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Předmluva 
 
Snahou a posláním této práce je ukázat a srozumitelnou formou 
přiblížit čtenáři specifika z mnoha pohledů jistě velmi zajímavé 
oblasti práva - daňové problematiky nemovitostí. Případnému 
zájemci tak může být nabídnuta a zároveň poskytnuta možnost 
seznámit se s některými zajímavostmi, které se ke zdanění 
nemovitostí, a zejména pak bytů, neodmyslitelně vážou.  
 
Vzhledem k velmi častým změnám právních předpisů, které tuto 
oblast práva upravují, je stále obtížnější najít nějaké neměnné 
přetrvávající principy, jež by byly oproštěny od negativního vlivu 
názorových změn ze strany zákonodárných orgánů státu. Tato 
práce tedy přináší spíše reflexi aktuálních problémů současné 
úpravy, případně úprav z doby nedávno minulé. Jejím cílem je 
poukázat na nedostatky této právní úpravy a snaží se najít vhodné 
odpovídající řešení daných otázek, je-li to možné. 
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1 Úvod 
 
Problematika daňové soustavy, zavedené na našem území a 
transformované zejména po pádu komunistického režimu v roce 
1989, a rovněž tak i její spletitost byly vždy předmětem mnohých 
diskuzí jak odborníků, politiků či ekonomů, tak i obyčejných lidí. 
Ti všichni jsou podle platného zákona povinni odvádět ze svého 
majetku a ze svých příjmů daně. Pociťují tak sami na sobě 
negativní dopady daňové zátěže. 
 
Odedávna vždy proti sobě stály v oblasti daní zájmy a tlaky na 
jedné straně fiskální - tedy nazírané z pohledu státu a jím 
vybíraných prostředků plynoucích do veřejných rozpočtů 
k zabezpečování potřeb obyvatel - a na straně druhé zájmy a tlaky 
ekonomické právě všech těch poplatníků daní, kteří jsou většinou 
proti své svobodné vůli nuceni podvolit se dikci zákonů a nemají 
sami příliš prostoru a prostředků, jak takový stav ovlivnit nebo 
případně jej i změnit. 
Z těchto dvou základních, ale zcela protichůdných přístupů pak 
vyplývá jejich vzájemná interakce při formování daňových 
konceptů a posléze i právních předpisů, které tuto oblast mají 
regulovat. Výsledkem jsou někdy až diametrálně odlišné způsoby 
úpravy daňových povinností, které se navíc v průběhu doby 
mohou značným způsobem měnit. Složitost a v některých 
případech až nesrozumitelnost celého daňového systému je tak 
výsledkem dlouhého vývoje, který byl v minulosti mnohokrát 
velmi násilným způsobem přerušen, a to zejména v důsledku 
četných změn politické orientace jednotlivých vlád, které se 
dostaly v té které době k moci. 
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Byty ve své podstatě představují hmotné vyjádření jedné ze 
základních lidských potřeb - touhy po domově a po určitém 
zázemí, kam se člověk vždy rád vrací. Každý z nás se snaží 
zajistit pro svou rodinu vhodné podmínky pro život odpovídající 
jeho možnostem a potřebám. Z vlastnictví bytů však sekundárně 
vyplývají také určité povinnosti. Již sama Listina základních práv 
a svobod, jakožto jeden ze základních článků našeho ústavního 
pořádku, stanoví, že vlastnictví zavazuje.1 Mezi stěžejní 
povinnosti, které z vlastnictví bytů všem jejich vlastníkům 
vyplývají, patří i odvádění předepsaných daní. 
Byty také odrážejí nejrůznější přístupy k fenoménu zdanění. Pro 
obyčejného člověka se byt stává, hned vedle odvodů ze získaných 
příjmů pracovních, jedním z nejběžnějších a nejvíce přístupných 
míst, kde se může s daňovou povinností setkat. Mnozí z nás 
nějaký ten byt vlastní, někteří si mohou dovolit byty pronajímat a 
ti nejúspěšnější třeba v oblasti výstavby a prodeje bytů podnikají. 
Na druhou stranu se člověk potká s danou problematikou někdy i 
bez svého vlastního přičinění. Třeba v případech, kdy o někoho 
blízkého přijde a byt mu připadne v rámci dědictví po zůstaviteli, 
nebo má to štěstí, že mu někdo blízký určitý byt či jinou 
nemovitost kupříkladu daruje. Všechny tyto situace v sobě 
zahrnují i daňové konsekvence, ve kterých nemusí být vždy 
jednoduché se orientovat. 
Velmi charakteristickým rysem bytů je právě fakt, že tato 
kategorie daňových objektů v sobě kumuluje celou řadu různých 
druhů daní využitelných v jednotlivých konkrétních situacích. 
Podle toho, jakým způsobem a k jakým účelům jsou byty svými 

                                                 
1 Článek 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 
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majiteli využívány, pak přichází na řadu zároveň i odpovídající 
způsob zdanění. 
 
