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Vysoké ceny vlastnického bydlení změní 
v Česku trh s nájemním bydlením. Zhoršující 
se dostupnost vlastního bydlení zejména 
ve velkých českých městech způsobuje, že 
stále více obyvatel volí k řešení své bytové 
otázky nájemní bydlení. Tato forma bydlení 
je atraktivní zejména pro starší generace 
a mladé lidi na začátku pracovní kariéry, 
kteří se nemusí chtít zavázat k placení hy-
potéky na několik desítek let. Aktuálně žije 
v nájmu asi pětina českých domácností. 
Například v Německu pak žije v nájmu každá  
druhá domácnost.

V posledních letech si komplikovanost situace 
s dostupností bydlení uvědomila i některá města, 

a zahájila proto několik iniciativ s cílem zlepšit ak-
tuální situaci. Rozvoji nájemního bydlení také na-
hrává fakt, že se Česko stává atraktivním pro za-
hraniční institucionální investory, kteří mají zájem 
o nákup a budování velkých bytových portfolií. 

Při realizaci projektu na nájemní bydlení je nut-
né provést komplexní posouzení všech aspektů, 
které můžou mít na jeho realizaci zásadní do-
pady. Úzkým místem může být komplikovanost 
a zdlouhavost povolovacích procesů spojených 
s výstavbou nových bytů. Investoři zároveň dnes 
mohou volit mezi různými variantami nájemního 
bydlení, a to od krátkodobých pronájmů plně vy-
bavených bytových jednotek přes poskytování 
ubytovacích služeb až po variantu dlouhodobé-
ho pronájmu bytů.

V prvé řadě je nutné sledovat tržní aspekty a vý-
voj trhu a tomuto přizpůsobit konkrétní projekt. 
Nicméně při rozhodování pronajímatelů je nut-
né vzít v potaz i ostatní vlivy, například je nutné 

zohlednit i právní a daňové dopady jednotlivých 
variant nájemního bydlení.

Zejména v daňové oblasti nás čekají význam-
né změny, které postihnou od 1. ledna 2021 
všechny pronajímatele bytových prostor.

Daňové aspekty –
daň z přidané hodnoty
Podle platných předpisů je nájem nemovi-
tých věcí osvobozen od daně z přidané hod-
noty bez nároku na odpočet. Osvobození 
sice na jednu stranu zbavuje pronajímatele 
povinnosti aplikovat daň z přidané hodno-
ty vůči nájemcům, na druhou stranu však 
pronajímatel přestože je plátce, není opráv-
něn uplatnit si související nárok na odpočet 
daně ze stavebních a následných provoz-
ních a investičních nákladů.
 
Toto osvobození nájmu nemovitých věcí má 
však řadu výjimek. Neaplikuje se například pro 
případy krátkodobého nájmu nemovité věci (tj. pro-
nájmu do 48 hodin). Další a na první pohled matoucí 
výjimkou je poskytnutí „ubytovacích služeb, které 
odpovídají číselnému kódu klasifi kace produkce 
CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008“. Toto 
bylo do zákona o DPH vloženo novelou s účinností 

Michaela Lounková, Senior manažer, Deloitte – Tax advisory

NÁJEMNÍ BYDLENÍ – aktuální 
situace a daňové aspekty

Tulipa Karlín – projekt nájemního bydlení společnosti 
AFI Europe
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The high prices of home ownership are chang-
ing the Czech market with rental housing. The 
deteriorating aff ordability of owning a home, 
especially in large Czech cities, is causing more 
and more of the population to choose rental 
housing to resolve their living situation. This 
type of housing is particularly attractive for the 
older generation and for young people at the 
beginning of their working careers, who do not 
want to commit to paying a mortgage for a few 
decades. About one-fi fth of Czech households 
currently live in rental housing. In Germany, 
meanwhile, every other household rents.

In recent years, some cities have recognised the 
complexity of the situation with the availability of 

aff ordable housing and thus they have begun 
several initiatives that aim at improving the cur-
rent situation. The fact that the Czech Republic 
is becoming attractive for foreign institutional 
investors that are interesting in purchasing and 
building large housing portfolios also plays into 
the development of rental housing. 

