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6. Závěr 

6.1. Význam daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí 

z hlediska výše daňového výnosu 

V současných daňových systémech se uplatňování majetkových daní považuje 

za podmínku spravedlivého zdanění založeného na principu platební schopnosti, v němž 

majetek doplňuje důchody a spotřebu.127 Velikostí výnosu se však majetkové daně 

nemohou srovnávat s daněmi z příjmů, daní z přidané hodnoty a daněmi spotřebními. 

Nízký podíl příjmů z majetkových daní ve vztahu k celkovým daňovým příjmům České 

republiky je patrný z následujících tabulek. 

Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 2004 až 2008 
(v mil. Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Daň z přidané hodnoty 184 320   208 413   217 784   236 385   255 190   

Daně spotřební 95 841   110 491   119 535   138 947   130 553   

Daň z příjmů FO 126 667   137 245   129 487   143 391   132 929   

Daň z příjmů PO 106 526   137 432   128 865   155 674   173 590   

Daň z příjmů vybíraná srážkou 12 098   11 242   14 003   15 700   19 299   

Daň z nemovitostí 4 948   4 987   5 017   5 123   5 195   

Daň dědická 100   103   124   109   115   

Daň darovací 818   510   604   692   345   

Daň z převodu nemovitostí 9 461   7 494   7 788   9 774   9 950   

Daň silniční 5 509   5 191   5 428   5 915   6 002   

Ost. příjmy, odvody, pok. a popl. 5 099   5 252   4 977   4 250   4 281   

Celkem 551 387   628 360   633 612   715 960   737 449   

Zdroj: Informace České daňové správy128 

                                           
127  LÁCHOVÁ, L. Současnost a budoucnost majetkových daní v České republice a Evropské unii. 

[Online] http://kvf.vse.cz/storage/1180452727_sb_lachova.pdf. 
128  Dostupné z http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-

F9500AA1/cds/xsl/ceska_danova_sprava_7997.html?year=#. 
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Podíl výnosů daní na celkovém daňovém inkasu129 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Daň z nemovitostí 0,897% 0,794% 0,792% 0,716% 0,704% 

Daň z převodu nemovitostí 1,716% 1,193% 1,229% 1,365% 1,349% 

Zatímco výnosy z daně z převodu nemovitostí plynou do státního rozpočtu, jsou 

výnosy daně z nemovitostí v celé výši příjmem obcí, na jejichž území se nemovitosti 

nachází.130 Na národní úrovni má tato daň zcela marginální význam, avšak z pohledu 

místních rozpočtů je důležitým prvkem jejich soběstačnosti,131 neboť dává 

zastupitelstvům k dispozici prostředky, o jejichž užití mohou samostatně rozhodovat. 

Jedná se o prostředky bez účelového určení.132 Daň z nemovitostí tvoří v průměru 

přibližně jednu desetinu celkových daňových příjmů obce.133 

Základním argumentem svědčícím v neprospěch existence majetkových daní je 

skutečnost, že majetkové daně představují tzv. dvojí zdanění jednoho příjmu. Na 

příkladu nemovitostí lze konstatovat, že každá nemovitost byla pořízena z příjmů, které 

již měly být v souladu s daňovými předpisy zdaněny daní z příjmů. Vezmeme-li 

v úvahu zdanění nabytí nemovitosti některou z transferových daní, jedná se při placení 

daně z nemovitosti dokonce již o třetí zdanění jednoho důchodu.134 

6.2. Daň z nemovitostí de lege ferenda 

Daň z nemovitostí je obecně poměrně neoblíbenou daní, neboť vlastnictví 

nemovitostí v řadě případů nenese příjem, ze kterého by bylo možno daň odečíst. 

Povinnost k dani z nemovitostí také nezohledňuje majetkovou situaci poplatníků, pouze 

                                           
129  Pro výpočet použity údaje z předchozí tabulky Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 

2004 až 2008. 
130  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), § 4 odst. 1 písm. a). 
131  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 26. 
132  MARKOVÁ, H. Daň z nemovitostí. Obce a finance. 2003, 5. Dostupné na 

http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=5745480 
133 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. Brno : Masarykova univerzita, 2008, str. 80. 
134  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 18. 
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se předpokládá, že osobám vlastnícím nemovitosti by jejich majetkové poměry měly 

bez větších potíží umožnit úhradu daně. 

