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Úvod 

Tématem této diplomové práce je daň z nabytí nemovitých věcí. Tato transferová daň 

má v České (resp. Československé) republice dlouhou historii, avšak její setrvání v českém 

daňovém systému bylo v posledních několika letech hojně diskutováno, což nakonec vyústilo 

v její zrušení. 

Téma diplomové práce jsem si zvolil v době, kdy nikdo nečekal, že ke zrušení daně skutečně 

dojde. Hlavním důvodem mojí volby byl zájem o problematiku zdanění převodů nemovitostí 

a samozřejmě také praktická uplatnitelnost hlubší znalosti daně z nabytí nemovitých věcí.  

V první části práce se budu věnovat poslední platné právní úpravě. Tato část by měla 

poskytnout čtenáři přehled o konstrukčních prvcích daně a vysvětlit její fungování. Vzhledem 

k tomu, že se v letošním roce daň stala součástí historie, budu se v práci zabývat také historickým 

vývojem zdanění převodů nemovitých věcí na našem území, které výrazně ovlivnilo poslední 

podobu daně.  

Daň z nabytí nemovitých věcí byla mezi ostatními daněmi v České republice tak trochu 

výjimečná, a to nejen druhem právního předpisu, který ji upravoval, nebo tím, že tato daň neměla 

zdaňovací období. V kapitole věnované historickému vývoji se tak budu zaobírat také tím, 

co předcházelo přijetí zákonného opatření Senátu i samotnému procesu jeho přijímaní.  

Jelikož zrušení daně znatelně ulevilo peněženkám nabyvatelů nemovitostí, je mým záměrem 

zmínit se také o cestě, která k němu vedla. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vládním 

návrhem zákona předcházelo v posledních letech několik pokusů o zrušení daně, a to hlavně 

ze strany Senátu a opozice v Poslanecké sněmovně. Všechny pokusy však ztroskotaly 

po zamítavém stanovisku vlády, která zrušení této daně nakonec sama navrhla a v Parlamentu také 

prosadila. Myslím si, že pokusy senátorů a opozičních poslanců, které téma potřebnosti daně 

z nabytí nemovitých věcí v českém daňovém systému udržovaly při životě, by neměly být 

zapomenuty. 

Ve čtvrté kapitole se budu věnovat analýze vybraných zahraničních právních úprav zdanění 

převodů nemovitých věcí, případně zdanění zisku převodce z převodu nemovité věci, přičemž 

bych chtěl zhodnotit a vyzdvihnout specifika zahraničních právních úprav, které považuji 

za zajímavé a podnětné pro případnou novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí.  

V poslední kapitole pak bude dán prostor úvahám de lege ferenda o možné podobě daně 

z nabytí nemovitých věcí v případě jejího znovuzavedení.  
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Cílem diplomové práce bude za použití deskriptivní a analytické metody komplexně zhodnotit 

nejen poslední platnou právní úpravu, včetně dopadů jejího zrušení na státní rozpočet, jakož 

i právní úpravy jí předcházející, které finální podobu daně nejvíce ovlivnily. Jednotlivé právní 

úpravy budou vzájemně komparovány prostřednictvím základních konstrukčních prvků daně. 

V rozboru historického vývoje proto vidím hlavní těžiště této diplomové práce, jelikož 

z historického vývoje bude teoreticky možné vycházet při přípravě návrhu zákona, pokud by snad 

měla být daň znovu zavedena. 

Diplomová práce vychází z analýzy odborné české literatury, převážně z titulů 

specializovaných na daň z nabytí nemovitých věcí nebo také problematiku daní obecně. Dále pak 

z judikatury týkající se daného tématu, tuzemských i zahraničních právních předpisů, a to jak 

platných, tak derogovaných, či z analýzy informací poskytovaných státními orgány. Práce bude 

vypracována převážně za použití metody deskripce, analýzy, dedukce a komparace.  
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1 Daň z nabytí nemovitých věcí a její konstrukční prvky 

1.1 Daň z nabytí nemovitých věcí 

Daň z nabytí nemovitých věcí byla řazena mezi majetkové daně. Jelikož byla vybírána přímo 

od poplatníka, kterým byl nabyvatel nemovité věci, jednalo se o daň přímou. Z tohoto důvodu 

se také o dani z nabytí nemovitých věcí hovořilo jako o dani převodní, přičemž se týkala, jak bude 

podrobněji rozebráno dále, pouze úplatných převodů nemovitých věcí. 

Daň z nabytí nemovitých věcí byla v České republice naposledy upravena zákonným 

opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „Zákonné opatření“). 

Jednalo se o jedno ze čtyř1 zákonných opatření, které Senát Parlamentu České republiky za dobu 

své existence přijal. Na Zákonné opatření navazovala vyhláška vydaná Ministerstvem financí pod 

č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen 

„vyhláška č. 419/2013 Sb.“). Dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 419/2013 Sb., upravovala tato postup 

určení směrné hodnoty u pozemku, stavby a jednotky. Oba právní předpisy se staly účinnými 

od 1. 1. 2014 a byly zrušeny ke dni 26. 9. 2020, kdy nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým 

se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. V současné době se tudíž 

daň z nabytí nemovitých věcí vztahuje pouze na převody nemovitostí, ke kterým došlo do konce 

listopadu roku 2019.2  

1.2 Subjekt daně 

Poplatníka daně coby „subjekt daně je bezpochyby nutné považovat za jeden z nejdůležitějších 

konstrukčních prvků daně. Bez existence subjektu by totiž existence daně ztrácela smysl, neboť by 

ji neměl kdo platit. Obecně lze uvést, že subjektem daně je ten, jehož příjem, věc nebo činnost jsou 

podrobeny dani.“3 Poplatník je tedy fyzická nebo právnická osoba, které z daňověprávních 

předpisů vyplývá povinnost daň přiznat a uhradit.  

Dle ustanovení § 1 Zákonného opatření byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Poplatník se své daňové povinnosti nemohl zprostit, 

a to ani smlouvou uzavřenou s převodcem vlastnického práva. Takové jednání by totiž bylo 

                                                 

1  Senát Parlamentu České republiky. Senát PČR: Zákonná opatření. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné 

z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/9/struktura/senatni_tisky/zakonna_opatreni. 
2  Ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí více v kapitole 3.  
3  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 158. 

Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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v rozporu s ustanovením § 241 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „daňový řád“), které stanoví, že dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo 

daňového subjektu jiná osoba, není vůči správci daně účinná.  

1.3 Předmět daně 

Předmět daně, v literatuře označován také jako objekt daně, určuje právní skutečnost, která se 

zdaňuje. V legislativní praxi je používáno pozitivní vymezení předmětu daně, tedy určení, že daná 

skutečnost předmětem daně je. Pokud zákonodárce zamýšlí z okruhu skutečností, které jsou 

předmětem daně, některou vynechat, použije negativní vymezení, tedy že některá skutečnost 

předmětem daně není.  

Příkladem pozitivního vymezení předmětu daně je ustanovení § 2 Zákonného opatření, které 

stanovilo, že „předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci“.  

Negativní vymezení předmětu daně lze nalézt v ustanovení § 5 Zákonného opatření, kterým 

zákonodárce vyloučil z předmětu daně nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to prováděním 

pozemkových úprav, dále pak přeměnami právnických osob, a konečně byla-li nabývaná nemovitá 

věc náhradou při vyvlastnění. U prvně jmenovaného bylo důvodem vyloučení snížení 

administrativní zátěže správce daně i poplatníků, jelikož při pozemkových úpravách probíhají 

změny u pozemků velkého množství vlastníků.4 U přeměn právnických osob byla pro vyloučení 

z předmětu daně stanovena výjimka pro převod jmění z právnické osoby na společníka. V tomto 

případě bylo nabytí vlastnického práva společníkem předmětem daně. V případě vyvlastnění, 

tedy odnětí či omezení vlastnického práva, lze za vyvlastněnou věc poskytnout jak peněžitou 

náhradu, tak také jinou nemovitou věc z vlastnictví vyvlastnitele. Bylo by proto ze strany státu 

až šikanózní požadovat po vyvlastněném ještě zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí, 

když k nabytí vlastnického práva došlo vlastně bez vůle vyvlastňovaného.  

1.3.1 Úplata 

Úplatou se v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 Zákonného opatření rozuměla částka 

v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které měly být nebo byly poskytnuty 

za přijaté plnění. Hodnota tohoto plnění byla následně určující pro stanovení výše daně. 

                                                 

4  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, č. 254/2016 Dz. 
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Dle zmíněného ustanovení § 4 odst. 1 Zákonného opatření, ve znění účinném do jeho první 

novely provedené v roce 2016, se však úplatou rozuměla pouze částka v peněžních prostředcích 

nebo hodnota nepeněžního plnění, které byly poskytnuty za přijaté plnění, a nikoliv, které měly 

být poskytnuty. Výkladem tohoto ustanovení a contrario by bylo tudíž možné dospět k závěru, 

že plnění dosud neuhrazené by nemuselo být považováno za úplatu ve smyslu Zákonného opatření. 

Nicméně soudy se dle dostupných informací touto možností výkladu nikdy nezabývaly. Aby se 

tedy předešlo nejasnostem při výkladu, novela zdůraznila, že úplatou je i plnění, které mělo být 

poskytnuto, ale z různých důvodů poskytnuto nebylo.  

Pokud byla nemovitá věc nabývána za úplatu formou nepeněžního plnění, v praxi se mohlo 

jednat například o směnu nemovité věci za jinou nemovitou nebo i movitou věc, stanovilo Zákonné 

opatření v ustanovení § 4 odst. 2, že hodnota nepeněžního plnění je určována podle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 

ve znění pozdějších předpisů. Nabyvatel nemovité věci tedy musel nechat vypracovat znalecký 

posudek, kterým byla hodnota nepeněžního plnění stanovena.  

Třetí odstavec výše zmíněného § 4 Zákonného opatření se vztahoval na situace, kdy nebylo 

možné stanovit hodnotu nepeněžního plnění ani za pomoci znaleckého zkoumání.5 Jak vyplývá 

z důvodové zprávy k Zákonnému opatření, zákonodárce tento odstavec připravil zejména pro 

případy, kdy mělo protiplnění za nabývanou nemovitou věc teprve vzniknout.6 Pokud nebylo 

možné určit hodnotu nepeněžního plnění způsobem podle zákona o oceňování majetku, použila se 

pro výpočet daně zjištěná cena nabývané nemovité věci. 

V případě peněžité úplaty, která byla zaplacena v cizí měně, bylo nutné aplikovat ustanovení 

§ 25 Zákonného opatření, které pro tyto případy stanovilo, že „se provede přepočet na českou 

měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den nabytí vlastnického 

práva k nemovité věci.“ 

                                                 

5  ZEMANOVÁ, Eva – TOMAN, Václav. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 20. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-005-0.  
6  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, č. 254/2016 Dz. 
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1.4 Základ daně  

„Základem daně je v penězích nebo jinak stanovený předmět, z něhož se daň určuje, jde 

o určitým způsobem kvantifikovaný předmět daně. Zatímco předmět daně určuje, co je důvodem 

uvalení daně, daňový základ určuje, z čeho se daň vypočítá.“7  

V případě daně z nabytí nemovitých věcí byl za účinnosti Zákonného opatření základ daně 

valorický, jelikož byl stanoven takzvanou nabývací hodnotou nemovité věci. Opakem valorického 

základu daně by pak byl specifický základ daně. Tento je vyjádřen jinak než jeho hodnotou, 

například u daně z nemovitých věcí je v některých případech použita rozloha nemovité věci.8  

Základ daně je nezbytný pro určení výše daňové povinnosti. V případě daně z nabytí 

nemovitých věcí se základ daně dle ustanovení § 27 Zákonného opatření zaokrouhlil na celé 

stokoruny nahoru a následně se vynásobil sazbou daně, která činila 4 %.  

Jak bylo zmíněno výše, základem daně z nabytí nemovitých věcí byla nabývací hodnota 

nemovité věci. Tato byla ještě snížena o takzvaný uznatelný výdaj, tedy náklady na vypracování 

znaleckého posudku a odměnu znalce, které musel nabyvatel vynaložit, pokud byl znalecký 

posudek vyžadován jako příloha k daňovému přiznání.  

Nabývací hodnotu bylo dle ustanovení § 11 Zákonného opatření možné určit čtyřmi způsoby, 

a to a) sjednanou cenou, b) srovnávací daňovou hodnotou, c) zjištěnou cenou nebo d) zvláštní 

cenou, přičemž předpoklady pro určení konkrétního způsobu byly popsány v ustanovení § 12 

Zákonného opatření.  

Diverzifikací možností určení nabývací hodnoty se zákonodárce snažil jednak snížit 

administrativní zátěž daňových poplatníků a správce daně, a to především tehdy, když není možné 

manipulovat s výší základu daně, tedy v případě prodeje v exekuční dražbě, při likvidaci 

pozůstalosti, prodeji mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení nebo při prodeji nemovité věci 

z majetku územního samosprávného celku. Při těchto způsobech nabytí vlastnického práva proto 

nebylo třeba odborného posouzení nabývané nemovité věci a zjištění její skutečné tržní hodnoty 

znalcem, jelikož se uplatnila domněnka, že cena při prodeji určená je cenou obvyklou. Za druhé 

se zákonodárce snažil předejít daňovým únikům, konkrétně tam, kde je s kupní cenou možné 

manipulovat, tedy v případě běžných nabytí vlastnického práva. Proto byla pro tyto případy nabytí 

vlastnického práva stanovena povinnost zjištění směrné hodnoty, tedy cen srovnatelných 

                                                 

7  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 159. 

Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. 
8  Například u daně ze staveb dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani 

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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nemovitých věcí v daném místě, ve srovnatelném časovém období a se zohledněním všech 

specifik Zákonným opatřením jmenovaných druhů nemovitých věcí. Namísto zjištění směrné 

hodnoty mohlo být použito také zjištění ceny znalcem, a to u nemovitých věcí, u nichž není možné 

použít směrné hodnoty nebo je ji obtížné určit.9  

Nejvyšší kontrolní úřad dospěl při jedné ze svých kontrol fungování Finanční správy České 

republiky k závěru, že způsob určování nabývací hodnoty určením srovnávací daňové hodnoty 

správci daně práci značně zkomplikoval. Při kontrolním šetření bylo totiž zjištěno, „že zatímco 

vyměření daně z převodu nemovitostí trvalo v letech 2012–2014 průměrně cca 75 dní, na vyměření 

daně z nabytí nemovitostí potřebovali správci daně v roce 2014 cca 114 dní.“10 Ačkoliv 

z důvodové zprávy k Zákonnému opatření vyplývalo, že nová právní úprava nepovede 

k navyšování počtu zaměstnanců, dle kontrolního závěru k jeho navýšení nakonec přesto došlo, 

čímž byly zároveň navýšeny i náklady na správu daně. 

1.4.1 Sjednaná cena 

Dle ustanovení § 13 Zákonného opatření byla sjednanou cenou „úplata za nabytí vlastnického 

práva k nemovité věci“. Úplatou mohlo být jak peněžní, tak nepeněžní plnění, které bylo stranami 

sjednáno v souvislosti s převodem nemovité věci. Podle důvodové zprávy k § 13 Zákonného 

opatření měla být do sjednané ceny započtena daň z přidané hodnoty v případě, že byl převodce 

nemovitosti plátcem DPH a zároveň měl povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.11 

Správce daně tak při stanovení základu daně započítával do sjednané ceny také již uhrazené DPH. 

K obratu došlo na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, konkrétně na základě rozsudku 

ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35, a rozsudku ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 – 

70. Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že zahrnutí DPH do základu daně odporuje smyslu 

daně z nabytí nemovitých věcí, když jejím smyslem je zdanění výnosu, kterého převodce dosáhl 

převodem nemovité věci.  

Se závěry vyslovenými v obou rozhodnutích Nejvyššího správního soudu se ztotožňuji, jelikož 

je DPH příjmem státního rozpočtu. V případě, že by bylo do základu daně z nabytí nemovitých 

věcí zahrnuto i DPH, zdaňoval by převodce jak výnos z prodeje, tak také částku, kterou inkasoval 

                                                 

9  Vláda: Důvodová zpráva k § 11 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 
10  Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/15 - Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí 

a majetku nabytého děděním a darováním [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné 

z: https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K15015.pdf. 
11  V období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl subjektem daně při koupi a směně převodce, pokud si strany 

nesjednaly jinak.  



 

8 

 

pro stát. Pokud by měla být daň vypočtena ze základu daně zahrnujícího i DPH, měl by podle 

mého názoru zákonodárce v daném ustanovení explicitně zmínit, že DPH je součástí základu daně, 

což se v tomto případě nestalo.  

Jako nabývací hodnota se sjednaná cena použila, pokud byla vyšší nebo rovna srovnávací 

daňové hodnotě, nebo stanovilo-li Zákonné opatření, že se použije výlučně sjednaná cena. Případy 

výlučného použití sjednané ceny byly v Zákonném opatření stanoveny taxativním výčtem 

v ustanovení § 22. Příkladmo se jednalo o případy, kdy došlo k nabytí vlastnického práva 

k nemovitosti územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí nebo k nabytí 

vlastnického práva od těchto subjektů.  

