́pravy budou rozhodnE levnEǰí 

než koupE nového bytu, pUíjmy budou stejné, takže návratnost by mEla být pomErnE niž̌í. 

4.1 Realizace mezonetu 

Mezonetový byt se bude nacházet ve tUetím a čtvrtém nadzemním podlaží bytového 

domu. V pUíloze č. Ň lze vidEt stávající byt Ěč. 4ě a plánované první patro mezonetu. 

V tomto patUe by se mohla nacházet vEťí chodba se schodǐtEm, která by byla využívaná 

jako ̌atna či pracovní kout. V pUíloze č. ň lze vidEt p]dorys druhého patra mezonetu.  

Tam by se mohl nacházet obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou a v zadní části  

by byla koupelna. V pUíloze č. 4 lze pozorovat Uez celého domu s vyznačením obou pater 

mezonetu. Jak si lze v̌imnout, je využita pouze polovina p]dního prostoru.  

Jelikož tento prostor momentálnE poplatník využívá ke skladování r]zného nábytku, 

který mu z]stal po bývalých nájemnících, mEl by jeden ze dvou p]dních prostor] z]stat 

jako skladový prostor. 

Velikost mezonetu by mEla být ŇŘ,7ň m2 první patro a 35,85 m2 druhé patro.  

Celkem tedy 64,58 m2. Tento byt by mEl velikost Ň+kk. V pUílohách č. 5 a 6 lze vidEt 

návrh dispozice nového bytu. 
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4.2 Stavební úpravy 

Nový byt musí projít nEkolika stavebními ́pravami. Proto je tUeba definovat, co v̌echno 

se musí v bytE udElat, aby se dále mohly kalkulovat náklady na tyto stavební ́pravy. 

V bytE se bude muset: 

▪ VystavEt zdEné jádro koupelny, 

▪ vsadit stUění okna, 

▪ vystavEt vnitUní stEny a stropy s použitím sádrokartonových desek,  

▪ rozvést v celém bytE elektUina, voda a plynové topení, 

▪ umístit schodǐtE, 

▪ položit podlahovou krytinu, 

▪ vsadit dveUe, 

▪ obložit a vybavit koupelnu Ěvana, umyvadlo, wcě, 

▪ zaUídit kuchyOskou linku včetnE sporáku. 

Níže je uvedený pUedbEžný cenový návrh, který byl sestaven v d]sledku poptávky. 

V tomto návrhu nejsou zcela v̌echny stavební práce, které byly již vý̌e zmiOovány. 

Chybí zde cena za schodǐtE a jeho montáž, vsazení nových stUěních oken  

a zaUízení kuchyOské linky. Tyto ́pravy jsou v̌ak lehce dohledatelné, proto jsou dále 

uvedeny ceny za tyto tUi stavební ́pravy dle obvyklých cen, které nabízejí r]zné 

společnosti na internetu.  
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Tabulka č. 22: PUedbEžný cenový návrh za práci (Vlastní zpracování) 

Profese Popis - práce Cena - 
práce 

Zednické práce vyzdEní pouze nového jádra včetnE ̌tukování 8 0Ň0 Kč 
SádrokartonáUské 

práce 
snížené podhledy v celém bytE 19 040 Kč 

ElektrikáUské práce nové elektroinstalace v celém bytE 33 ň00 Kč 

Instalatérské práce 
nové rozvody vody a odpad] v celém bytE + 
nové zaUizovací pUedmEty v koupelnE a na wc 

(vana, umyvadlo, wc, baterie) 
16 000 Kč 

TopenáUské práce nové rozvody a radiátory v celém bytE 12 150 Kč 
Obkladačské práce obklady a dlažba v koupelnE a na wc 13 500 Kč 

MalíUské práce kompletní výmalba celého bytu 14 ř60 Kč 

PodlaháUské práce 
vyrovnání podkladu + pokládka nových 

podlahovin v celém bytE Ěplovoucí podlaha, 
koberec, vinyl) 

27 ř00 Kč 

DveUe montáž nových obložkových dveUí 6 Ň00 Kč 

Úklid  
pr]bEžný + finální ́klid bytu a společných 

prostor 
8 Ř40 Kč 

 

NejlevnEǰí položkou v této cenové kalkulaci je bezesporu montáž nových obložkových 

dveUí, které stojí 6 Ň00 Kč. Tato cena není pouze za montáž, ale i za samotné interiérové 

dveUe, které budou v bytE dvoje. Jedny z chodby do ložnice a druhé z obývacího pokoje 

do koupelny.  

