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1. Úvod 

1.1. Výběr tématu 

Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů je téma, 

které spadá do odvětví finančního práva. Zpracovat toto téma v diplomové práci jsem se 

rozhodla proto, že pro mě představuje spojení více oblastí, které považují za zajímavé. 

Práce na diplomové práci mi umožnila zabývat se problematikou pozemků z hlediska 

daňových povinností, kterými náš právní řád zatěžuje jak převody vlastnictví 

k pozemkům, tak i pouhé vlastnictví samotné. V daném tématu se střetává pohled 

právní s ekonomickými aspekty, které jsou v oblasti daní nevyhnutelné. Problematiku 

zdaňování pozemků považuji zároveň za oblast praktickou a vysoce aktuální vzhledem 

k soudobým úvahám o možných zásadních změnách v právní úpravě majetkových daní 

či dokonce o úplném zrušení některých majetkových daní. 

1.2. Účel a stručný popis obsahu diplomové práce 

Účelem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech 

souvisejících s vlastnictvím a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území 

České republiky, a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejím 

možným vývojem do budoucna. 

Po úvodní části diplomové práce jsem zařadila kapitolu, jejímž cílem je 

poskytnout stručné základy daňového práva, vymezit základní pojmy a charakterizovat 

daňovou soustavu České republiky. 

V následujících kapitolách podrobně rozebírám právní úpravu daně z pozemků 

nacházejících se na našem území a právní úpravu zdaňování úplatných převodů 

vlastnictví k pozemkům, které se děje daní z převodu nemovitostí. 

Pro možnost srovnání se způsobem zdaňování vlastnictví a převodů pozemků 

v jiných státech jsem zařadila také část, ve které stručně popisuji základní rysy právní 
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úpravy zdaňování pozemků ve státech, které jsou České republice geograficky nejblíže, 

tedy na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v Polsku. 

V závěru práce souhrnně hodnotím význam a opodstatněnost daní, jimiž se 

zdaňuje vlastnictví a úplatné převody pozemků, a v kontextu s daňovou reformou, která 

v současné době probíhá, uvádím možné změny do budoucna. 

Pozemky spadají společně se stavbami spojenými se zemí pevným základem 

pod nadřazený pojem nemovitostí. Náš právní řád obsahuje ustanovení vztahující se 

pouze k pozemkům či pouze ke stavbám a zároveň i ustanovení platící pro nemovitosti 

obecně. Proto i v této diplomové práci se místy zabývám úpravou, která se váže 

společně k pozemkům i stavbám, neboť neexistují ustanovení platící speciálně pro 

pozemky. Kde však je úprava specifická pro pozemky i specifická pro stavby, věnuji se 

pouze regulaci týkající se pozemků. 
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2. Obecně o daních 

2.1. Pojem daně a funkce daní 

Daň je pojem ekonomický i právní, avšak v našem právním řádu není nijak 

přesně definován.1 Finanční teorie daň vymezuje jako povinnou, nenávratnou, zákonem 

určenou platbu do veřejného rozpočtu. Jde o platbu neúčelovou a neekvivalentní. Daně 

jsou zákonem stanovené povinnosti, které stát ukládá zejména za účelem získání 

prostředků na pokrytí celospolečenských potřeb. Daně tvoří jeden ze základních 

rozpočtových příjmů. 

Neúčelovostí daní se rozumí skutečnost, že konkrétní vybraná daň se stává 

součástí celkových příjmů veřejných rozpočtů, z nichž se budou financovat jednotlivé 

potřeby. Neekvivalentnost pro poplatníka znamená, že nemá právní nárok na 

protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě.2 Neúčelovost a neekvivalentnost jsou 

znaky, které daně odlišují od poplatků, tedy od dávek, které jsou vybírány ad hoc za 

služby poskytnuté veřejným sektorem. Poplatky jsou určeny pro pokrytí konkrétních 

potřeb. 

Funkce daní se odvozují od funkce veřejných financí, neboť z hlediska příjmové 

strany tvoří daně jejich největší část. Základními funkcemi jsou funkce fiskální, 

alokační, redistribuční a stabilizační. 

Za nejdůležitější funkci daní se v literatuře o daních často označuje tzv. fiskální 

funkce.3 Rozumí se jí vytvoření dostatečného objemu zdrojů pro úhradu veřejných 

výdajů. Jedná se o funkci historicky nejstarší. 

Funkce alokační získává na významu tehdy, když trh alokuje jednotlivé zdroje 

neefektivně. Prostřednictvím daní může být tento stav korigován a prostředky mohou 

být umísťovány do oblastí, kam se jich na základě tržních principů nedostává. 

                                           
1  MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2004, 

str. 5. 
2  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : ASPI Publishing, 2003, str. 16. 
3  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : ASPI Publishing, 2003, str. 19. 
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Funkce redistribuční spočívá v odebírání části vytvářených důchodů bohatších 

jedinců a jejich přesunu k jedincům chudším. 

Funkcí stabilizační se přispívá ke zmírňování výkyvů v ekonomice. O této roli 

fiskální politiky se vede mnoho sporů. Odpůrci tvrdí, že snaha po stabilizaci je právě 

tou příčinou, která vyvolává nestabilitu.4 V posledních desetiletích začíná mít 

stabilizační funkce daní i mezinárodní rozměr, když daňová opatření jednoho státu 

mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiném státě.5 

Na úrovni ústavních předpisů je jednoznačně zakotven požadavek zákonné 

úpravy vybírání daní, když článek 11, odstavec 5 Listiny základních práv a svobod 

stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.6 Podmínky vzniku 

daňové povinnosti, jejího trvání a zániku musí být tedy stanoveny zákonem.7 

2.2. Základní prvky daňové konstrukce 

Konkrétní vymezení základních prvků daňové konstrukce nám dává odpověď na 

otázku, co je předmětem zdanění, kdo je povinen daň zaplatit, z jakého základu a jakým 

způsobem se daň vypočítá. Neméně důležité je také vědět, do kdy je třeba daň uhradit, 

aby se vlastní daňová povinnost nezvyšovala o případné sankce. Základními 

konstrukčními prvky všech daní jsou subjekt daně, objekt daně, daňový základ, daňová 

sazba a splatnost daně. 

2.2.1. Subjekt daně 

Subjektem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je podle zákona povinna 

platit daň.8 Daňový subjekt v konstrukci daně vystupuje ve dvou podobách, a to buď 

jako daňový poplatník nebo plátce daně. Toto rozdělení je z právního hlediska 

jednoznačné, avšak neodpovídá teoretickému vymezení pojmů.  

                                           
4  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : ASPI Publishing, 2003, str. 19. 
5  VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva pro 

obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších 
odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. Praha : VOX, 2006, str. 11. 

6  Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. 
7  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 193. 
8  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 193. 
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Z hlediska daňové teorie je zjednodušeně plátcem daně ten, kdo daň 

bezprostředně odvádí, poplatníkem pak osoba, která ve skutečnosti daňové břemeno 

nese, tedy osoba, jejíž užitek výběr daně ve svých konečných důsledcích omezil.9 

Zákon o správě daní a poplatků poplatníka vymezuje jako osobu, jejíž příjmy, 

majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.10 Splnění daňové povinnosti může být 

vymáháno pouze na tomto poplatníkovi. Dle daňové povinnosti, za jejíž splnění a pod 

vlastní odpovědností ručí poplatník svým majetkem, lze hovořit obecně o poplatníkovi 

daně z příjmů, poplatníkovi daně z nemovitostí, poplatníkovi daně z převodu 

nemovitostí, daně dědické a darovací.11 

Plátcem daně se dle stejného zákona rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou 

poplatníkům.12 Předpokladem, aby se určitá osoba stala plátcem, je existence zákonné 

povinnost daň od poplatníků vybrat nebo srazit a odvést příslušnému správci daně. 

Typickým příkladem plátce je ten, kdo zaměstnává, a tudíž vyplácí mzdu, kterou je 

povinen zdanit a daň odvést. Vlastní majetková odpovědnost spočívá v tom, že plátce 

nese veškeré důsledky za nesprávně vybranou nebo sraženou daň, a to například i tehdy, 

když přitom postupuje podle nesprávných údajů svého zaměstnance (poplatníka).13 

Za daňový subjekt zákon o správě daní a poplatků označuje také právního 

nástupce daňového subjektu, tedy například právního nástupce zaniklé právnické osoby, 

či dědice zemřelé fyzické osoby.14 

                                           
9  VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva pro 

obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších 
odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. Praha : VOX, 2006, str. 12. 

10  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 6 odst. 2. 
11  MATYÁŠOVÁ, L. Daňové aspekty podnikání - plátce, poplatník. Daně. 1998, 6. (Citováno dle 

systému ASPI). 
12  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 6 odst. 3. 
13  ŠKODA, E. Jak chápat správně pojmy z pohledu daňového řízení. Hospodářské noviny. 1998, 43. 

(Citováno dle systému ASPI). 
14  Výklad k pojmu daňový subjekt na serveru sagit, 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_107.htm. 



6 
 

2.2.2. Objekt daně 

Objektem daně neboli předmětem zdanění je hmotněprávní skutečnost, se kterou 

zákon spojuje daňovou povinnost. Objektem daně jsou zejména určité příjmy, 

vlastnictví nebo užívání majetku, převody vlastnictví a spotřeba. Objekt daně se 

zpravidla odráží v názvu konkrétní daně. Předměty jednotlivých daní jsou stanoveny 

v zákonech, které konkrétní daně upravují. 

2.2.3. Základ daně 

Základ daně představuje vyjádření objektu daně v zákonem stanovených 

jednotkách. Základ daně se stanoví rozdílně pro jednotlivé daně a to tak, aby jeho určení 

odpovídalo daňovým záměrům zákonodárce.15 Z hlediska metody stanovení základu 

daně rozlišujeme daně valorické, u nichž se základ daně vyjadřuje v peněžních 

jednotkách, a daně specifické, jejichž základ je vyjádřen v jednotkách nepeněžních, 

například v kusech, m2, litrech a podobně. Základ daně je vyjádřením daňového objektu 

v podobě, ze které lze vypočítat konkrétní daňovou povinnost. 

2.2.4. Sazba daně 

Sazba daně je prvkem určujícím výši daně ve vztahu k daňovému základu. 

Konkrétní sazby zákonodárce stanovil v zákonech týkajících se jednotlivých daní. 

Daňové sazby mají různý charakter. Základní dělení spočívá v rozlišování daňových 

sazeb pevných a poměrných (procentních).16 

Pevná sazba je určena pevnou částkou na jednotku základu daně. Pevné sazby 

jsou typické pro spotřební daně, zčásti též pro daň z nemovitostí.17 

Poměrná sazba vyžaduje, aby základ daně byl vyjádřen v peněžních jednotkách, 

neboť sazba je stanovena určitou procentní sazbou základu daně. O lineární poměrné 

sazbě hovoříme tehdy, pokud se z různě vysokých základů daně bere stále stejné 

                                           
15  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 194. 
16  MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2004, 

str. 10. 
17  Výklad o sazbě daně na serveru sagit.cz, 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_417.htm. 
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procento. Jsou-li však pro rozdílné výše základu daně stanoveny rozdílné sazby, jedná 

se buď o poměrnou sazbu progresivní, pokud s rostoucí výší daňového základu roste i 

sazba, či poměrnou sazbu degresivní, jestliže je sazba tím nižší, čím nižší je základ 

daně. 

Progresivní daňové sazby člení teorie dále ještě na sazby progresivně stupňovité 

či progresivně klouzavé. Progresivně stupňovitá sazba spočívá v razantním zvýšení 

daňové povinnost při přechodu z jednoho pásma základu daně do vyššího, neboť vyšší 

sazbou je zdaňován celý daňový základ. Naopak u progresivně klouzavé sazby je vyšší 

sazbou zdaňována pouze ta část základu daně, která překročí určitou zákonem 

stanovenou hranici. 

2.2.5. Splatnost daně 

Splatností daně se rozumí okamžik, se kterým právní předpis spojuje provedení 

příslušné platební povinnosti poplatníkem.18 Nezaplatí-li poplatník splatnou daň 

nejpozději v den její splatnosti, ocitá se v prodlení. 

Jednotlivé zákony stanoví pro každou daň konkrétní den nebo lhůtu počínající 

běžet od určité rozhodné skutečnosti, do kdy má být daň uhrazena. Rozlišujeme tři 

způsoby placení daní – jednorázově, v zálohách či ve splátkách. 

Placení formou záloh se využívá u daní, u kterých bude konkrétní výše daňové 

povinnosti stanovena až po uplynutí zdaňovacího období. Poplatník tedy již v průběhu 

zdaňovacího období odvádí na danou daň platby, které po uplynutí zdaňovacího období 

budou zúčtovány se zjištěnou daňovou povinností. Typickým příkladem je placení 

měsíčních záloh na daň z příjmu. 

Placení ve splátkách je metodou, kterou zákonodárce stanoví pro daně, u kterých 

výše daňové povinnost je známa již na počátku zdaňovacího období. Možnost zaplatit 

daň ve splátkách je zpravidla vázána na určitou výši daňové povinnosti, která musí být 

překročena, jinak je poplatník povinen uhradit daň jednorázově. 

                                           
18  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 195. 
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2.3. Soustava daní v České republice 

Soustava daní konkrétního státu je určována souhrnem platných právních 

předpisů upravujících jednotlivé daně.19 Daňové systémy vycházejí z uplatňovaného 

ekonomického modelu a odpovídají fiskální politice státu.20 V souvislosti se změnou 

politických podmínek na území našeho státu po listopadu 1989 vyvstala potřeba 

radikálního zásahu do oblasti daní, poněvadž platný systém vycházel z jiného 

ekonomického modelu a v nepříliš pozměněné podobě platil již od daňové reformy 

z roku 1953. Z těchto důvodu bylo nezbytné zahájit daňovou reformu, která byla 

završena zavedením nové soustavy daní na sklonku roku 1992. 