1.4.2 Srovnávací daňová hodnota  

Dalším způsobem určení nabývací hodnoty byla srovnávací daňová hodnota. Tato byla 

určována vypočtením 75 % ze směrné hodnoty nebo zjištěné ceny,12 přičemž zákonodárce 

ponechal s jistými omezeními na vůli daňového poplatníka, kterou z možností využije. Srovnávací 

daňová hodnota ve výši 100 % se použila v případě, kdy bylo vlastnické právo nabyto směnou 

nemovité věci za jinou nemovitou věc. Výjimku z možnosti výběru tvořily dle ustanovení § 14 

odst. 4 Zákonného opatření situace, kdy poplatník neposkytl správci daně údaje o nemovitosti, 

které byly nezbytné pro určení směrné hodnoty nebo nebylo-li směrnou hodnotu možné určit.  

Směrnou hodnotu nebylo dle ustanovení § 15 odst. 4 Zákonného opatření možné určit u „a) 

lesního pozemku s lesním porostem, b) pozemku, který je vodní plochou, c) stavby hromadné 

garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže, d) nedokončené stavby nebo 

jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.“ Z ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) 

a e) Zákonného opatření bylo dále možné a contrario dovodit, že směrná hodnota nemůže být 

určena u pozemku, na němž je zřízena jiná stavba než stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou 

rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku, k němuž je zřízeno právo stavby. Nemožnost určení 

směrné hodnoty byla dána jednak nedostatečným množstvím jiných převáděných nemovitostí, 

které by bylo možné s převáděnou srovnat, a dále také vysokou proměnlivostí prvků (hustota 

lesního porostu, kvalita vody, stupeň rozestavěnosti) nemovitosti určujících její hodnotu.13  

                                                 

12  Více k zjištěné ceně v kapitole 1.4.3. 
13  PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu 

k 1.11. 2016. Praha: Leges, 2017, s. 98, 99. Praktik. ISBN 978-80-7502-190-8.  
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Jako nabývací hodnota se srovnávací daňová hodnota použila, pokud byla vyšší než sjednaná 

cena, jak bylo popsáno výše. Jejím účelem bylo předcházení daňovým únikům tím, že si strany 

sjednají cenu výrazně nižší, než je cena obvyklá.  

„Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, 

ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení, 

a stavebně-technické parametry nemovité věci.“14 Postup určení směrné hodnoty byl stanoven 

vyhláškou č. 419/2013 Sb., přičemž vyhláška dle ustanovení § 1 „upravuje postup určení směrné 

hodnoty u a) pozemku, b) stavby a c) jednotky.“ Pro určení směrné hodnoty tedy nebyl třeba 

znalecký posudek, což subjektu daně značně snižovalo administrativní náročnost a náklady 

spojené s převodem vlastnického práva k nemovitosti.  

1.4.3 Zjištěná cena 

Podle ustanovení § 16 Zákonného opatření byla zjištěnou cenou cena zjištěná podle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který bylo nutno použít ve spojení s oceňovací vyhláškou 

Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. Zjištěná cena byla 

tudíž určována na základě znaleckého posudku, který musel být vypracován znalcem zapsaným 

do seznamu znalců.15 

Náklady na vypracování znaleckého posudku a odměna znalce byly stanoveny na základě 

vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. 

Odměna znalce se pohybovala od 100 Kč do 350 Kč za hodinu práce,16 přičemž současně měli 

znalci nárok na náhradu cestovních a jiných výdajů.17 Mám proto za spravedlivé, že „náklady 

prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu jsou 

dle § 24 zákonného opatření uznatelným výdajem, o který se dle § 10 snižuje základ daně.“18 

Pokud tedy subjekt daně uplatňoval tento uznatelný výdaj, musel jej v souladu s ustanovením § 37 

Zákonného opatření doložit jako přílohu k daňovému přiznání, a to dokladem o zaplacení odměny 

a nákladů znalce. 

                                                 

14  PELC, Vladimír. Daň z nabytí nemovitých věcí: praktická příručka. 2. aktualizované vydání podle stavu 

k 1.11. 2016. Praha: Leges, 2017, s. 27. Praktik. ISBN 978-80-7502-190-8. 
15  Vedený na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
16  Vyhláška č. 37/1967 Sb., ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů, § 16. 
17  Vyhláška č. 37/1967 Sb., ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů, § 28. 
18  ZEMANOVÁ, Eva – TOMAN, Václav. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 51. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-005-0. 
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Vzhledem k tomu, že zjištěná cena byla poslední možností určení nabývací hodnoty, použila 

se pouze v případech, kdy nebylo možné určit nabývací hodnotu jiným způsobem. Výlučně 

zjištěná cena se podle ustanovení § 23 Zákonného opatření použila jako nabývací hodnota ve velmi 

specifických případech, například pokud došlo k nabytí nemovitosti na základě finančního 

leasingu19 nebo k nabytí nemovitosti, která byla součástí obchodního závodu, pokud byl současně 

nabýván i jiný majetek.20  

1.4.4 Zvláštní cena  

Poslední z výčtu možností stanovení nabývací hodnoty byla zvláštní cena. Tato se pro 

stanovení nabývací hodnoty použila pouze ve specifických, Zákonným opatřením taxativně 

vyjmenovaných, případech nabytí vlastnického práva. Zákonodárce tyto zvláštní typy nabytí 

vlastnického práva, při nichž bylo dosaženo zvláštní ceny, rozčlenil do pěti ustanovení, konkrétně 

§ 17 - § 21 Zákonného opatření. V některých případech bylo v souvislosti s řízením nebo úkonem, 

který nabytí vlastnického práva předcházel, zákonem vyžadováno ocenění nemovité věci 

znalcem.21 Lze tedy předpokládat, že zvláštní cena v jednotlivých případech více či méně 

odpovídala ceně zjištěné znaleckým posudkem.22 

Jako první byla Zákonným opatřením v ustanovení § 17 vymezena zvláštní cena při vydražení 

a předražku při výkonu rozhodnutí, exekuci, daňové exekuci a také v případě prodeje nemovité 

věci ve veřejné dražbě.  

Dále se zvláštní cena užila v případě vkladů nemovitých věcí do obchodních korporací, 

příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní korporace a při převodu jmění 

obchodní korporace na jejího společníka.  

V souvislosti s insolvenčním řízením byla zvláštní cenou cena, kterou uhradil nabyvatel 

nemovité věci při prodeji mimo dražbu, a cena stanovená znaleckým posudkem při reorganizaci, 

pokud byla nemovitá věc nabyta do vlastnictví věřitele či právnické osoby s účastí věřitele.  

                                                 

19  Finanční leasing musel uzavřen být podle zákona o daních z příjmů.  
20  Obchodní závod je dle občanského zákoníku organizovaný soubor jmění, tvoří ho tedy i další movité i nemovité 

věci, které jsou do celkové kupní ceny zohledněny. Z toho důvodu je třeba zjištění ceny samotné nemovitosti 

znalcem. 
21  Například u veřejné dražby ust. § 13 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů u vkladu nemovité věci do společnosti s ručením omezeným ust. § 143 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
22  V případě vydražení či předražku lze očekávat, že se kupní cena (a tím i cena zvláštní) odchýlí od ceny zjištěné 

znalcem, avšak například u vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti bude cena zvláštní odpovídat ceně 

znalcem zjištěné.  
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V souvislosti s pozůstalostí byla podle ustanovení § 20 Zákonného opatření zvláštní cenou 

„cena dosažená prodejem nemovité věci a) v rámci nařízené likvidace pozůstalosti nebo 

b) z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.“ V likvidaci pozůstalosti lze dle ustanovení § 232 

odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních23 majetek zpeněžit buď dražbou nebo prodejem, 

a to na základě smlouvy mezi likvidačním správcem nebo notářem a nabyvatelem. Zvláštní cenou 

ve smyslu ustanovení § 20 Zákonného opatření však byla pouze nabývací hodnota v případě 

přímého prodeje. Pokud by byla nemovitost zpeněžena v dražbě, pak by byla nabývací hodnotou 

zvláštní cena ve smyslu ustanovení § 17 Zákonného opatření, které se věnuje zvláštní ceně při 

vydražení a předražku.24 

Ustanovení § 21 Zákonného opatření bylo sběrné pro ostatní případy, které zákonodárce 

nemohl podřadit pod žádné z předcházejících. Příkladmo lze uvést nabytí vlastnického práva 

od členského státu Evropské unie nebo jiného státu, dále bylo-li vlastnické právo nabyto 

k nemovité věci, která byla ve spoluvlastnictví, nebo k vyvlastněné nemovité věci. 

1.5 Sazba daně 

„Sazbu daně lze vymezit jako údaj, pomocí něhož se ze základu vypočítá daň.“25 V minulosti, 

kupříkladu v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993, jsme se mohli setkat se sazbou progresivní 

klouzavou, kdy sazba daně jednak rostla s rostoucí výší základu a navíc byla závislá 

na příbuzenském poměru stran převodu nemovité věci. Sazba daně se tak v tomto období 

pohybovala od 3 % až do 40 %.26 Od roku 1994 už byla sazba daně vždy stanovena jako poměrná 

lineární, což znamená, že se sazba daně nemění v závislosti na výši základu daně a zůstává stále 

stejná.  

Zákonné opatření stanovilo sazbu daně na 4 %, čímž navázalo na poslední sazbu daně 

stanovenou ustanovením § 15 zákona č. 357/1992 Sb., České národní rady o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2013.27 

Mám za to, že právní úprava stanovující lineární sazbu daně, je lepší než právní úprava 

se sazbou progresivní, jelikož v případě převodu hodnotnější nemovité věci mezi osobami, které 

                                                 

23  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 
24  ZEMANOVÁ, Eva – TOMAN, Václav. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 61. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-005-0. 
25  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 159. 

Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. 
26  Zákon č. 357/1992 Sb., České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

účinném znění účinné od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993, § 12 - § 15. 
27  K historickému vývoji sazby daně podrobněji v kapitole 2. 
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nebyly v příbuzenském poměru, dosahovala sazba daně až 20 %, což považuji za velmi vysoké 

daňové zatížení.  

1.6 Rozpočtové určení daně  

Rozpočtové určení stanovuje, do kterého z veřejných rozpočtů plyne inkaso z dané daně. 

Zákon o rozpočtových pravidlech28 v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) obecně stanoví, že daně 

včetně příslušenství jsou příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Jelikož 

zákon o rozpočtovém určení daní29 o dani z nabytí nemovitých věcí mlčí a Zákonné opatření 

v ustanovení § 28 explicitně stanovilo rozpočtové určení, plynul výnos této daně před jejím 

zrušením pouze do státního rozpočtu, tudíž se jednalo o daň výlučnou.  

1.7 Osvobození od daně 

Osvobození od daně je fakultativním prvkem daně. V případě úplného osvobození se jedná 

o veřejnoprávní nárok poplatníka daně, aby byla daň na základě podaného daňového přiznání, 

pokud není vyloučena i povinnost podat daňové přiznání,30 vyměřena v nulové výši. Zákonné 

opatření rozdělovalo osvobození dle oblasti uplatnění do čtyř ustanovení.  

1.7.1 Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti 

První z ustanovení zakládalo osvobození ve veřejnoprávní oblasti pro taxativně vymezené 

subjekty, a to bez stanovení podmínky. Prvními jmenovanými byly členské státy Evropské unie, 

přičemž mezi tyto dle důvodové zprávy spadala i Česká republika, což bylo odůvodněno tím, 

že byl výnos daně příjmem státního rozpočtu .31 „Osvobození dle písm. a) se dále dle důvodové 

zprávy vztahuje i na nabytí příspěvkovými organizacemi státu a státními podniky.“32 Pokud byla 

zaručena vzájemnost, tedy že i zákony druhého státu osvobozovaly Českou republiku při nabytí 

vlastnického práva od daně z nabytí nemovitých věcí, vztahovalo se osvobození od daně i na jiné 

státy než státy členské. Osvobozené od daně byly také územní samosprávné celky a dobrovolné 

                                                 

28  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
29  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. 
30  Například dle ustanovení § 40 písm. b) Zákonného opatření. 
31  Důvodová zpráva k § 6 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 
32  ZEMANOVÁ, Eva – TOMAN, Václav. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 25. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-005-0. 
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svazky obcí, a to proto, aby nedocházelo ke zbytečným převodům mezi rozpočty územních 

samosprávných celků a státním rozpočtem. „Jeví se jako nelogické, aby například obec v takovém 

případě hradila do státního rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí, když na druhou stranu 

ze státního rozpočtu čerpá příspěvek na výkon přenesené působnosti nebo jí plynou výnosy 

ze sdílených a výlučných daní.“33 

Ustanovení o osvobození ve veřejnoprávní oblasti dále obsahovalo vymezení subjektů, které 

byly od daně osvobozené, při splnění podmínky, že nabytí vlastnického práva nebylo veřejnou 

podporou neslučitelnou s vnitřním trhem, jak jej definují předpisy Evropské unie. Pokud tedy 

právnická osoba, jejímž zřizovatelem nebo jediným členem byl členský stát Evropské unie, nebo 

jiný stát při zachována vzájemnosti, nabýval vlastnické právo k nemovité věci od svého zřizovatele 

nebo jediného člena, musela být pro osvobození od daně splněna podmínka slučitelnosti veřejné 

podpory s vnitřním trhem. Stejná podmínka byla stanovena i pro nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci právnickou osobou, jejímž zřizovatelem nebo jediným členem byl územní 

samosprávný celek, od tohoto územního samosprávného celku. Aby se jednalo o podporu 

slučitelnou s vnitřním trhem, je třeba, aby splňovala pravidla de minimis.34 Celková výše podpor 

poskytnutých podniku členským státem „nesmí po dobu tří po sobě následujících účetních období 

přesáhnout částku 200 000 EUR a u podniku činného v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí 

potřebu pak nesmí přesáhnout 100 000 EUR. V případě podniků poskytujících služby obecného 

hospodářského zájmu je limit stanoven na 500 000 EUR, v odvětví zemědělství pak na 15 000 EUR 

a v odvětví rybolovu a akvakultury na 30 000 EUR.“35  

1.7.2 Věcná osvobození u nových staveb 

Osvobození od daně dle ustanovení § 7 odst. 1 Zákonného opatření se vztahovalo pouze 

na první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku s dokončenou stavbou rodinného domu, 

dále pak na dokončenou stavbu rodinného domu samotnou a také na jednotku v rodinném nebo 

bytovém domě. Jednotka v bytovém či rodinném domě však nesměla obsahovat nebytový prostor 

s výjimkou garáže, sklepa či komory. 

                                                 

33  Důvodová zpráva k § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 
34  Pravidla stanovená na základě čl. 107 a č. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie nařízeními Komise 

č. 1407/2013, č. 1408/2013, č. 717/2014, č. 360/2012, č. 651/2014 a nařízením Rady č. 733/2013. 
35  ZEMANOVÁ, Eva, TOMAN, Václav. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 26. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-005-0. 
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Jak vyplývá z důvodové zprávy k Zákonnému opatření, toto ustanovení bylo převzato 

z předchozí právní úpravy,36 do které bylo začleněno za účelem podpory bytové výstavby. 

Z tohoto důvodu bylo tedy osvobozeno pouze první úplatné nabytí vlastnického práva k nově 

vystavěné nemovité věci.  

Podmínkou osvobození od daně bylo splnění časového testu. K nabytí vlastnického práva 

k výše jmenovaným nemovitým věcem muselo totiž dojít do 5 let ode dne, kdy bylo podle 

stavebního zákona37 nemovitou věc možné užívat, tedy po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

kolaudačního rozhodnutí.38 

Uvedené ustanovení § 7 Zákonného opatření, ve znění účinném do 31. 10. 2019, neobsahovalo 

úpravu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro bytové jednotky nacházející se 

v rodinných domech, ale pouze pro jednotky v domech bytových. Z tohoto důvodu nebylo v praxi 

osvobození od daně pro nabytí bytové jednotky v rodinném domě správcem daně zpravidla 

přiznáváno, byť dle sdělení pověřené zaměstnankyně Odvolacího finančního ředitelství bylo 

v některých případech od daně osvobozeno i nabytí bytové jednotky v rodinném domě.39 Z tohoto 

lze dovodit, že byla praxe správce daně do účinnosti novely Zákonného opatření provedené v roce 

2019 nejednotná. K vyjasnění výkladu došlo až na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu 

ze dne 24. 6. 2020, č. j. 4 Afs 89/2020-44, který chybějící osvobození od daně označil 

za opomenutí zákonodárce a v odůvodnění uvedl následující: „Absenci úpravy týkající se 

osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v rodinných domech tak je nutné 

vnímat jako neúplnost právního řádu, představující mezeru, kterou je třeba zaplnit. Nevyplnění 

této mezery by vedlo k nespravedlivému výsledku prostřednictvím nerovného zacházení 

s nabyvateli bytových jednotek v rodinných domech.“40 Na uvedený rozsudek navázaly ještě dva 

rozsudky Nejvyššího správního soudu, a to rozsudek ze dne 9. 7. 2020, č. j. 2 Afs 213/2019 – 120, 

a rozsudek ze dne 17. 7. 2020, č. j. 4 Afs 90/2020 – 39.  

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu považuji za správné. Protože i praxe správce daně 

vykazovala ve vztahu k přiznávání osvobození od daně nejednotnost, jsou zde podmínky 

pro uplatnění zásady in dubio mitius. Ústavní soud navíc ve svých judikátech opakovaně zastává 

                                                 

36  Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
37  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
38  Dle § 119 a § 122a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
39  Viz bodu 8 odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2020, č. j. 4 Afs 89/2020-44. 
40  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2020, č. j. 4 Afs 89/2020-44. 
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názor, že při možnosti různého výkladu právní normy se má postupovat podle toho výkladu, který 

nejméně zasahuje do základních práv či svobod.  