Vzhledem k faktu, že kvalitních prací a publikací na téma s 
podobným zaměřením bylo již sepsáno a uveřejněno velmi 
mnoho, nebudu se zde snažit sestavit přehledný obraz celé daňové 
problematiky bytů. Jak otázka daní jako takových, tak i určité 
legální vymezení bytů a souvisejících právních institutů by si jistě 
zasloužily rozsáhlejší teoretické úvody. Tomuto postupu se však 
snažím ve své práci vyhnout a zaměřím svoji pozornost spíše na 
případy, s nimiž se lze při praktické aplikaci zákonných norem 
upravujících tuto oblast práva setkat. Uvedené problémy nemusejí 
být na první pohled zdánlivě až tak zajímavé, leckdy se však 
dopracujeme k závěrům velmi překvapivým, které mohou 
zejména zúčastněné osoby v konkrétních situacích nemile 
zaskočit. 
V dalším textu tak přiblížím nejrůznější zajímavosti, paradoxy a 
nesrovnalosti ve struktuře daňové zátěže, které se k bytům 
vztahují. Rovněž představím i některé další aspekty, které se k 
vlastnictví bytů a jejich převodům přímo vážou. Připomenu také 
několik změn, které nastaly s účinností zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, aby bylo možné udělat si lepší úsudek o tom, 
co tento reformní balíček v oblasti zdaňování bytů přinesl za 
pozitiva či negativa. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl určité 
specifické rysy některých druhů daní právě ve spojitosti s byty. 
Na několika praktických příkladech budu nakonec demonstrovat, 
jaká nepříjemná úskalí z pohledu daňového s sebou vlastnictví 
bytů nese, a to i v těch případech, kdy daňový poplatník dostojí 
řádně všem svým zákonným povinnostem. 
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Z celkového pohledu bude na následujících stránkách pojednáno 
o všech druzích daní, které se bytů a bytové výstavby nějakým 
více či méně podstatným způsobem dotýkají. Nejenom advokáti 
či daňoví poradci, tedy v oblasti daňové odborníci a specialisté, 
ale také obyčejní lidé, kteří se právem vůbec nikdy nezabývali, se 
totiž v každodenní praxi často setkávají s celou řadou daní, které 
se k bytům vážou či jsou s byty nějak spojeny, ať už formou 
zdanění přímého či nějakým jiným způsobem nepřímo. Svým 
způsobem by se dalo tvrdit, že téměř každá daň má tak trochu 
k bytům svůj určitý vztah, ne vždy je však takový vztah zřetelný a 
ne vždy má cenu se jím vůbec zabývat. Je to ale jen dokladem a 
odrazem skutečnosti, že byty jakožto věci v právním slova smyslu 
jsou předmětem četných právních vztahů, ať již se jedná o oblasti 
práva soukromého či o oblasti práva veřejného, jehož součástí 
jsou mimo jiné právě povinnosti daňové. 
Text této práce vychází ve většině případů z rozboru platných 
zákonných ustanovení českého právního řádu. Veškeré odkazy, 
pokud není uvedeno jinak, tak směřují k současné platné 
legislativě České republiky. Příklady, které mají přiblížit 
konkrétní užití právních norem, jsou ve všech případech převzaty 
z reálných situací, se kterými bylo nutno se nějakým způsobem 
v praxi vypořádat. Použitá literatura má celou problematiku pak 
spíše jen dokreslovat a zejména odkázat na další prameny, které 
se tématikou zdaňování nejenom bytů hlouběji zabývají. 
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2 Trocha teorie 
 