When implementing a project for rental housing, it 
is important to perform a comprehensive assess-
ment of all the aspects that can have a substantial 
eff ect on its implementation. The complicated and 
time-consuming permit processes connected 
with the construction of new fl ats can be a bottle-
neck. These days, investors can also choose be-
tween various variations of rental housing, from 
short-term leases of fully-furnished housing units 
and the provisioning of accommodation services 
to the option of long-term fl at rentals.

First and foremost, it is necessary to monitor the 
market aspects and developments and to adapt 

the concrete project to these. Nevertheless, 
when the landlords make decisions, it is neces-
sary to also take other infl uences into account. 
For example, it is important to consider the legal 
and tax eff ects of the individual rental housing 
variations.

Signifi cant changes especially await us 
in the area of taxation, which will aff ect 
all those renting out fl ats starting from 
1 January 2021.

Tax aspects – value added tax
According to the valid regulations, the rent 
for real estate is exempt from the value add-
ed tax without the right to a deduction. While 
on the one hand, this exemption releases 
the landlord from the obligation to apply the 
value added tax to the tenants, on the other 
hand, even if the landlord is a VAT payer, he is 
not entitled to apply the related claim to de-
duct the tax from the construction and sub-
sequent operating and investment expenses.

This exemption of the rent for real estate 
does have a few exemptions, however. It 
is not applied, for example, to cases of short-
term rentals of real estate (i.e. renting for up 
to 48 hours). Another, at fi rst glance confusing 
exemption is the provisioning of “accommoda-
tion services that correspond to the numerical 
CZ-CPA 55 production classifi cation code in the 

Petr Hána, Senior Manager, Deloitte – Real Estate Advisory

RENTAL HOUSING – current
situation and tax aspects

Illustrative photo: Unicity Living, Pilsen
Developer: Daramis
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od dubna 2019, a od zákonodárce to při bližším pře-
zkoumání zdaleka nebyl nepromyšlený krok. Tímto 
způsobem se mu totiž konečně podařilo pro účely 
zákona vydefi novat tu množinu plnění, kterou pova-
žuje za ubytování, kdyby taková ubytování součas-
ně naplňovala defi niční znaky nájmu. Jinými slovy 
nájem a ubytování se mohou v mnohých znacích 
prolínat, a zákonodárce mezi ně konečně pro účely 
aplikace DPH fakticky položil hraniční čáru.

Další rozsáhle používanou výjimkou z osvoboze-
ného nájmu nemovitých věcí je nájem nemovité 
věci mezi dvěma plátci, kdy předmět nájmu je 
využíván pro účely uskutečňování ekonomické 
činnosti nájemce. V takovém případě se může 
pronajímatel rozhodnout, že bude nájem pod-
léhat dani z přidané hodnoty a nájemcům, kteří 
jsou plátci, bude pronajímatel účtovat nájem 
s daní z přidané hodnoty. V tomto případě pak 
plátce je oprávněn uplatnit si související nároky 
na odpočet daně z titulu pořízení nemovité věci 
nebo dalších provozních a investičních nákladů.
Z tohoto důvodu byla a je tato posledně zmi-
ňovaná možnost uplatnění zdanění využívaná 
i v případě nájmu neplátcům. Samozřejmě, že 
nelze zdanit nájem neplátci, při přímém pronájmu 
neplátci pronajímatel přichází o nárok na odpo-
čet daně na vstupu, protože takový nájem pros-
tě vždy je osvobozeným plněním bez nároku na 
odpočet daně. DPH při pořízení budovy se stává 
jednorázovým nákladem. Ovšem pokud je nemo-
vitost z obchodních důvodů nejprve zdanitelně 
pronajata plátci, který ji dále podnajme neplátci, 
tj. cílovému zájemci o využití prostor v dané budo-
vě, první článek v takovém řetězci (tj. investor) ná-
rok na odpočet má. Teprve jeho nájemce přichází 

o DPH na vstupu, ovšem postupně – zjednodu-
šeně řečeno tak, jak hradí nájem. Nastavená ob-
chodní struktura tak může přinést kýžený pozitivní 
efekt ve formě volného cash fl ow.