Hlavní význam daně z nemovitostí spočívá v současné době ve stabilních a 

předem odhadnutelných výnosech, které tvoří příjem obecních rozpočtů. Ačkoli jsou 

daně dávky neekvivalentní, má se za to, že daní z nemovitostí poplatníci poskytují 

obcím náhradu za místní služby spočívající například v zajištění ochrany před požárem 

či vybudování dopravní infrastruktury, které cenu nemovitosti zvyšují. 

Expertní skupina zřízená ministerstvem financí vypracovala v červenci 2006 

zprávu o zdanění příjmů a majetku v České republice.135 Po zhodnocení aktuální úpravy 

zpráva uvádí dvě možné varianty budoucího vývoje daně z nemovitostí. 

Základním principem první varianty je stanovení základu daně z nemovitostí 

podle hodnoty nemovitosti tam, kde se dosud tento způsob neuplatňuje. Hodnotový 

princip by měl spočívat v ocenění pozemků podle hodnotových map, které si vytvoří 

samy obce. Expertní skupina si je však vědoma značné náročnosti i finanční nákladnosti 

přechodu na hodnotové stanovení základu daně, které by zřejmě zvýšilo náklady na 

správu daně a tedy i snížilo efektivitu jejího výběru. 

Proto expertní skupina zmiňuje také druhou variantu možného vývoje do 

budoucna, která je založena na zrušení daně ze staveb. Daní z nemovitostí by tak byly 

zdaňovány pouze pozemky, u nichž lze poměrně snadno stanovit základ daně podle 

výměry parcel evidované v katastru nemovitostí. Nevýhoda však spočívá v určité 

nespravedlnosti, kdy by poplatníci platily stejnou daň z pozemku o stejné výměře, avšak 

u jedné osoby se může jednat o nezastavěný pozemek, kdežto u druhé o pozemek 

zastavěný stavbou s mnohonásobně vyšší hodnotou než samotný pozemek. 

Osobně se přikláním k zachování rozdělení daně z nemovitostí na daň 

z pozemků a daň ze staveb, jak je tomu dnes. Pominu-li způsob zdanění staveb, bytů a 

nebytových prostor, které nejsou předmětem zájmu této diplomové práce, a zaměřím se 

pouze na pozemky, domnívám se, že pozemky by i nadále měly být zdaňovány. 

                                           
135  Zpráva je dostupná na 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vystupni_material_expertni_skupiny_pdf.pdf. 
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Pozitivum na dani z nemovitostí pro mě představuje skutečnost, že daňový 

výnos v celé výši náleží obcím, na jejichž území zdaňované nemovitosti leží. Poplatníci 

se na obecní úrovni mohou angažovat ve veřejné oblasti mnohem snáze než v případě 

ústředních státních orgánů, a proto mají i vyšší možnost ovlivnit konkrétní užití 

peněžních prostředků získaných výběrem daně z nemovitostí. Zároveň pokud budou 

výnosy daně využívány průhledně a efektivně na projekty, které skutečně zhodnocují 

území a zvyšují jeho atraktivitu, uvidí poplatníci, že jimi zaplacené daně jsou využívány 

účelně a přináší jim prospěch. 

 Pokud jde o určení výše daně, zdá se mi administrativně poměrně nenáročné a 

efektivní vzít za základ daně výměru parcely uvedenou v katastru nemovitostí a násobit 

sazbou na 1 m2, která by byla stanovena v zákoně stejně pro jednotlivé druhy pozemků 

na celém území. Aby byly vzaty v úvahu rozdíly v jednotlivých pozemcích co do jejich 

umístění a způsobu využití, dala bych obcím poměrně rozsáhlé pravomoci k určování 

koeficientů pro jednotlivé druhy pozemků a jednotlivé lokality spadající pod území 

obce, kdy by zákonem byla stanovena pouze určitá maximální výše koeficientu, jež 

nemůže být obcí překročena. Obce znají nejlépe své území a v souladu s plány na vývoj 

území obce do budoucna by tak mohly daňově zvýhodňovat ty způsoby využití území, 

které odpovídají jejich záměrům. Této mé představě odpovídá aktuální úprava stanovení 

daně z pozemků, kdy základní sazby jsou stanoveny zákonem, přičemž obce mohou 

obecně závaznou vyhláškou upravit jak koeficient pro jednotlivé části obce, tak i 

stanovit koeficient pro všechny nemovitosti na území celé obce vyjma pozemků orné 

půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, které naopak 

mohou od daně z pozemků zcela osvobodit. 