1.7.3 Věcná osvobození u jednotek 

První odstavec § 8 Zákonného opatření upravoval osvobození od daně v případě nabytí 

vlastnického práva k družstevnímu bytu či družstevnímu nebytovému prostoru, pokud se jednalo 

o garáž, sklep nebo komoru. Osvobození se vztahovalo na fyzickou osobu, která byla nájemcem 

uvedené nemovité věci. Nemovitá věc, k níž bylo vlastnické právo nabýváno, musela dále 

naplňovat definici družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru dle ustanovení 

§ 729 zákona o obchodních korporacích.41 

Druhý odstavec upravoval osvobození od daně, pokud bylo nabýváno vlastnické právo 

k jednotce, k níž náležel nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komora, a to od právnické 

osoby, která byla založena za účelem nabytí vlastnického práva k bytovému domu. Podle 

ustanovení § 8 odst. 2 Zákonného opatření musela být fyzická osoba nabývající vlastnické právo 

nájemcem takové jednotky či byla členem právnické osoby, která nabyla bytový dům, v němž byla 

daná jednotka umístěna, v rámci privatizace nebo se na pořízení bytového domu právnickou 

osobou podílela finančně či jinak. 

Účelem osvobození od daně u jednotek bylo dle mého názoru usnadnění přístupu k vlastnictví 

družstevních bytů, a to cestou odstranění alespoň části administrativy spojené s nabytím 

vlastnického práva.  

1.7.4 Ostatní věcná osvobození 

Ustanovení § 9 Zákonného opatření bylo sběrné pro případy osvobození od daně, pokud bylo 

vlastnické právo nabýváno v průběhu reorganizace v rámci insolvenčního řízení, dále pak 

při vkladu nemovité věci do sociálního družstva42 nebo evropského fondu sociálního podnikání.43 

Jako poslední bylo osvobozeno nabytí vlastnického práva k věci, která byla předmětem finančního 

leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů,44 jejím uživatelem. Dle ustanovení 

§ 21d zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

                                                 

41  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů. 
42  Upraveno v § 758 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 
43  European Social Entrepreneurship Funds upravené dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 346/2013. 
44  Zákon České národní rady 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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(dále jen „zákon o daních z příjmů“), je předmětem finančního leasingu přenechání věci jejím 

vlastníkem k užívání, a to za úplatu. Ve smlouvě musí být současně ujednán převod vlastnického 

práva na uživatele věci.  
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2 Historický vývoj zdanění převodu nemovitých věcí 

Zdanění převodu vlastnického práva k nemovité věci má v české a československé právní 

úpravě dlouhou historii. Zákonnému opatření předcházel zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí, pro který se vžilo označení zákon o trojdani. Před 

účinností tohoto zákona byl od roku 1957 převod vlastnického práva k nemovité věci zpoplatněn 

různými druhy notářských poplatků. Do té doby podléhaly převody a nabytí nemovitých věcí dani 

z obohacení a státním poplatkům z převodu nemovitosti.45  

2.1 Státní poplatky z převodu nemovitosti 

Po vzniku Československa v roce 1918 byla recepční normou, tedy zákonem č. 11/1918 Sb., 

o zřízení samostatného státu československého, přejata právní úprava zanikajícího Rakouska-

Uherska. Konkrétní normou, která poplatky z převodu nemovitosti v Rakousku-Uhersku 

upravovala, a byla tudíž recipována, byl zákon č. 74/1901 ř. z., o poplatcích z převodů majetku 

(dále jen „zákon o poplatcích z převodů majetku“).  

Zákon o poplatcích z převodů majetku však nebyl prvním zákonem, který zpoplatňoval 

převody vlastnického práva k nemovitým věcem, předcházelo mu několik zákonů a císařské 

nařízení, přičemž prvním zákonem postihujícím nabytí nemovitosti byl zákon z dob Rakouského 

císařství č. 50/1850 ř. z., takzvaný poplatkový patent.46  

Za vyzdvižení stojí, že zákon o poplatcích z převodů majetku rozlišoval sazbu poplatku 

dle příbuzenství osob, mezi nimiž bylo vlastnické právo převáděno. Toto rozlišení bylo následně 

přebíráno pozdějšími právními úpravami, a to až do přijetí Zákonného opatření, které již takové 

rozlišení neobsahovalo. Rozlišení sazby poplatku v závislosti na příbuzenství je podle mého 

názoru krok správným směrem, jelikož převody vlastnického práva v rodině nejsou zpravidla 

činěny za účelem dosažení zisku a neměly by proto být nadměrně postihovány vysokým zdaněním.  

Sazba poplatku byla snížena v případě převodů nemovitostí mezi rodiči a dětmi, bez ohledu 

na to, zda se jednalo o děti manželské, nemanželské nebo adoptované. Dále byla sazba snížena 

v případě převodu mezi manžely budoucími, pokud byl převod činěn manželskou smlouvou, 

a konečně také mezi manžely, jejichž manželství v době převodu trvalo. Sazba byla pro tuto 

                                                 

45  MRKÝVKA, Petr. Finanční právo a finanční správa. Díl 2. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 221, 222. 

Edice učebnic PrF. ISBN 80-210-3579-X. 
46  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 113. ISBN 978-80-87109-

15-1. 
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skupinu osob stanovena bez ohledu na to, zda šlo o převod úplatný či bezúplatný, a to v rozmezí 

od 1 % do 1,5 % z hodnoty převáděné věci v závislosti na její hodnotě.  

Pro osoby, které si nebyly příbuzné, byla sazba dále odlišena pro případ převodu bezúplatného 

či v důsledku úmrtí, zde se pohybovala mezi 1,5 % a 2 % z hodnoty věci v závislosti na její 

hodnotě, a pro případ převodu úplatným právním jednáním činěným mezi živými se sazba 

pohybovala v rozmezí od 3 % do 4 % z hodnoty věci, přičemž se výpočet opět odvíjel od její 

hodnoty.  

Zákon současně vymezoval konkrétní druhy nemovitostí, u jejichž převodu byla sazba 

poplatku snížena. Jednalo se například o nemovitosti určené k zemědělství nebo o novostavby. 

U převodu nemovitosti určené k zemědělství v hodnotě do 5.000,- korun47 nebyl poplatek 

stanoven vůbec. Poplatkové zvýhodnění zemědělských nemovitostí mělo podle mého názoru 

alespoň částečně pomoci vlastníkům těchto nemovitostí při zemědělském hospodaření 

a vykompenzovat silnou industrializaci, která v daném období probíhala.48 

Daň z obohacení byla upravena zákonem č. 337/1921 Sb., o dani z obohacení (dále jen „zákon 

o dani z obohacení“), který nabyl účinnosti k 11. 12. 1921. Daň z obohacení zahrnovala daň 

dědickou a daň darovací. Zákon o dani z obohacení novelizoval výši sazby poplatku, jež byl hrazen 

při nabytí nemovitosti v důsledku úmrtí původního vlastníka nebo bezúplatného převodu, původně 

stanovenou zákonem o poplatcích z převodů majetku, který však nadále ponechal v platnosti. 

Bezúplatné převody nemovitostí byly tedy zpoplatněny současně daní z obohacení i poplatkem 

z převodu nemovitosti. Z tohoto důvodu byla při bezúplatných převodech nemovitostí stanovena 

nižší sazba poplatku z převodu nemovitostí než v případě převodů úplatných.49  

Věcně příslušnými úřady pro správu poplatku i daně z obohacení byly finanční úřady. „Místní 

příslušnost daňového řízení se řídila bydlištěm poplatníka, u reálných daní sídlem objektu.“50 

V prvním stupni bylo tedy příslušné okresní finanční ředitelství v místě, kde se nemovitost 

nacházela, stejně jako tomu bylo i za účinnosti Zákonného opatření.  

Státní poplatky a daň z obohacení nebyly jedinou překážkou, která se převodu vlastnického 

práva k nemovitosti stavěla do cesty. Dne 29. 8. 1951 totiž nabyl účinnosti zákon č. 65/1951 Sb., 

                                                 

47  Zákon nespecifikoval, o jakou korunu se jednalo, nicméně dle seznamu měn platných na území dnešní České 

republiky se do roku 1918 jednalo o Rakousko-Uherské koruny a následně koruny československé.  
48  SALÁK, Pavel - TAUCHEN Jaromír. Říšská sbírka zákonů 1848-1918. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1 

DVD. Edice učebnic PrF, č. 440. ISBN 978-80-210-5093-8. 
49  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 113. ISBN 978-80-87109-

15-1. 
50  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 131. ISBN 978-80-87109-

15-1. 
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o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, který převod vlastnického práva 

smlouvou podmínil přivolením okresního národního výboru. Okresní národní výbor mohl odepřít 

přivolení v případě, že se převod příčil obecnému zájmu. Přivolení však podléhaly pouze 

nemovitosti v soukromém nebo osobním vlastnictví.51  

2.2 Notářské poplatky 

Notářské poplatky z darování, dědictví a převodu nemovitosti byly vybírány státními 

notářstvími, které na našem území začaly působit v roce 1952. Jednalo se o specializované státní 

úřady, které nahradily původní, komunistickým režimem nenáviděné, samostatné notáře. „Notáři 

byli komunistům trnem v oku hned ze dvou důvodů: za prvé, ztělesňovali instituci, která po několik 

staletí realizovala téměř veškeré úkony týkající se práva jednotlivců vlastnit majetek, a za druhé, 

představovala sociální skupinu, jejíž příslušníci často značný majetek sami vlastnili.“52 

2.2.1 Období 1957 - 1964 

Zákon č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích sjednotil předcházející právní úpravu zdanění 

převodů nemovitostí úplatných, bezúplatných i přechodů v případě dědění do jediného zákona, 

který současně převedl správu poplatků z finančních úřadů na státní notářství. Rozdělení poplatků 

dle druhu právní skutečnosti, která převod vlastnického práva založila, bylo převzato z předchozí 

právní úpravy. „Vedle klasického notářského poplatku za úkony tak existovaly další poplatky blízké 

daním majetkového typu – notářský poplatek z dědictví, notářský poplatek z darování a notářský 

poplatek z převodu nemovitostí.“53  

Předmětem notářského poplatku z převodu nemovitostí byl úplatný převod vlastnického práva 

k nemovité věci. V případě směny nemovitých věcí se poplatek neplatil z každého převodu, ale byl 

vypočten pouze z ceny nejdražší směňované nemovitosti. Nabyvatel a převodce byli při koupi 

či směně nemovitosti společně a nerozdílně poplatníky notářského poplatku, sám nabyvatel byl 

povinen k dani pouze při nabytí nemovité věci v rámci exekuce nebo při vyvlastnění. Toto řešení 

považuji z pohledu stran kupní smlouvy za ne zcela šťastné, jelikož mohlo v praxi způsobovat 

zmatky při určení, která ze stran má poplatek uhradit, pokud si hrazení daně nesjednaly předem 

                                                 

51  SELLÁK, Zdeněk. Smluvní převody nemovitostí po roce 1918. Ad Notam. 2000, č. 2, s. 27, ISSN 1211-0558. 
52  BOBEK, Michal - MOLEK, Pavel - ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.) Komunistické právo v Československu. Kapitoly 

z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, s. 912. ISBN 978-80-

210-4844-7. 
53  MRKÝVKA, Petr. Finanční právo a finanční správa. Díl 2. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 221. Edice 

učebnic PrF. ISBN 80-210-3579-X. 
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ve smlouvě. Státu, který má samozřejmě zájem na uhrazení poplatku, však zajišťovalo vyšší 

jistotu, že bude poplatek nakonec uhrazen.  

Základem poplatku v případě koupě byla, dle dikce zákona, „obecná (prodejní) cena“, vlastně 

se tedy jednalo o cenu obvyklou v místě a čase určení. Při nabytí nemovitosti v dražbě bylo 

základem poplatku nejvyšší podání a při vyvlastnění pak určená náhrada za vyvlastněnou 

nemovitost. Sazba byla opět odlišena dle příbuzenského vztahu stran. Sazba pro osoby v blízkém 

příbuzenském vztahu, označovaná vyhláškou nařízením ministra financí č. 30/1957 Sb., kterým se 

provádí zákon o notářských poplatcích, za „výhodnou sazbu poplatku“, se pohybovala mezi 1 % 

a 5 %. Ostatním osobám byla sazba určena v rozmezí 6 % a 13 % ze základu. Konkrétní sazba pak 

byla v každém z rozmezí stanovena dle zmíněné vyhlášky ministra financí v závislosti na základu 

poplatku, přičemž se zvyšujícím se základem rostla, jednalo se tedy o sazbu progresivní. Sazba 

poplatku byla dále zvýšena o 2 % v případě převodu nemovitosti v soukromém vlastnictví.  

Notářský poplatek z dědictví hradil nabyvatel dědictví, přičemž pokud bylo nabyvatelů více, 

byli k úhradě poplatku povinni společně a nerozdílně, každý však pouze do výše ceny svého 

dědického podílu. Ručení vznikalo ze zákona tomu, kdo dědictví odmítl, pokud jej nakonec nabyl 

jeho potomek.  

Základem poplatku byla opět cena obvyklá dědického podílu po odečtení odpočitatelných 

závazků, mezi které zákon řadil například výdaje za léčení zůstavitele, náklady pohřbu, dlužné 

daně, poplatky a další. Sazba poplatku byla rozlišena podle tří skupin nabyvatelů, kteří byli 

do jednotlivých skupin přiřazeni na základě jejich příbuzenského či jiného poměru k zůstaviteli, 

a dále podle výše základu poplatku. V první skupině nejbližších příbuzných se sazba poplatku 

pohybovala v rozmezí od 5 % do 25 %, ve druhé skupině, v níž byli zařazeni vzdálenější příbuzní, 

byla sazba poplatku stanovena mezi 12 % a 30 %. Do třetí skupiny spadaly ostatní osoby a sazba 

se pohybovala od 20 % do 55 %. Stejně jako tomu bylo u poplatku z převodu nemovitosti, 

i v případě poplatku z dědictví sazba rostla se zvyšujícím se základem a při nabytí do soukromého 

vlastnictví byla sazba zvýšena, zde však o tři procentní body. 

Úprava notářského poplatku z dědictví obsahovala zajímavou výjimku. Za situace, kdy 

se v dědictví nacházela nemovitost a dědictví samotné bylo zadluženo natolik, že by vyměřený 

poplatek z dědictví byl nižší než poplatek z převodu nemovitosti, byl nabyvatel povinen zaplatit 

namísto poplatku z dědictví poplatek z převodu nemovitosti. Podle mého názoru měla tato výjimka 

za cíl ještě více omezit soukromé vlastnictví nemovitostí nebo alespoň přilepšit příjmové stránce 

státního rozpočtu. Pokud se dědic z jakéhokoliv důvodu rozhodl neodmítnout vysoce zadluženou 
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či předluženou pozůstalost, musel ještě kromě dluhů uhradit notářský poplatek. Řečené mohlo 

dědice tedy odradit od přijetí pozůstalosti, kterou mohl v konečném důsledku nabýt stát.  

Notářský poplatek z darování se v mnoha aspektech podobal poplatku z dědictví. Poplatek 

z darování byl hrazen z majetku, který se převáděl zcela či zčásti bezúplatně. Poplatníkem tohoto 

poplatku byl obdarovaný, za jeho uhrazení však ze zákona ručil dárce. Pokud bylo obdarovaných 

více, byli, stejně jako v případě notářského poplatku z dědictví, povinni k úhradě poplatku 

společně a nerozdílně, avšak pouze do výše ceny svého podílu. Pro určení sazby notářského 

poplatku z darování zákon odkazoval na úpravu notářského poplatku z dědictví. Z toho vyplývá, 

že tehdejší zákonodárce privilegoval darování mezi blízkými příbuznými oproti darování třetím 

osobám. Základem poplatku byla, stejně jako u obou předchozích poplatků, cena obvyklá 

darované věci.  

Za zmínku u úpravy notářských poplatků obecně také stojí, že na nemovité věci, jejíž převod 

byl předmětem poplatku, vzniklo zákonné zástavní právo, které zajišťovalo zaplacení notářského 

poplatku a mělo přednost před všemi ostatními zástavními právy, čímž byla ještě více posílena 

jistota úhrady vyměřeného poplatku. 

Všechny uvedené poplatky byly vyměřovány státními notářstvími. Pokud byl účastník 

přítomen a vyměřený poplatek nebyl vyšší než 300 Kčs, byl poplatek vyměřen ústně. Nebyl-li 

účastník přítomen, byla použita písemná výzva k zaplacení poplatku. Vyšší poplatky byly 

vyměřovány platebním výměrem, stejně jako poplatky do uvedené hranice 300 Kčs, které nebyly 

uhrazeny. Proti platebnímu výměru bylo možné podat do patnácti dnů ode dne doručení odvolání, 

a to u státního notářství, které platební výměr vydalo. O podaném odvolání rozhodoval finanční 

odbor rady krajského národního výboru, v jehož obvodu státní notářství sídlilo.  

2.2.2 Období 1964 - 1984 

První změny se notářské poplatky dočkaly již po necelých 7 letech od účinnosti prvního 

zákona, konkrétně v roce 1964, a to v důsledku přijetí zákona č. 24/1964 Sb., o notářských 

poplatcích. Tento zrušil zákon o notářských poplatcích z roku 1957 a v souvislosti s přijetím 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, přinesl změnu hlavně u odvolání proti rozhodnutí 

o vyměření notářského poplatku. I nadále však bylo zachováno dosavadní rozdělení poplatků 

dle druhu právní skutečnosti, jež převod vlastnického práva založila.  