Současná daňová soustava vychází ze zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, 

který od 1.1.1993 zrušil s účinností pro celou tehdejší federaci dosud platné daňové 

předpisy a taxativně stanovil daně tvořící novou daňovou soustavu, přičemž jiné než 

v zákoně uvedené daně nebylo lze stanovit. Zákon vycházel z ústavního rozdělení 

kompetencí a pravomocí zákonodárných sborů v oblasti daní ve federativním 

uspořádání státu. Vzhledem k politickým okolnostem se tato ustanovení stala 

nadbytečná a zákon byl k 1.4.2004 zrušen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních.21 

Základním způsobem klasifikace daní je rozlišování daní přímých a nepřímých. 

Společným znakem přímých daní je skutečnost, že osoba, jejíž příjmy, majetek či úkony 

jsou podrobeny dani, je zároveň osobou povinnou daň zaplatit. Poplatníkem i plátcem 

přímé daně z pohledu daňové teorie je jeden subjekt. Naopak u daní nepřímých se 

předpokládá, že daňovou povinnost na svém majetku pocítí osoby, které nejsou povinny 

pod vlastní majetkovou odpovědností daň odvést. Do skupiny nepřímých daní patří daň 

z přidané hodnoty, spotřební daně a nově tzv. ekologické daně, které jsou součástí 

daňové soustavy s účinností od 1.1.2008.22 

                                           
19  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 197. 
20  MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2004, 

str. 14. 
21  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 198. 
22  Tzv. ekologické daně zavedl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ekologickými 

daněmi jsou daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. 
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Pod daně přímé zahrnujeme dvě skupiny daní, a to daně důchodové a daně 

majetkové. Do daní důchodových řadíme daň z příjmů, které jsou podrobeny příjmy 

fyzických a právnických osob. Kategorie majetkových daní zahrnuje daň z nemovitostí, 

daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční. O majetkových 

daních bude podrobněji pojednáno dále. 

Přehled daní uplatňovaných v současné době v České republice zobrazuje 

následující diagram. 

      Daň z příjmů FO 

  Důchodové daně  Daně z příjmů   

      Daň z příjmů PO 

       

      Daň z pozemků 

     Přímé daně 
   

Daň z nemovitostí 
  

      
     

Daň ze staveb 

    
Daň dědická 

  
       
  Majetkové daně  Daň darovací   

       
    Daň z převodu nemovitostí   

       
    Daň silniční   

       

       

  DPH     

       
Nepřímé daně  Spotřební daně     

       
  Ekologické daně     

2.4. Daně související s vlastnictvím a převody pozemků a jejich 

zařazení v rámci daňové soustavy České republiky 

V rámci daňové soustavy České republiky je zdaňováno jak vlastnictví 

pozemků, tak i jejich převody. Pokud jde o vlastnictví pozemků, je toto zdaňováno daní 

z nemovitostí. Převodů nemovitostí a tedy i pozemků se týká daň z převodu 

nemovitostí, daň darovací a daň dědická. Zatímco daní dědickou a darovací je 
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zdaňováno nabytí nemovitostí na základě dědictví a darování, tedy bezúplatnými 

způsoby, daň z převodu nemovitostí zakládá daňovou povinnost v případě nabytí 

nemovitosti za úplatu. V této práci se budu zabývat pouze daní z nemovitostí se 

zaměřením na daň z pozemků, a dále zdaňování úplatných převodů vlastnictví 

k pozemkům v rámci daně z převodu nemovitostí. 

Daň z nemovitostí i daň z převodu nemovitostí patří do skupiny přímých 

majetkových daní. K vybírání majetkových daní dochází již od dob vzniku prvních 

státních útvarů ve starověku,23 a jsou tak nejdéle využívaným typem daní. Všechny 

majetkové daně jsou daněmi in rem, to znamená, že jsou odváděny na základě 

vlastnictví nebo nabytí majetku a nejsou jakkoli závislé na příjmu poplatníka. Ačkoliv 

majetkové daně nepatří z hlediska příjmů veřejných rozpočtů k daním nejvíce 

výnosným, je jejich výtěžek dlouhodobě stabilní. To je jeden z hlavních důvodů, proč se 

majetkové daně stále využívají. Z hlediska fiskální funkce daní je také důležité, že u 

majetkových daní je zpravidla nemožný daňový únik, nebo je alespoň velmi složitý. 

Výnosy majetkových daní plynou většinou do rozpočtů jednotlivých stupňů územní 

samosprávy, zejména do rozpočtů obcí. 

V praxi mohou vyvstat určité problémy při výběru majetkových daní, neboť 

základ majetkových daní je zpravidla odvozován od hodnoty zdaňovaného majetku, 

avšak daň platí poplatníci ze svého příjmu. Majetkové daně neberou v potaz 

důchodovou situaci poplatníka24 a v krajních případech může nastat situace, kdy 

poplatník nemá prostředky na zaplacení daně (například pozůstalí či nezletilé děti).25 

Daň darovací, daň dědická a daň z převodu nemovitostí jsou souhrnně 

označovány jako daně transferové, neboť se jimi zdaňuje majetek v pohybu. Povinnost 

k dani zde vzniká jednorázově. Naopak povinnost zaplatit daň z nemovitostí se 

každoročně opakuje. 

                                           
23  MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2004, 

str. 180. 
24  Na rozdíl od daní důchodových, které jsou vyměřovány v závislosti na výši příjmů poplatníka. 
25  PEKOVÁ, J. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. Praha : Codex Bohemia, 1997, str. 

30-31. 
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3. Daň z nemovitostí se zaměřením na daň z pozemků 

3.1. Daň z nemovitosti obecně a její právní úprava 

Daň z nemovitostí představuje hlavní daň majetkového typu, u níž se daňová 

povinnost váže k vlastnictví nemovitého majetku26. 

Zákonnou úpravu daně z nemovitostí nalezneme v zákoně č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí. Zákon o dani z nemovitostí se člení na pět částí. Část první 

pojednává o dani z pozemků, vymezuje předmět daně, její poplatníky, stanoví možná 

osvobození od daně z pozemků, způsob určení základu daně a výši daňových sazeb. Ve 

druhé části se nachází podrobná úprava daně ze staveb. Třetí část zákona obsahuje 

ustanovení společná pro daň z pozemků i daň ze staveb, například o zdaňovacím 

období, požadavky na obsah daňového přiznání, lhůtu pro jeho podání a splatnost daně. 

Část čtvrtá zahrnuje zmocňovací ustanovení, která zmocňují Ministerstvo zemědělství 

České republiky a obce k vydávání podzákonných právních předpisů, a konečně v části 

páté nalezneme přechodná a závěrečná ustanovení. 

Ze struktury zákona o dani z nemovitostí vyplývá, že daň z nemovitostí se 

skládá ze dvou relativně samostatných částí, a to daně z pozemků a daně ze staveb, jejíž 

součástí je daň z bytů a nebytových prostor. Pro toto členění daně z nemovitostí existuje 

několik důvodů. Na prvním místě je třeba uvést odlišný způsob výpočtu daně 

z pozemků a ze staveb, neboť daňový základ i daňové sazby jsou rozdílné. Dalším 

důvodem je skutečnost, že náš právní řád nevyznává zásadu superficies solo cedit27, 

vlastníkem pozemku a vlastníkem na něm ležící stavby jsou tak v mnoha případech 

různé osoby. V případě, že jedna osoba je zároveň vlastníkem jak pozemku, tak stavby 

na něm, vypočítá si zvlášť daň z pozemků a zvlášť daň ze stavby. Obojí však uvede 

v jednom daňovém přiznání a součet tvoří výslednou daň z nemovitostí vztahující se 

k danému pozemku a stavbě. V praxi mohou nastat i situace, kdy pozemek náležející ke 

stavbě podléhá osvobození, popřípadě není vůbec předmětem zdanění, kdežto stavba 

                                           
26  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 307. 
27  Tato zásada v českých zemích platila do 31.12.1950 a znamenala, že stavba pevně spojená s 

pozemkem byla bez dalšího vlastnictvím vlastníka pozemku. (KNAPPOVÁ, M. a kol. Občanské 
právo hmotné. Praha : ASPI, 2005, str. 476) 
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dani z nemovitostí podléhá (například chata postavená na pozemku ochranného lesa) 

nebo je naopak osvobozena stavba, ale ze souvisejících pozemků je třeba daň uhradit.28 

Daň z nemovitosti v současné podobě byla u nás zavedena s účinností od 

1.1.1993 a nahradila dříve dvě samostatné daně, a to daň domovní a daň z pozemků. 

3.2. Předmět daně z pozemků 

Zákon o dani z nemovitostí vymezuje předmět daně z pozemků jak pozitivně, 

tak i negativně. 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené 

v katastru nemovitostí. Zákon o dani z nemovitostí sám nedefinuje pojem pozemek, 

nýbrž odkazuje na zákon o katastru nemovitostí. Proto se i pro účely daně z nemovitostí 

používá pojmu pozemek ve významu vymezeném v zákoně o katastru nemovitostí.29 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky definuje 

pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní 

správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Stejný zákon 

dále stanoví, že v Katastru nemovitostí se vedou pozemky v podobě parcel a člení se 

podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní 

porosty, které společně tvoří kategorii zemědělských pozemků, a dále lesní pozemky, 

vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy, které tvoří skupinu pozemků 

nezemědělských. Pro účely katastru nemovitostí jsou jednotlivé druhy pozemků 

charakterizovány v příloze vyhlášky30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

tak, jak je uvedeno v následující tabulce. 

 

                                           
28  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 27. 
29  BOHÁČ, R. a kol. Daňový receptář. Praha : LexisNexis, 2004, str. 354. 
30  Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., katastrální 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 
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Název Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru nemovitostí 

orná půda 

Pozemek, 
a) na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, 

technické plodiny a jiné zemědělské plodiny, 
b) který je dočasně zatravňován (víceleté pícniny na orné půdě). 

chmelnice Pozemek, na němž se pěstuje chmel. 

vinice Pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. 

zahrada 

Pozemek, 
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné 

zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, 
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři až do 

výměry 0,25 ha, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami. 

ovocný sad 
Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři 
o výměře nad 0,25 ha. 

trvalý travní 
porost 

Pozemek porostlý travinami, u něhož hlavní výtěžek je seno (tráva) 
nebo porost je určený k trvalému spásání, i když je za účelem 
zúrodnění rozoráván. 

lesní pozemek 

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty 
odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní 
cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty 
dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů 
[§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

vodní plocha 
Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, 
mokřad nebo bažina. 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Pozemek, na němž je 
a) budova nebo rozestavěná budova podle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) 

katastrálního zákona, včetně nádvoří, vyjma skleníku, který je v 
katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo 
lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a budovy 
evidované na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr podle § 4 odst. 4 písm. c), 
c) zbořeniště, 
d) vodní dílo. 

ostatní plocha Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

 

Zákon o dani z nemovitostí více méně přebírá rozdělení pozemků podle druhů 

tak, jak je uvedeno v zákoně o katastru nemovitostí. Přesto však některé rozdíly v dělení 

pozemků existují. Například lesní pozemky je třeba pro účely daně z nemovitostí 

rozdělit na lesy hospodářské, na lesy ochranné a na lesy zvláštního určení. Rovněž 
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hospodářské rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb mají jiný daňový režim 

než ostatní vodní plochy.31 

Rozdíly v dělení pozemků podle obou zákonů jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Dělení pozemků podle 
zákona o katastru nemovitostí 

Dělení pozemků podle 
zákona o dani z nemovitostí 

orná půda orná půda 

chmelnice chmelnice 

vinice vinice 

zahrady zahrady 

ovocné sady ovocné sady 

trvalé travní porosty trvalé travní porosty 

hospodářské lesy 

ochranné lesy lesní pozemky 

lesy zvláštního určení 

rybníky s intenzivním a průmyslovým 
chovem ryb vodní plochy 
ostatní vodní plochy 

zastavěné plochy a nádvoří 
zastavěné plochy a nádvoří 

stavební pozemky 

ostatní plochy ostatní plochy 

 

Negativní vymezení předmětu daně z pozemků je dáno taxativním výčtem 

pozemků, jež dani nepodléhají. Takové pozemky se vůbec neuvádějí v daňovém 

přiznání a neplatí se z nich daň z nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou 

v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, některé lesní pozemky, 

některé vodní plochy a pozemky určené pro obranu státu. 

                                           
31  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 29. 