6.3. Daň z převodu nemovitostí de lege ferenda 

Změny v úpravě daně z převodu nemovitostí by měly být součástí již započaté 

daňové reformy, jejíž první část byla uvedena do praxe zákonem o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Tento zákon již určité dílčí změny daně z převodu nemovitostí provedl, 

uvažuje se však ještě o realizaci změn podstatnějších, nelze vyloučit ani úplné zrušení 

daně z převodu nemovitostí. 
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Pokud jde o současnou právní úpravu, domnívám se, že z důvodu zajištění vyšší 

celospolečenské finanční efektivity by měl být změněn způsob stanovení základu daně 

při převodech vlastnictví k nemovitostem na základě smluv. V současné době je třeba si 

nechat vypracovat znalecký posudek o ceně převáděné nemovitosti, jehož pořízení 

převod prodražuje. V mnoha případech, kdy cena zjištěná znalcem bude nižší než cena 

sjednaná stranami, se cena zjištěná posudkem znalce pro výpočet daně ani nepoužije. 

Přesto se posudek musí nechat vypracovat, aby bylo možno ceny porovnat. Z hlediska 

možných změn považuji za vhodnější stanovit základ daně jednoznačně bez nutnosti 

srovnávání dvou cen. Namísto nezbytného požadavku na účastníky převodu, aby si 

nechali vypracovat znalecký posudek, považuji za efektivnější určení cen nemovitostí 

komplexněji na základě určitého propracovaného systému, který by spočíval zejména ve 

stanovení koeficientů odpovídajících atraktivitě jednotlivých lokalit, neboť hodnota 

nemovitostí je určována především místem, kde se nachází. V případě pozemků by se 

dala použít hodnota sloužící jako základ pro výpočet daně z pozemků.  

Dalším bodem, který považuji za poměrně nemoderní v porovnání s převažující 

úpravu v Evropě, je pevné určení osoby poplatníka daně při smluvních převodech. Toto 

vymezení poplatníka neodpovídá požadavkům praxe, neboť často dochází mezi 

účastníky smluv k dohodám o tom, že tíži daně z převodu nemovitostí ponese kupující, 

ačkoliv podle zákona je tímto povinným převodce. Tyto dohody však z hlediska 

daňového řízení nemají význam a správce daně stejně musí daň vymáhat nejprve na 

prodávajícím. Proto si myslím, že by bylo vhodné úpravu uvést do souladu s úpravami 

zavedenými v některých evropských zemích a umožnit poplatníkům, aby si sami určili, 

vůči komu bude správce daně požadovat splnění daňové povinnosti v prvé řadě. 

Pro existenci transferových daní, a tedy i daně z převodu nemovitostí, je 

v současné době nejčastějším argumentem skutečnost, že se jimi mohou zdaňovat 

některé příjmy, které by jinak unikly zdanění daní z příjmu. V důsledku existence daně 

z převodu nemovitostí tak v četných případech dochází ke zdanění příjmu obdrženého 

za prodanou nemovitost jak daní z příjmu, tak i daní z převodu nemovitostí. Kvůli 

obavě státu, aby nebyl krácen na daních, tak poplatníci dodržující daňové předpisy platí 

dvakrát daň z jednoho příjmu. 
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Z hlediska fiskální funkce je význam této daně nepochybný, neboť představuje 

každoroční jisté výnosy. Z pohledu daňových poplatníků však nevidím pádný důvod, 

proč by v souvislosti s  pořízením nemovitosti za řádně nabyté prostředky měla být státu 

odváděna část kupní ceny. Přikláním se proto ke stanovisku, že by bylo vhodné daň 

z převodu nemovitostí zrušit, jako se tomu stalo v nedávné době na Slovensku. 