U notářského poplatku z převodu nemovitostí došlo k největší změně, která byla dle mého 

názoru krokem správným směrem, když nově poplatek hradil pouze převodce nemovitosti, 

zatímco nabyvatel za zaplacení poplatku ze zákona ručil. Výjimku tvořilo nabytí vlastnického 
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práva k nemovitosti při výkonu rozhodnutí a vyvlastněním, zde byl poplatníkem nabyvatel, nebylo 

by totiž spravedlivé, aby osoba, která vlastnické právo pozbyla proti své vůli, musela ještě navíc 

uhradit poplatek z převodu. Povinnost převodce i nabyvatele společně a nerozdílně k zaplacení 

poplatku byla i nadále zachována u směny dvou nemovitostí. 

Ke změně došlo i u základu poplatku, nově byla základem poplatku úplata za nemovitost. 

Zákon však pamatoval i na situace, kdy bude nemovitost podhodnocena. Pro ten případ podléhal 

převod do výše úplaty notářskému poplatku z převodu nemovitostí a rozdíl mezi cenou obvyklou 

a úplatou byl postižen notářským poplatkem z darování. Jelikož sazby notářského poplatku 

z darování byly podstatně vyšší, nevyplácelo se převodci uměle snižovat prodejní cenu 

nemovitosti, aby odvedl poplatek nižší. Rozlišení sazeb dle příbuzenského vztahu a výše základu 

zůstalo i nadále zachováno, nezměnily se ani sazby samotné. Jedinou změnou bylo navýšení 

procentní sazby, o kterou byl poplatek zvyšován v případě, že byla nemovitost nabývána 

ze soukromého vlastnictví, a to na 3 %.54  

Základní konstrukční prvky notářských poplatků z dědictví a z darování byly převzaty 

z předchozí právní úpravy pouze s drobnými změnami. Vyměřování poplatků zůstalo i nadále 

v působnosti státního notářství, přičemž byla navýšena maximální částka, do níž mohl být poplatek 

za přítomnosti povinné osoby vyměřen ústně, a to na 400 Kčs. V ostatních případech bylo třeba 

vydat rozhodnutí o vyměření notářského poplatku. 

Jak již bylo předestřeno dříve, významnou změnou prošlo odvolací řízení. Dne 1. 4. 1964 totiž, 

kromě zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, nabyl účinnosti zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku mohl účastník řízení podat do 15 dnů 

od jeho doručení odvolání, a to u státního notářství, které o poplatku rozhodlo. O podaném 

odvolání mohlo nově rozhodnout i státní notářství, které napadené rozhodnutí vydalo, avšak pouze 

pokud odvolání zcela vyhovělo. Pokud o odvolání nebylo rozhodnuto prostřednictvím 

autoremedury, rozhodoval o něm krajský soud, v jehož obvodu sídlilo státní notářství, a v řízení 

o odvolání se uplatnily ustanovení občanského soudního řádu.  

Nově bylo také možné na základě žádosti změnit či zrušit již pravomocné rozhodnutí 

o vyměření notářského poplatku, a to pokud by na základě nových skutečností nebo důkazů, které 

poplatník nemohl bez své viny uplatnit ve vyměřovacím řízení, byl poplatek vyměřen v částce 

nižší, či nebyl vyměřen vůbec. K podání žádosti byla stanovena lhůta 3 měsíce ode dne, kdy se 

                                                 

54  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 179, 180. ISBN 978-80-

87109-15-1. 
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o nových skutečnostech nebo důkazech poplatník dozvěděl. Nejpozději však mohla být žádost 

podána do 3 let od právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.  

2.2.3 Období 1985 - 1992 

Před změnou politického režimu a zavedením takzvané trojdaně byly notářské poplatky 

novelizovány ještě v roce 1984. Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích nabyl účinnosti 

k 1. 1. 1985 a přinesl velkou změnu v sazbách jak notářského poplatku z převodu nebo přechodu 

nemovitostí, tak i notářského poplatku z darování a z dědictví. Sazby pro všechny zmíněné 

poplatky byly totiž novým zákonem s jedinou výjimkou sjednoceny a byly již určovány pouze 

podle příbuzenského nebo jiného poměru nabyvatele a převodce. Současně také došlo ke zrušení 

závislosti výše sazby na hodnotě věci, jejíž převod či přechod byl poplatkem stižen.  

Rozdělení nabyvatelů do tří skupin, dle již zmíněného příbuzenského či jiného poměru 

k převodci (zůstaviteli u notářského poplatku z dědictví), bylo následující. „I. skupinu tvořili 

manžel, děti, vnuci, rodiče, II. skupinu sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem žily 

nejméně 1 rok před převodem a pečovaly o společnou domácnost nebo byly na převodce odkázány 

výživou, a III. skupina zahrnovala všechny ostatní osoby.“55  

Výše sazby byla pro I. skupinu nabyvatelů stanovena na 1 % ze základu poplatku, 

pro II. skupinu se pak sazba zvyšovala na 5 %. Pro III. skupinu v zákoně byla, již dříve zmíněná, 

výjimka z jednotnosti sazeb jednotlivých druhů notářských poplatků. Pro notářský poplatek 

z převodu nebo přechodu nemovitosti byla totiž sazba stanovena na 5 % ze základu, avšak 

pro notářský poplatek z dědictví a notářský poplatek z darování byla sazba poplatku podstatně 

vyšší, a to 20 %. Dále je důležité zmínit, že sazby notářských poplatků byly při převodu 

či přechodu věci v soukromém vlastnictví zvyšovány na dvojnásobek. Při nabytí věci 

ze socialistického vlastnictví nebo do něj naopak nebyla povinnost jakýkoli notářský poplatek 

hradit.  

Nově byla také zákonem č. 146/1984 Sb. zavedena minimální částka, která musí být 

na notářském poplatku uhrazena, pokud vznikne poplatková povinnost, přičemž tato byla 

stanovena dle zařazení osob do konkrétní skupiny. Pro I. skupinu byla minimální výše poplatku 

100 Kčs, pro II. skupinu pak 200 Kčs a pro skupinu III. bez ohledu na druh notářského poplatku 

300 Kčs.  

                                                 

55  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 194. ISBN 978-80-87109-
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Změny v ostatních základních konstrukčních prvcích jednotlivých notářských poplatků nebyly 

tak výrazné. Pouze u notářského poplatku z převodu či přechodu nemovitosti došlo ke změně 

základu poplatku. Zatímco v předchozí právní úpravě byla základem cena obvyklá v místě a čase 

převodu (přechodu), nově byla základem notářského poplatku zjištěná cena nemovité věci.56 

Zjištěná cena57 se pro účely výpočtu základu nově používala i u notářského poplatku z dědictví, 

pokud byla v pozůstalosti zahrnuta i nemovitost. Stejná byla situace i u notářského poplatku 

z darování.  

K drobné změně základu došlo taktéž u notářského poplatku z dědictví. Došlo totiž k vypuštění 

ustanovení, které pro účely vypočtení poplatku přikazovalo započíst i majetek, který nabyvatel 

od zůstavitele získal v období tří měsíců před smrtí zůstavitele.  

Co se rozhodnutí o vyměření notářského poplatku týče, přinesl zákon pouze drobnou změnu, 

a to ve zvýšení hranice pro vyměření notářského poplatku v ústní formě na 1.000 Kčs. Opravné 

prostředky proti rozhodnutí zůstaly zachovány v podobě, v jaké je zavedl zrušený zákon č. 24/1964 

Sb., o notářských poplatcích, poplatník tak měl možnost podat proti rozhodnutí o vyměření 

poplatku odvolání i žádost s uplatněním nových skutečností či důkazů odůvodňujících příznivější 

rozhodnutí. 

 Právní úpravu notářských poplatků z tohoto období hodnotím jako nejlepší, jelikož došlo 

ke sjednocení sazby pro všechny druhy poplatků a zároveň k jejich snížení. Současně bylo zrušeno 

progresivní zvyšování sazby při růstu základu poplatku, což také vedlo k simplifikaci celé úpravy 

notářských poplatků. Bohužel i nadále bylo zachováno zvýšení sazby při převodu věci 

ze soukromého vlastnictví nebo do něj. Řečené však bylo způsobeno hlavně snahou omezit 

soukromé vlastnictví, které bylo komunistického režimu trnem v oku.  

2.3 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti (dále jen 

„zákon o trojdani“) byl přijat dne 5. 5. 1992 v návaznosti na politické změny, které se na našem 

území udály po roce 1989. Z důvodu rozdělení působnosti původních státních notářství mezi 

                                                 

56  STARÝ, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, s. 194. ISBN 978-80-87109-

15-1. 
57  Zjištěná cena byla do konce roku 1988 vypočítávána dle vyhlášky Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o 

cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné 

užívání pozemků, v roce 1989 byla nahrazena vyhláškou ministerstva financí, cen a mezd České socialistické 

republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního 

užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. 
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orgány daňové správy, katastrální úřady a soudy totiž přestaly notářské poplatky odpovídat 

aktuálním potřebám.  

Zákon o trojdani byl za dobu své dvacetileté existence novelizován celkem padesátkrát, což 

svědčí jednak o jeho ne příliš kvalitním legislativním zpracování, ale současně i o nutnosti 

reagovat na změny, které se udály v průběhu přeměny hospodářství od centrálně plánovaného 

k tržnímu. K první změně zákona došlo ještě před nabytím jeho účinnosti a další zákony, které jej 

měnily, byly přijímány každý rok až do roku 2012, kdy jich bylo přijato rekordních šest.  

Znění, v němž byl zákon o trojdani v roce 1992 přijat, vycházelo z právní úpravy notářských 

poplatků, byť ne zcela doslovně. Pro všechny tři druhy daní byla zpočátku zachována vazba sazby 

daně na skupinu, do níž byla osoba zařazena v závislosti na příbuzenském či jiném poměru 

nabyvatele k převodci či zůstaviteli. Sazba daně dle zákona o trojdani byla progresivní klouzavá, 

podobně jako tomu bylo u notářských poplatků v letech 1957-1984, kde však byla progresivní 

stupňovitá. U daně z převodu nemovitostí však progresivní zdanění a vazba na příbuzenskou 

skupinu vydržely pouze rok. S účinností od 1. 1. 1994 byla progresivní sazba nahrazena sazbou 

lineární ve výši 5 % ze základu daně bez ohledu na příbuzenskou skupinu. K 1. 1. 2004 pak došlo 

ke snížení sazby na 3 % a k 1. 1. 2013 k jejímu zvýšení na 4 %.  

Samotné skupiny osob se od přechozí právní úpravy také příliš nelišily, zákonodárce v roce 

1992 osoby rozdělil na základě příbuzenského poměru k převodci, zůstaviteli či dárci následovně. 

Do I. skupiny patřili pouze příbuzní v přímé linii a manželé. II. skupina byla vyhrazena 

sourozencům, příbuzným manžela v přímé linii, osobám žijícím s převodcem po dobu alespoň 

1 roku, které o převodce pečovaly nebo byly odkázány na jeho výživu, a dále pak vzdálenějším 

příbuzným (zeťům, snachám, synovcům, neteřím, strýcům a tetám). III. skupina byla sběrná pro 

ostatní nevyjmenované fyzické a právnické osoby. 

2.3.1 Daň z převodu nemovitostí 

Daň z převodu nemovitostí byla placena z úplatných převodů nebo přechodů vlastnického 

práva k nemovité věci. Poplatníkem byl s několika výjimkami převodce, nabyvatel pak 

za uhrazení daně ze zákona ručil. Pokud však k nabytí nemovitosti došlo v důsledku výkonu 

rozhodnutí, konkursu nebo vydržením, byl poplatníkem nabyvatel. Pro případ směny nemovitostí 

byla opět převzata úprava z dob minulých a k dani byli společně a nerozdílně povinni převodce 

i nabyvatel, avšak daň se platila jen z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu byla vyšší.  
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Novelou zákona o trojdani provedenou zákonem č. 186/2006 Sb., který byl přijat v souvislosti 

s přijetím nového vyvlastňovacího zákona,58 byla zavedena úprava zdanění při přechodu 

vlastnického práva k nemovitosti vyvlastněním. Daň v takovém případě platil nabyvatel. 

Za situace, kdy byla za vyvlastněnou nemovitost, poskytnuta namísto peněžní náhrady, nemovitost 

jiná, se daň z převodu nemovitosti platila pouze z nemovitosti, která byla vyvlastněna, a to jejím 

vyvlastnitelem. 

Základem daně z převodu nemovitostí byla z počátku její existence pouze cena zjištěná podle 

zvláštního právního předpisu.59 Postupně byly novelami přidány další způsoby zjištění základu 

daně, tyto zákonodárce později převzal do Zákonného opatření. Příkladem může být cena určená 

znaleckým posudkem při vkladu nemovitosti do kapitálové obchodní korporace nebo cena 

dosažená vydražením, pokud byla nemovitost prodána v dražbě při výkonu rozhodnutí nebo 

exekuci.  

Za velmi zajímavé pokládám také různé případy osvobození od daně, které zákon o trojdani 

pro daň z převodu nemovitostí zavedl. V souvislosti s přechodem státu na tržní hospodářství 

docházelo k rozsáhlé privatizaci státního majetku. Aby zákonodárce privatizaci podpořil, bylo 

do zákona zařazeno osvobození od daně z převodu nemovitostí, pokud byla nabývána nemovitá 

věc v souvislosti s realizací privatizačních projektů. Za účelem usnadnění vzniku a podpory 

začátků soukromého podnikání bylo do zákona o trojdani zařazeno také osvobození při vkladu 

nemovité věci do obchodních společností jejími společníky. 

Dne 1. 1. 1994 nabyla účinnosti novela, která upravovala situaci, kdy sjednaná cena byla 

odlišná od ceny zjištěné. Pokud byla cena sjednaná nižší než zjištěná, nebyl již jejich rozdíl zdaněn 

daní darovací, jako tomu bylo u notářských poplatků, ale hradila se pouze daň z převodu 

nemovitostí. Jestliže však byla sjednaná cena vyšší, použila se jako základ daně. Problémem bylo, 

že zákonodárce pojem „sjednaná cena“ nedefinoval, „ze znění ustanovení však plyne, že musí jít 

o cenu „sjednanou dohodou“ – proto se nepochybně vztahuje na případy, kdy je nemovitost 

převáděna na základě dvoustranného právního úkonu, při němž se předpokládá sjednání ceny“60  

                                                 

58  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění).  
59  Do 31. 12. 1997 to byla vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, 

pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání 

pozemků, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 110/1992 Sb., od 1. 1. 1998 již dle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
60  PELC, Vladimír. Daň z převodu nemovitostí: komentář. Praha: Beck, 2009, s. 56. Beckovy texty zákonů s 

komentářem. ISBN 978-80-7400-125-3. 
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Výše uvedená novela zařadila do předmětu daně také úplatný převod vlastnického práva 

k nemovitosti, pokud následně došlo k odstoupení od převodní smlouvy a tím k jejímu zrušení 

ex tunc, přičemž vznik nároku na vrácení daně byl v takovém případě zákonem vyloučen. Novela 

však poplatníkům zároveň umožnila žádat v takovém případě finanční ředitelství o prominutí 

daně, pokud k odstoupení došlo do 6 měsíců od vkladu změny vlastníka nemovitosti do katastru 

nemovitostí. Dalšími novelami došlo později k prodloužení lhůty i rozšíření okruhu osob 

legitimovaných k podání žádosti na ručitele.  

Mám za to, že zařazením výše uvedených ustanovení založil zákonodárce nesoulad mezi 

soukromoprávními a veřejnoprávními vztahy, když z pohledu soukromoprávního k převodu 

nemovitosti v důsledku zániku smlouvy ex tunc nikdy nedošlo, ale z pohledu veřejnoprávního ano. 

Nejvyšší správní soud se v tomto rozporu přiklonil k názoru, že „podmínkou vzniku daňové 

povinnosti je převod vlastnického práva, který je teprve následně, po odpadnutí 

závazkověprávního právního úkonu (kupní smlouvy), anulován a vrácen do stavu před provedením 

převodu vlastnického práva.“61 

V jiném rozhodnutí z loňského roku Nejvyšší správní soud na svém názoru setrval, když 

judikoval, že „zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní 

smlouvy bylo převedeno vlastnické právo k nemovitostem z prodávajícího na kupující, došlo tedy 

k úplatnému převodu vlastnického práva. Tento úplatný převod vlastnického práva 

k nemovitostem byl předmětem daně z převodu nemovitostí. Skutečnost, že stěžovatel později 

od kupní smlouvy platně odstoupil a jeho vlastnické právo bylo deklarováno rozsudky civilních 

soudů, na vzniku daňové povinnosti nic nemění.“62 

2.3.2 Daň dědická a darovací 

Poplatníkem daně dědické byl dědic, který nabyl alespoň část dědictví, ať už ze zákona, 

ze závěti nebo z obou těchto důvodů.63 Předmětem daně bylo nabytí movitých a nemovitých věcí 

děděním. Bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele však do této daně nebyly, 

s výhradou případů, kdy mezinárodní smlouva stanoví jinak, zahrnuty nemovité věci v zahraničí.  

Základem dle § 4 zákona o trojdani, ve znění účinném k 1. 1. 1993, byla u daně dědické „cena 

majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o: 

                                                 

61  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, č. j. 2 Afs 94/2004-50. 
62  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2019, č. j. 7 Afs 448/2018 – 28. 
63  Občanský zákoník ve znění účinném za účinnosti zákona o trojdani totiž institut dědické smlouvy neupravoval. 