2.1 Pojem bytu 
 
Na prvním místě je nutno nejprve pojem bytu představit tak, jak 
bude dále v této práci užíván. Ne vždy je totiž tento pojem v praxi 
chápán stejně. 
Bytem rozumí český právní řád, konkrétně zákon o vlastnictví 
bytů, místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 
stavebního úřadu určeny k bydlení.2 Taková definice je z hlediska 
zákonného přímo nutností, běžnému člověku však toho příliš 
neřekne. Dle stejného právního předpisu se pod pojem bytu řadí 
při splnění dalších zákonných podmínek i byty rozestavěné, které 
jsou v souladu se stavebním povolením určeny k bydlení.3 Je tak 
pamatováno na různé fáze rozestavěnosti prostor, které se dají za 
byt považovat. Okamžik, kdy se takové prostory stanou 
samostatným bytem, třeba i jen rozestavěným, už závisí jen na 
vůli vlastníka nemovitosti, případně stavebníka, pokud jde teprve 
o výstavbu bytu. 
Zákonné vymezení bytu ale většinou neodpovídá pojmu bytu tak, 
jak je užíván v běžné každodenní komunikaci. Pro normální život 
je totiž důležitější hledisko věcné a nikoliv formální. Proto je za 
byt často označováno něco, co by se dle zákonné definice do 
pojmu bytu vůbec nevešlo, třeba už jen s ohledem na chybějící 
kolaudační rozhodnutí. 
Byt jako takový může být samostatným předmětem vlastnického 
práva a toto vlastnické právo k bytu může být rovněž převáděno 

                                                 
2 Zákon č. 72/1994 Sb. §2 písm. b) 
3 Zákon č. 72/1994 Sb. §2 písm. e) 
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na další osoby. Jakožto samostatná bytová jednotka vymezená 
vlastníkem domu je také předmětem zápisů v evidenci katastru 
nemovitostí.4 Tento fakt s sebou nese větší jistotu při nakládání se 
samostatnými bytovými jednotkami, zároveň ale na vlastníky 
bytů klade zvýšené nároky na průhlednost a právní čistotu úkonů 
týkajících se jejich bytů. 
Je však potřeba upozornit na skutečnost, že pojem bytu nemá 
v českých zákonech vždy stejný obsah. Zmiňuje to například 
Skála,5 který vyjmenovává hned několik zákonných definic 
pojmu „byt“. Jakkoli je taková skutečnost v právním systému 
jedné země nežádoucí, je možno se s ní v tomto případě ztotožnit, 
neboť pro účely zcela odlišných druhů zákonů bychom si 
s jedinou definicí bytu jen těžko vystačili. 
Podobně je též nutné upozornit na pojem nemovitosti, který bude 
v následujícím textu užíván rovněž ve spojení s byty. K tomu 
konstatuje třeba Radvan tezi Smolíkovu - „pojem nemovitost není 
stejně chápán v právu občanském a v právu finančním. Je-li 
někdo vlastníkem bytu, ve smyslu soukromého práva není 
vlastníkem nemovitosti (byt není spojen se zemí pevným 
základem), ale pouze bytu, k němuž patří příslušný podíl na 
společných prostorách, případně i pozemek pod budovou a 
přilehlý pozemek. Je tedy majitelem souboru předmětů právních 
vztahů.“6 
V dalším textu této práce se tedy pojmy byt a nemovitost budou 
vyskytovat v rozličných významech v závislosti na konkrétní 
situaci. Domnívám se, že však není třeba upozorňovat pokaždé na 
trochu jiný význam těchto pojmů. Věřím, že čtenář správný 
význam vždy bezpečně pozná a dané souvislosti pochopí. 

                                                 
4 Zákon ČNR č. 344/1992 Sb. §2 
5 SKÁLA, Milan. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. s. 53 - 54. 
6 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. s. 124. 
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2.2 Daň jako zákonná povinnost 
 
Fakt, že se mají platit daně, dnes asi nikoho nepřekvapí. Vybírání 
daní je totiž jedním ze základních předpokladů fungování státu, 
který z takto vybraných prostředků financuje obecně prospěšné 
aktivity a zajišťuje své vlastní fungování. 
Zakotvení povinnosti platit ve stanovených případech daně a 
poplatky je obsaženo v jednom ze základních ústavních článků 
České republiky, a to v Listině základních práv a svobod.7 Jelikož 
tento právní předpis nejvyšší síly nemůže - a ani není jeho 
smyslem - obsáhnout celou daňovou problematiku, jsou 
povinnosti daňového charakteru konkretizovány v příslušných 
zákonech, které upravují jak hmotné, tak i procesní aspekty 
vybírání daní. Platí však vždy zásada obsažená přímo v Listině 
základních práv a svobod, že veškeré daně a poplatky mohou být 
ukládány a vybírány pouze na základě zákona. 
Zákonným podkladem pro ukládání a vybírání daní je v současné 
době přibližně desítka zákonů a celá řada navazujících 
prováděcích předpisů nižší právní síly, na které se v jednotlivých 
zákonech odkazuje. V některých případech se setkáváme 
s uložením či upřesněním daňové povinnosti i v obecně 
závazných vyhláškách územních samosprávných celků, které jsou 
vydávány v rámci jejich samostatné působnosti. V případě bytů, 
jakožto věcí nemovitých, je možnost uložit či upřesnit daňovou 
povinnost úzce spjata s jejich geografickou polohou. Orgánům 
samosprávy je tak dána příležitost zohlednit specifika místních 
poměrů v té které lokalitě právě úpravami daňových povinností 
pro vlastníky bytů nacházejících se v jejich územních obvodech. 