15 
 

Pozemky zastavěné stavbami nejsou předmětem daně z pozemků pouze co do 

rozsahu půdorysu stavby stojící na pozemku. Smysl vynětí pozemků zastavěných 

stavbami z předmětu daně z pozemků spočívá v zamezení dvojímu zdanění jedné 

plochy jak daní z pozemků, tak daní ze staveb. Toto pravidlo platí i tehdy, když stavba, 

jíž je pozemek zastavěn, není předmětem daně ze staveb v případech uvedených v § 7 

odst. 2 zákona o dani z nemovitostí. Jedná se například o stavby přehrad, stavby, jimiž 

se upravuje vodní tok, stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním 

do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování 

pozemků. Pokud se však nejedná o stavby uvedené v § 7 odst. 2 zákona o dani 

z nemovitostí a stavby přesto z jiného důvodu nejsou předmětem daně, pak se na 

pozemek, na němž takové stavby leží, pohlíží tak, jako by se na něm žádná stavba 

nenacházela. V takovém případě bude dani z pozemků podléhat celá výměra takového 

pozemku.32 

Předmětem daně z pozemků nejsou také lesní pozemky, na nichž se nacházejí 

lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Lesní zákon33 rozděluje lesy podle jejich 

hlavních funkcí do tří skupin na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. Mezi lesy ochranné se zařazují lesy, které svým působením zajišťují 

ochranu extrémních přírodních stanovišť. Zabezpečují ochranu proti vodní a větrné 

erozi, proti sesuvům půdy a lavinám, jejich významnou funkcí je také zpevňování břehů 

vodních toků.34 Kategorie lesů zvláštního určení zahrnuje lesy s převažujícím 

společenským posláním sledujícím zlepšení životního prostředí, ochranu přírody a 

krajiny. Do této skupiny spadají též lesy národních parků a národních přírodních 

rezervací.35 Lesy, které plní převážně produkční funkci, tvoří kategorii hospodářských 

lesů. S ohledem na vynětí lesů ochranných a lesů zvláštního určení zůstávají předmětem 

daně z pozemků pouze pozemky, na nichž se nacházejí některé lesy hospodářské. 

Z předmětu daně z pozemků jsou dále vyňaty lesní pozemky, na nichž se 

nacházejí hospodářské lesy pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem 

                                           
32 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2006, 

str. 40-41. 
33  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 
34 STANĚK, J. Lesní zákon - výklad k § 7. Poradce. 1996, 8. (Citováno dle systému ASPI). 
35  STANĚK, J. Lesní zákon - výklad k § 8. Poradce. 1996, 8. (Citováno dle systému ASPI). 
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ohrožení.36 Ustanovení o vynětí těchto pozemků z předmětu daně se poněkud 

nesystémově nenachází v zákoně o dani z nemovitostí, nýbrž v lesním zákoně, který pro 

tyto pozemky zavádí stejný režim jako pro lesy ochranné a lesy zvláštního určení. 

Ačkoli lesní zákon hovoří o osvobození od daně z nemovitostí, jedná se fakticky spíše 

o vyjmutí z předmětu daně. 

Ani vodní plochy vyjma rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému 

chovu ryb nejsou předmětem daně z pozemků. Vodními plochami jsou například řeky, 

potoky, uměle vytvořená koryta, přehrady, jezera, rybníky a močály. Jedinou výjimku 

tvoří rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, které zdanění 

podléhají. 

Poslední skupinu pozemků, která není předmětem daně z pozemků, tvoří 

pozemky určené pro obranu státu. Jedná se o pozemky určené pro obranu státu bez 

ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví jiné osoby. Jde především 

o pozemky vojenských újezdů jako vymezených částí území státu určených 

k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil.37 Seznam vojenských újezdů 

tvoří přílohu zákona o zajišťování obrany České republiky. Předmětem daně nejsou ani 

bezpečností a ochranná pásma38, která lze zřídit z důvodů zabezpečování objektů 

důležitých pro obranu státu před účinky nepředvídatelných stavů, havárií nebo poruch 

anebo z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku osob.39 

Předmětem daně z pozemků jsou tedy následující druhy pozemků: 

� Zemědělská půda, do níž zahrnujeme ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady a trvalé travní porosty. Pod stejnými názvy jsou tyto druhy 

pozemků vedeny v katastru nemovitostí. 

� Hospodářské lesy nezařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení imisemi. 

V katastru nemovitostí jsou pozemky s lesy označovány jako lesní pozemky, u 

                                           
36  Podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem 

imisí, se lesy pod vlivem imisí zařazují do čtyř pásem ohrožení, dvěma nejvyššími pásmy ohrožení 
jsou skupiny A a B. 

37  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 30. 
38  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 44. 
39  HOLMES, K. a kol. Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007. Praha : ASPI, 2007. (Citováno dle 

systému ASPI). 
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lesů ochranných a lesů zvláštního určení, které nejsou předmětem daně 

z pozemků, bývá pod způsobem využití uvedeno, že se jedná o les jiný než 

hospodářský.40 Zda je les pod vlivem imisí zařazen do dvou nejvyšších pásem 

ohrožení lze zjistit z veřejně přístupných lesnických map, na kterých jsou pásma 

ohrožení zakreslena.41 

� Rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb. Podle zákona o rybářství42 

se rybníkem rozumí vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu 

ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a 

slovení, rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. 

Pozemky s rybníky jsou v katastru nemovitostí označeny jako vodní plochy se 

způsobem využití rybník, z údajů katastru nemovitostí však není zřejmé, zda se 

jedná o rybník s intenzivním či průmyslovým chovem ryb. Předmětem daně jsou 

ty rybníky, pro něž bylo příslušným vodoprávním úřadem vydáno povolení k 

nakládání s vodami k užívání pro chov ryb za účelem podnikání.43 

� Zastavěné plochy a nádvoří jsou pod stejným názvem označeny v katastru 

nemovitostí. Na zastavěných plochách jsou postaveny budovy, kdežto nádvoří 

jsou plochy příslušející k budově. V katastru nemovitostí je u pozemku druhu 

zastavěná plocha a nádvoří uvedená výměra celé parcely zahrnující i plochu 

zastavěnou, poplatník si od této výměry odečte plochu stavby ležící na pozemku 

a zdaňuje pouze rozdíl. 

� Stavební pozemky jsou pro účely daně z nemovitostí definovány nezávisle na 

údajích katastru nemovitostí. Stavebním pozemkem se rozumí nezastavěný 

pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo 

vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu 

autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se 

po dokončení stane předmětem daně ze staveb, přičemž rozhodná je výměra 

pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane 

                                           
40  Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, Příloha Technické podrobnosti pro správu katastru, bod 

2. 
41  Vyhláška ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení ohrožení lesů pod vlivem imisí, § 2. 
42  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. 
43  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 8. 
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mít charakter stavebního pozemku, jakmile se stavba stane předmětem daně ze 

staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti. 

V katastru nemovitostí nejsou stavební pozemky specificky označeny. Poplatník 

jako stavební pozemek daní plochu skutečně odpovídající výměře půdorysu 

nadzemní části stavby. 

� Ostatní plochy jsou pozemky nespadající do předchozích kategorií, v katastru 

nemovitostí jsou taktéž označeny jako ostatní plochy. Mohou to být pozemky 

vyňaté ze zemědělského půdního fondu, například plochy sídlištní zeleně, 

okrasné zahrady, zahrady v zahrádkářských koloniích, hřiště, sportoviště, 

koupaliště, hřbitovy, plochy s těžební činností a jiné. 

3.3. Subjekty daně z pozemků 

Z hlediska rozlišování daňových subjektů podle zákona o správě daní a poplatků 

na poplatníky a plátce vystupuje u daně z nemovitostí pouze poplatník. Pokud se však 

na subjekt daně z nemovitostí díváme pohledem daňové teorie, je poplatník zároveň i 

plátcem daně, neboť sám částku odpovídající jeho daňové povinnosti platí finančnímu 

úřadu. 

Obecné pravidlo stanoví, že poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku, 

to znamená osoba zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období. Není vůbec rozhodující, zda se bydliště či sídlo poplatníka nachází 

na území České republiky. Důležitá je pouze skutečnost, že daná osoba je vlastníkem 

pozemku, který je předmětem daně z pozemků. 

Z hlediska určení poplatníka daně má velký význam vznik věcněprávních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tyto nastávají na základě 

pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen 

tomuto katastrálnímu úřadu, tedy zpětně. V praxi tak může nastat situace, kdy návrh na 

povolení vkladu vlastnického práva je katastrálnímu úřadu doručen na konci jednoho 

kalendářního roku, avšak katastrální úřad o povolení vkladu práva nerozhodne do 31. 

prosince téhož roku. Na základě rozhodnutí, které katastrální úřad vydá v dalším 
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kalendářním roce, dojde ke změně vlastníka dané nemovitosti, a to zpětně již ke dni 

doručení návrh na vklad katastrálnímu úřadu v předchozím roce. Zpětně tedy dojde ke 

změně osoby zapsané jako vlastník dané nemovitosti v katastru nemovitostí k 1. lednu. 

Zákon o dani z nemovitostí řeší tyto případy tak, že lhůtu pro podání daňového přiznání 

váže na datum zápisu vkladu práva katastrálním úřadem do katastru nemovitostí a 

zamezuje tak problémům s určením osoby poplatníka daně z nemovitostí, které by ve 

výše uvedeném případě nastávaly.  

V případě pozemků ve vlastnictví státu (České republiky) je poplatník stanoven 

konkrétněji. Může jím být organizační složka státu (například jednotlivá ministerstva a 

jiné správní úřady, obecné soudy, Nejvyšší kontrolní úřad) nebo státní organizace. 

Poplatníkem daně u pozemků ve vlastnictví státu byly ve zdaňovacích obdobích 

kalendářních roků 2001 až 2006 také právnické osoby, kterým náleželo právo trvalého 

užívání pozemků podle § 876 Občanského zákoníku nebo kterým se právo trvalého 

užívání změnilo na výpůjčku podle zákona o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. Změna práva trvalého užívání na výpůjčku nastala ke 

dni 1.1.2001, a to na dobu šesti let. Organizačním složkám byla uložena povinnost ve 

lhůtě šesti let upravit právní vztahy s vypůjčiteli smluvně, jinak výpůjčka po uplynutí 

šesti let bez náhrady zanikla.44 

Jsou-li pronajímány některé v zákoně taxativně vymezené pozemky, je 

poplatníkem daně z pozemků nájemce. 

Takovými pozemky jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí 

zjednodušeným způsobem, to znamená takové, které jsou na listu vlastnictví vedeny bez 

označení druhu a způsobu využití pozemku. Zpravidla se jedná o zemědělské a lesní 

pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. 

Naopak u pozemků pronajatých, jež jsou evidovány v katastru nemovitostí obvyklým 

způsobem, k uplatnění výjimky nedochází a poplatníkem daně je vlastník pozemků. 

Nájemce je poplatníkem také u pronajatých pozemků spravovaných 

Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv anebo 

                                           
44  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 59. 
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pozemků převedených na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. 

V těchto případech se nerozlišuje, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí vedeny 

zjednodušeným či obvyklým způsobem. Smysl uložení daňové povinnosti nájemcům 

státních pozemků spočívá ve skutečnosti, že by bylo nelogické a neefektivní, aby stát 

platil daň sám sobě. 

Poplatníkem daně z pozemků může být i uživatel, a to v případě, že vlastník 

pozemku není znám, například není vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku a o určení 

vlastnictví k pozemku probíhá soudní řízení, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu 

reálně vznikly v rámci pozemkových úprav po předání pozemků jako náhradních za 

původní pozemky sloučené. V minulosti platil uživatel daň z pozemků zejména 

v případech, kdy v katastru nemovitostí byla jako vlastník pozemku označena zemřelá 

osoba, neboť dědické řízení dosud nebylo skončeno. Při určení osoby poplatníka se 

v těchto případech vycházelo ze skutečnosti, že vlastník pozemku není znám, a za 

poplatníka tak byl určen uživatel. V současné době se tento postup již neuplatňuje, 

neboť od 1.1.2007 nabylo účinnosti nové ustanovení vztahující se na případy, kdy 

dědické řízení není skončeno do 31. prosince. 

V případě, že povinnost platit daň z pozemků má více poplatníků, platí daň 

společně a nerozdílně, není-li v zákoně o dani z nemovitostí stanoveno jinak. Tato 

situace může nastat nejčastěji tehdy, když k jednomu pozemku má vlastnické právo více 

osob. Povinnost platit daň společně a nerozdílně je solidární povinností ve smyslu § 511 

odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Znamená to tedy, že tyto osoby 

podávají jediné daňové přiznání a společně hradí daňovou povinnost. 

Solidárním poplatníkům je dle § 10 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků 

uložena povinnost zvolit si společného zástupce pro účely daňového řízení. Pokud tak 

ani na výzvu správce daně neučiní, určí společného zástupce správce daně sám. Správce 

daně si obvykle vybírá toho z poplatníků, který má bydliště nebo sídlo v obvodu 

správce daně a lze od něj očekávat, že nebude v prodlení s placením daně. V okamžiku, 

kdy jeden z poplatníků podá daňové přiznání a uhradí daň, je daňová povinnost 

ostatních poplatníků vůči správci daně splněna. Vzájemné vypořádání mezi poplatníky 

je věcí jejich dohody, případné spory mohou řešit občanskoprávní cestou. 
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Ustanovení o solidární daňové povinnosti se neuplatní v případě, kdy 

spoluvlastnictví k pozemku je odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému 

nebytovému prostoru, který je evidován v katastru nemovitostí. V tomto případě je 

poplatníkem daně z pozemků vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru, a 

to ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému 

podílu na pozemku. Avšak spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru, 

například manželé, jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně a 

nerozdílně.45 

3.4. Osvobození od daně z pozemků 

V zákoně o dani z nemovitostí jsou taxativně vyjmenovány pozemky, které jsou 

za splnění daných podmínek osvobozeny od daně z pozemků. Jejich poměrně velký 

rozsah je dán zejména specifiky jednotlivých druhů pozemků a růzností jejich vlastníků. 

Při osvobození jsou sledovány celospolečenské zájmy, proto se uplatní osvobození 

například u pozemků ve vlastnictví státu a u pozemků sloužících k zabezpečování 

veřejných služeb. 

Pozemky osvobozené od daně z pozemků lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny spadají pozemky, u kterých je nutno uplatnit nárok na osvobození od daně 

v daňovém přiznání. Druhou skupinu tvoří pozemky, které se v daňovém přiznání 

uvádět nemusí a jejich režim se tak blíží pozemkům, které jsou zákonem o dani 

z nemovitostí vyňaty z předmětu daně z pozemků. 

