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téma čísla – Interpretace NÚR

V průběhu roku 2020 řada účetních 
jednotek podala žádost o poskytnu-
tí dotace na úhradu nájmu podnika-
telům, kterým byl na základě přija-
tých mimořádných opatření zakázán 
prodej zboží nebo poskytování služeb 
v provozovnách. Tyto dotační pro-
gramy jsou označovány jako COVID  
nájem I a COVID nájem II. Cílem to-

hoto článku není podrobně rozebírat podmínky, kte-
ré musel žadatel splnit pro podání žádosti, ale účet-
ní postup, který je spojen s přijetím dotace. S těmito 
dotačními programy jsou spojeny dva okruhy účetních 
otázek, na které můžeme najít odpovědi v interpreta-
cích NÚR. 

sleva z nájmu, nebo pobídka? 
První dotační program COVID nájem I obsahoval jako 
jednu z podmínek pro podání žádosti to, že nájemce 
sjednal s pronajímatelem slevu ve výši 30 % původní-
ho nájemného, a to na měsíce duben, květen a červen 
2020. Další podmínky pak byly spojeny se zaplace-
ním nájemného za předchozí měsíce a zaplacením mi-
nimálně 50 % z původní výše nájemného pronajímate-
li, a to způsobem a v termínu obvyklém podle nájemní 
smlouvy. Při smluvním jednání mezi nájemcem a pro-
najímatelem bylo důležité, zda se jedná skutečně o po-
skytnutou slevu, která se týkala vymezených měsíců 
roku 2020, kdy vláda zakázala nebo omezila provoz 
dotčené provozovny. Důvodem pro její poskytnutí by-
lo, že nájemce nemohl provozovnu využívat způsobem 
stanoveným ve smlouvě. Pak tedy tato sleva měla jed-
norázový výsledkový dopad na nájemce (snížila nákla-
dy) i na pronajímatele (snížila výnosy).

Řada pronajímatelů však byla ochotna sjednat s ná-
jemci i výhodnější snížení nájmu za tyto „postižené“ 
měsíce, spojovala však tuto skutečnost s prodloužením 
nájemní smlouvy nebo na tyto měsíce „přesouvala“ 
sjednané rent-free, které mělo nastat až ke konci ná-
jemní smlouvy. Tato ujednání je nutno individuál-
ně analyzovat a je možné, že se přesunou z kategorie  
„sleva“ do kategorie „pobídka“. 

Smyslem této pobídky poskytnuté pronajímatelem 
není získání nájemce, ale umožnění nájemci přežít těž-
ké časy a získat od něho prodloužení smluvního vzta-
hu. Tato pobídka se vztahuje k celému smluvnímu vzta-
hu na zbývající či prodlouženou dobu nájmu a je nut-
no ji časově rozlišit po dobu trvání smluvního vzta-
hu. Podrobnější informace k pobídkám najdou čtená-
ři v interpretaci Národní účetní rady číslo I-17 Pobídky 

v nájemních vztazích1 na webu a v knize, kterou vydalo 
a v současnosti prodává nakladatelství Grada. 

Postup při získání dotace v programu COVID  
nájem I zobrazuje následující příklad. 

Postup dle pravidel COVID nájem I
Předpokládáme následující údaje: měsíční nájemné  
činí částku 100 tis. Kč + 21 % DPH, splatnost nastá-
vá na základě vystaveného daňového dokladu pro-
najímatelem, a to čtvrtletně k datu 15. dne prvního 
měsíce čtvrtletí. Splatnost faktury je 14 dnů od data  
vystavení. 

Pronajímatel dohodl s nájemcem 30% slevu, takže 
dne 15. dubna 2020 vystavil daňový doklad (faktu-
ru) na snížené nájemné za 2. čtvrtletí roku 2020 (tedy 
měsíce duben, květen a červen) na částku nájemného 
ve výši 210 tis. korun plus 44 100 korun DPH. 