                                                 
7 Článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod 
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Daňovou problematiku konkrétně bytů upravuje z pohledu 
hmotného práva zhruba tucet právních předpisů různé právní síly 
se všeobecnou prostorovou působností. Nejvíce sledované 
materie je obsaženo v předpisech se silou zákona. Odpovídá to již 
zmíněnému principu obsaženému v Listině základních práv a 
svobod. Různé typy daní jsou upraveny v některých případech 
zvláštním samostatným zákonem (daň z nemovitostí, daň 
z příjmů, daň z přidané hodnoty), jindy obsahuje jeden zákon 
úpravu více typů daní (daň dědická, daň darovací, daň z převodu 
nemovitostí). Základním předpisem pro oblast daňového práva 
procesního je pak zákon o správě daní a poplatků. 
Současná struktura daňových předpisů je z celkového pohledu 
relativně přehledná a nemyslím, že by bylo nutné v nejbližší době 
ji nějakým závažnějším způsobem měnit. Přesto existuje celá řada 
zákonných ustanovení v daňové oblasti, která by si jistě úpravu 
zasloužila. 
 
2.3 Základní rozdělení 
 
Daňové povinnosti vztahující se k bytům, pokud tedy zůstaneme 
u daní, které se bytů nedotýkají pouze okrajově, lze rozdělit podle 
různých kritérií. Tímto rozdělením mohou vzniknout skupiny 
daní, které k sobě váže určitá dominantní vlastnost, mají velmi 
podobnou konstrukci nebo jsou spolu upraveny třeba stejným 
zákonem. Hledisek, kterých by se dalo v tomto ohledu při 
rozdělování daní použít, je zajisté velmi mnoho a bylo by vhodné 
o nich též pohovořit. Základním cílem této práce však není ani 
dopodrobna rozebrat různá členění, nýbrž upozornit na některé 
zajímavosti, které se mohou i takového dělení týkat. 
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Jednu skupinu daní, které se vážou k bytům a jejich vlastnictví, 
představují daně označované jako daně statické. Ty se vztahují 
k vlastnictví jakožto trvalému a relativně neměnnému stavu. Je 
samozřejmé, že i vlastníci bytů se v průběhu času proměňují, ale 
právě doba, kdy má nemovitost či konkrétní byt ve svém 
vlastnictví jedna a tatáž osoba a nedochází k žádným pohybům a 
vlastnickým přechodům, představuje určitou statiku, neměnnost, a 
ta je základem pro určení statických daní. Jde především o daň 
z nemovitostí a v určitých svých aspektech by sem spadala také 
daň z příjmů. 
Druhou skupinu pak tvoří daně dynamické. Nazvány jsou tak 
proto, že daň se platí z určitého pohybu majetku, tedy při 
nakládání s nemovitostmi. Dynamika zde vyjadřuje změny 
vlastnického práva k bytu. Základní daní je v tomto ohledu daň 
z převodu nemovitostí, která je doplněna o další dvě podobně 
konstruované daně, a to daň dědickou a daň darovací. Do stejné 
skupiny bychom mohli, byť s jistými rozpaky, řadit rovněž daň 
z přidané hodnoty a částečně také daň z příjmů, která se 
paradoxně může objevit v obou skupinách. 
Základním principem pro rozdělení na daně statické a daně 
dynamické je pouhý fakt, zda se ke zdanění přistupuje jen na 
základě pouhého vlastnění bytu, tedy opakovaně v určitých 
daných časových intervalech a po celou dobu trvání vlastnictví 
jednoho vlastníka - tak je tomu v případě daní statických, či zda 
dojde ke zdanění až v momentě, kdy se s bytem určitým 
způsobem nakládá. Změna vlastnického práva k bytu může být 
způsobena jednak vůli vlastníka (darovací či kupní smlouvou) 
nebo i bez jeho vůle (v důsledku smrti, provedení dražby, atd.). 
Ve všech těchto případech pak půjde o daň dynamickou. 
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Takovéto rozdělení na daně statické a daně dynamické je zřejmě 
nejvíce patrné na dichotomii dvou typů daní - a to daně 
z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí. Rozdíl mezi nimi je 
patrný již z pouhých názvů těchto daní. 
 