Ovšem pozor! Podle již schválené a platné 
novely zákona, která má nabýt u této změny 
účinnosti od začátku roku 2021, bude výjim-
ka týkající se možnosti aplikovat DPH u ná-
jmu nemovité věci omezena. Osvobození 
bez nároku na odpočet se bude muset uplat-
nit vždy v případě nájmu: 
A. stavby rodinného domu, 
B. obytného prostoru, 
C. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor 

jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
D. stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plo-

chy této stavby nebo části stavby, je-li prona-
jímaná tato část, tvořeno obytným prostorem, 

E. pozemku, jehož součástí je stavba rodinného 
domu, obytný prostor nebo stavba podle pís-
mene d), s níž je tento pozemek pronajímán, 

F. práva stavby, jehož součástí je stavba rodin-
ného domu nebo stavba podle písmene d), 
s níž je právo stavby pronajímáno.

Příslušná novela přitom neobsahuje žádná pře-
chodná ustanovení k této oblasti, proto může 
zasáhnout naznačené fungování obchod-
ních struktur nejen v případě nájemních 
smluv uzavřených před datem účinnosti (tj. 
před 1. 1. 2021), ale dokonce i v případě ná-
jemních smluv uzavřených kdykoli v minu-

losti. Tato retroaktivita (svým charakterem tzv. 
„nepravá“ a tedy ústavně povolená) tak může 
přinést zcela nové povinnosti pronajímatelům, 
kteří od roku 2021 začnou povinně uplatňovat 
osvobození od DPH bez ohledu na skuteč-
nost, zda danou nemovitost pronajímají plátci 
nebo neplátci. Vznikne jim tak především 
povinnost úpravy odpočtu daně, který byl 
uplatněn při pořízení této nemovitosti, a to 
v desetileté lhůtě dle §78 zákona o DPH. 
Například je-li nová stavba bytového domu (kte-
rý obsahuje pouze byty pro bydlení) pronajímána 
od roku 2016 mezi dvěma plátci, pak pronajíma-
tel bude povinen od roku 2021 vracet původně 
uplatněný odpočet daně a ve výsledku vrátí ve 
zbývajících 5 letech polovinu částky, kterou kdy-
si od fi nančního úřadu inkasoval. Tato vratka se 
tedy uskuteční postupně v čase za každý rok, 
kdy vzniká povinnost úpravy odpočtu daně.

Novela zákona je koncipovaná tak, že bude velmi 
obtížné najít cesty, jak alespoň částečně nároky na 
odpočet „uchránit“. Na druhou stranu dnes se setká-
váme s tím, že nájemní projekty nezahrnují výlučně 
dlouhodobé pronájmy bytových jednotek a lze tak 
při určité kombinaci různých typů nájmů tyto dopady 
snížit. Nicméně jak jsme uvedli výše, je nezbytné, 
aby toto daňové nastavení šlo ruku v ruce s nasta-
vením právním, a zároveň prvotním driverem všeho 
musí být obchodní hledisko. Struktury vytvořené 
výlučně za účelem možnosti uplatnění nároku na 
odpočet daně z investičních výdajů, nejenže z ob-
chodního hlediska vůbec nemusí fungovat a záro-
veň se společnosti můžou vystavit riziku, že z pohle-
du správce daně budou považovány jako zneužití 
práva a můžou být rozporovány.

Z tohoto důvodu doporučujeme vždy před každým 
projektem provést důkladnou analýzu a najít kom-
plexní řešení, které funguje ze všech pohledů.

Pokud máte zájem, jsme připraveni s vámi da-
nou problematiku blíže prodiskutovat.

Autor: Deloitte
Unicity Living – projekt studentského nájemního bydlení 
společnosti Daramis

Křižíkova, Prague – projekt nájemního bydlení 
společnosti Zeitgeist
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version valid as of 1 January 2008”. This was in-
serted in the VAT Act through the amendment ef-
fective from April 2019 and, upon closer exami-
nation, this was far from being a rash step from 
the lawmakers. In this way it was fi nally possible 
to defi ne, for legal purposes, the set of fulfi lment 
that is considered to be accommodation, if such 
accommodation simultaneously fulfi lled the de-
fi ning characteristics of a rental. In other words, 
rentals and accommodation can, in many char-
acteristics, intersect and the lawgivers fi nally 
managed to place a boundary between them for 
the purpose of the application of VAT.