Naopak nejdraž̌í položkou jsou nové elektroinstalace v celém bytE. Jelikož v bytE žádné 

rozvody vody, elektriky ani plynu nejsou, je potUeba je udElat. Z tabulky lze vyčíst,  

že rozvody elektriky jsou více než dvakrát draž̌í než rozvody vody a odpad] a témEU 

tUikrát draž̌í než rozvody plynu včetnE radiátor].  

V níže uvedené tabulce jsou stejné práce jako v tabulce č. ŇŇ, akorát tato tabulka  

se zamEUuje na materiál, který je k vyznačeným pracím potUeba. OpEt je uvedena cena  

za tento materiál. 
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Tabulka č. 23: PUedbEžný cenový návrh za materiál (Vlastní zpracování) 

Profese Popis - materiál Cena - 
materiál 

Zednické práce 
obsahuje věkeré zdící materiály Ěpenetrace, 

zdivo, malta - lepidlo, perlinka, ̌tukě 9 384 Kč 

SádrokartonáUské 
práce 

sádrokartonové desky standard + 
impregnované proti vodE, konstrukce, 

tmely, akrylát 
17 6Ř0 Kč 

ElektrikáUské práce 
rozvadEč, kabely, krabice, vypínače, 

zásuvky, revize 
24 500 Kč 

Instalatérské práce 
trubky, kolena, odbočky, kohouty, baterie, 

umyvadlo, vana, wc 
25 157 Kč 

TopenáUské práce 
mEdEné trubky, kolena, odbočky, radiátory, 

termostatické hlavice 
24 ŘŘŘ Kč 

Obkladačské práce 
obklady, dlažba, spárovací hmota, lepidlo, 

silikon, akrylát 
17 000 Kč 

MalíUské práce penetrace, bílá barva (primalex plus) 9 656 Kč 

PodlaháUské práce 
samonivelační stErka, podlahovina 

(plovoucí podlaha, koberec, nebo vinyl, 
soklové lǐtyě 

57 040 Kč 

DveUe 
nové dveUe s dUevEnou obložkou včetnE 

kování 
19 Ř00 Kč 

Úklid  čistící prostUedky 1 700 Kč 
 

NejlevnEǰí položkou vý̌e uvedené tabulky jsou čistící prostUedky, které stojí 1 700 Kč. 

Na druhou stranu nejdraž̌í položkou, která je minimálnE dvakrát draž̌í než ostatní 

položky za materiál, jsou podlahy, které stojí 57 040 Kč. Jelikož má byt 64,5Ř m2 celkové 

podlahové plochy a v koupelnE bude dlažba, která je zahrnuta v položce obkladačské 

práce, je tato cena za 52,13 m2. V tom pUípadE vychází 1m2 podlahy na 1 0ř4 Kč,  

což je pomErnE vysoká cena vzhledem k tomu, že nejsou naceOovány žádné drahé 

materiály. 

V následující tabulce jsou zobrazeny vedleǰí rozpočtové náklady.  

Mezi vedleǰí náklady patUí doprava a výnos materiálu do 4. patra,  

činnost stavbyvedoucího a zaUízení stavenǐtE. Celá kalkulace byla vytvoUena  

na požadavek, aby byl návrh nacenEn v bEžném standardu. 
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Tabulka č. 24: PUedbEžný cenový návrh za VRN (Vlastní zpracování) 

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 
Doprava stavebního materíálu včetnE pUesunu do: 

4.patra bez výtahu 
30 814 Kč 

Činnost stavbyvedoucího (koordinace stavby dle 
projektové dokumentace) 

ŇŘ ňň7 Kč 

ZaUízení stavenǐtE Ěpomocné lěení do Ňm, 
prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpadě Ň 55ř Kč 

 

Nejdraž̌í položkou vedleǰích rozpočtových náklad] je doprava stavebního materiálu 

včetnE pUesunu do 4. Patra, která stojí ň0 Ř14 Kč. NejlevnEǰí položkou je zaUízení 

stavenǐtE, celkem za Ň 55ř Kč. 

V tabulce č. Ň5 jsou zobrazeny celkové ceny za v̌echny práce, materiál, vedleǰí 

rozpočtové náklady, DPH a cena včetnE DPH celkem. Cenový návrh tedy vy̌el  

na 4řň ŘňŘ Kč.  