Nájemce podává žádost o dotaci dne 30. června 
2020. Nejpozději den před tímto datem musí zaplatit 
z přijaté faktury celé DPH (44 100 korun) a částku ve  
výši 50 % nájmu, tedy částku 150 tis. korun. Ke kon-
ci července je schválena jeho žádost a v srpnu obdrží 
peníze na bankovní účet. 

Postup zaúčtování výše uvedených případů 

Popis účetního případu Kč MD D

15. 4. 2020
Přijatá faktura na snížené 
nájemné

210 000 518 321

15. 4. 2020
DPH na faktuře  
(plný nárok na odpočet)

44 100 343 321

Nejpozději  
do 29. 6. 2020

Úhrada 50 % původního 
nájemného

150 000 321 221

Nejpozději  
do 29. 6. 2020

Úhrada celého DPH 
z přijaté faktury

44 100 321 221

31. 7. 2020 Přiznán nárok na dotaci 150 000 378 346

31. 7. 2020

Zaúčtování dotace 
do výnosů jako 
kompenzace nákladů 
na nájem

150 000 346 648

15. 8. 2020
Příjem dotace na bankovní 
účet

150 000 221 378

kdy zaúčtovat nárok na dotaci?
V souvislosti s programem COVID nájem II si mohou ža-
datelé klást otázku, co je okamžikem zaúčtování ná-
roku na dotaci. Pravidla dovolují žádost podávat od  
16. října 2020 do 21. ledna 2021. Výše podpo-
ry činí 50 % z rozhodného nájemného ze tří měsíců  
(červenec, srpen a září). Participace pronajímatele není 
požadována (takže už nebudeme řešit slevy či pobídky). 

Účtování o dotačních programech cOViD 
nájemné

Jana Skálová

1 Dostupné ke stažení na http://nur.cz/wp-content/uploads/2020/10/I-17_updated.pdf.
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Podmínkou je, že žadatel užívá provozovnu, která není 
v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavře-
né s pronajímatelem před 1. červencem 2020.

Pro správné účetní posouzení budeme vycházet ze 
zákona o účetnictví § 3, odst. 1, který požaduje, aby-
chom účtovali o nákladech a výnosech ve věcné a ča-
sové souvislosti s účetním obdobím. Další inspira-
ci můžeme čerpat z Interpretace NÚR I-14 Okamžik  
vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, pod-
le které bylo doplněno do českého účetního standardu  
č. 017 – Zúčtovací vztahy, odst. 3.7. toto pravidlo: 
O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se 
účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – 
Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch účtu ve sku-
pině 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace 
k úhradě nákladů se účtuje na vrub příslušného účtu 
ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch 
ostatních provozních nebo finančních nákladů ve věc-
né a časové souvislosti s účtováním nákladů na stano-
vený účel.

Okamžikem zaúčtování nároku na dotaci z programu 
COVID nájem II je schválení žádosti. Jak však postupo-
vat, když bude žádost schválena, nebo dokonce podá-
na až v lednu 2021? Z interpretace I-14 z odstavce 9 
bych ráda citovala: „Pro dodržení věrného a poctivého 
zobrazení při vykázání dotace jsou rozhodující následu-
jící skutečnosti: 
a)  dotace se vykazuje zejména tak, aby byl dodržen 

akruální princip jejího vykázání. Úkolem této zá-
sady je zabezpečit věcnou a časovou souměřitel-
nost nákladů a výnosů týkajících se dané dotace 
tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaře-
ní vykázáním nákladu v jiném období, než ve kte-
rém by byla vykázána dotace na úhradu tohoto 
nákladu. Podmínkou pro dodržení této zásady ale 
je, že o dotaci nemůže být účtováno dříve, než je  
splněna podmínka v bodu b);

b)  pro vykázání dotace není důležité, kdy byla finanč-
ně vypořádána, ale rozhodující je okamžik, ve kte-
rém se proces jejího schvalování dostane do tako-
vé fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné.“ 

