
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. 
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