Tabulka č. 25: PUedbEžný cenový návrh - celková cena (Vlastní zpracování) 

Práce celkem 15ř ř10 Kč 
Materiál celkem Ň06 Ř05 Kč 

VRN celkem 6Ň 710 Kč 
VRN + práce + materiál celkem 4Ňř 4Ň5 Kč 

DPH 15 % 64 414 Kč 
Celkem s DPH 4ř3 Ř3Ř Kč 

 

Celková cena je tvoUena z nejvEťí části cenou materiálu, která byla Ň06 Ř05 Kč bez DPH. 

NejlevnEǰí položkou byly vedleǰí rozpočtové náklady, které stojí 6Ň 710 Kč bez DPH. 

V mezonetu bude jednoduché pUímé schodǐtE, jak lze vidEt na návrhu v pUíloze č. 5. 

Vý̌ka prvního patra je 2,8 m. Jednoduché dUevEné schody včetnE zábradlí se v této vý̌ce 

pohybují kolem 10 000 – 15 000 Kč + montáž zhruba 5 000 Kč. Proto do odhadovaných 

náklad] vstoupí cena Ň0 000 Kč za schodǐtE. 

Ceny stUěních oken jsou velmi rozdílné. Pokud bude zvolena stUední varianta, 

polyuretanová kyvná okna s rozmErem 7Ř x řŘ cm, vychází jedno okno na zhruba  

10 000 Kč bez montáže. Pokud budu počítat Ň 000 Kč za montáž jednoho okna, cena 

celkem za čtyUi okna bude 4Ř 000 Kč. 

Poslední položkou, která nebyla nacenEna je kuchyOská linka a sporák. KuchyOská linka 

bude v tomto bytE rovná, délka této linky bude Ň70 cm a vedle linky bude sporák.  
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LevnEǰí kuchyOská linka se dá koupit včetnE pracovní desky za 15 000 Kč, pokud bude 

pUidán dUez, baterie a zmiOovaný elektrický sporák, vyjde cena včetnE montáže  

ň0 000 Kč. Celkové pUedpokládané výdaje na tento byt jsou tedy 5ř1 ŘňŘ Kč. 

4.3 Financování mezonetového bytu 

Financování bytu m]že být uskutečnEno dvEma zp]soby. Bu@ vlastními nebo cizími 

zdroji. Pokud by mEl poplatník dostatek penEžních prostUedk], mohl by je investovat  

do nového bytu a nemusel by platit žádné bance ́roky. Jelikož není jisté,  

zda má poplatník dostatek penEžních prostUedk], budou propočítány dvE varianty 

financování hypotečním ́vErem. První varianta bude v pUípadE, že poplatník sjedná ́vEr 

na celou částku a druhá varianta bude financována z poloviny z vlastních zdroj] 

poplatníka a druhá polovina bude financována hypotečním ́vErem. ObE varianty budou 

nastaveny tak, aby mEsíční nájem snížený o věkeré výdaje včetnE danE, pokryly celou 

vý̌i splátky ́vEru, tudíž by poplatník nemusel vkládat daľí prostUedky a investice  

by se mu splácela z nájmu. Jelikož je pUedpokládaný čistý zisk za rok 7ř 170 Kč, mEsíční 

splátka by se mEla pohybovat do 6 5řŘ Kč.  

4.3.1 Financování bytu hypotečním úvErem na celou částku 

V pUípadE financování celého bytu hypotečním ́vErem, ve vý̌i 600 000 Kč, je nabízena 

úroková sazba 2,99 % p. a., s fixací této sazby na 3 roky. Na níže uvedeném obrázku  

lze vidEt hypoteční kalkulačku, která vypočítává ́vEr dle toho, na jaký ́čel bude ́vEr 

použit Ěbyla zvolena varianta na pronájemě, jaká bude vý̌e ́vEru Ě600 000 Kč),  

jakou hodnotu má zastavEná nemovitost Ěbyl zvolen bytový d]m, který má odhadovanou 

hodnotu 7 700 000 Kčě a doba splatnosti, která byla upravena tak, aby vý̌e splátky  

byla nEco málo pod 6 5řŘ Kč, a tak byl ́vEr splacen co nejdUíve, bez jakýchkoli daľích 

vložených prostUedk]. Vý̌e splátky tedy vy̌la na 6 ň4ň Kč. A doba splatnosti by byla  