Another extensively-used exception from the ex-
emption of the rental of real estate is the rental be-
tween two VAT taxpayers, where the subject of the 
rental is used for the purpose of performing the 
tenant’s economic activities. In such a case, the 
landlord can decide that the rent will be subject 
to value added tax and the landlord will be able to 
charge rent with value added tax to tenants that 
are VAT taxpayers. In this case, the VAT taxpayer 
is entitled to apply the related tax deduction on 
the grounds of acquiring the real estate or other 
operating and investment expenses.

For this reason, this last-mentioned possibility for 
applying the taxation also was and is used in the 
case of rent to non-payers. Of course, it is not pos-
sible to tax the rent of non-payers; when renting 
directly to non-payers the landlord loses the right 
to deduct the input tax, because this rent is simply 
always exempt fulfi lment without the right to a tax 
deduction. When acquiring a building, the VAT 
becomes a one-time expense. But if the property 
is fi rst rented to a VAT taxpayer with tax for com-
mercial reasons and then sublet to a non-payer, 
i.e. the target tenant for the use of a space in the 
given building, the fi rst link in such a chain (i.e. the 
investor) has the right to a deduction. His tenants 
lose the input VAT, though gradually: as they pay 
the rent, to put it simply. Thus, the settings of the 
business structure can bring the desired positive 
eff ect in the form of free cash fl ow.

But, be careful! According to the already 
approved and valid amendment to the 
Act, which should come into eff ect for this 
change from the beginning of 2021, the ex-
ception related to the possibility to apply 
VAT for the rental of real estate is limited. An 
exemption without a right to a deduction will 
always have to be applied in the case of the 
rental of the following: 
A. family houses; 
B. residential space; 
C. units that do not contain non-residential spa-

ces other than a garage, cellar or closet; 
D. buildings in which at least 60 % of the fl oor 

space of the building or part of the building, if 
that part is rented, is comprised of residential 
space; 

E. land that includes a family house, residential 
space or building pursuant to letter d), with 
which this land is rented; 

F. building rights that include a family house or 
building pursuant to letter d), with which this 
building right is rented. 

The relevant amendment does not contain any 
transitional provisions for this area, thus it can-
not only aff ect the indicated functioning of 
business structures in the case of rental 
agreements concluded before the date of ef-
fect (i.e. before 1. 1. 2021), but even in the 
case of rental agreements concluded at 
any time in the past. Thus, this retroactivity 
(“non-legal” in its nature and thus constitution-
ally permitted) can bring entirely new obliga-
tions to landlords who will be obliged to apply 
the exemption from VAT regardless of the fact 
whether the given property rents to a VAT tax-
payer or non-payer starting from 2021. This will 
primarily lead to the obligation to amend the 
deduction of the tax that was applied when 
acquiring this property, specifi cally within 
a ten-year period pursuant to Section 78 of 
the VAT Act. For example, if a new block of fl ats 
(which contains only residential units) has been 
rented between two VAT payers since 2016, then 

starting from 2021 the landlord will be obliged to 
return the originally applied tax deduction and, 
as a result, in the remaining fi ve years will return 
half of the amount that it previously collected 
from the tax offi  ce. Thus, this repayment will take 
place gradually over time for each year where 
the obligation to amend the tax deduction arises.

The amendment to the act is conceived so that it 
will be very diffi  cult to fi nd a way to even partially 
“keep” the right to the deduction. On the other 
hand, these days we encounter rental projects 
that do not exclusively include the long-term 
rental of fl ats and thus, with a certain combina-
tion of various rental types, these impacts can 
be lessened. Nevertheless, as we mentioned 
above, it is important for this tax confi guration to 
go hand in hand with legal confi gurations and, at 
the same time, the initial driving force for every-
thing must be a business perspective. Structures 
created solely for the purpose of the possibility 
of applying the right to deduct the tax from in-
vestment expenses, not only from a business 
perspective, might not work at all, while simulta-
neously subjecting the company to the risk that 
the tax administrator may view it as an abuse of 
the law, which could be contested.

For this reason, we recommend always, before 
every project, performing a thorough analysis 
and fi nding a comprehensive solution that works 
from all angles.

If you are interested, we are prepared to discuss 
this issue with you in more detail.

Author: Deloitte

Divadelní, Pilsen – the rental housing complex
Investor: Patria
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