Institut byl vyloučen z české právní úpravy již v roce 1950, do občanského zákoníku byl vrácen až s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb.  
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a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, 

b) cenu majetku osvobozeného, podle tohoto zákona od daně dědické, 

c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, 

d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu 

jiných povinností uložených v řízení o dědictví, 

e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, 

je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.“  

Pokud byla s dědictvím nabývána také nemovitost, byla její cenou cena zjištěná podle 

zvláštního předpisu, stejně jako tomu bylo i u daně z převodu nemovitostí.  

Aby se předešlo daňovým únikům způsobeným nepodáním daňového přiznání a z důvodu 

„lepší kontroly byla novelou zákona „o trojdani“ stanovena soudu, který vedl řízení o dědictví 

v prvním stupni, povinnost zaslat stejnopis pravomocného usnesení o dědictví (…) místně 

příslušnému správci daně do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení o dědictví.“64  

Daň darovací byla poslední převodní daň upravená zákonem o trojdani. Jejím poplatníkem byl 

nabyvatel, převodce za zaplacení daně ručil. Výjimka nastala za situace, kdy docházelo k darování 

do zahraničí, zde byl poplatníkem dárce a ručení nevznikalo.  

Předmětem daně bylo zcela nebo zčásti bezúplatné nabytí majetku (věcí movitých, nemovitých 

a jiného majetkového prospěchu), pokud k němu nedošlo pro úmrtí zůstavitele. Z předmětu daně 

byly vyňaty například plnění na základě povinnosti stanovené právním předpisem nebo příspěvky 

a dotace z veřejných rozpočtů. Základem daně, pokud šlo o darování nemovitosti, byla opět cena 

zjištěná, stejně jako u daní předchozích. Z této bylo možné odečíst prokázané dluhy a jiné 

povinnosti spojené s předmětem daru.  

2.4 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

2.4.1 Potřeba změny převodních daní a její provedení 

Potřeba nové právní úpravy zdanění převodů a přechodů nemovitých věcí byla vyvolána 

rozsáhlou rekodifikací soukromého práva završenou přijetím občanského zákoníku65 a zákona 

o obchodních korporacích.66 Oba zákony nabyly platnosti dne 22. 3. 2012 a počátek účinnosti byl 

určen na 1. 1. 2014.  

                                                 

64  MRKÝVKA, Petr. Finanční právo a finanční správa. Díl 2. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 227. Edice 

učebnic PrF. ISBN 80-210-3579-X. 
65  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
66  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
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Přijetím nového občanského zákoníku došlo například k rozšíření pojetí nemovité věci nebo 

ke znovuzavedení superficiální zásady. Nově jsou totiž za nemovité věci považovány také věcná 

práva k nemovitým věcem a práva, která za nemovité věci označí zákon, například právo stavby. 

V důsledku těchto změn přestala právní úprava vyhovovat a bylo nutné ji nahradit úpravou novou.  

K provedení potřebných změn ve vztahu k dani z převodu nemovitostí vláda schválila a dne 

24. 4. 2013 předložila Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. 

V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona, označený jako sněmovní tisk č. 1003, projednán a přijat 

ve 3. čtení, které proběhlo dne 8. 8. 2013. Následně byl návrh zákona postoupen k projednání 

Senátu, a to dne 16. 8. 2013. Ústavně-právní výbor doporučil Senátu návrh zákona zamítnout, 

naproti tomu Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu přijal usnesení, kterým zákon 

doporučil schválit. Senát projednal návrh v plénu dne 12. 9. 2013 a po přibližně dvacetiminutové 

rozpravě byl návrh zákona Senátem zamítnut. Ze záznamu z jednání v Senátu vyplývá, že senátoři, 

kteří na jednání vystoupili, byli především proti přenesení daňové povinnosti z převodce 

na nabyvatele. Návrh zákona totiž, oproti právní úpravě v zákoně o trojdani, přenesl daňovou 

povinnost na nabyvatele ve všech případech, nikoliv pouze při nabytí nemovitosti v důsledku 

provedení výkonu rozhodnutí nebo konkursu. Senátoři svoje odmítavé názory k přenesení daňové 

povinnosti odůvodňovali zejména obavou, že daň z nabytí nemovitosti nebude možné pokrýt 

z hypotečního úvěru, což může především mladým lidem ztížit cestu k vlastnímu bydlení. Senátor 

Jaroslav Kubera byl dokonce proti zachování zdanění převodu nemovitosti v právním řádu.67 

Z důvodu, že prezident Miloš Zeman rozpustil k 28. srpnu 2013 Poslaneckou sněmovnu 

a volby byly vyhlášeny až na říjen téhož roku, nemohl být zákon vrácen do Poslanecké sněmovny. 

S ohledem na to, že účinnost předpisů schválených v rámci rekodifikace soukromého práva byla 

stanovena na 1. 1. 2014, nebylo již možné čekat na zvolení nové Poslanecké sněmovny. Článek 33 

Ústavy České republiky však Senátu umožňuje přijímat zákonná opatření, pokud věc nesnese 

odkladu a za běžných okolností by byla nutná úprava zákonná. Úřednická vláda v čele s premiérem 

Jiřím Rusnokem proto schválila dne 25. 9. 2013 návrh zákonného opatření Senátu, které Senátu 

předložila téhož dne.  

Vládní návrh zákonného opatření Senátu reagoval na připomínky Senátu a upravil poplatníka 

daně tak, že jím nemusel být ve všech případech nabyvatel, naopak při nabytí vlastnického práva 

k nemovitosti koupí a směnou, pokud si strany nesjednaly jinak, byl poplatníkem převodce. 

                                                 

67  Senát Parlamentu České republiky. Senát PČR: Detail historie tisku [online]. [cit. 2020-10-23]. Dostupné 

z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3408. 
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Ke změně oproti úpravě v zákoně o trojdani tedy došlo pouze v umožnění přesunu daňové 

povinnosti na základě ujednání v kupní či směnné smlouvě. 

Ústavně-právní výbor i Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednaly návrh 

zákonného opatření 7. 10. 2013, přičemž pouze druhý jmenovaný přijal usnesení, kterým zákon 

doporučil schválit. Ústavně-právním výborem pak nebylo žádné usnesení k návrhu přijato. 

Na jednání pléna Senátu dne 9. 10. 2013 byl návrh zákonného opatření přijat 53 hlasy 

za přítomnosti 62 senátorů, 9 senátorů se hlasování zdrželo. Prezident zákonné opatření podepsal 

dne 17. 10. 2013. Před nabytím účinnosti dne 1. 1. 2014 bylo zákonné opatření předloženo 

ke schválení nově zvolené Poslanecké sněmovně, která jej na schůzi konané dne 27. 11. 2013 

schválila.68  

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo také ke změně daně dědické a daně 

darovací, přičemž postup změny byl v podstatě totožný jako postup u změny daně z převodu 

nemovitostí. Vláda navrhla změny zmíněných daní velmi obsáhlým návrhem zákona o změně 

daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, 

který měl změnit 41 zákonů. Vládní návrh zákona byl však Senátem zamítnut.69 Úřednická vláda 

premiéra Jiřího Rusnoka tedy schválila stejnojmenný návrh zákonného opatření Senátu, který 

vzhledem k obrovskému rozsahu a nedostatku času vycházel z původního návrhu zákona 

zamítnutého Senátem, s tím, že došlo k opravě legislativně-technických chyb vytčených Senátem 

a drobným změnám, které se však netýkaly daně darovací ani dědické.70  

Návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů byl Senátem schválen dne 10. 10. 2013, následně 

podepsán prezidentem a schválen nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou. 

V důsledku nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových 

zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, došlo 

ke zrušení daně dědické, jelikož nabytí dědictví nebo odkazu je nově od daně z příjmů osvobozeno 

dle ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů. Daň darovací byla zařazena pod daň z příjmů, 

konkrétně do ostatních příjmů dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů.  

                                                 

68  Senát Parlamentu České republiky. Senát PČR: Detail historie tisku [online]. [cit. 2020-10-23]. Dostupné 

z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3423. 
69  Senát Parlamentu České republiky. Senát PČR: Detail historie tisku [online]. [cit. 2020-10-23]. Dostupné 

z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3414. 
70  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů, č. 344/2013 Dz. 
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2.4.2 Hlavní změny provedené Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí 

Předmět daně z nabytí nemovitých věcí byl rozšířen oproti předchozí právní úpravě také 

na nabytí práva stavby, jelikož je toto právo nově nemovitou věcí.71 Nově byly při směně 

nemovitých věcí předmětem daně nabytí vlastnického práva k oběma směňovaným nemovitým 

věcem. Oba převody tedy nadále nebyly považovány za jediný a daň již nebyla vybírána pouze 

z převodu nemovitosti, z něhož byla daň vyšší.  

Co se týče základu daně, došlo k uzákonění nabývací hodnoty, která byla určována čtyřmi 

různými způsoby.72 I když jedním ze způsobů i nadále zůstala zjištěná cena, přidáním dalších 

způsobů určení nabývací hodnoty, došlo k výraznému omezení nutnosti vypracování a doložení 

znaleckého posudku, jako přílohy daňového přiznání.  

Ke změně došlo i u osvobození od daně u nových staveb. Nově bylo osvobozeno pouze nabytí 

vlastnického práva, ke kterému došlo do pěti let od vydání kolaudačního souhlasu, předchozí 

právní úprava lhůtu neurčovala, osvobozeno od daně tak podle zákona o trojdani bylo každé první 

nabytí vlastnického práva k nové stavbě.73 

2.4.3 Novelizace Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

Samotné Zákonné opatření bylo od svého přijetí do zrušení novelizováno celkem dvakrát. 

K první poměrně výrazné novelizaci došlo na základě zákona č. 254/2016 Sb. ze dne 14. 7. 2016, 

který nabyl účinnosti k 1. 11. 2016.  

Velmi zásadní změnou, kterou tato novela přinesla, bylo sjednocení poplatníka daně v osobě 

nabyvatele ve všech případech nabytí vlastnického práva, nově tak již převodce nebyl poplatníkem 

ani v případech koupě nebo směny. Jak jsem zmínil výše, přenesení daňové povinnosti 

na nabyvatele bylo hlavním důvodem, proč v září roku 2013 neprošel původní vládní návrh zákona 

Senátem. Při projednávání návrhu této novelizace již senátoři, dle záznamu ze zasedání Senátu, 

řešili pouze možné snížení sazby či zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zcela, pozměňovací 

návrhy však v Senátu neměly dostatečnou podporu. 

                                                 

71  V souladu s ustanovením § 1242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
72  Více k základu daně v kapitole 1.4. 
73  Změny uvedené v tomto bodu nejsou kompletní, o právní úpravě v Zákonném opatření bylo podrobně pojednáno 

v první kapitole, proto zde byly uvedeny pouze takové, jejichž zmínění považuji za důležité pro účely shrnutí 

historického vývoje, kterému je věnována tato kapitola.  
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Mám za to, že úplné přenesení daňové povinnosti na nabyvatele nebylo dobrým řešením. Jeho 

podporovatelé uváděli, že prodávající, který ze své nemovitosti chce při prodeji vytěžit maximum, 

započte daň z nabytí nemovitých věcí do kupní ceny a tím tedy bude docházet k jejímu umělému 

navyšování. Pokud by daň platil nabyvatel, nebude ji prodávající muset do kupní ceny započíst. 

Jak vyplývá z tabulky č. 1 přiložené níže, cenové indexy nemovitostí v roce 2017 vzrostly v celé 

České republice s výjimkou okresů Praha-západ a Praha-východ. Argument, že přenesení daňové 

povinnosti na nabyvatele sníží ceny prodávaných nemovitostí, se tedy ukázal být lichým.  

Tabulka č. 1: Úhrnné indexy cen nemovitostí (Zdroj: Český statistický úřad74) 

 

Současně z výroční zprávy finanční správy vyplývá, že i přes nárůst cen nemovitostí inkaso 

daně z nabytí nemovitých věcí „činilo v roce 2017 částku 12 478 mil. Kč, což je o téměř 2 % méně 

ve srovnání s rokem 2016. Mírný pokles inkasa byl způsoben vývojem na trhu nemovitých věcí, 

kde došlo k poklesu prodejů vlivem zvyšujících se úrokových sazeb u hypotéčních úvěrů a nízké 

nabídky nemovitostí.“75  

Změnou v osobě poplatníka došlo ke zrušení ručení nabyvatele za zaplacení daně, v případě, 

že byl poplatníkem převodce. Za zajímavé považuji, že nedošlo k zavedení ručení převodce, který 

                                                 

74  Český statistický úřad, 2018. Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2015–2017 [online]. [cit. 2020-10-25]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61691011/0140061830.pdf/87293b34-3c9a-4e78-96e2-

7c4604aef5c8?version=1.0. 
75  Finanční správa, 2018. Výroční zpráva finanční správy 2017 [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné 

z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-vysledky-cinnosti/VZ_FS_2017.pdf. 
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z prodeje nemovitosti získal finanční prostředky a vymožení případné nezaplacené daně v daňové 

exekuci by bylo z peněžních prostředků podstatně snazší než provádění exekuce prodejem nabyté 

nemovitosti v dražbě, pokud by nabyvatel žádné peněžní prostředky neměl. Problém u ručitelství 

ve vztahu k placení daně však spatřuji hlavně v tom, že osoba ručící je vystavena nejistotě, 

zda poplatník daň uhradí či nikoliv. Pokud daň nakonec za poplatníka uhradí ručitel, je pro něj, 

na rozdíl od správce daně, zpravidla složitější od poplatníka své finanční prostředky vymoci, neboť 

správce daně má na rozdíl od něj k dispozici exekuční titul pro vedení daňové exekuce. Ručitel 

bude muset exekuční titul teprve získat, a to v občanském soudním řízení, protože mu správce 

daně vydá pouze potvrzení o úhradě nedoplatku.76 

Několik změn se týkalo také předmětu daně. Předmět byl upřesněn u zdanění úplatného nabytí 

inženýrské sítě, nově nebylo předmětem daně úplatné nabytí podzemních vedení nebo potrubí, 

ale pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově ve smyslu katastrálního zákona,77 která byla 

částí inženýrské sítě, jednalo se tedy o transformátory, přečerpávací stanice, úpravny vody a další. 

Předmětem daně se nově stal převod jmění na společníka při přeměně právnické osoby.  

Velkou změnou u osvobození od daně bylo uzákonění osvobození pro veškerá nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti územním samosprávným celkem a dobrovolným svazkem obcí. 

Do této novely byli jmenovaní, dle ustanovení § 6 Zákonného opatření ve znění účinném do 31. 

10. 2016, osvobozeni od daně pouze, pokud k nabytí vlastnického práva došlo „v souvislosti 

se 1. změnou jeho území, 2. zánikem právnické osoby zřízené nebo založené územním 

samosprávným celkem, nebo 3. snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní 

samosprávný celek jejím jediným členem.“ Účelem rozšíření případů osvobození bylo zamezení 

transferů mezi veřejnými rozpočty.  

Druhá novelizace přijatá zákonem č. 264/2019 ze dne 24. 9. 2019, který nabyl účinnosti 

od 1. 11. 2019, přinesla pouze doplnění věcného osvobození u nových staveb, a to u jednotek, 

které se nacházejí v rodinných domech, dosavadní právní úprava totiž pokrývala pouze jednotky 

v domech bytových. Ke změně bylo přistoupeno v důsledku zvyšování počtu bytových jednotek 

v rodinných domech, tyto totiž nebyly v minulosti obvyklé.78 

                                                 

76  V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 daňového řádu.  
77  Ust. § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
78  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 264/2019 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., č. 264/2019 Dz. 
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3 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a jeho dopady na státní rozpočet 

Z digitálního repozitáře Poslanecké sněmovny vyplývá, že za dobu účinnosti Zákonného 

opatření byly v Poslanecké sněmovně projednány celkem čtyři návrhy zákonů, kterými bylo 

navrženo zrušení Zákonného opatření. Ve třech případech se jednalo o návrh skupiny poslanců, 

poslední návrh předložila Vláda. Ze strany Senátu pak jedenkrát došlo také k vrácení návrhu 

novely Zákonného opatření s pozměňovacím návrhem, jehož cílem bylo zrušení Zákonného 

opatření, byť původní návrh zákona postoupený do Senátu Zákonné opatření pouze měnil.  

3.1 Poslanecké návrhy zákonů na zrušení Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí 

První návrh zákona na zrušení Zákonného opatření byl představen již po roce od nabytí jeho 

účinnosti, konkrétně dne 11. 3. 2015, a to skupinou patnácti poslanců Občanské demokratické 

strany. ODS totiž patřila mezi dlouhodobé kritiky daně z nabytí nemovitých věcí či dříve daně 

z převodu nemovitostí, její zrušení se dokonce objevilo jako jeden z bodů programu strany 

pro volby do Poslanecké sněmovny již v roce 2006.79 Dle současného předsedy strany Petra Fialy 

považuje ODS daň za zbytečnou, zvyšující ceny nemovitostí a snižující dostupnost bydlení.80  

Samotný návrh zrušovacího zákona nebyl nikterak složitý, jedním článkem rušil Zákonné 

opatření a druhým stanovil účinnost tohoto zrušení. Vláda se k návrhu zákona vyjádřila 

nesouhlasně, přičemž předkladatelům zákona vytkla absenci přechodných ustanovení i rozpor 

s doporučeními Evropské komise, podle kterých je v České republice nízké zdanění majetku. 