Od daně z pozemků jsou bez nutnosti uplatnit nárok na osvobození v daňovém 

přiznání osvobozeny: 

� Pozemky ve vlastnictví státu. Podmínkou jejich osvobození však je, že nesmí být 

využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. V případě, že pozemky 

ve vlastnictví státu budou pronajímány obci, kraji nebo organizační složce státu 

anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny pouze tehdy, pokud nejsou 

využívány k podnikatelské činnosti. Smysl osvobození pozemků ve vlastnictví 
                                           
45  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 51-52. 
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státu od daně spočívá v zamezení placení daně státem státu, kdy by prakticky 

docházelo pouze k výdaji a příjmu ve veřejném rozpočtu. 

� Pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí. 

Osvobození pozemků ve vlastnictví obce ležící v jejím katastrálním území je 

výrazem nelogičnosti, která by nastala v případě, kdy by tyto pozemky nebyly 

osvobozeny nebo vyňaty z předmětu daně z pozemků. Obce by musely platit daň 

samy sobě. Na způsob využití pozemků nejsou kladeny žádné zvláštní 

podmínky, obec tedy může své pozemky ve svém katastrálním území pronajímat 

nebo využívat k podnikatelské činnosti. Pokud však obec vlastní pozemky 

nacházející se v katastrálním území jiné obce, je povinna z nich daň zaplatit. 

� Pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu, jsou 

osvobozeny za stejných podmínek jako pozemky ve vlastnictví obce, na jejímž 

katastrálním území se nacházejí.  

� Pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, 

konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají 

diplomatických a konzulárních výsad a imunity. Osvobození těchto pozemků se 

uplatní pouze za podmínky, že diplomatičtí zástupci, konzulové a jiné osoby 

nejsou občany České republiky. Tento typ osvobození je velmi obvyklý i 

v zahraničních právních úpravách, přesto zákon o dani z nemovitostí stanoví, že 

vzájemnost musí být zaručena.46 

� Pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky dle zákona 

č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. K osvobození od daně 

dochází u těchto pozemků stejně jako u pozemků ve vlastnictví státu pouze 

tehdy, když nejsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 

V případě pronajmutí pozemků obci, kraji nebo organizační složce státu anebo 

příspěvkové organizaci jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány 

k podnikatelské činnosti. Dojde-li k pronájmu pozemků spravovaných 

Pozemkovým fondem České republiky, mění se osoba poplatníka ze zákona tak, 

že se jím stává nájemce. 

                                           
46  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 58. 
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� Pozemky určené pro veřejnou dopravu jsou jak pozemky zastavěné stavbami 

sloužícími k zajišťování hromadné osobní přepravy, tak pozemky nezastavěné, 

které svojí funkcí zajišťují dopravní cesty a bezpečný a plynulý provoz na nich.  

Osvobozeny jsou pozemky vymezené jednotlivými předpisy upravujícími 

pozemní komunikace, železniční dopravu, vnitrozemské plavby a leteckou 

dopravu. Za osvobozené se obvykle považují například i pozemky zastávek a 

čekáren pro veřejnou hromadnou dopravu, nezastavěné odstavné a manipulační 

plochy autobusových nádraží, vozoven a opraven městských drah a garáží a 

opraven autobusů pro veřejnou hromadnou osobní dopravu a pozemky 

venkovních skladů materiálu, který je určen pro stavbu a údržbu dopravní 

cesty.47 

� Pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť jsou osvobozeny pouze 

za podmínky, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 

Veřejnou přístupností je míněn všeobecný přístup, z něhož není nikdo vyloučen, 

a veřejná použivatelnost. V praxi se jedná například o přístupy k veřejným 

budovám, turistické stezky vedoucí přes soukromé pozemky či dětská hřiště.48 

� Pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy. Bez dalších podmínek jsou 

osvobozeny pozemky, které jsou v katastru nemovitostí označeny jako ostatní 

plochy se způsobem využití hřbitov, urnový háj.49 

Do skupiny pozemků osvobozených od daně z pozemků s nutností uplatnit nárok 

na osvobození v daňovém přiznání patří: 

� Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící 

k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem 

uznaných50, dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy 

těchto církví a náboženských společností. Osvobození od daně zaniká, pokud by 

tyto pozemky byly využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 

                                           
47  HOLMES, K. a kol. Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007. Praha : ASPI, 2007. (Citováno dle 

systému ASPI). 
48  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 59. 
49  Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, Příloha Technické podrobnosti pro správu katastru, bod 

1 a 2. 
50  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. 
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Pokud jde o vymezení pozemku tvořícího jeden funkční celek se stavbou, je 

třeba vycházet ze zákonné definice51, která říká, že pozemkem tvořícím jeden 

funkční celek se stavbou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a 

plnění funkce stavby. Není zde významný vlastnický vztah k pozemku tvořícímu 

se stavbou jeden funkční celek, nýbrž je rozhodná vazba na jeho funkci. 

Osvobozeným od daně bude například pozemek kolem stavby kostela, který je 

oplocený nebo jinak ohraničený.52 Je-li však v jednom domě modlitebna a 

kromě toho i byty a u domu zahrada, která zčásti slouží náboženským obřadům a 

zčásti nájemníkům bytu, je nutné při osvobození vzít tuto skutečnost v úvahu a 

určit, jaké části pozemku náleží osvobození.53 

� Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů54 

a obecně prospěšných společností. Pozemky nesmí být využívány 

k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Podmínkou osvobození je, že 

pozemek musí tvořit se stavbou jeden funkční celek, musí být nezbytný pro 

provoz a fungování stavby.55 Příkladem takto osvobozeného pozemku je 

například parkoviště přiléhající k administrativní budově ve vlastnictví sdružení 

občanů nebo pozemky ve vlastnictví tělovýchovných organizací, pokud nejsou 

pronajímány. Naopak například pozemky přiléhající k rekreačním zařízením ve 

vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností, ve kterých je 

poskytováno ubytování za úplatu, nárok na osvobození od daně nemají.56 

� Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským 

zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny 

zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, 

zařízením sociální péče, nadacím a se stavbou památkových objektů 

stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě 

s Ministerstvem kultury České republiky. Pozemky nesmí být využívány 
                                           
51  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 4 odst. 2. 
52  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2006, str. 61. 
53  BOHÁČ, R. a kol. Daňový receptář. Praha : LexisNexis, 2004, str. 363. 
54  Dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a v politických hnutích. 
55  HOLMES, K. a kol. Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007. Praha : ASPI, 2007. (Citováno dle 

systému ASPI). 
56  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2006, str. 62. 
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k podnikatelské činnosti nebo pronájmu. Za pozemek tvořící jeden funkční celek 

se stavbou se v uvedených případech obvykle považují: 

- v případě škol a školských zařízení nezastavěné plochy u škol, na kterých 

jsou hřiště, cvičiště, zeleň u školy, školní výukové záhony a zahrady, 

- v případě knihoven, archivů, muzeí a galerií přístupové cesty, odstavné 

plochy, případně pozemky pro vnější umístění exponátů, 

- v případě zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče přístupové cesty, 

odstavné plochy, zahrady určené pro plnění zdravotnických a sociálních 

funkcí, 

- v případě památkových objektů takové pozemky, které tvoří jeden funkční 

celek se stavbou památkových objektů vymezených v § 1 odst. 1 vyhlášky 

č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o dani 

z nemovitostí. Konkrétně jde o stavby veřejně přístupných památkových 

objektů ve vlastnictví státu prohlášené za kulturní památku, které jsou 

přístupné z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy 

uzavřené mezi ministerstvem kultury České republiky a vlastníkem.57 

� Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu 

zlepšení stavu životního prostředí. Tyto pozemky jsou taxativně vyjmenované 

ve vyhlášce ministerstva financí58. Za osvobozené od daně z pozemků se 

považují například pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími 

výlučně k asanaci a rekultivaci skládek odpadů, pro třídění a sběr odpadů, pro 

generátory s větrným pohonem nebo pro čistírny odpadních vod. 

� Pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 

s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ve smyslu zákona 

o ochraně přírody a krajiny59 se zvláště chráněným územím rozumějí národní 

parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky a přírodní památky. V národních parcích a chráněných 

krajinných oblastech jsou osvobozeny pouze pozemky zařazené do jejich 

                                           
57  SKÁLA, M. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. Ostrava : Sagit, 1999, str. 275. 
58  Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 12/1993 Sb. 
59  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 14. 
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I. zóny. Osvobození od daně má kompenzovat četná omezení, která právní řád 

při využívání těchto pozemků stanoví. 

� Pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních 

porostech, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně a pozemky 

ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Pojmy remízek, háj, 

větrolam a mez jsou obecně užívané pojmy, které nejsou v právním řádu přesně 

definovány, proto bude třeba nárok na rozsah osvobození posoudit individuálně 

případ od případu. Ochranná pásma vod stanoví vodoprávní úřad, I. stupeň 

ochrany vod má zabezpečit ochranu vodního zdroje v bezprostředním okolí 

jímacího nebo odběrného zařízení. Cílem osvobození je podpora ekologicky 

důležitých pozemků či jejich částí.60 Pozemky ostatních ploch jsou pod stejným 

názvem vedeny v katastru nemovitostí. Od daně z pozemků jsou osvobozeny 

pouze tehdy, pokud je nelze žádným způsobem využívat. Může se jednat 

například o nepřístupné pozemky v roklích, vysoké meze s kamením či skály.61 

� Pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování 

akreditovaných studijních programů. Pozemky nesmí sloužit podnikatelské 

činnosti nebo být pronajímány. Možnost osvobození není přiznána státním ani 

soukromým školám. 

� Pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí. Aby tyto pozemky 

splňovaly podmínky pro osvobození, nesmí být využívány k podnikatelské 

činnosti nebo pronajímány. 

� Části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení 

geodetických bodů, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické 

energie. Osvobození těchto pozemků od daně souvisí s omezením výkonu 

vlastnických práv poplatníků, kteří například musí strpět užívání nemovitostí 

orgány státní správy a osobami oprávněnými vykonávat zeměměřické činnosti 

ke zřizování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek.62 

                                           
60  SKÁLA, M. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. Ostrava : Sagit, 1999, str. 277. 
61  HOLMES, K. a kol. Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007. Praha : ASPI, 2007. (Citováno dle 

systému ASPI). 
62  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, § 8. 
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� Pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, 

jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Obec může na základě 

vlastní úvahy osvobodit zemědělské pozemky od daně z pozemků. Jestliže se 

tyto pozemky nacházejí v zastavěném území obce nebo zastavitelných plochách 

obce, může obec dále touto případně jinou obecně závaznou vyhláškou stanovit, 

které z pozemků nejsou osvobozeny.63 Neosvobozené pozemky musí být 

vymezeny parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém 

leží. Toto osvobození bylo možno uplatnit poprvé na zdaňovací období roku 

2009 na základě obecně závazných vyhlášek vydaných obcemi v roce 2008.64 

� Zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu dvacetipěti let, 

počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým 

opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní 

výrobě. Osvobození se uplatní na pozemky, které byly v souladu s plány 

rekultivace zúrodněny. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro osvobození 

pozemků poplatník nemusí podávat daňové přiznání, správce daně daň sám 

vyměří a výsledek vyměření sdělí poplatníkovi. 

Všechna výše uvedená osvobození lze uplatnit i tehdy, pokud podmínky pro 

osvobození splňuje pouze část pozemku. 

3.5. Základ daně z pozemků 

Jednotlivé druhy pozemků, které jsou předmětem daně, lze rozlišit do tří skupin, 

přičemž pro každou skupinu se stanoví základ daně jiným způsobem.  

Do první skupiny řadí zákon o dani z nemovitostí zemědělské pozemky, tedy 

pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů. Základ daně je tvořen násobkem skutečné výměry pozemku v m2 a průměrné 

ceny půdy stanovené na 1 m2 vyhláškou65, kterou vydává ministerstvo zemědělství 

                                           
63  Vláda ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona o stabilizace veřejných rozpočtů. 2007. tisk 222/0. 

(Citováno dle systému ASPI). 
64  KLESTIL, J. K aktuální problematice daně z nemovitostí. Daně a finance. 2008, 11. 
65  S účinností od 1.1.2009 je seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 

zemědělských pozemků stanoven ve vyhlášce č. 412/2008 Sb. 
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v dohodě s ministerstvem financí. V jednom katastrálním území je pro všechny 

zemědělské pozemky určena cena za 1 m2 ve stejné výši. Základem daně ze 

zemědělských pozemků je tak hodnota pozemku, nikoliv však hodnota tržní či nájemní, 

nýbrž hodnota blížící se svoji charakteristikou hodnotě katastrální.66 Základ daně se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Druhou skupinu se specifickým způsobem určení základu daně tvoří pozemky 

hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. Poplatník zde 

má možnost volby při stanovení základu daně, a to mezi cenou pozemku zjištěnou podle 

platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, nebo součinem skutečné 

výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. Na rozdíl od pozemků v předchozí skupině, 

kde se cena pozemku stanovuje aktuálně ve vyhlášce rozdílně pro jednotlivá katastrální 

území, stanovil zde zákonodárce cenu pozemků jednotně bez ohledu na území, ve 

kterém se hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 

nacházejí. Základ daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Třetí skupina je tvořena ostatními pozemky, které nespadají do kategorií 

předchozích. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. 

Základu daně odpovídá skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího 

období. V tomto případě se základ daně zaokrouhluje na celé m2 nahoru. 