9 let. 
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Obrázek č. 5: Hypoteční kalkulačka (23) 

4.3.2 Financování bytu částečným hypotečním úvErem 

Pokud by poplatník použil polovinu celkové částky ze svých penEžních prostUedk] a daľí 

polovinu by financoval pomocí hypotečního ́vEru, zmEnila by se v hypoteční kalkulačce 

pouze vý̌e ́vEru na polovinu, tj. ň00 000 Kč a doba splácení by se zmEnila na 5 let,  

což je minimální doba ́vEru u Wüstenrotu. Úroková sazba z]stala stejná. Tato varianta 

by tedy byla splacena o 4 roky dUíve. V tomto pUípadE by vy̌la splátka na 5 ňŘř Kč,  

což by znamenalo, že poplatníkovi z nájmu zbydou jětE nEjaké penEžní prostUedky pro 

svou potUebu. Níže lze vidEt hypoteční kalkulačku pro tuto variantu. 

 
Obrázek č. 6: Hypoteční kalkulačka pUi úvEru na 300 000 Kč (23) 
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4.3.3 Porovnání variant financování 

V tabulce č. Ň6 je uveden splátkový kalendáU pro variantu z kapitoly 4.4.1.  

ůčkoliv je doba splácení stanovena hypoteční kalkulačkou na ř let, dle pUedem určené 

anuity z hypoteční kalkulačky a ́roku Ň,řř % p. a. vychází konečné umoUení ́vEru až na 

desátý rok.  

Tabulka č. 26: Splátkový kalendáU hypotečního úvEru na 600 000 Kč (Vlastní zpracování) 

Období Anuita Úrok Úmor Z]statek 
0 

   
600 000 

1 76 116 17 940,00 58 176,00 541 824,00 
2 76 116 16 200,54 59 915,46 481 908,54 
3 76 116 14 409,07 61 706,93 420 201,60 
4 76 116 12 564,03 63 551,97 356 649,63 
5 76 116 10 663,82 65 452,18 291 197,45 
6 76 116 8 706,80 67 409,20 223 788,26 
7 76 116 6 691,27 69 424,73 154 363,53 
8 76 116 4 615,47 71 500,53 82 863,00 
9 76 116 2 477,60 46 591,98 36 271,02 
10 76 116 1 084,50 36 271,02 0 

 

V tabulce č. Ň7 lze vidEt splátkový kalendáU pro variantu z kapitoly 4.4.2. V obou 

pUípadech je počítáno se stálou ́rokovou sazbou, která byla stanovena v prvním roce,  

i když se ov̌em m]že po skončení fixace zmEnit. Celkové ́roky první varianty jsou  

ř5 ň5ň,10 Kč a druhé varianty Ň7 ŘŇ0,ř5 Kč. Rozdíl mezi tEmito variantami  

je tedy na ́rocích 67 5ňŇ,15 Kč. 

Tabulka č. 27: Splátkový kalendáU u hypotečního úvEru na 300 000 Kč (Vlastní zpracování) 

Období Anuita Úrok Úmor Z]statek 
0 

   
300000 

1 64668 8970,00 55698,00 244302,00 
2 64668 7304,63 57363,37 186938,63 
3 64668 5589,47 59078,53 127860,09 
4 64668 3823,02 60844,98 67015,11 
5 64668 2003,75 62664,25 4350,86 
6 64668 130,09 4 350,86 0,00 
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Ve vý̌e uvedené tabulce opEt vychází umoUení dluhu o rok pozdEji než bylo uvedeno 

v hypoteční kalkulačce, kdy se v posledním roce umoUí 4 ň50,Ř6 Kč. 

4.4 Pronájem nového bytu a jeho návratnost 

Po dokončení stavebních ́prav by mEl tento byt sloužit znovu k pronájmu. Dle ostatních 

byt] v bytovém domE a jejich velikostí p]dorysu lze pUedpokládat, že by se samotný 

nájem dal odhadnout na Ř 000 Kč mEsíčnE. RočnE by tudíž pUíjmy činily ř6 000 Kč 

v pUípadE celoročního pronájmu.  