V neposlední řadě by, podle tehdejšího názoru vlády, zrušení daně způsobilo propad státního 

rozpočtu, který by musel být kompenzován zvýšením jiných daní. V Poslanecké sněmovně byl 

návrh zákona následně zamítnut již v prvním čtení dne 29. 9. 2015. Proti zamítnutí návrhu 

zrušovacího zákona hlasovali poslanci klubu ODS, TOP09 a Starostů, Úsvitu a dále dva nezařazení 

poslanci, přičemž počet jejich hlasů byl pouze 38. Usnesení o zamítnutí návrhu zrušovacího 

zákona naopak podpořili poslanci ČSSD, ANO, KSČM i KDU-ČSL, a to celkem 88 hlasy.81 

                                                 

79 Občanská demokratická strana. Volební program 2006 [online]. [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: https://www.ods.cz/docs/programy/program_2006.pdf. 
80  Občanská demokratická strana. ODS: Navrhujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti [online]. [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: https://www.ods.cz/clanek/9493-ods-navrhujeme-zruseni-dane-z-nabyti-nemovitosti.  
81  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 426 [online]. [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=426&sp=1. 
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V pořadí druhý návrh zákona na zrušení Zákonného opatření byl Poslanecké sněmovně 

předložen 1. 12. 2017, tentokrát již skupinou dvaceti pěti poslanců Občanské demokratické strany 

s tím, že byl formulován stejně jako návrh první. Vláda s tímto návrhem zákona vyjádřila 

nesouhlas, který odůvodnila obdobně jako svůj nesouhlas dřívější. Předkladatelům bylo navíc 

vyčteno, že v důvodové zprávě nijak neřešili výpadek inkasa daně z nabytí nemovitých věcí. 

Návrh zákona byl následně Poslaneckou sněmovnou opět zamítnut v prvním čtení dne 23. 1. 2018. 

Počet hlasů proti zamítnutí se sice zvýšil, ale i přesto hlasovalo proti pouze 54 poslanců 

z poslaneckého klubu ODS, TOP09, STAN a nově KDU-ČSL a Pirátů. Hlasů pro zamítnutí návrhu 

zákona bylo pak celkem 90, a to z poslaneckého klubu ANO, ČSSD a KSČM. Poslanci klubu SPD 

se při hlasování zdrželi.82  

Posledním poslaneckým návrhem zákona, který navrhoval zrušení daně z nabytí nemovitých 

věcí, byl návrh skupiny osmnácti poslanců SPD. Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně 

předložen dne 29. 11. 2019, tedy necelé dva roky po hlasování o návrhu posledním, při němž 

se právě poslanci poslaneckého klubu SPD hlasování zdrželi. Návrh zákona byl ve srovnání 

s předchozími rozšířen o přechodné ustanovení, které stanovilo, že práva a povinnosti vzniklé 

podle dosavadní právní úpravy do nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny. Tímto bylo 

vyhověno požadavku vlády na zakomponování přechodných ustanovení, který vyslovila 

v předchozích vyjádřeních k návrhům zrušovacích zákonů. Vláda však k tomuto návrhu zákona 

na svém jednání dne 16. 12. 2019 opět vydala nesouhlasné stanovisko, v jehož odůvodnění byla 

mimo jiné vytýkána nekoncepčnost a neodůvodněnost zásahu, dále neuvedení kompenzačního 

řešení výpadku inkasa z daně a také nevyčíslení potenciálních přínosů jejího zrušení. Organizační 

výbor Poslanecké sněmovny doporučil projednání návrhu zákona dne 9. 1. 2020, Poslanecká 

sněmovna však do dnešního dne návrh neprojednala ani v prvním čtení a vzhledem ke zrušení 

Zákonného opatření už návrh ani neprojedná.83  

3.2 Senátní pozměňovací návrh  

Při projednávání druhé novelizace Zákonného opatření,84 byl v Senátu přijat pozměňovací 

návrh, který měl Zákonné opatření a tím i daň z nabytí nemovitých věcí zrušit. Pozměňovací návrh 

vznikl při projednání návrhu zákona na zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu 

                                                 

82  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 20 [online]. [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=20. 
83  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 664 [online]. [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=664. 
84  Novelizace přijata zákonem č. 264/2019 Sb. 
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a byl tímto výborem schválen dne 24. 4. 2019. Pozměňovací návrh nebyl, stejně jako výše popsané 

návrhy poslanců, složitý a obsahově byl prakticky totožný, jako následný návrh zrušovacího 

zákona předložený poslanci SPD. Na jednání pléna Senátu podpořilo vrácení zákona 

s pozměňovacím návrhem do Poslanecké sněmovny 49 z 61 přítomných senátorů.  

Přestože na jednání Poslanecké sněmovny vystoupilo v rozpravě několik poslanců, kteří 

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí podpořili a hovořili i o podpoře zrušení ze strany ostatních 

poslanců svých poslaneckých klubů, znění zákona schválené Senátem nakonec neprošlo. 

Pro přijetí hlasovalo pouze 66 poslanců, přičemž proti bylo 79 poslanců, opět z poslaneckých 

klubů ANO a ČSSD, k těmto se navíc přidala část poslanců KSČM. V následném hlasování 

o schválení zákona ve znění postoupeném Senátu pak hlasovalo pro přijetí 160 ze 162 přítomných 

poslanců.85 

3.3 Vládní návrh zákona z roku 2020 

Měsíc a půl po oficiálním vyhlášení celosvětové pandemie COVID-19, dne 30. 4. 2020, přijala 

Vláda usnesení, kterým schválila návrh zákona, kterým se zrušuje Zákonné opatření. Stalo se tak 

po necelých pěti měsících od okamžiku, kdy tatáž Vláda dala k poslednímu poslaneckému návrhu 

zákona nesouhlasné stanovisko a jeho předkladatelům vytkla nekoncepčnost zásahu do daňové 

soustavy státu. Z důvodové zprávy vyplývá, že Vláda navrhla zrušení daně z nabytí nemovitých 

věcí právě v reakci na pandemii způsobenou šířením koronaviru, přičemž „předpokládaným 

přínosem zrušení daně má být zejména růst investic do nemovitých věcí z důvodu snížení 

pořizovacích nákladů a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z daně z přidané hodnoty 

a daní z příjmů.“86  

Vládní návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně dne 13. 5. 2020. Kromě zrušení daně 

z nabytí nemovitých věcí mění návrh zákona také zákon o daních z příjmů, zákon o Finanční 

správě České republiky a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, přičemž v posledních 

dvou jmenovaných zákonech dochází pouze k vyškrtnutí úpravy související s daní z nabytí 

nemovitých věcí. K podstatně větším změnám mělo dojít v zákoně o daních z příjmů, kde bylo 

navrženo prodloužení doby, po kterou musí poplatník daně z příjmu vlastnit nemovitou věc 

neurčenou k vlastnímu bydlení, aby byl příjem z jejího prodeje od daně z příjmů osvobozen, 

                                                 

85  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 179 [online]. [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=179. 
86  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, 

č. 386/2020 Dz. 
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a to na dobu 10 let. Vláda si od prodloužení této doby slibuje, že se nemovitosti, které byly 

doposud brány jako investiční, dostanou na trh. Další navrženou změnou pak bylo zrušení 

možnosti odpočtu úroků od základu daně z příjmů, a to z úvěru ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru, který byl poskytnut za účelem zajištění bytové potřeby. Této navržené změně 

bylo v Poslanecké sněmovně věnováno více prostoru než samotnému zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí, avšak zrušení možnosti odpočtu úroků nakonec přes zákonodárce neprošlo. 

Přijetím pozměňovacího návrhu poslance Vojtěcha Munzara byla možnost odpočtu úroků 

od základů daně z příjmů v zákoně o daních z příjmů zachována. Změněna byla pouze maximální 

částka odpočitatelná od základu daně z příjmů, tudíž nově nesmí odpočítávaná částka úroků 

ze všech úvěrů překročit 150.000 Kč namísto dosavadních 300.000 Kč. Ostatní pozměňovací 

návrhy nebyly přijaty. Poslanecká sněmovna s vládním návrhem zákona ve znění schváleném 

Poslaneckou sněmovnou nakonec usnesením vyslovila souhlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 187 

poslanců, proti nebyl žádný poslanec.  

Jelikož nebyl pozměňovací návrh dostatečně provázán s celým zněním zákona o daních 

z příjmů, zůstaly v návrhu zákona postoupeném Senátu ustanovení, která rušila ustanovení 

určující, jakým způsobem odpočty úroků provádět. Pokud by tedy nedošlo k jejich úpravě, nebylo 

by odpočty možné provádět. Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém 

jednání dne 11. 8. 2020 přijal usnesení, kterým Senátu doporučil vrátit návrh zákona Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy, které Senát následně také schválil. Schválené pozměňovací 

návrhy upravily návrh zákona tak, aby odpočty úroků, jak byly schválené Poslaneckou 

sněmovnou, byly i nadále funkční. Senát zde tudíž naštěstí opět zafungoval jako takzvaná pojistka 

demokracie. 

 Další pozměňovací návrh Senátu se týkal přechodných ustanovení změny zákona o daních 

z příjmů. Nová úprava odpočtu úroků se měla dle návrhu zákona ve znění postoupeném 

Poslaneckou sněmovnou vztahovat až na smlouvy87 uzavřené po 1. 1. 2022, avšak pozměňovací 

návrh tuto hranici posunul na počátek roku 2021.  

 Dne 12. 8. 2020 byl návrh zákona projednán v plénu Senátu. Senát usnesením, s nímž 

vyslovilo souhlas 69 ze 71 přítomných senátorů, rozhodl o vrácení návrhu zákona 

s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. V Poslanecké sněmovně byl návrh ve znění 

vráceném Senátem projednán a schválen dne 15. 9. 2020, a to 91 hlasy při přítomnosti 93 poslanců. 

                                                 

87  Smlouvy o hypotečních úvěrech a o úvěrech ze stavebního spoření určených k financování bytových potřeb. 
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Prezident zákon následně podepsal dne 18. 9. 2020. Zákon zrušující daň z nabytí nemovitých věcí 

byl ve sbírce zákonů vyhlášen dne 25. 9. 2020 pod číslem 386/2020 Sb.88 

Účinnosti zákon nabyl 26. 9. 2020. Výjimkou je pouze část měnící zákon o daních z příjmů, 

tato nabývá účinnosti až k 1. 1. 2021. Účinností zákona došlo ke zpětnému zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí k 31. 3. 2020. Přechodná ustanovení první části totiž stanoví, že daňová povinnost 

k dani zaniká, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. 3. 2020. Nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem, k nimž byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

proveden nejdříve v prosinci roku 2019, tedy zdanění nepodléhá. Stejně tak není zdaněno ani 

nabytí vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, pokud k němu 

došlo v prosinci roku 2019 a později. Pokud již poplatník daň odvedl, bude mu na základě jeho 

žádosti částka vrácena jako vratitelný přeplatek na dani dle ustanovení § 155 daňového řádu. 

O vrácení přeplatku musí poplatník dle téhož ustanovení požádat do 6 let od konce roku, 

kdy přeplatek vznikl.  

3.4 Dopady zrušení daně z nabytí nemovitých věcí na státní rozpočet 

Rozpočtové dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu jsou poměrně snadno zjistitelné. 

Jak vyplývá z výroční zprávy Finanční správy České republiky za rok 2019, v minulém roce 

dosáhlo daňové inkaso daně z nabytí nemovitých věcí 13,847 miliardy korun českých. Vláda 

dle důvodové zprávy k zákonu č. 386/2020 Sb. předpokládá pokles příjmů z daně z nabytí 

nemovitých věcí v roce 2020 ve výši 10.6 miliardy korun českých. Myslím si, že tento odhad 

je příliš vysoký. Pokud by daň zůstala zachována ve stávající podobě, bylo by podle mého názoru 

daňové inkaso za rok 2020 podstatně nižší než za rok 2019, a to z důvodu utlumení ekonomické 

aktivity v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19.  

Z přiložené tabulky č. 2 je patrné, že daňové inkaso daně z nabytí nemovitých věcí v průběhu 

času rostlo. Výjimkou byl pouze rok 2017, kdy však bylo jeho snížení způsobeno nedoplatky 

na dani, jelikož předepsaná daň byla v roce 2017 vyšší než v roce 2016. Pakliže by se situace 

na trhu nemovitostí v České republice vrátila v příštím roce do normálního stavu, bylo by, 

za předpokladu zachování daně z nabytí nemovitých věcí, možné za rok 2021 očekávat daňové 

inkaso přesahující částku 14 miliard korun českých.  

                                                 

88  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 866 [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=8&T=866. 
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Tabulka č. 2: Vývoj inkasa daně z nabytí nemovitých věcí v letech 2016 - 2019 

(Zdroj: Finanční správa České republiky89) 

 

Na rozdíl od dopadů na příjmovou stránku nejsou dopady na výdaje státního rozpočtu tak 

snadno vyčíslitelné. Ministryně financí v žádném ze svých vystoupení v Parlamentu dopad 

na výdaje státního rozpočtu přesně nevyčíslila, stejně tak není dopad na výdaje vyčíslen ani 

v žádné z predikcí Ministerstva financí České republiky či v důvodové zprávě k zákonu 

č. 386/2020 Sb.  

Při vyčíslení dopadů na výdaje státního rozpočtu lze s rezervou vyjít z tabulky č. 3, která 

se věnuje nákladovosti správy daní publikované opět ve výroční zprávě Finanční správy České 

republiky za rok 2019. Tato vyčísluje celkové výdaje na správu daně z nabytí nemovitých věcí 

v letech 2018 a 2019 na 773,04 milionu korun českých v roce 2018, respektive 804,82 milionu 

korun českých v roce 2019. Nelze však očekávat, že tyto výdaje se zrušením daně zmizí, jelikož 

by to znamenalo propuštění všech zaměstnanců, kteří se správě daně z nabytí nemovitých věcí 

věnovali, což s největší pravděpodobností nenastane. Dle v současné době dostupných informací 

není doposud jasné, jaká část zaměstnanců bude převedena na správu jiných daní a jaká část 

služebních míst bude zrušena. Podle mého názoru lze však, v důsledků zrušení služebních míst 

a úspory na dalších provozních výdajích, očekávat úsporu v řádech stovek milionů korun českých.  

 

 

 

                                                 

89  Finanční správa, 2020. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2019 [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné 

z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-

cr/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2019.pdf. 
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Tabulka č. 3: Nákladovost vybraných daní za roky 2018 a 2019 (Zdroj: Finanční 

správa České republiky90) 

 

Celkové dopady na státní rozpočet tedy nelze přesně vyčíslit. Pokud by se v budoucnu 

v důsledku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zvýšil objem obchodování s nemovitostmi, 

lze očekávat nahrazení výpadku příjmu z daně z nemovitých věcí zvýšeným příjmem z daně 

z příjmů či DPH, přesnou částku, a zda se tak vůbec stane říci s určitostí nelze. Odhlédneme-li 

od těchto nejistých širších následků, lze konstatovat, že státní pokladna bude přibližně o 13 miliard 

chudší.  

I přesto, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí způsobilo propad příjmů státního rozpočtu 

o nemalou sumu peněz, se zrušením daně souhlasím. Ztotožňuji se v tomto případě s názorem 

ODS, že daň byla nadměrně zatěžující a omezovala dostupnost bydlení ve vlastní nemovitosti. 

Nadto si myslím, že zrušení daně poskytlo příležitost pro zmenšení počtu státních zaměstnanců, 

jejichž počet setrvale roste a stále více tak zatěžuje státní rozpočet.  

                                                 

90  Finanční správa, 2020. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2019 [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné 

z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-

cr/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2019.pdf. 
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4 Komparace se zahraničními právními úpravami 

Pro účely komparace jsem zvolil dvě sousední země České republiky s odlišným přístupem 

ke zdanění převodu nemovitých věcí, Spolkovou republiku Německo a Slovenskou republiku. 

V první ze jmenovaných je uzákoněna daň z převodu nemovitostí, ve druhé je zdaňován pouze 

příjem z prodeje nemovité věci, samotný převod zvláštní dani nepodléhá. Jako příklad země 

z jiného právního systému jsem si pak vybral Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

kde má zdanění převodů vlastnického práva v jednotlivých částech země různé právní úpravy.  

4.1 Německá právní úprava  

Německá právní úprava daně z převodu nemovitostí (tzv. Grunderwerbsteuer) se od české 

právní úpravy účinné do roku 2020 v mnoha ohledech liší, za zmínku ale stojí například podobná 

úprava u určování základu daně nebo u některých případů osvobození od daně.  