U všech tří výše uvedených skupin pozemků zákonodárce hovoří o skutečné 

výměře pozemku. Je však třeba rozlišovat mezi pojmy pozemek a parcela. Pro účely 

katastrálního zákona je pozemek vymezen jako část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků67. Pozemkem je tak například travnaté hřiště, které se nachází 

na louce pronajaté v této části vlastníkem jiné osobě k provozování sportovní činnosti. 

Pozemkem je rovněž zahrada, která se skládá z více parcel, ale tvoří souvislou plochu 

co do vlastnictví téže osoby a je stejného druhu a způsobu využití.68 Parcelou je 

pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

                                           
66  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2006, str. 78. 
67  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), § 27 písm. a). 
68  DROBNÍK, J. Základy pozemkového práva. Praha : Eva Rozkotová - IFEC, 2007, str. 8. 



29 
 

parcelním číslem69. Podle katastrálního zákona je dále výměrou parcely vyjádření 

plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických 

jednotkách70. Vycházíme-li z těchto definic, je zřejmé, že výměra parcely a skutečná 

výměra pozemku se ve většině případů budou lišit. Výměra parcely je pouze vyjádřením 

plochy, kterou zaujímá konkrétní pozemek v podobě parcely v případě přenesení jeho 

obrysu na vodorovnou plochu. Skutečná výměra pozemku a výměra jemu odpovídající 

parcely bude totožná pouze v případě, že povrch pozemku v terénu je vodorovný.71 

Výměra parcely totiž nezohledňuje výškové rozdíly, které se v terénu nacházejí.72 

V daňovém přiznání k dani z nemovitostí se jednotlivé pozemky identifikují 

parcelními čísly a vyplňuje se výměra parcely v m2. Stejně tak v pokynu Ministerstva 

financí k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období 200973 se 

poplatníkům ukládá, aby do daňového přiznání uvedli celkovou výměru parcely v m2 

evidovanou v katastru nemovitostí. Ač zákonodárce hovoří v zákoně o dani 

z nemovitostí o skutečné výměře pozemku, měl zřejmě na mysli součet výměr 

jednotlivých parcel. 

3.6. Sazba daně z pozemků 

Z hlediska členění druhů daňových sazeb se u daně z pozemků uplatní jak 

daňová sazba poměrná, tak pevná. 

Poměrnou lineární sazbu ve výši 0,75 % základu daně zákonodárce stanovil pro 

pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů. Odlišná výše sazby se 

uplatní při výpočtu daně z pozemků trvalých travních porostů, hospodářských lesů a 

rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. Pro tyto pozemky je určena sazba 

ve výši 0,25 % základu daně. 

                                           
69  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), § 27 písm. b). 
70  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), § 27 písm. g). 
71  BOHÁČ, R. a kol. Daňový receptář. Praha : LexisNexis, 2004, str. 354. 
72 KUBA, B. Je daň ze zemědělských pozemků spravedlivá? (2. část). Daně a právo v praxi. 2005, 1. 

(Citováno dle systému ASPI). 
73  Dostupné na internetové adrese http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5450-

1_13.pdf. 
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Pro zbylé pozemky jsou stanoveny pevné sazby v peněžních jednotkách na 

každý jeden m2. U pozemků zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch činí sazba 

0,10 Kč na 1 m2, pro stavební pozemky je určena sazba ve výši 1,00 Kč na 1 m2. 

Následující tabulka podává přehled o způsobu určení daňového základu a sazby 

daně pro jednotlivé druhy pozemků. 

Druh pozemku Základ daně Sazba daně 

orná půda 

chmelnice 

vinice 

zahrada 

ovocné sady 

0,75 % základu daně 

trvalý travní porost 

součin výměry pozemku 
v m2 a průměrné ceny za 

1 m2 stanovené vyhláškou 

hospodářský les 
rybník s intenzivním a 
průmyslovým chovem ryb 

cena zjištěná nebo součin 
výměry pozemku v m2 a 

částky 3,80 Kč 

0,25 % základu daně 

zastavěná plocha a nádvoří 0,10 Kč za 1 m2 

stavební pozemek 1,00 Kč za 1 m2 

ostatní plocha 

výměra pozemku v m2 

0,10 Kč za 1 m2 

Základní sazba pro stavební pozemky se v závislosti na počtu obyvatel obce74 

následně vynásobí koeficientem v rozmezí 1,0 až 4,5. 

Koeficient Obce 

1,0  do 1 000 obyvatel 

1,4 nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

1,6 nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

2,0 nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

3,5 nad 50 000 obyvatel + Františkovy Lázně, 
Mariánské Lázně, 
Luhačovice, Poděbrady 

4,5 Praha 

 

                                           
74  Rozhodný je počet obyvatel obce zjištěný při posledním sčítání lidu. 
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Zákonodárce obcím dále umožnil upravit pro jednotlivé části obcí obecně 

závaznou vyhláškou koeficienty stanovené zákonem o dani z nemovitostí. Obec může 

koeficient, který na ni dopadá s ohledem na počet obyvatel obce, zvýšit o jednu 

kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 stanovený pro Prahu lze 

zvýšit na 5,0. 

Stanovení koeficientů je odrazem skutečnosti, že stavební pozemky ve 

velkoměstech mají zpravidla mnohem vyšší hodnotu, než stavební pozemky na 

vesnicích. Přiřazením vyššího koeficientu obcím s více obyvateli se zvyšuje daň, kterou 

jsou poplatníci povinni v těchto obcích ze stavebních pozemků zaplatit. Obce mohou 

korekcí koeficientu v zákonném rozmezí zvýhodňovat poplatníky vlastnící stavební 

pozemky například v oblastech zhoršeného životního prostředí, v oblastech odlehlých, a 

naopak zvýšit daňovou povinnost osob majících stavební pozemky v atraktivních 

lokalitách obce. 

Novinku představuje oprávnění obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou na 

základě vlastního uvážení a podle konkrétních místních podmínek pro všechny 

nemovitosti na území celé obce tak zvaný místní koeficient75 ve výši 2, 3, 4 nebo 5, 

kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka vztahující se k pozemkům 

hospodářských lesů, rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, zastavěných 

ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch. Z úpravy těmito koeficienty 

jsou vyňaty pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 

travních pozemků. Možnost obce stanovit koeficient byla do zákona o dani 

z nemovitostí vložena zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů ze dne 19.9.2007. 

S ohledem na znění přechodných ustanovení76 lze koeficient stanovený obecně 

závaznou vyhláškou obce použít poprvé pro zdaňovací období roku 2009. 

                                           
75  HOLMESOVÁ, A. Pravomoc obcí stanovit výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Daňový 

expert. 2008, 3. (Citováno dle systému ASPI). 
76  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, Čl. XI, bod 4. 
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3.7. Zdaňovací období a lhůta pro podání daňového přiznání 

k dani z nemovitostí 

Zdaňovacím obdobím pro účely daně z pozemků je jeden kalendářní rok. 

Rozhodným dnem, ke kterému se sledují skutečnosti, na základě kterých se vyměří daň, 

je 1. leden. Nastanou-li změny rozhodných skutečností v průběhu zdaňovacího období, 

nepřihlíží se k nim. Nové změny se projeví až v daňovém přiznání za další zdaňovací 

období. 

Obecná lhůta pro podání daňového přiznání poplatníkem je stanovena na 

31. leden běžného roku. S ohledem na zdaňovací období v délce jednoho kalendářního 

roku se tak daňové přiznání podává v počátku zdaňovacího období. 

Poplatník není povinen podávat daňové přiznání každý rok. V případě, že 

poplatník již podal daňové přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období nebo 

byla daň vyměřena z moci úřední, nemusí podávat nové daňové přiznání tehdy, pokud 

nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Poplatník nemusí daňové 

přiznání podávat ani tehdy, pokud ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím 

dojde pouze ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny77 pozemků orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, případně ke 

stanovení nebo změně koeficientu, jehož výše se určuje v závislosti na počtu obyvatel 

obce, a dále tzv. místního koeficientu, který obec může vyhlásit obecně závaznou 

vyhláškou obce. Povinnost podávat daňové přiznání není uložena ani pro situace, kdy 

obec zruší osvobození zemědělských pozemků založené obecně závaznou vyhláškou 

nebo když uplyne zákonem stanovená lhůta, po kterou byl daný pozemek osvobozen. 

Ve výše uvedených případech správce daně vyměří daň v poslední známé výši, 

kterou uvede do souladu s aktuálními sazbami, koeficienty a nemožností uplatnit nárok 

na osvobození od daně. 

Pokud dojde ke změně v osobě poplatníka nebo ke změnám ve skutečnostech 

rozhodných pro vyměření daně oproti předchozímu zdaňovacímu období a nejedná-li se 

                                           
77  Průměrné ceny pro jednotlivá katastrální území jsou stanovovány ve vyhlášce vydávané 

ministerstvem zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky. 
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o změny, pro které poplatník nemusí daňové přiznání podat, je poplatník povinen daň 

do 31. ledna přiznat, a to v novém daňovém přiznání nebo v dílčím daňovém přiznání, 

ve kterém uvede pouze změněné rozhodné skutečnosti. 

Zákon o dani z nemovitostí obsahuje speciální ustanovení o podání daňového 

přiznání k pozemkům, ke kterým má vlastnická nebo jiná práva více osob. Podá-li jeden 

z poplatníků daňové přiznání, bude ho správce daně považovat za společného zástupce 

všech poplatníků daně z daného pozemku do doby, než si poplatníci zvolí jiného 

společného zástupce. U spoluvlastníků pozemků, které nejsou v katastru nemovitostí 

evidovány zjednodušeným způsobem a na kterých není umístěna stavba splňující 

podmínky podle § 7 zákona o dani z nemovitostí (například stavba, pro kterou byl 

vydán kolaudační souhlas, stavba způsobilá k užívání na základě oznámení stavebnímu 

úřadu) zákonodárce stanovil výjimku ze zásady „jedno daňové přiznání k jedné 

nemovitosti“78. V těchto případech podává každý spoluvlastník daňové přiznání a platí 

daň výhradně za svůj spoluvlastnický podíl. Za nepřiznané spoluvlastnické podíly 

vyměří správce daně jednotlivým poplatníkům daň ve výši spoluvlastnického podílu na 

dani z moci úřední. 

Při výpočtu daňové povinnosti se vychází ze skutečností zapsaných v katastru 

nemovitostí. Rozhodným dnem je 1. leden. V praxi však může docházet ke skutečnosti, 

že o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí není rozhodnuto do 31. 

prosince roku, ve kterém byl návrh na vklad do katastru nemovitostí podán. Vzhledem 

k tomu, že účinky rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, nemusí 

být do 31. ledna zřejmé, která osoba je poplatníkem daně z pozemků. Zákon tento 

případ ošetřil tak, že stanoví poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání nejpozději 

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad do katastru 

nemovitostí zapsán. V daném případě tedy neplatí lhůta pro podání daňového přiznání 

do 31. ledna a poplatníkovi nehrozí sankce za nedodržení obecné lhůty pro podání 

daňového přiznání. Daňové přiznání poplatník podá na zdaňovací období následující po 

roce, v němž nastaly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí. 

                                           
78  RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2006, str. 183. 
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Zákon o dani z nemovitostí obsahuje obdobnou úpravu pro situace, kdy do 31. 

prosince roku, v němž poplatník zemřel, není pravomocně ukončeno dědické řízení. 

Dědicovi je uložena povinnost podat daňové přiznání do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí, kterým se ukončuje 

dědické řízení. V těchto případech pro dědice taktéž neplatí lhůta do 31. ledna, aniž by 

jim hrozily sankce za nedodržení lhůty. 

 Místně příslušným správcem daně je podle zákona o správě daní a poplatků 

finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází.79 Daňové 

přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Lze také využít 

možnosti podání daňového přiznání v elektronické podobě. Elektronický tiskopis je 

přístupný na internetových stránkách České daňové správy80 Při vyplňování 

elektronického tiskopisu se automaticky doplní některé základy údaje, jako ceny 

zemědělských pozemků, sazby daně a koeficienty. Takto vypracované daňové přiznání 

je možné následně podat elektronickou cestou nebo vytisknout, opatřit podpisem a 

podat u finančního úřadu běžným způsobem.81 

3.8. Placení a splatnost daně z nemovitostí 

Určení splatnosti daně z pozemků závisí v první řadě na výši daňové povinnosti. 

Rozlišujeme 2 kategorie poplatníků. První je tvořena poplatníky provozujícími 

zemědělskou výrobu a chov ryb, pro něž je splatnost dána dvěma stejnými splátkami, a 

to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. Druhou kategorii 

představují ostatní poplatníci, kteří platí také ve dvou splátkách, avšak nejpozději do 31. 

května a 30. listopadu.  

V případě, že roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000,-- Kč, je splatná 

najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Daň lze 

dobrovolně zaplatit jednorázově i tehdy, pokud roční daň je vyšší než 5.000,-- Kč. 

                                           
79  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 4 odst. 7. 
80  http://cds.mfcr.cz, v sekci Daně elektronicky. 
81  KLESTIL, J. K aktuální problematice daně z nemovitostí. Daně a finance. 2008, 11. 
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4. Daň z převodu nemovitostí se zaměřením na pozemky 

4.1. Daň z převodu nemovitostí obecně a její právní úprava 

Daň z převodu nemovitostí řadíme do skupiny přímých majetkových daní. Spolu 

s daní dědickou a daní darovací je toto trojdaní označováno jako tak zvané převodní 

nebo transferové daně, neboť jsou spojeny se změnou v osobě vlastníka a postihují 

nabytí majetku novým vlastníkem nebo jeho převod či přechod z dosavadního na 

nového vlastníka. Postihují tedy majetek ve stavu pohybu.82  

Všechny tři výše uvedené daně jsou upraveny v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Zákon je rozdělen na tři části. 