Další důležité pravidlo je obsaženo v dodatku, bod  
č. 5: „Jestliže dojde k vynaložení nákladů v účetním ob-
dobí, které předchází účetnímu období, ve kterém do-
jde ke splnění podmínek pro přijetí dotace, jsou vynalo-
žené náklady součástí nákladů těchto předchozích ob-
dobí (nejsou předmětem časového rozlišování).“ 

Z výše uvedeného bych tedy udělala závěr –  
pokud nastalo podání žádosti v prosinci 2020, příp. do  
20. ledna 2021 a ke schválení podpory dojde v roce 
2021, pak účetní případy vzniku nároku na dotaci a je-
jí zúčtování patří do výnosů roku 2021.

Související otázkou je, jak postupovat, pokud 
ke schválení dotace dojde po rozvahovém dni, ale 
do okamžiku sestavení účetní závěrky. Odpověď na-
jdeme opět v interpretaci Národní účetní rady  

I-24 Události po rozvahovém dni. Upravující události se 
zohledňují ve výkazech, mimo případů, které by vedly 
k účtování o nedosaženém zisku (viz § 25, odst. 3 zá-
kona o účetnictví). Není tedy možno schválení dotace 
považovat za upravující událost. 

Neupravující události se nezobrazují ve výkazech, 
promítají se pouze do přílohy v účetní závěrce, po-
kud by jejich neuvedení ohrozilo vypovídací schop-
nost účetní závěrky. Pokud schválená částka dota-
ce bude významná, bude vhodné ji uvést do přílohy  
(toto musí vyhodnotit každá účetní jednotka indivi- 
duálně, dle pravidel dotačního programu připadá na-
jednoho žadatele maximální limit poskytnuté částky  
10 mil. korun). 

Postup dle pravidel COVID nájem II
Měsíční nájemné činí 100 tis. korun + 21 % DPH,  
fakturace probíhá čtvrtletně k 15. dni prvního měsí-
ce čtvrtletí. Pronajímatel 15. října 2020 vystavil daňo-
vý doklad na nájemné za 3. čtvrtletí roku 2020 na ná-
jemného ve výši 300 tis. korun + 63 tis. korun DPH. 
Nájemce podává žádost o dotaci, před podáním zapla-
til částku ve výši 50 % nájmu + DPH. Tato žádost byla 
schválena 7. ledna 2021 a do konce ledna 2021 byla 
dotace přijata na bankovní účet.

Postup zaúčtování výše uvedených případů 
Popis účetního případu  
u nájemce v roce 2020

Kč MD D

15. 10. 2020
Přijatá faktura na nájemné 
za 3 Q roku 2020

300 000 518 321

15. 10. 2020
Nárok na odpočet DPH 
z daňového dokladu 

63 000 343 321

20. 10. 2020
Úhrada 50 % původního 
nájemného + DPH 

213 000 321 221

Popis účetního případu  
u nájemce v roce 2021

Kč MD D

7. 1. 2021 Přiznán nárok na dotaci 150 000 378 346

7. 1. 2021 Zúčtování dotace do výnosů 150 000 346 648

20. 1. 2021
Příjem dotace na bankovní 
účet

150 000 221 378

21. 1. 2021
Doplatek dlužného 
nájemného

150 000 321 221

 Jana Skálová 

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D., je auditorka, daňo-
vá poradkyně, partner společnosti TPA, dále půso-
bí na VŠE v Praze, na katedře finančního účetnictví  
a auditingu. Od roku 2003 je členkou Prezidia Komory 
daňových poradců ČR (KDP ČR), je autorkou či spolu-
autorkou několika knih se zaměřením na vazbu účetnic-
tví a daně z příjmů do obchodního práva. Odborné ve-
řejnosti je známa svou přednáškovou činností na téma 
účetnictví a daní, a to zejména pro Komoru auditorů ČR 
a KDP ČR. Přednáší i pro Finanční správu.