Předmětem daně z převodu nemovitostí je v Německu převod vlastnického práva na základě 

kupní či jiné smlouvy, ale také prodej v nucené exekuční aukci nebo vyvlastnění. V případě směny 

dvou nemovitostí jsou předmětem daně oba převody vlastnického práva, daň se tedy platí 

z každého z převodů. Předmětem daně je také převod podílu v obchodní společnosti vlastnící 

nemovitost, avšak pouze v případě, že dojde k převodu podílu nebo podílů, které ve svém souhrnu 

dosahují alespoň 95 % účasti ve společnosti, na nové společníky v průběhu pěti let.91  

Ze zdanění převodu nemovitostí jsou podle německého právního předpisu zabývajícího 

se zdaněním převodů nemovitostí (tzv. Grunderwerbsteuergesetz) vyloučeny případy nabytí 

nemovitosti, pokud základ daně nepřevyšuje částku 2 500 € a dále pak nabývání nemovitostí 

děděním nebo darováním mezi živými, tyto jsou totiž zdaněny podle zákona o dani dědické 

a darovací (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz). Dani zde nepodléhají ani převody 

nemovitostí mezi příbuznými v linii přímé, mezi manžely nebo registrovanými partnery, a to ani 

bývalými, pokud došlo k převodu v rámci rozvodového řízení nebo řízení o ukončení 

registrovaného partnerství. Uzákoněna jsou také různá osvobození ve veřejnoprávní oblasti, 

například nabytí nemovitosti cizím státem, pokud má nemovitost sloužit jako velvyslanectví nebo 

konzulát, avšak pouze za podmínky vzájemnosti. Německá právní úprava poskytuje poplatníkům 

mnoho osvobození, která česká úprava nezná. Za nejzajímavější považuji osvobození 

                                                 

91  Deloitte, 2020. German Real Estate Transfer Tax [online]. [cit. 2020-11-07]. Dostupné 

z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Country%20Services%20Group/Brochure-

German-Real-Estate-Transfer-Tax.pdf. 
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při převodech mezi příbuznými v linii přímé, jelikož příbuzní nemusí zastírat případný úplatný 

převod darováním, jak se v některých případech děje v České republice. Průsečík obou úprav 

nacházím u osvobození ve veřejnoprávní oblasti, která jsou v mnoha případech shodná, 

byť německá právní úprava je oproti naší velmi konkrétní, viz například výše zmíněné osvobození 

cizího státu. 

Základem daně je hodnota protiplnění, nicméně pokud jej nelze určit nebo neexistuje, je jejím 

základem zjištěná cena převáděné nemovitosti. Za protiplnění je považována kupní cena při koupi, 

při směně pak plnění druhé smluvní strany, včetně případných doplatků, při nabytí nemovitosti 

v exekuční dražbě nejvyšší nabídka a při vyvlastnění poskytnutá kompenzace.  

Subjekty daně jsou zpravidla osoby zapojené do převodu, tedy převodce a nabyvatel, přičemž 

povinni k dani jsou společně a nerozdílně s tím, že si mohou smluvně ujednat, že daň uhradí pouze 

jeden z nich. Výjimka nastává v případě vyvlastnění a nabytí vlastnického práva k nemovitosti 

v exekuční dražbě, zde je subjektem daně nabyvatel. V německé úpravě subjektů daně lze najít 

mnoho shodných prvků s právní úpravou účinnou na našem území od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016, 

tedy právní úpravy podle Zákonného opatření ve znění účinném do jeho první novelizace 

provedené v roce 2016. 

Sazba daně je stanovována jednotlivými spolkovými zeměmi a v současnosti se pohybuje 

od 3,5 % do 6,5 %. Spodní hranici mají však nastaveny pouze obě spolkové země sousedící 

s Českou republikou, tedy Bavorsko a Sasko. Naopak horní hranici sazby uzákonili v Severním 

Porýní-Vestfálsku, Durynsku a dalších. Ponechání možnosti určení konkrétní sazby 

na jednotlivých spolkových zemích považuji za rozumné, neboť inkaso daně směřuje do rozpočtů 

spolkových zemí, nikoliv do rozpočtu SRN.  

Německá právní úprava obsahuje užitečnou podmínku, která zajišťuje uhrazení daně z převodu 

nemovitostí. Aby mohlo dojít k zápisu do pozemkových knih, je nutné předložit osvědčení 

finančního úřadu o zaplacení daně. Osvědčení může finanční úřad vydat také, je-li daň zajištěna, 

odložena nebo i v jiných případech dle svého uvážení, pokud neohrozí úhradu daně.92 

Zároveň se německá právní úprava staví velmi vstřícně ke zrušení daňového výměru v případě, 

že dojde k zániku smlouvy, na základě které k převodu došlo. Důvodem pro toto zrušení může být 

jak dohoda smluvních stran, tak odstoupení od smlouvy. Další situace, kdy může být daňový 

výměr zrušen, nastává při uplatnění výhrady zpětné koupě prodávajícím. Podmínkou je, 

že k zániku smlouvy nebo uplatnění výhrady zpětné koupě musí dojít do 2 let od okamžiku 

                                                 

92  European Commission. Taxes in Europe Database v3 [online]. [cit. 2020-11-07]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=136/1577833200. 
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vyměření daně a subjekt daně musí o zrušení daňového výměru požádat. Za stejných podmínek 

jako u zrušení daňového výměru může být i dodatečně snížena již vyměřená daň, a to pokud dojde 

ke snížení protiplnění za převedenou nemovitou věc. Pokud kupující uplatní své právo z vadného 

plnění a dojde ke snížení protiplnění, nemusí být splněna podmínka, že od vyměření daně neuběhly 

více než 2 roky.93 

Domnívám se, že nejpodstatnějším rozdílem mezi německou a českou právní úpravou 

je zdanění převodu podílu ve společnosti, který je spojen s vlastnictvím nemovitosti. Dle tuzemské 

právní úpravy totiž takový převod zdanění nepodléhá, což také bylo často vnímáno jako 

nedostatek.94 Daň z nabytí nemovitosti tak v praxi platily zpravidla pouze fyzické osoby, zatímco 

osoby právnické se placení daně převodem podílu spojeného s vlastnictvím nemovité věci 

vyhýbaly.  

4.2 Slovenská právní úprava 

Jak bylo nastíněno v úvodu této kapitoly, ve Slovenské republice nejsou v současnosti převody 

nemovitostí předmětem zvláštní daně. Daň z převodu nemovitostí připomíná ve sbírce zákonů již 

pouze stále platný a účinný zákon č. 554/2003 Z. z., o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, 

který se však uplatní pouze tehdy, pokud daňová povinnost vznikla do konce roku 2004.  

V současné době je tedy zdaňován pouze příjem z převodu vlastnictví nemovité věci, a to podle 

zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, který tento příjem řadí mezi ostatní příjmy 

podle § 8 odst. 1 písm. b).  

Stejně jako tomu je v současnosti České republice,95 je i na Slovensku od daně z příjmu 

osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, kterou převodce vlastnil po dobu 5 let před jejím 

prodejem. Pokud je prodávána zděděná nemovitost, je na Slovensku taktéž započítána i doba, 

po kterou nemovitost vlastnil zůstavitel, avšak musí se jednat o příbuzného v linii přímé. Současně 

pokud zůstavitel a dědic nebyli příbuzní v přímé linii, musí převodce splnit pětiletý časový test 

sám. 

Pokud není splněn pětiletý časový test, použije se jako základ daně příjem z prodeje 

nemovitosti po odečtení výdajů, které byly prokazatelně vynaloženy k dosažení příjmu, přičemž 

výdaje jsou v zákoně stanoveny dle způsobu, jakým byla nemovitost nabyta převodcem. Pokud 

                                                 

93  § 16 GrEStG (Grunderwerbsteuergesetz) (Německo).  
94  Srovnej například: https://hlidacipes.org/dane-jen-pro-nekoho-velke-firmy-za-prevod-nemovitosti-neplati-stat-

prichazi-o-miliardy/ 
95  Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Od 1. 1. 2021 bude však doba prodloužena na 10 

let.  
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převodce nabyl nemovitost koupí, může si jako výdaj uplatnit kupní cenu, kterou za nemovitost 

dříve zaplatil. V případě zděděné nemovitosti je výdajem cena nemovitosti uvedená v usnesení 

z dědického řízení, kterým bylo potvrzeno nabytí pozůstalosti. Posledním případem je nabytí 

nemovitosti darováním, zde se pro účely určení výše výdaje použije cena nemovitosti ke dni nabytí 

daru zjištěná znalcem.  

Kromě výdajů uvedených výše lze za výdaje považovat také náklady, které převodce vynaložil 

na zhodnocení nemovitosti, její úpravy a údržbu. Jako výdaj lze uplatnit také úroky z hypotečního 

nebo jiného úvěru, který byl převodci poskytnut na pořízení převáděné nemovitosti.96  

Sazby daně z příjmů jsou na Slovensku, stejně jako v Česku, odlišné pro fyzické 

a pro právnické osoby. V obou případech jsou dále sazby diverzifikované podle výše základu 

daně. Pokud bychom si představili, že má daná osoba příjem pouze z prodeje nemovitosti, 

je u fyzické osoby část základu daně, která nepřesáhne 176,8 násobek životního minima, zdaněna 

sazbou 19 % a část základu přesahující uvedenou hranici zdaněna sazbou 25 %. Vzhledem k tomu, 

že životní minimum je na Slovensku od 1. 6. 2020 pro jednotlivce stanoveno na 214,83 € 

měsíčně,97 je onou hranicí pro účely výpočtu daně částka přibližně 37 982 €, v přepočtu tedy asi 

1 005 193 Kč.98 Slovenská hranice pro zvýšení sazby je tedy podstatně nižší než hranice 

pro uplatnění solidárního zvýšení daně, jak jej upravuje český zákon o daních z příjmů,99 jelikož 

ta činí 1 672 080 Kč. U právnické osoby, která nedosáhla příjmů převyšujících 100 000 €, je sazba 

stanovena na 15 % ze základu sníženého o daňovou ztrátu. Pokud uvedenou sumu příjmů naopak 

překročí, je základ daně snížený o daňovou ztrátu zdaněn sazbou 21 %.100  

4.3 Právní úprava ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

Převody nemovitostí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska podléhají dani 

z převodu nemovitosti, právní úprava se však v jednotlivých zemích liší. Konkrétní daň a sazba 

tedy závisí na tom, ve které zemi se nemovitost nachází. Daň se ve všech zemích platí především 

při koupi nemovitosti. Při darování nebo dědění je nabyvatel povinen daň zaplatit pouze poskytl-

li za nemovitost nějaké protiplnění.  

                                                 

96  § 8 odst. 5 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov (Slovensko).  
97  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výška životného minima od 1. júla 2020 – 

MPSVR SR [online]. [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-

pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-2020.html. 
98  Při použití kurzu ČNB ke dni 13. 11. 2020 26,465 Kč/Eur.  
99  Srov. ustanovení § 16a zákona o daních z příjmů. 
100  § 15 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov (Slovensko). 
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4.3.1 Anglie a Severní Irsko 

 Na území Anglie a Severního Irska se uplatňuje tzv. Stamp Duty Land Tax, tedy vlastně 

kolkovné, které je vybíráno při nabytí nemovitostí, pokud cena nemovitosti překročí stanovenou 

hranici.101 V současné době je účinný zákon přijatý v souvislosti s pandemií COVID-19,102 který 

do 31. 3. 2021 dočasně u rezidenčních nemovitostí103 zvyšuje hranici, při jejímž překročení je daň 

vybírána, a také upravuje částky, které jsou určující pro výši sazby. Hranice pro osvobození 

od daně pro rezidenční nemovitosti je tak v současné době stanovena na £500 000 

(dříve £125 000). Hranice pro nerezidenční nemovitosti104 zůstala zachována na částce £150 000. 

Cílem této úlevy je podpořit trh s nemovitostmi, který byl zasažen jarním omezením 

ekonomických aktivit způsobených šířením virového onemocnění COVID-19.  

Povinnost k úhradě tohoto kolkovného má nabyvatel nemovitosti. Základem daně 

je tzv. chargeable consideration, tedy protiplnění, které převodce obdržel za převedenou 

nemovitou věc, bez ohledu na to, zda bylo majetkové nebo nemajetkové, jelikož se zde může 

nabyvatel například zavázat vykonat pro převodce práci. 

Sazba Stamp Duty Land Tax je progresivní klouzavá. U rezidenčních nemovitostí se daň platí, 

jak bylo zmíněno výše, pokud cena převýší £500 000. Pakliže cena uvedenou hranici převýší 

je prvních £500 000 od daně osvobozeno, daň se tak vypočítává až z části ceny nad £500 000, pro 

tuto část jsou pak určena tři konkrétní pásma a v každém z pásem je stanovena příslušná sazba. 

Sazby se zvyšujícím se základem rostou a jsou určeny na 5 %, 10 % a 12 %. Nerezidenční 

nemovitosti jsou od daně osvobozeny při ceně do £150 000. Obdobně jako u rezidenčních 

nemovitostí jsou i pro nerezidenční stanovena 2 pásma pro část ceny nad £150 000, v nichž jsou 

určeny sazby 2 % a 5 %.105  

Popsané hranice a sazby se však uplatní pouze při nabytí první rezidenční 

nemovitosti. Za předpokladu, že si vlastník první rezidenční nemovitost ponechá, uplatní se při 

                                                 

101  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2010, s. 153. ISBN 978-80-7204-716-1. 
102  Stamp Duty Land Tax (Temporary Relief) Act 2020 (Spojené království).  
103  Za rezidenční nemovitost je dle Finance Act 2003 považována budova, která slouží nebo je vhodná k bydlení, 

včetně rozestavěné budovy, pokud se jako dostavěná má používat k bydlení, zároveň je rezidenční nemovitostí 

také pozemek, na němž zmíněné budovy stojí. Za budovy vhodné k bydlení jsou považovány také studentské 

koleje, nemocnice, věznice a další.  
104  Za nerezidenční nemovitosti jsou považovány nemovitosti nevhodné k bydlení, tedy komerční nemovitosti 

(kanceláře, obchody), zemědělské pozemky či lesy. Dále se pak zákonná pravidla stanovená pro nabyvatele 

nerezidenčních nemovitostí uplatní na nabyvatele, který nabývá více než 6 rezidenčních nemovitostí při jediném 

převodu.  
105 European Commission. Taxes in Europe Database v3 [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=578/1577833200. 
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nabytí každé další rezidenční nemovitosti zvýšené sazby daně a nabyvatel daň hradí také z prvních 

£500 000 ceny, a to ve výši 3 %. Další jednotlivé sazby jsou zvýšeny vždy o 3 procentní body 

v porovnání se sazbami pro nabytí první rezidenční nemovitosti. Pokud však nabyvatel svoji první 

rezidenční nemovitost během 36 měsíců následujících po nabytí druhé rezidenční nemovitosti 

zcizí, může si požádat o vrácení přeplatku.106 Vyšší sazbu daně na rezidenční nemovitosti 

v hodnotě přesahující částku £500 000 mají ve Spojeném království také určité právnické osoby.107 

Na tyto je uvalena daň ve výši 15 % bez ohledu na výši plnění.108 Z uvedeného však existují 

výjimky například pro developery nebo v případě poskytnutí nemovitosti k veřejnému užívání.109 

4.3.2 Skotsko 

Ve Skotsku byla v roce 2015 Stamp Duty Land Tax, do této doby platná na celém území 

Spojeného království, nahrazena takzvanou Land and Buildings Transaction Tax,110 tedy daní 

z převodu budov a pozemků, která se uplatní pouze na převody nemovitostí, které se nacházejí 

na území Skotska. Skotská vláda tak získala možnost stanovit si samostatně cenová pásma a pro 

každé z nich si určila vlastní sazby daně. Zdejší Land and Buildings Transaction Tax vychází 

z právní úpravy Stamp Duty Land Tax, která je dnes již uplatňována pouze na území Anglie 

a Severního Irska, a její úprava je tak v mnoha ohledech stejná. Stejně jako v těchto zemích byl 

i ve Skotsku přijat právní předpis111 zavádějící dočasnou úlevu na dani ve formě zvýšení hranice 

pro osvobození od daně u rezidenčních nemovitostí,112 přičemž tato hranice byla zvýšena 

z dosavadních £145 000 na £250 000 v období od 15. 6. 2020 do 31. 3. 2021. Skotsko tedy 

nezvýšilo hranici tak podstatně, jak učinili v Anglii a Severním Irsku.  

Subjektem této daně z převodu budov a pozemků je nabyvatel nemovitosti. Základem daně 

je opět tzv. chargeable consideration, tedy protiplnění poskytnuté nabyvatelem nemovité věci. 

Sazba daně je opět progresivní klouzavá a částky oddělující od sebe jednotlivá pásma určující výši 

sazby jsou nižší než v Anglii a Severním Irsku. Jelikož má však Skotsko stanoveny sazby stejné, 

odvede nabyvatel za rezidenční nemovitost stejné hodnoty ve Skotsku daň vyšší, než by odvedl 

                                                 

106  HM Revenue & Customs. Stamp Duty Land Tax: Residential property rates [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné 

z: https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/residential-property-rates. 
107  Finance Act 2003 (Spojené království) hovoří o společnostech (companies), partnerstvích (partnerships) 

a systémech kolektivního investování (collective investment schemes). 
108  Schedule 4A paragraph 3 Finance Act 2003 (Spojené království).  
109  Schedule 4A paragraph 5, 5B Finance Act 2003 (Spojené království). 
110  Daň je upravena zákonem Land and Buildings Transaction Tax (Scotland) Act 2013 (Spojené království). 
111  Úleva byla uzákoněna na základě The Land and Buildings Transaction Tax (Tax Rates and Tax Bands) 

(Scotland) Amendment (No. 2) (Coronavirus) Order 2020 (Spojené království). 
112  Nemovitosti jsou ve Skotsku stejně jako v Anglii a Severním Irsku rozděleny na rezidenční a nerezidenční. 
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v Anglii a Severním Irsku. Nerezidenční nemovitosti jsou zdaňovány od částky £150 001, přičemž 

cenová pásma určující výši sazby jsou s Anglií a Severním Irskem totožná, rozdíl je naopak 

u sazeb, které zde činí 1 % a 5 %.113 U nerezidenční nemovitosti ve Skotsku tudíž nabyvatel 

odvede nižší daň než v předchozí popsané zemi.  