První část obsahuje jednotlivé oddíly věnované dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí. Pro každou daň je specificky vymezen její subjekt, předmět a 

základ daně. V části druhé se nachází úprava společná pro celé trojdaní, a to daňové 

sazby, možná osvobození od daní, ustanovení o daňovém přiznání a splatnosti daní. 

V poslední části nalezneme ustanovení přechodná a závěrečná.  

Na rozdíl od daně z nemovitostí zákonodárce v rámci daně z převodu 

nemovitostí nestanovil úpravu specifickou pro pozemky a specifickou pro stavby, nýbrž 

v zákoně používá nadřazený pojem nemovitostí. S ohledem na ustanovení § 119 

občanského zákoníku, které říká, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se 

zemí pevným základem, se v této práci věnuji dani z převodu nemovitostí jako dani, jíž 

jsou zdaňovány mimo jiné převody pozemků. 

4.2. Předmět daně z převodu nemovitostí 

Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou obecně úplatné převody nebo 

přechody vlastnictví k nemovitostem, které se nacházejí na území České republiky. 

Z nemovitostí v cizině se daň nevybírá.83 Pro účely daně z nemovitostí rozumíme tedy 

                                           
82  BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 4. aktualizované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 321. 
83  MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2004, 

str. 234. 
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převodem nemovitosti převod nebo přechod vlastnictví k určité nemovitosti z jedné 

osoby na druhou, ke kterému došlo za úplatu.84 Převod nemovitosti může být úplatný i 

jen z části, přičemž není rozhodující, v jaké formě konkrétní úplata spočívá. Úplatou 

mohou být peníze, movité či nemovité věci, peněžité pohledávky ale také i jiná práva, 

služby či jiná plnění.85 

O převod vlastnictví se jedná tehdy, když dojde k nabytí vlastnictví souhlasnými 

projevy vůle zúčastněných subjektů. Typickým příkladem je nabytí vlastnictví na 

základě kupní nebo směnné smlouvy. Vlastnictví se však nabývá až na základě zápisu 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a proto vlastnické právo nepřejde, 

dokud není vklad zapsán do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vlastnického 

práva vznikají zpětně ke dni podání návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí. Pro 

daň z převodu nemovitostí tak není rozhodný okamžik podpisu smlouvy, nýbrž vklad 

práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí je možno podle názoru Ústavního soudu podat v časově neomezené lhůtě 

po uzavření smlouvy.86 

Úplatný převod vlastnictví je předmětem daně z převodu nemovitostí i tehdy, 

když následně po uzavření smlouvy dojde k jednostrannému odstoupení od smlouvy, 

které má za následek zrušení smlouvy od počátku. Zrušením smlouvy nevzniká nárok 

na vrácení daně. Pokud však budou splněny zákonem stanovené podmínky, a 

k odstoupení od smlouvy dojde ve lhůtě 3 let od dne vzniku právních účinků vkladu 

vlastnického práva od katastru nemovitostí, finanční ředitelství daň z převodu 

nemovitostí promine. Pokud by však došlo k právnímu úkonu odlišenému od 

odstoupení od smlouvy, avšak se stejnými účinky, například uzavření smlouvy 

o vrácení nemovitosti, smlouvy o zpětném převodu nemovitosti či uzavření další kupní 

                                           
84 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva pro 

obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších 
odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. Praha : VOX, 2006, str. 300. 

85  MÁCHA, P. Dědění, darování, převádění nemovitostí. Komentář zákona ČNR č. 357/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonů, které souvisejí s jeho aplikací v praxi. Praha : Newsletter, 1995, 
str. 47. 

86  Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 201/96 ze dne 7.10.1996. 
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smlouvy87, vzniká znovu povinnost zaplatit daň z převodu nemovitostí, aniž by bylo 

možné předchozí daň prominout.88 

Dani z převodu nemovitostí podléhá i výměna nemovitostí, která je do jisté míry 

zvýhodněna, neboť vzájemné převody vyměňovaných nemovitostí se považují za jeden 

převod. Daň se následně vybere pouze z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je 

daň vyšší. Toto pravidlo se však nedá využít při vzájemné výměně nemovitostí více než 

dvěma účastníky. Tehdy je třeba stanovit jednotlivé dvojice, mezi nimiž bude daná 

výměna považována za jeden převod.89 

Předmětem daně z převodu nemovitostí je také úplatný převod nebo přechod 

podílu nebo části podílu při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, 

o který se sníží hodnota podílu převodce před vypořádáním. Předmětem daně je tedy 

pouze rozdíl mezi stavem před a po vypořádání podílového spoluvlastnictví, který je 

dorovnán úplatou. Pokud by tento rozdíl nebyl dorovnán úplatou, jednalo by se 

o bezúplatné nabytí podléhající dani darovací.90 

Převod vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu 

práva se za předmět daně z převodu nemovitostí považuje od 1.1.2008, kdy nabyla 

účinnosti novela zákona provedená v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů.91 Zákonodárce tím zareagoval na judikaturu Nejvyššího správního 

soudu, který tyto převody dle úpravy daně z převodu nemovitostí účinné do konce roku 

2007 za předmět daně nepovažoval.92 Smlouvy o zajišťovacím převodu práva bývají 

uzavírány k zajištění splnění závazku dlužníka zpravidla s podmínkou, na jejímž splnění 

závisí, zda vlastnické právo založené smlouvou o zajišťovacím převodu práva zanikne a 

přejde zpět na převodce nebo při nesplnění podmínky bude u věřitele plnit uhrazovací 

funkci.93 Pokud dojde k splnění závazku dlužníkem a následnému zpětnému nabytí 

                                           
87  KOUTNÁ, A. Daň z převodu nemovitostí. Daně a právo v praxi. 2007, 3. (Citováno dle systému 

ASPI). 
88 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 240. 
89  RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 242. 
90  RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 241. 
91  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
92  DRÁB, O., DRÁBOVÁ, M. Změny v daňových předpisech od 1.1.2008 - 2. část. Daně a právo v 

praxi. 2008, 2. (Citováno dle systému ASPI). 
93  Vláda ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona o stabilizace veřejných rozpočtů. 2007. tisk 222/0. 

(Citováno dle systému ASPI). 
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nemovitosti původním vlastníkem, který vlastnictví k nemovitosti převedl na věřitele 

k zajištění splnění svého závazku, může daňový subjekt požádat o prominutí daně. 

Finanční ředitelství žádosti vyhoví, pokud poplatník o prominutí daně z nemovitostí 

požádá nejpozději do tří let ode dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním 

vlastníkem. 

Obdobné jako u zajišťovacího převodu práva nastávaly z pohledu daňových 

předpisů také u přechodů vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s postoupením 

pohledávky nejasnosti, zda jsou tyto přechody předmětem daně z převodu nemovitostí. 

S ohledem na skutečnost, že s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva 

s pohledávkou spojená,94 se dovozuje, že ze zákona s postoupenou pohledávkou 

přechází na postupníka i vlastnické právo k nemovitosti, které bylo na postupitele 

převedeno k zajištění splnění závazku.95 S účinností od 1.1.2009 jsou tak zákonem 

o dani z nemovitostí do předmětu daně z převodu nemovitostí zařazeny též přechody 

vlastnictví k nemovitostem, ke kterým dojde v souvislosti s postoupením pohledávky. 

Za splněných zákonem daných podmínek, které jsou stejné jako u převodu vlastnictví 

k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, finanční ředitelství 

daň promine. 

O nabytí vlastnictví na základě přechodu vlastnického práva hovoříme tehdy, je-

li nabýváno nezávisle na vůli dosavadního vlastníka, tedy rozhodnutím státního orgánu 

nebo ze zákona. Nejtypičtější případy představuje nabytí vlastnického právo při výkonu 

rozhodnutí, při exekuci, či vydražením ve veřejné dražbě. I přechod vlastnického práva 

k nemovitostem se zapisuje do katastru nemovitostí, avšak má pouze deklaratorní 

účinek. To znamená, že vlastnické právo je nabyto již okamžikem předcházejícím 

zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, například dnem příklepu v dražbě. 

4.3. Subjekty daně z převodu nemovitostí 

Stejně jako u daně z nemovitostí lze z pohledu daňové teorie říci, že v případě 

daně z převodu nemovitostí je poplatníkem i plátcem daně tatáž osoba. Pokud však 

                                           
94  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 524 odst. 2. 
95  Vláda ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí. 2008. tisk 557/0. (Citováno dle systému ASPI). 



39 
 

vycházíme z definice daňových subjektů dle zákona o správě daní a poplatků, vystupuje 

u daně z převodu nemovitostí pouze poplatník jako osoba, jejíž úkony jsou přímo 

podrobeny dani.96  

Zákon stanoví, že poplatníkem daně z převodu nemovitostí je buď převodce 

nemovitosti, nabyvatel nemovitosti či oba zároveň. Kdo bude poplatníkem 

v konkrétním případě, závisí na tom, o kterou formu převodu či přechodu práva 

k nemovitosti se jedná. 

Převodce nemovitosti je poplatníkem daně z převodu nemovitostí vždy, dochází-

li k úplatnému nabytí vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy. Nabyvatel  

nemovitosti se stává ze zákona ručitelem. 

Naopak nabyvatel je poplatníkem daně v případech, kdy dochází k úplatnému 

přechodu vlastnictví k nemovitostem nezávisle na vůli dosavadního vlastníka, to 

znamená buď na základě rozhodnutí státního orgánu, nebo ze zákona. Druhá strana, 

tedy převodce, není v těchto případech ručitelem.97 Konkrétně sem zákonodárce zařadil 

následující případy nabytí nemovitosti: 

- při výkonu rozhodnutí nebo exekuce, 

- na základě vyvlastnění, 

- vydržením, 

- v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, 

- ve veřejné dražbě 

- na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva 

- v souvislosti s postoupením pohledávky, 

- při zrušení právnické osoby bez likvidace, 

- při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací. 

 

Poplatník je stanoven speciálně pro případ vzájemné výměny nemovitostí. Zde 

je povinnost zaplatit daň z převodu nemovitostí uložena solidárně převodci i nabyvateli, 

kteří jsou povinni daň zaplatit společně a nerozdílně. 

                                           
96  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 6 odst. 2. 
97  SKÁLA, M. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. Ostrava : Sagit, 1999, str. 314. 
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Zvláštní ustanovení platí také pro převody nemovitostí v souvislosti se 

společným jměním manželů a podílovým spoluvlastnictvím. 

Dochází-li k převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti nebo k převodu 

nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví více osob, vystupuje každý podílový 

spoluvlastník jako samostatný poplatník a platí daň podle velikosti svého podílu na 

nemovitosti. Každý spoluvlastník je tak povinen sám podat daňové přiznání. 

Stejně tak je-li převáděno vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů 

nebo do společného jmění manželů, je samostatným poplatníkem každý z manželů a 

jejich podíly na dani jsou stejné. 

4.4. Osvobození od daně z převodu nemovitostí 

Zákon o dani z převodu nemovitostí obsahuje ustanovení o nárocích na 

osvobození od daně z převodu nemovitostí. Jednotlivé případy osvobození jsou velmi 

různorodé a s celou řadou podmínek, které je potřeba pro vznik nároku na osvobození 

splnit. Jedná se zejména o osvobození některých převodů v souvislosti s majetkem státu 

nebo územních samosprávných celků a vkladů nemovitostí do obchodních 

společností.98 Vzhledem k zaměření této diplomové práce na pozemky níže uvádím 

pouze ta osvobození, která se pozemků týkají. Nezmiňuji tedy osvobození vztahující se 

pouze ke stavbám, bytům a nebytovým prostorům. 

Jednotlivé případy osvobození jsem podle společných znaků zařadila do pěti 

níže uvedených skupin: 

A. Převody a přechody nemovitostí ve vlastnictví státu, územně samosprávných celků 

a společností s plnou majetkovou účastí státu: 

� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních 

podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo 

Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným 

s plnou majetkovou účastí státu, 

                                           
98  KOUTNÁ, A. Daň z převodu nemovitostí. Daně a právo v praxi. 2007, 3. (Citováno dle systému 

ASPI). 
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� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností 

s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné 

hromady a schválené vládou České republiky, 

� převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou 

majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí 

o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby, 

� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním 

a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zákonů č. 172/1991 

Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí, č. 367/1990 Sb., o obcích, 

� převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví 

dobrovolných svazků obcí a z vlastnictví dobrovolných svazků obcí do 

vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly 

předchozími vlastníky převáděných nemovitostí, 

� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných 

výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi nebo mezi 

zřizovateli veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení a 

veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními, 

� převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem z i do vlastnictví České 

republiky nebo jiného evropského státu. Pokud však před převodem či 

přechodem vlastnictví s majetkem hospodařil či ho měl ve správě 

podnikatelský subjekt, nárok na osvobození nevzniká, 

� převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem 

byly ve správě Pozemkového fondu České republiky. 

B. Převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s privatizací, zánikem 

ČSFR a pozemkovými úpravami: 

� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem z Pozemkového fondu 

České republiky na nabyvatele na základě rozhodnutí o privatizaci a při 

převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu, 
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� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností 

s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného 

privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizace před převodem 

majetkové účasti na Pozemkový fond České republiky, 

� převody a přechody majetku, který přešel na právnické osoby v České 

republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní 

Republiky, například převod majetku Československého rozhlasu na Český 

rozhlas99 či převod majetku Československé televize na Českou televizi100, 

� převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na 

základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách. 