Návratnost by se počítala jako podíl investice do stavebních ́prav a dosažených pUíjm] 

po odečtení výdaj] na byt a danE. Jelikož jětE není jisté, jaké roční výdaje  

lze pUedpokládat, budou výdaje počítány jako pr]mEr výdaj] za jeden byt v bytovém 

domE, což v roce Ň017 bylo 6 750 Kč ĚŇ7 000 / 4ě. DaO bude vypočítána z paǔálních 

výdaj], které bude poplatník nadále využívat. Po odečtení skutečných výdaj] a danE 

vychází čistý zisk z bytu 7ř 170 Kč. Tato částka bude dElitelem. 

Vlastní zdroje:  5ř1 ŘňŘ / 7ř 170 = 7 let 5 mEsíc] a Ňň dní 

Vý̌e uvedená varianta je uvedena pro pUípad, že jsou v̌echny stavební ́pravy 

financovány pouze z vlastních zdroj]. V tomto pUípadE nejsou ve výpočtu žádné ́roky, 

o které by se návratnost mohla zvý̌it. Pokud by se návratnost počítala s ohledem  

na hypoteční ́vEr, musely by se do poUizovací ceny tyto úroky zahrnout.  

Níže je vypočítaná varianta s ́vErem na ň00 000 Kč a ́vErem na 600 000 Kč. 

ÚvEr 300 000 Kč: 61ř 65ř / 7ř 170 = 7 let ř mEsíc] a Ňř dní 

ÚvEr 600 000 Kč: 6Ř7 1ř1 / 7ř 170 = Ř let Ř mEsíc] a 5 dní 

Pokud by poplatník hradil v̌echny stavební ́pravy pouze z vlastních zdroj], návratnost 

je témEU 7,5 let. Pokud by si pan Vítek sjednal ́vEr ve vý̌i ň00 000 Kč, zvý̌ila  

by se návratnost pouze o 5 mEsíc]. Pokud by si ov̌em sjednal ́vEr na celou částku,  

oproti první variantE by se návratnost zvý̌ila o více než rok a dva mEsíce. Rozdíl mezi 

dvEma ́vErovými variantami je pUibližnE 10 mEsíc] a tyto výpočty se lǐí vý̌í ́rok],  

které jsou pUi ́vEru na ň00 000 Kč o 67 5ňŇ,15 Kč niž̌í než u varianty ́vEru  

na 600 000 Kč. 
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Jak lze vidEt, návratnost u tohoto bytu je nejniž̌í ze v̌ech dUíve počítaných.  

Je to také tím, že není započítána prvotní investice do pozemku a výstavby celého 

bytového domu, ale i tak lze na první pohled tuto investici považovat za výnosnou. 

Poplatník navíc prostory, které by se mohly stát daľím pUíjmem, nevyužívá, a tak je velmi 

vhodné tyto stavební úpravy a celkovou realizaci bytu uskutečnit. 
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ZÁVDR 

Cílem práce bylo zjistit, zda je výhodnEǰí uplatnit skutečné či paǔální výdaje. Výpočtem 

a porovnáním obou variant bylo zjǐtEno, že uplatnEní paǔálních výdaj] je vhodné  

pro bytový d]m pana Vítka vždy. Pokud by poplatník vlastnil pouze byty v družstevním 

vlastnictví, bylo by výhodnEǰí uplatnit skutečné výdaje, jelikož výdaje jsou pomErnE 

vy̌̌í než u osobního vlastnictví celého bytového domu. 

Daľím cílem bylo analyzovat, jaká je návratnost investice do nemovitostí. Porovnávaly 

se dvE varianty u bytového domu, a to varianta s financováním pouze z vlastních zdroj] 

a druhá varianta s částečným ́vErem, ve které byly zahrnuty zaplacené ́roky.  

Návratnost bytového domu, pokud by poplatník financoval tuto nemovitost pouze 

z vlastních zdroj], by byla ŇŘ let, 1 mEsíc a 1Ř dní. V reálném pUíkladu, kdy pan Vítek 

sjednal ́vEr ve vý̌i ř70 000 Kč a na ́rocích zaplatil ŇřŘ řřř Kč se návratnost zvý̌ila  

o 1 rok, 1 mEsíc a ň dny.  

Návratnost u družstevního bytu vy̌la jětE mnohem h]U, jelikož čistý zisk z tohoto bytu 

není velký a výdaje jsou vysoké, takže návratnost vy̌la na 41 let, Ň mEsíce a Ňň dní.  