I ve Skotsku existuje obdoba anglického zvýšení sazby daně, pokud již nabyvatel nějakou 

rezidenční nemovitost vlastní, nazývá se Additional Dwelling Supplement, tedy doplatek z dalšího 

obydlí, a činí 4 % z ceny nemovitosti. Doplatek se uplatní, pokud cena nemovitosti překročí 

£40 000 a platí se společně s Land and Buildings Transaction Tax.114 

4.3.3 Wales 

Ve Walesu následovali příklad Skotska, když v roce 2017 došlo k přijetí zákona Land 

Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes Act, který zde zavedl daň z převodu 

pozemků (tzv. Land Transaction Tax). Na nemovitosti nacházející se ve Walesu se tím přestala 

vztahovat povinnost k úhradě Stamp Duty Land Tax, jež se odvádí v Anglii a Severním Irsku.  

Zdejší daň z převodu pozemků se vztahuje na převody nemovitostí, které byly provedeny 

po 1. 4. 2018. Stejně jako v ostatních zemích Spojeného království byl i ve Walesu přijat právní 

předpis,115 který dočasně zvyšuje hranici pro osvobození od daně u rezidenčních nemovitostí. 

Hranice byla zvýšena na £250 000, stejně jako ve Skotsku.  

Základní konstrukční prvky daně jsou v podstatě stejné jako v případě předchozích zemí 

Spojeného království, odlišnost lze najít u cenových pásem určujících výši sazby i u sazeb 

samotných. Ve Walesu jsou u rezidenčních nemovitostí totiž pro část ceny nad £250 000 rozlišeny 

celkem 4 pásma a sazby pro jednotlivá pásma činí 5 %, 7,5 %, 10 % a 12 %.  

Počet cenových pásem je vyšší i u nerezidenční nemovitosti, tyto jsou od daně osvobozeny 

při ceně do £150 000, pro část ceny nad tuto hranici jsou stanovena 3 pásma se sazbami 1 %, 

5 % a 6 %.116 

Při nabytí druhé a každé další rezidenční nemovitosti v hodnotě přes £40 000 se sazby zvyšují 

o 3 % a osvobození od daně se zde neuplatní. Část ceny do £180 000 je zdaněna 3 %, pro část ceny 

                                                 

113  Cabinet Secretary for Finance. Taxes: Land and Buildings Transaction Tax [online]. [cit. 2020-11-14]. Dostupné 

z: https://www.gov.scot/policies/taxes/land-and-buildings-transaction-tax/. 
114  Schedule 2A Land and Buildings Transaction Tax (Scotland) Act 2013 (Spojené království). 
115  Jedná se o The Land Transaction Tax (Temporary Variation of Rates and Bands for Residential Property 

Transactions) (Wales) Regulations 2020 (Spojené království). 
116  Welsh Revenue Authority. Land Transaction Tax rates and bands [online]. [cit. 2020-11-15]. Dostupné 

z: https://gov.wales/land-transaction-tax-rates-and-bands. 
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od £180 001 do £250 000 se uplatní sazba ve výši 6,5 %, následující pásma jsou již stejná, jako 

u nabytí první rezidenční nemovitosti, pouze jsou jednotlivé sazby zvýšené o zmíněná 3 %. 

Zvýšené sazby se uplatní také při nabytí rezidenční nemovitosti některými právnickými 

osobami.117  

4.4 Zhodnocení zahraničních právních úprav 

Z popsaných právních úprav považuji za nejlepší právní úpravu Slovenska, kde daň z nabytí 

nemovitých věcí nebo jinou obdobnou převodní daň v současnosti nemají uzákoněnou. Ke zdanění 

převodů nemovitých věcí se stavím odmítavě z důvodu, že peníze, které kupující za nemovitost 

vynakládají, jsou již jednou zdaněné daní z příjmů a neměly by být zdaňovány opětovně. Navíc 

v některých případech118 musel kupující při koupi nemovitosti zaplatit také DPH, daňové zatížení 

pak bylo opravdu velmi vysoké. 

Z právních úprav, které daň naopak uzákoněnou mají, hodnotím jako velmi zajímavou úpravu 

vyššího zdanění druhé a případně dalších nabytých nemovitostí ve Spojeném království. Tamní 

zákonodárce se snaží zvýhodnit ty, kteří dosud nevlastní žádnou nemovitost a alespoň částečně 

jim tak usnadňuje cestu k jejímu získání. Velmi zajímavým hodnotím také způsob, jakým byl 

ve Spojeném království podpořen trh s nemovitostmi v důsledku krize způsobené virovým 

onemocněním COVID-19. Dočasné zvýšení hranice pro osvobození od daně jistě poskytlo mnoha 

obyvatelům možnost koupit si vlastní nemovitost k bydlení, přičemž zdanění hodnotných 

nemovitostí a nemovitostí, jež nejsou určeny k bydlení, zůstalo zachováno, takže výpadek příjmu 

z daně nebyl tak citelný, jako tomu bude v České republice při jejím zrušení.  

                                                 

117  Welsh Revenue Authority. Higher rates of Land Transaction Tax [online]. [cit. 2020-11-15]. Dostupné 

z: https://gov.wales/higher-rates-land-transaction-tax-guide. 
118  Srov. § 48 se zohledněním § 56 zákona o DPH.  
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5 Úvahy de lege ferenda 

Současný stav neexistence zvláštní daně z nabytí nemovitých věcí, kdy je zdaňován příjem 

z převodu nemovité věci pouze prostřednictvím daně z příjmů považuji za správný. Zároveň mi 

při existenci daně z nabytí nemovitých věcí přišlo lepší, když daňové břemeno leželo na straně 

převodce, který z převodu získal finanční prospěch. 

Pakliže bychom uvažovali o znovuzavedení daně z nabytí nemovitých věcí při zachování 

nabyvatele nemovité věci jako výlučného subjektu daně, bylo by podle mého názoru důležité 

uzákonit daň z nabytí nemovitých věcí tak, aby dopadla také na právnické osoby, které zpravidla 

vlastní nemovitosti s mnohonásobně vyšší hodnotou než osoby fyzické. Zdanění převodů 

nemovitých věcí, které jsou součástí obchodního podílu v obchodní korporaci, by do státního 

rozpočtu bezpochyby přineslo nemalé částky peněz. 

 Podle mého názoru by v takovém případě tedy mělo být předmětem daně z nabytí nemovitých 

věcí úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ať už celé nemovitosti nebo 

spoluvlastnického podílu na ní. Současně by předmětem daně mělo být také úplatné nabytí 

nemovitosti, která je součástí obchodního podílu v obchodní korporaci.  

Za účelem podpory uspokojení bytových potřeb fyzických osob by od daně z nabytí 

nemovitých věcí mělo být osvobozeno úplatné nabytí první nemovitosti určené k bydlení fyzickou 

osobou. Jelikož druhá a případné další nemovité věci určené k bydlení jsou fyzickými osobami 

zpravidla pořizovány za účelem dosažení zisku, například z nájmu, podléhalo by nabytí druhé 

a další nemovitosti dani z nabytí nemovitých věcí. Aby se předešlo zdaňování nabytí nemovitostí 

u těch fyzických osob, které se pouze stěhují z jedné nemovitosti do jiné, měla by být uzákoněna 

možnost požádat o vrácení daně, pokud by fyzická osoba v období jednoho roku po nabytí druhé 

nemovitosti k bydlení pozbyla vlastnické právo ke své první nemovitosti.  

Aby byla i nadále podporována bytová výstavba, je důležité zachovat také osvobození od daně 

u nových staveb, jak jej upravovalo Zákonné opatření, stejně tak by mělo být zachováno 

i osvobození ve veřejnoprávní oblasti pro stát, členské státy Evropské unie, územní samosprávné 

celky a také pro jimi zřízené právnické osoby, aby nedocházelo ke zbytečným transferům 

peněžních prostředků mezi veřejnými rozpočty. 

Co se týče stanovení základu daně, podle mého názoru by bylo dobré zachovat čtyři možnosti 

určení nabývací hodnoty jako základu daně upravené ve zrušeném Zákonném opatření, včetně 

postupu určení nabývací hodnoty, ať už by daňové břemeno leželo na straně převodce nebo 

nabyvatele. Nabývací hodnotou by tedy zůstala sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, 
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zjištěná cena i zvláštní cena. Diverzifikace možností určení nabývací hodnoty totiž umožňuje 

předejít daňovým únikům a zároveň snižuje administrativní náročnost při určení základu daně.  

Nabývací hodnotou při nabytí nemovitosti, jež je součástí obchodního podílu, by byla výlučně 

zjištěná cena, jelikož nemovitosti vlastněné obchodními korporacemi jsou zpravidla kancelářské 

budovy, tovární haly, hotely, rozsáhlé pozemky, přičemž tyto nejsou předmětem převodů tak 

často, jako například byty či rodinné domy. Z tohoto důvodu je tedy přesné určení výše směrné 

hodnoty v podstatě nemožné. Do zjištěné ceny jsou přesněji promítnuta všechna specifika dané 

nemovitosti a nabývací hodnota je tedy nejvíce odpovídající skutečné hodnotě nemovitosti. 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí by pro fyzické osoby měla být stanovena na 5 %. Mírné 

zvýšení sazby oproti sazbě stanovené Zákonným opatřením, lze odůvodnit právě tím, že nabytí 

druhé a každé další nemovité věci již neslouží k uspokojení bytové potřeby fyzické osoby, ale jsou 

nabývány za účelem zisku. Pro právnické osoby navrhuji zvýšenou sazbu daně ve výši 7 %, a to 

opět z důvodu, že právnické osoby jsou zpravidla vytvořené za účelem dosažení zisku.  

Úskalí navrhované úpravy osvobození při nabytí první nemovitosti k bydlení však vidím 

v možnosti jejího obcházení prostřednictvím takzvaných bílých koní, kdy osoba využije jinou 

osobu k tomu, aby pro ni nemovitost nabyla, dále vlastnila a zisk z nájmu či jiný odváděla tomu, 

kdo ji na její nabytí poskytl finanční prostředky a je tedy jejím reálným vlastníkem a nikoliv pouze 

vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. Řešení této možnosti obcházení zákona mi však bez 

závažného narušení soukromí osob nepřijde možné.  
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Závěr 

Rok 2020 přinesl mnoho překvapivých událostí. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí však 

patří mezi události, které mě překvapily v pozitivním smyslu slova. Jako mladý člověk s ambicí 

pořídit si vlastní bydlení, totiž zrušení daně vítám. Věřím, že nejsem jediný, koho zrušení daně 

z nabytí nemovitých věcí potěšilo a komu usnadnilo či otevřelo cestu k pořízení vlastní 

nemovitosti.  

Stanoveným cílem této diplomové práce bylo komplexní zhodnocení platné právní úpravy, 

nicméně ta byla v průběhu psaní práce zrušena bez náhrady. Z tohoto důvodu jsem zhodnotil 

poslední platnou právní úpravu podle Zákonného opatření, jakož i právní úpravy jí předcházející.  

V průběhu psaní diplomové práce jsem dospěl k úsudkům popsaným na následujících řádcích. 

Co se týče poslední platné právní úpravy, za zcela nejlepší označuji osvobození od daně u nových 

staveb, protože toto ustanovení podporovalo v České republice tolik potřebnou bytovou výstavbu. 

Naopak krokem špatným směrem bylo přesunutí daňového břemene na nabyvatele nemovitosti. 

Myslím si, že tento krok mohl ve svém důsledku nakonec v kombinaci s koronavirovou krizí 

a potřebou vlády získat nějaké pozitivní politické body způsobit úplné zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí. 

Za dobu existence daně z nabytí nemovitých věcí v českém daňovém systému mě nejvíce 

zaujala právní úprava notářských poplatků z roku 1957 a 1964, která při převodech či přechodech 

zohledňovala příbuzenské vztahy mezi stranami příslušného převodu či přechodu vlastnického 

práva k nemovitosti, byť výše sazeb byly velmi vysoké a v současném právním řádu by nemohly 

obstát. Současně mi podstatně lepší přišly ty historické právní úpravy, které povinnost uhradit daň 

položily na bedra převodce či umožnily stranám sjednat si smluvně, která z nich bude daň platit, 

tedy například právní úprava dle zákona o trojdani.  

Vzhledem k dlouhé tradici daně z nabytí nemovitých věcí v českém právním řádu bude 

zajímavé sledovat, zda bude stávající stav neexistence daně zachován, nebo bude znovu uzákoněna 

nějaká její obdoba. Je totiž zcela jisté, že peníze inkasované z daně v koronavirovou krizí 

zasaženém státním rozpočtu budou chybět.  

Věřím však, že v českém daňovém systému existuje místo pro zavedení nových daní, které by 

příjem z daně z nabytí nemovitých věcí do státního rozpočtu plně vykompenzovaly a ještě přinesly 

nějaké peněžní prostředky navíc. Příkladem může být v Poslanecké sněmovně aktuálně 

projednávaný návrh zákona o digitálních službách zavádějící digitální daň.  
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V případě, že by se Česká republika rozhodla nejít cestou Slovenské republiky, kde daň 

po jejím zrušení před více než patnácti lety již znovu neobnovili, je podle mého názoru rozhodně 

namístě, aby se zdanění převodů nemovitostí týkalo také obchodních korporací, které se dnes 

placení daně vyhýbají tím, že převedou obchodní podíl, s nímž je nemovitá věc spojená.  

Inspirací pro novou právní úpravu by pak podle mého hodnocení mohla být právní úprava 

ve Spojeném království, především tamní zvýšení sazby daně v případě pořízení další rezidenční 

nemovitosti, poměrně vysoká hranice kupní ceny poskytující osvobození od daně nebo 

samozřejmě již zmíněné zdanění převodů nemovitostí obchodními korporacemi. 
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Daň z nabytí nemovitých věcí 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdanění převodů nemovitých věcí. Jejím 

hlavním cílem je představení a komplexní zhodnocení nejen poslední platné právní úpravy daně 

z nabytí nemovitých věcí, ale také právní úpravy předcházející, jelikož tyto významně ovlivnily 

její poslední podobu.  

Diplomová práce se skládá z úvodu, pěti tematicky zaměřených kapitol a závěru, přičemž 

jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly. První kapitola je věnována nedávno 

zrušené právní úpravě dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí a podrobně se zabývá konstrukčními prvky daně.  

Druhá kapitola se pak soustřeďuje na historický vývoj právní úpravy zdanění převodů 

nemovitých věcí od dob Rakouska-Uherska, jelikož právě tato úprava byla recipována po vzniku 

samostatného Československa. Zároveň jsou zde popisovány důvody, které vedly k přijetí poslední 

platné právní úpravy, a vylíčen samotný proces přijímání zákonného opatření Senátu č. 340/2013 

Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jež nabylo účinnosti 1. 1. 2014.  

Třetí kapitola se zaměřuje na téma zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, v rámci čehož je 

čtenáři poskytnut také nástin snah zákonodárců o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

předcházejících vládnímu návrhu zákona, který prošel legislativním procesem a daň následně 

zrušil. Tento vládní návrh, jakož i samotné dopady zrušení na státní rozpočet jsou pak v závěru 

kapitoly rozebrány podrobněji.  

Čtvrtá kapitola práce je věnována zahraničním právním úpravám a jejich komparaci s českou 

právní úpravou. Vybranými zeměmi jsou sousední Spolková republika Německo a Slovenská 

republika a dále pak, pro porovnání s jiným právním systémem, Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska. 

V páté, poslední, kapitole je dán prostor úvaze autora de lege ferenda o možné podobě daně 

z nabytí nemovitých věcí v případě jejího znovuzavedení v budoucnu. 

V závěru se autor zabývá zhodnocením zjištěných poznatků a polemikou nad možným 

znovuzavedením daně z nabytí nemovitých věcí v důsledku výpadku inkasa z této daně. 

Klíčová slova: Daň z nabytí nemovitých věcí, zdanění převodů nemovitých věcí, 

zdanění majetku 

  



 

 

Real Estate Acquisition Tax 

Abstract 

This thesis is focused on the issue of the taxation of real estate transfers. The aim of this thesis 

is to present and comprehensively evaluate not only the latest applicable legislation on the real 

estate acquisition tax, but also its previous versions, as these significantly affected its last valid 

form. 

This thesis consists of an introduction, five thematically focused chapters and a conclusion, 

while the individual chapters are further divided into relevant subchapters. The first one attempts 

to lay down the relevant terms and describe the structural elements of the real estate acquisition 

tax while using the recently repealed legislation, concretely the legislative measure of the Senate 

No. 340/2013 Coll., on Real Estate Acquisition Tax. 

The second chapter then focuses on the historical development of this issue since the times of 

Austro-Hungarian Empire, as this regulation was used after the establishment of an independent 

Czechoslovakia. At the same time, both reasons that led to the adoption of the last valid legislation 

as well as the process of adoption of the legislative measure of the Senate No. 340/2013 Coll., 

on Real Estate Acquisition Tax, which entered into force on 1 January 2014, are described here. 

The third chapter is devoted to the repeal of real estate acquisition tax. The reader is also 

presented with an outline of the historical legislators' endeavours to abolish the real estate 

acquisition tax followed by the government's bill proposing such abolition, which finally finished 

the whole legislative process and subsequently repealed this tax. The mentioned government 

proposal as well as its effects on the state budget are discussed in more details at the end of this 

chapter. 

The fourth chapter of the thesis attempts to introduce foreign legislation while comparing it to 

the Czech legislation. The selected countries are the neighbouring Federal Republic of Germany 

and the Slovak Republic and then, for the purpose of comparison with another legal system, 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

In the fifth, last, chapter, the author considers the possible form of real estate acquisition tax 

in the event of its reintroduction in the future. 

In the conclusion, the author deals with the evaluation of the findings and the controversy over 

the possible reintroduction of the real estate acquisition tax in the near future due to the loss of the 

income from this tax. 
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