C. Vklady nemovitostí vložené do základního kapitálu obchodních společností nebo 

družstva za podmínky, že účast společníka v obchodní společnosti nebo člena 

v družstvu nezanikla do pěti let od vložení vkladu a nemovitost mu po stejnou dobu 

není vrácena. 

D. Převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, 

rozdělení nebo přeměně. 

E. Jiné převody a přechody nespadající do výše uvedených kategorií: 

� převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace 

v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv 

věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou 

osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, 

� úplatný převod nemovitosti, jestliže převodcem je právnická osoba, které 

byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na základě zákona 

o zrušení Fondu dětí a mládeže. 

Zákonodárce požaduje, aby poplatníci uplatnili nárok na osvobození v daňovém 

přiznání. Daňové přiznání se nemusí podat pouze v jednom případě, a to tehdy, je-li za 

                                           
99  Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 1 odst. 2. 
100  Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 1 odst. 2. 
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úplatu převáděna či přechází nemovitost z vlastnictví České republiky, a tento převod či 

přechod je od daně z převodu nemovitostí osvobozen. 

4.5. Základ daně z převodu nemovitostí 

Základ daně se určuje odchylně pro různé případy převodů a přechodů 

vlastnictví. V zákoně je vymezen obecný základ daně, který se v praxi uplatní ve 

většině případů, a dále specifické způsoby určení základu daně platící pro konkrétní 

zákonem vymezené formy nabytí vlastnictví k nemovitostem. 

Podle obecného pravidla pro určení základu daně z převodu nemovitostí je třeba 

porovnat cenu převáděné nemovitosti zjištěnou podle zákona o oceňování majetku,101 

která je uvedena ve znaleckém posudku, a cenu sjednanou ve smlouvě. Základem daně 

z převodu nemovitostí je ta z cen, která je vyšší, přičemž je-li cena sjednaná nižší než 

cena zjištěná, nepodléhá rozdíl cen dani darovací. Cena se zjišťuje vždy ke dni nabytí 

nemovitosti, tedy ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí.102 

Další způsoby stanovení základu daně jsou svojí povahou zvláštní.103 

V případě vydržení vlastnictví k nemovitosti se základ daně z převodu 

nemovitostí stanoví podle ustanovení zákona o oceňování majetku ke dni sepsání 

osvědčení o vydržení formou notářského zápisu případně ke dni právní moci soudního 

rozhodnutí o vydržení. 

Pokud dochází k nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu 

s následnou koupí najaté věci, na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo 

v souvislosti s postoupením pohledávky, odpovídá základ daně ceně zjištěné podle 

zákona o oceňování majetku platné ke dni nabytí nemovitosti. 

Cena dosažená vydražením je základem daně tehdy, dojde-li k přechodu 

vlastnického práva na základě vydražení při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve 

veřejné dražbě. 

                                           
101  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
102  RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 252. 
103  RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 253. 
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Převádí-li se nemovitost z vlastnictví územního samosprávného celku nebo jej 

územní samosprávný celek nabývá, je základem daně cena sjednaná. 

Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je nutné pro stanovení 

základu daně rozlišovat, zda se tak děje dohodou spoluvlastníků nebo na základě 

rozhodnutí soudu. Je-li podílové spoluvlastnictví zrušeno a vypořádáno dohodou 

spoluvlastníků, je základem daně rozdíl cen stanovených podle zákona o oceňování 

majetku před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po něm. Pokud 

však podílové spoluvlastnicí zrušuje a vypořádává soud, je základem daně náhrada 

určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem. 

V případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do 

akciové společnosti, je základem daně hodnota nemovitosti určená posudkem znalce 

podle obchodního zákoníku.104 Hodnota nemovitosti se v tomto případě nebude určovat 

podle zákona o oceňování majetku, nýbrž půjde o tržní ocenění, jehož smyslem je snaha 

o ocenění těchto nemovitostí jejich reálnou cenou na trhu tak, aby nedocházelo 

k podkapitalizaci společností, do nichž jsou nemovitosti vkládány.105  

V případě vyvlastnění je základem daně výše náhrady poskytnuté za 

vyvlastněnou nemovitost stanovená v rozhodnutí úřadu provádějícím vyvlastnění. 

Je-li nemovitost prodána mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při 

zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení, je základem daně cena 

dosažená prodejem nemovitosti. 

Pro účely výpočtu daně z převodu nemovitostí se základ daně vždy zaokrouhluje 

na celé stokoruny nahoru. 

4.6. Sazba daně z převodu nemovitostí 

Sazba daně z převodu nemovitostí je pro všechny úplatné převody či přechody 

vlastnictví k nemovitostem jednotná ve výši 3 % základu daně. Z hlediska druhů 

                                           
104  Podle zákona č. 513/1992 Sb., obchodního zákoníku, § 59. 
105  RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 254. 
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daňových sazeb se jedná o sazbu poměrnou lineární, neboť sazba 3 % platí bez ohledu 

na výši daňového základu. Při výpočtu daně z převodu nemovitostí není třeba ani 

rozlišovat vztah poplatníka k osobě nabyvatele (převodce), na základě kterého se pro 

účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí osoby zařazují 

do tří skupin. Výsledná daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

4.7. Daňové přiznání, vyměření daně a její splatnost  

Daň z převodu nemovitostí je daní transferovou, to znamená, že se platí 

jednorázově, pokud dojde úplatnému převodu vlastnictví k nemovitostem. V souvislosti 

s daní z převodu nemovitostí nelze hovořit o zdaňovacím období, za které by bylo třeba 

opakovaně daň platit, jako je tomu u daně z nemovitostí. 

V případě, že nastanou skutečnosti zakládající poplatníkovu povinnost k dani 

z převodu nemovitostí, je poplatník povinen podat příslušnému správci daně daňové 

přiznání, ve kterém uvede všechny údaje rozhodné pro správné stanovení daňové 

povinnosti, uplatní případná osvobození a sám si svoji daňovou povinnost vypočte. 

Příslušným správcem daně je finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se 

nemovitost nachází.106 

Zákonodárce stanovil výjimku z povinnosti podat daňové přiznání k dani 

z převodu nemovitostí, a to pro úplatný převod nebo přechod nemovitosti z vlastnictví 

České republiky, jedná-li se o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je 

od daně osvobozen. 

Pro ostatní případy zákonodárce uložil povinnost podat přiznání k dani 

z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, 

v němž nastala určitá rozhodná skutečnost. V případě smluvních převodů je touto 

rozhodnou skutečností zápis vkladu práva do katastru nemovitostí, nabytí účinnosti 

smlouvy o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, jestliže se tato neeviduje 

v katastru nemovitostí, nebo nabytí účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Došlo-

li k přechodu vlastnictví na základě vydražení nemovitosti ve veřejné dražbě, je 

                                           
106  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 4 odst. 8 písm. b). 
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rozhodnou skutečností vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti. U 

nabytí vlastnictví v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí je rozhodnou 

skutečností, od níž běží lhůta pro podání daňového přiznání, nabytí právní moci 

rozhodnutí o příklepu, pokud ve stejném měsíci bylo nejvyšší podání zaplaceno. 

V ostatních případech odvisí určení lhůty pro podání daňového od okamžiku, kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí nebo kdy byla poplatníkovi doručena jiná listina, kterou 

se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nabyté nemovitosti. 

Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí. Součást 

daňového přiznání tvoří ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, 

kterou se osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, například kupní či směnná 

smlouva. Poplatník je povinen k daňovému přiznání připojit také znalecký posudek 

o ceně převáděné nemovitosti zjištěné podle zákona o oceňování majetku107. Pokud je 

nemovitost vkládána do společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, 

přiloží poplatník posudek znalce, kterým se určuje hodnota vkládané nemovitosti 

v souladu s obchodním zákoníkem.108 

Zákonodárce taxativně stanovil případy, kdy není nezbytné přikládat 

k daňovému přiznání znalecký posudek. Jedná se o následující situace: 

� Převod nemovitosti je zcela osvobozen od daně. 

� Přechází či je převáděno vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého 

porostu. 

� Za úplatu je převáděna nemovitost z nebo do vlastnictví územního 

samosprávného celku. 

� Nemovitost byla nabyta v dražbě. 

� Vlastnictví k nemovitosti přešlo na nabyvatele při zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví soudem. 

� Vlastnictví k nemovitosti přešlo na nabyvatele při vyvlastnění. 

� Nemovitost byla prodána mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při 

zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení. 

                                           
107  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
108  Zákon č. 512/1992 Sb., obchodní zákoník, § 59. 
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Správce daně poté, co od poplatníka obdrží daňové přiznání, daň vyměří a 

porovná s výší daňové povinnosti vypočtené poplatníkem v daňovém přiznání. Pokud se 

částky shodují, nemusí správce daně poplatníkovi výsledek vyměření sdělovat, jestliže 

o to poplatník výslovně nepožádal. Za den vyměření a současně za den doručení tohoto 

rozhodnutí poplatníkovi se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. 

Jestliže bylo daňové přiznání podáno opožděně, je za den vyměření daně a doručení 

tohoto rozhodnutí považován den, kdy opožděné daňové přiznání došlo správci daně.109 

Pokud však daň vyměřená správcem daně je v odlišné výši od daně vypočtené 

poplatníkem, musí správce daně daňovému subjektu sdělit výsledek vyměření 

platebním výměrem. Je-li vyměřená daň vyšší než daň vypočtená poplatníkem, je 

poplatník povinen uhradit rozdíl do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí o vyměření 

daně. 

Daň je splatná ve lhůtě totožné s lhůtou pro podání daňového přiznání, tedy 

nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost 

rozhodná pro stanovení lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud však daň činí méně 

než 100,-- Kč, je sice poplatník povinen daňové přiznání podat, avšak správce daně 

vyměřenou daň nepředepíše a poplatník ji nebude platit. 

                                           
109  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 46 odst. 5. 
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5. Srovnání s úpravou v některých zemích Evropské unie 

Po nástinu úpravy daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí na území 

České republiky se zaměřím na specifika úpravy majetkových daní souvisejících 

s pozemky v některých jiných zemích. Nejprve vylíčím převažující základní znaky 

právní úpravy v Evropě, a poté se konkrétně věnuji dani z nemovitostí a dani z převodu 

nemovitostí ve státech sousedících s Českou republikou, tedy na Slovensku, 

v Německu, Rakousku a Polsku. 

5.1. Daň z nemovitostí 

V rámci Evropské unie nejsou členské státy povinny harmonizovat úpravu daně 

z nemovitostí. V jednotlivých státech se tato daň proto může velmi lišit, přičemž rozdíly 

jsou dány zejména historickými tradicemi každého státu. Lze však najít určité společné 

prvky a směr, kterým se zdaňování nemovitostí v evropských státech ubírá. 

Hlavní společný prvek představuje skutečnost, že daně z nemovitostí bývají 

většinou ukládány na úrovni obcí, do jejichž rozpočtů též plynou daňové výnosy. V tom 

také spočívá jejich stěžejní význam, neboť výnosy daní z nemovitostí jako příjmy 

obecních rozpočtů do určité míry umožňují finanční nezávislost a autonomii obcí. 

Dalším rysem, kterým se vyznačují právní řády stále více, je hodnotový princip 

stanovení základu daně. Při určení daňového základu se zpravidla nevychází z rozlohy 

pozemků, nýbrž z hodnoty pozemku, která by měla odrážet atraktivitu lokality, ve které 

se pozemek nachází. Daňovým základem odpovídajícím tomuto požadavku může být 

zejména cena tržní, která nejlépe vyjadřuje hodnotu konkrétní nemovitosti. Nevýhodou 

je však nestabilita tržních cen, se kterou souvisí potřeba hodnotu nemovitostí pravidelně 

aktualizovat. Vzhledem k vysoké administrativní a finanční náročnosti bývá přecenění 

odkládáno, a může proto dojít k velké odchylce aktuální tržní ceny od tržní ceny 

naposledy zjištěné.110 Problém představuje také skutečnost, že mnohé nemovitosti jsou 

na trhu zcela neprodejné a že vedle vlivu trhu se mohou do cen promítnout i spekulace. 

                                           
110  KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V. a kol. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu 

Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociální a právního prostředí. Praha : Eurolex 
Bohemia, 2004, str. 141-147. 
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Další možností jsou ceny odhadní, při jejichž stanovení se často vychází z cenových 

map. Proto je někdy tato cena označována jako katastrální hodnota.111 

5.1.1. Slovensko 

Slovenská daň z nemovitostí je upravena v zákoně o místních daních112 a člení 

se na daň z pozemků, daň ze staveb a daň z bytů, kam pro účely daně patří i nebytové 

prostory v bytovém domě. Zákon o místních daních obsahuje zvláštní úpravu pro daň 

z pozemků, daň ze staveb a daň z bytů, následují společná ustanovení. 

Způsob určení základu daně z pozemků závisí na kategorii daného pozemku. 

U pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů je 

základem daně hodnota pozemku bez porostů, která se vypočte násobením výměry 

pozemku v m2 a hodnoty půdy za 1 m2 odvozené od bonitovaných půdně-ekologických 

jednotek. Tyto údaje lze nalézt v příloze zákona o místních daních. V případě zdaňování 

lesních pozemků a rybníků tvoří základ daně hodnota pozemku určená na 1 m2 podle 

platných předpisů o stanovení všeobecné hodnoty majetku. Jedná-li se o zahrady, 

zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy, je základem daně 

hodnota pozemku stanovená vynásobením celkové výměry pozemku v m2 a hodnoty 

pozemku za 1 m2 uvedené v příloze zákona o místních daních. Obce mají možnost 

vydávat obecně závazná nařízení, ve kterých stanoví hodnoty pozemků odlišně. 