Tato varianta byla počítána jen v pUípadE, kdy poplatník celou nemovitost hradil ze svých 

zdroj], což také udElal, proto pokud srovnáme s první variantou u bytového domu,  

tak je návratnost u družstevního bytu vy̌̌í o 1ň let 1 mEsíc a 5 dní.  

Výpočtem návratností investic do nemovitostí bylo tedy zjǐtEno, že je výhodnEǰí 

investovat do vEťích objekt] v osobním vlastnictví, než do meňích bytových jednotek 

v družstevním vlastnictví. 

Mezi dílčí cíle bylo zahrnuto porovnání cen byt] a srovnání vý̌e ́rokových sazeb  

u hypotečních ́vEr]. Když byly porovnány ceny družstevních byt] v jedné určité 

lokalitE, bylo zjǐtEno, že tyto ceny se od roku Ň014 do roku Ň017 zvý̌ily bezmála o 40 

%. V pUípadE družstevního bytu o velikosti Ň+1 byl rozdíl bEhem tUí let témEU 700 000 

Kč. 

ůčkoliv se ceny byt] výraznE zvý̌ily, ́rokové sazby u hypotečních ́vEr] se naopak 

snížily. Vybraný poplatník mEl p]vodní ́vEr s úrokovou sazbou 4,39 % p. a.,  

která se za tUi roky jětE zvý̌ila na 4,54 % p. a. V roce Ň01ň pUevedl ́vEr k jiné bance  

a úroková sazba se dostala na 2,99 % p. a. V této vý̌i by byla i dnes dle hypoteční 
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kalkulačky nabídnuta poplatníkovi ́roková sazba. Proto lze Uíct, že od roku v pr]bEhu  

tUí let Ěod roku Ň010 do roku Ň01ňě se ́roková sazba snížila o 1,55 % p. a., ale od té doby 

je témEU stejná.  

Jelikož bude poplatníkovi v tomto roce končit fixace ́rokové sazby, dá se pUedpokládat 

její zmEna. Byly vypočítány dvE niž̌í ́rokové sazby – Ň,1ř a 1,54 % p. a. a jedna vy̌̌í 

sazba – 4,19 % p. a. Z tEchto výpočt] vy̌lo, že pokud by se ́roková sazba snížila  

na 2,19 % p. a., byly by úroky z hypotečního ́vEru o Ň řř5,Ř4 Kč niž̌í než p]vodních 

2,99 % p. a. Pokud by byla zvolena fixace pouze na jeden rok, dosáhl by poplatník úroku 

pouze 1,54 % a v prvním roce by na ́rocích ǔetUil Ň ŘŇ4,6Ř Kč. V tomto pUípadE ov̌em 

nelze pUedvídat, zda by po roce ́ rokové sazby z]staly na nízké ́ rovni nebo by se rapidnE 

zvý̌ily a vybraná varianta by nakonec nebyla tou nejvýhodnEǰí. V tUetím výpočtu bylo 

počítáno se sazbou 4,1ř % p. a., což ukázalo, že by poplatník zaplatil na ́rocích  

o 5 404,Ň Kč víc než pUi p]vodní variantE. 

V neposlední UadE bylo cílem navrhnout novou investici pro vybraného poplatníka.  

Byly navrhnuty stavební úpravy, které by vedly k výstavbE nového bytu o velikosti 

Ň+KK. Tento byt by mohl poplatníkovi pUinést daľí pUíjmy a jelikož by nemusel 

investovat stejné částky jako na počátku každé investice do nemovitostí, které doposud 

vložil, jednalo by se o pomErnE levnou investici s rychleǰí návratností. Návratnost byla 

počítána ve tUech variantách. První varianta byla, pokud by poplatník hradil stavební 

úhrady pouze z vlastních zdroj]. V tom pUípadE by se investice do mezonetového bytu 

vrátila za 7 let, 5 mEsíc] a Ňň dní. Pokud by pan Vítek financoval polovinu tEchto ́prav 

ze svých zdroj] a polovinu hypotečním ́vErem, návratnost by se zvý̌ila o pUibližnE  

5 mEsíc]. V pUípadE varianty financování celé částky hypotečním ́vErem by se investice 

vrátila za Ř let, Ř mEsíc] a 5 dní, což je více než rok a Ň mEsíce více než u první varianty. 

Po poslední zmiOované části lze Uíci, že v̌ech cíl] bylo dosaženo.  
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