Sazba daně je stanovena pevně ve výši 0,25 % ze základu daně. Správce daně 

má možnost sazbu pro celou obec nebo pouze pro její část snížit či zvýšit, může také 

určit různé sazby daně pro jednotlivé druhy pozemků nebo jednotlivá katastrální 

území.113 

5.1.1. Německo 

Pro Spolkovou republiku Německo je charakteristické odlišné právní chápání 

pojmu nemovitost, protože v souladu s tamním právním výkladem jsou stavby součástí 

                                           
111
 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 40. 

112  Zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

113 RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 55. 
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pozemku, na němž leží. Vlastnictví pozemků je zdaňováno daní z pozemků, která je 

regulována v § 106 Základního zákona (německé ústavy) a rovněž v rámci zákona 

o dani z pozemků.114 Německé daňové právo rozlišuje dvě kategorie daně 

z nemovitostí. Do kategorie A (tzv. agrární) spadají zemědělské pozemky, do kategorie 

B (tzv. stavební) potom pozemky zastavěné, pozemky zastavitelné a budovy. Základem 

daně je tzv. standardní hodnota nemovitosti115 pevně stanovená finančním úřadem. 

Zmíněná hodnota je však značně zastaralá, neboť nebyla měněna od roku 1964, 

v bývalých zemích NDR se vychází dokonce z ceny v roce 1935116.  

S ohledem na neaktuálnost základu daně se sazby kromě druhu zdaňovaného 

pozemku liší také v závislosti na tom, zda leží na území bývalé SRN či NDR.  

Například sazba daně pro zemědělské pozemky na území bývalé SRN je ve výši 0,6 % 

základu daně. 

Do kompetencí jednolitých obcí spadá možnost stanovit multiplikátor, kterým se 

vypočtená daň násobí. Při stanovení multiplikátoru nejsou obce nijak omezeny, obvykle 

ovšem zohledňují skutečnost, že výše koeficientu má vliv na vývoj počtu obyvatel na 

jejím teritoriu.117 

5.1.1. Rakousko 

Nemovitosti na území Rakouska jsou pro účely daně z nemovitostí rozděleny do 

dvou skupin. Skupina A je tvořena zemědělskými a lesními pozemky, do skupiny B 

náleží obdělávaná i neobdělávaná půda a některé budovy. 

Základem daně je standardní hodnota nemovitosti stanovená na základě 

oceňovacích předpisů místně příslušnými rakouskými finančními úřady. Základní sazba 

daně je ve výši 2,7 %. Obce mohou stanovit pro svá území multiplikátor, kterým se 

daňová povinnost násobí. 

Specifika rakouské úpravy spočívají v tom, že některé pozemky můžou být 

předmětem i další majetkové daně, například neobdělávané pozemky přesahující určitou 

                                           
114  NESNÍDAL, P. Daň z nemovitostí v Německu. Daně a finance. 2007, 4. 
115  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 48. 
116  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 48. 
117  NESNÍDAL, P. Daň z nemovitostí v Německu. Daně a finance. 2007, 4. 
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hodnotu podléhají poplatku z hodnoty pozemku. Pozemky sloužící podnikání 

v zemědělství a lesnictví jsou zase vedle daně z nemovitostí i předmětem poplatku ze 

zemědělské a lesnické podnikatelské činnosti.118 

5.1.1. Polsko 

Právním řádem Polska je vedle obecné daně z nemovitostí zavedena také 

zemědělská daň pro pozemky zapsané v evidenci nemovitostí jako pozemky 

zemědělské a lesní daň pro pozemky lesní. Pro tyto pozemky se uplatní specifické 

zdanění, klasickou daní z nemovitostí se daní pouze pozemky, které nespadají do 

pozemků zemědělských a lesních.119 

Daní z nemovitostí jsou zdaňovány stavby a pozemky, vyjma pozemků 

spadajících do kategorie pozemků zemědělských a lesních. Základ daně u pozemků je 

roven výměře pozemku v m2. Sazba daně je stanovena pevnou částkou na 1 m2 nebo 

1 ha, přičemž pro pozemky sloužící k hospodářské činnosti je sazba ve výši 0,71 PLN, 

pro pozemky ostatní 0,35 PLN a pro pozemky pod jezery, vodními nádržemi a vodními 

elektrárnami 3,74 PLN za 1 hektar.120 

Základem pro výpočet zemědělské daně je výměra zemědělského pozemku 

vedená v evidenci nemovitostí. Sazba daně se každoročně mění v závislosti na 

průměrné ceně žita. U pozemků sloužících zemědělským účelům se sazba daně rovná 

průměrné ceně 2,5 q žita za jeden hektar pozemku. Pro pozemky, které nejsou 

využívány k zemědělským účelům, je sazba dvojnásobná, tedy průměrná cena 5 q žita 

za jeden hektar pozemku. Jednotlivé obce mají možnost cenu žita pro účely výpočtu 

daně v zákonem stanovených mezích snížit. 

Lesní daní jsou zdaňovány pozemky označené v evidenci pozemků jako lesy, 

není-li jejich výměra menší než 0,1 hektaru. Základem daně je výměra lesního pozemku 

uvedená v evidenci nemovitostí v hektarech. Stejně jako u daně zemědělské není sazba 

                                           
118  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 51. 
119 KYPETOVÁ, J. Obecní finance: V Polsku stát platí daň z nemovitostí. Web Obecní finance. [Online] 

21. srpen 2008. [Citace: 20. březen 2009.] http://www.obecnifinance.cz/clanek/polsko/. 
120  Informace dostupné na internetové stránce 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/getcontents.do?mode=normal&kw1=estate&kw2=-
&kw3=-&year=2008&coll=PL+-+Tax+on+real+estate. 
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daně pevně stanovená, nýbrž se odvozuje od průměrné ceny dřeva. Za jeden hektar 

lesního pozemku daň činí průměrnou cenu za 0,220 m3 dřeva odvozenou od střední 

prodejní ceny dřeva za první tři kvartály předchozího roku. U lesů ochranných a lesů 

nacházejících se v národních parcích a přírodních rezervacích je sazba daně 

poloviční.121 

5.2. Daň z převodu nemovitostí 

Ani na harmonizaci daní z převodu nemovitostí nejsou Evropskou unií kladeny 

žádné požadavky. Zdaňování úplatných převodů nemovitostí se uplatňuje ve většině 

zemí Evropské unie, a to buď formou daně z převodu nemovitostí, nebo daně 

z registrace převodu nemovitostí. 

Společným znakem daňové úpravy převážné části evropských států je způsob 

vymezení poplatníků daně z převodu nemovitostí tak, že není direktivně určena jedna 

strana převodu, která má povinnost daň uhradit, nýbrž se více respektuje vůle účastníků 

smlouvy a jejich vzájemná dohoda o tom, kdo daň zaplatí. Vznik daňové povinnost je 

zpravidla vázán již na okamžik uzavření smlouvy mezi smluvními stranami. 

Při stanovení základu daně převažuje hodnotový způsob, základ daně však často 

vedle samotné kupní ceny zahrnuje i hodnotu dalších služeb a závazků, které na sebe 

kupující při převodu převzal. Odhadní cena se používá spíše výjimečně, pokud nelze 

vycházet z poskytnutého protiplnění. U odhadních cen se zároveň zřetelně projevuje 

snaha o využití jedné odhadní ceny pro více daní.122 

5.2.1. Slovensko 

V současné době na Slovensku neexistuje daň, která by zdaňovala převody 

nemovitostí. Daň z převodu a přechodu nemovitostí, která byla konstrukčně i sazbou 

velmi podobná české dani, je od roku 2005 zrušena. 

                                           
121  RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Praha : LexisNexis, 2005, str. 55. 
122  KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V. a kol. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu 

Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociální a právního prostředí. Praha : Eurolex 
Bohemia, 2004, str. 148-151. 
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5.2.1. Německo 

Obdobou daně z převodu nemovitostí je pro nemovitosti nacházející se na území 

Německa tzv. daň z nabytí pozemku. Podle německé právní úpravy jsou i pro účely této 

daně stavby pevně spojené s pozemkem součástí pozemku. Vyměřovací základ se 

určuje součtem nákladů, které nabyvatel vynaložil v souvislosti s pořízením 

nemovitosti, případně vychází z hodnoty nemovitosti. Základem daně je tedy zpravidla 

kupní cena, ale také například náklady převzaté nabyvatelem nemovitosti od jejího 

prodejce na přeměření pozemků či makléřské poplatky, které se může zavázat uhradit 

nabyvatel za prodejce123. 

Poplatníky daně z nabytí pozemků jsou společně převodce i nabyvatel. Správce 

daně se obrátí nejprve na osobu, která se smluvně k uhrazení daně zavázala, zpravidla 

se jedná o kupujícího. Dohoda v kupní smlouvě však není pro správce daně definitivně 

závazná. V případě že osoba smluvně zavázaná k uhrazení daně daň neuhradí, vyzve 

finanční úřad druhého účastníka smlouvy. 

Do 31.8.2006 byla sazba daně stanovena jednotně pro všechna nabytí 

nemovitostí na území celého Německa, a to ve výši to 3,5 % daňového základu. Od 

1.9.2006 si mohou jednotlivé spolkové země samy stanovit sazbu pro své území. 

Například sazba pro Berlín je od 1.1.2007 ve výši 4,5 %. 

Nepřesáhne-li daňový základ částku 2.500,-- EUR, je převod od povinnosti k 

zaplacení daně osvobozen. Osvobozeny jsou také například transfery mezi manžely a 

příbuznými v řadě přímé.124 

Zvláštnost německé úpravy představuje skutečnost, že místně příslušný finanční 

úřad může po dohodě s plátcem daně upustit od přesného vyměření daně a je oprávněn 

                                           
123  NESNÍDAL, P. Daň z převodu nemovitostí. Finanční management. 2007, 4. Článek dostupný na 

http://reality.ihned.cz/c4-10000935-212058. 
124  http://www.juraforum.de/lexikon/Grunderwerbsteuer, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grunderwerbsteuer_(Deutschland) 
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daň stanovit pouze paušální částkou, pokud se tím zjednoduší proces zdanění a nebude 

se výrazně odlišovat výše daně.125 

5.2.1. Rakousko 

Obdobně jako v Německu se daň vypočítává ze základu, který je tvořen náklady 

na pořízení nabyté nemovitosti. Pokud žádné náklady nevznikly (například u nabytí 

nemovitosti vydržením), použije se pro výpočet daně hodnota nemovitosti určená podle 

oceňovacích předpisů. 

Obecná sazba daně je 3,5 % ze základu daně. Při nabývání nemovitostí mezi 

příbuznými se uplatní snížená sazba ve výši 2 %. Od daně jsou osvobozeny nemovitosti, 

jejichž vyměřovací základ nepřesáhne hodnotu 15.000,-- EUR. 

5.2.1. Polsko 

Převody nemovitostí v Polsku podléhají dani z civilněprávních úkonů. Základem 

daně je prodejní cena nemovitosti. Sazby daně jsou proporcionální, maximálně ve výši 

2 %.126 

 

                                           
125 NESNÍDAL, P. Daň z převodu nemovitostí. Finanční management. 2007, 4. Článek dostupný na 

http://reality.ihned.cz/c4-10000935-212058. 
126 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 262. 
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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. 
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8. Zusammenfassung 

Autorin befasst sich mit Thema Eigentum der Grundstücke und ihre entgeltliche 

Transfer vom Gesichtspunkt der Steuervorschriften. Dieses Thema ist zu dieser Zeit in 

der Tschechischen Republik sehr aktuell, weil eine Steuerreform gerade durchläuft. 

Zuerst widmet sich Autorin dem allgemeinen Steuerrecht, erklärt Bedeutung und 

Sinn der Steuern, die wichtigsten Funktionen von Steuern – fiskalisch, allokative, 

redistributive, Stabilisierungsfunktion und allgemein beschreibt Grundelemente der 

Steuerkonstruktion – Steuersubjekt, Gegenstand der Steuer, 

Steuerbemessungsgrundlage, Steuersatz, Steuerfälligkeit und charakterisiert 

Steuersystem in der Tschechischen Republik. 

In den zwei folgenden Kapiteln gibt es ausführliche Angaben über die gültige 

rechtliche Regulierung von Immobiliensteuer und Immobilienerwerbsteuer. 

Immobiliensteuer gliedert sich in Grundsteuer und Gebäudesteuer, da beschäftigt sich 

Autorin nur mit Regulierung der Grundsteuer, ansonsten der Regelung die für Grund 

und Gebäude gleich ist. Konkret schreibt Autorin nicht nur über die 

Steuergrundelemente, sondern auch über zahlreiche Möglichkeiten von 

Steuerbefreiungen, Besteuerungszeitraum und Ausnahmen von Steuerfristen. 

In der nächsten Kapitel mit Bezeichnung Vergleichen mit Regulierungen in 

einigen anderen EU-Ländern werden zuerst die Zusammenkennzeichen und Tendenzen 

für jede der zwei Steuern besonders hervorhebt. Dann folgen die Charakteristiken der 

Immobiliensteuern und Immobilienerwerbsteuern, die zurzeit in der Slowakei, in 

Deutschland, in Österreich und in Polen eingehoben werden. Es handelt sich um 

Länder, die die Tschechische Republik angrenzen. 

Im Abschluss der Diplomarbeit denkt Autorin über Sinngehalt der 

Immobiliensteuern im Hinblick auf ihr Steuerertrag, der im Vergleich mit 

Einkommenssteuer, Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer viel niedriger ist. Ihrer 

Meinung nach ist die aktuelle Regulierung der Grundsteuer zeitgerecht. Jedoch 

Regulierung der Immobilienerwerbsteuer findet sie haltlos und schlägt ihre 

Abschaffung. 
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