Rozdělování daní do skupin podle podobných vlastností je 
důsledek jakési snahy o zobecnění a abstrakci podobných institutů 
v rámci práva a o jejich následnou kategorizaci a systematizaci. 
Ta však nemůže probíhat vždy a všude, pro všechny typy daní, 
neboť je nutno zohledňovat určité výjimky a nedokonalosti právní 
úpravy, které s sebou zákonodárný proces vždy nutně přináší. 
Velmi obtížně se dá třeba zařadit daň z příjmů, neboť sama tato 
daň v sobě obsahuje velké množství odlišných úprav, jejichž 
abstrakcí nelze dosáhnout nějakého konkrétního začlenění či 
zařazení do jednotlivých skupin podobných daní. V tomto případě 
se tak nejvíce hodí označení daň sui generis. 
 
Vedle dělení daní na daně statické a dynamické ještě určitě stojí 
za zmínku rozdělení na základě toho, zda daň postihuje přímo byt 
jakožto předmět vlastnictví nebo zda je zdaněn až nějaký 
následný užitek z bytu, například výnos či jiná výhoda, která 
vlastníku nemovitosti plyne. Do první kategorie by zcela jistě 
spadala daň z nemovitostí, ale třeba i daň z přidané hodnoty při 
koupi nového bytu. Druhou kategorii bude představovat zejména 
daň z příjmů, daň dědická či darovací a určitě též daň z převodu 
nemovitostí, která představuje zdanění právě úplaty poskytnuté za 
nabytí vlastnictví k nemovitosti. 
 
Podobných druhů dělení daní lze skutečně nalézt celou řadu a 
bylo by jistě zajímavé na základě určených kritérií rozhodovat, 
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zda ta či ona daň spíše patří do té či oné skupiny daní s podobnou 
charakteristikou. Jak již bylo naznačeno, nelze vyloučit ani 
případ, kdy by některou daň nešlo kategorizovat vůbec či 
případně by spadala do více než jedné takto vytvořené skupiny 
daní. Další dělení však již nejsou až tak zajímavá, a proto se jim 
v této práci nebudu dále podrobněji věnovat. 
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3 Něco z historie 
 
3.1 Přehled zákonů 
 
Ještě před samotným představením vybraných problémů, kterými 
se tato práce bude zabývat, bych rád uvedl několik historických 
dat týkajících se postupného vývoje právního řádu. V daňové 
oblasti dochází k poměrně častým změnám právních předpisů a 
nejinak je tomu i u zdanění bytů a dalších nemovitostí. Je 
pochopitelné, že nejvíce změn dopadlo na tuto oblast zároveň 
s pádem totalitního režimu či bezprostředně poté. Změny se ale 
týkají i období před a po této zásadní události konce 80. let 
minulého století. Dalším důležitým mezníkem, jehož důsledky 
teprve další vývoj ukáže, byl nepochybně vstup České republiky 
do Evropské unie. Tím došlo k zásadní změně hierarchie právních 
předpisů a je nutno brát nadále na evropské zákony zřetel. Z 
tohoto hlediska však nebyl dopad evropské legislativy na daňovou 
oblast tak zásadní jako tomu bylo v oblastech jiných, regulujících 
například pravidla hospodářské soutěže či oblast obchodních 
společností. 
Následující tabulky přehledně ukazují postupný vývoj právní 
úpravy nejdůležitějších zákonů zmiňovaných dále v této práci v 
souvislosti s jednotlivými typy daní, které se zásadním způsobem 
dotýkají nemovitostí. V tabulkách výše uvedené zákony vesměs 
rušily ty, které jsou uvedeny níže. Kde nastal nějaký souběh či 
jiná nezvyklá událost, tam je to v textu pod příslušnou tabulkou 
naznačeno. Pokud jde o ještě starší předpisy, ty jsou již velmi 
obtížně dohledatelné. To však neznamená, že daná konkrétní daň 
již dříve neexistovala a nebyla uzákoněna povinnost tuto daň 
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odvádět. Vzhledem k zaměření této práce je však, myslím, pátrání 
po těchto starších předpisech neúčelné. 
 
3.1.1 Daň z nemovitostí 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 11 novel 

143/1961 Sb. o domovní dani 1 novela 

80/1952 Sb. o domovní dani 3 novely 

76/1927 Sb. o přímých daních 25 novel 

 
Mezi předchůdce současného zákona o dani z nemovitostí je třeba 
řadit též několik zákonů upravujících zemědělskou daň z 
pozemků. Těchto několik zákonů je uvedeno níže u přehledu 
právních předpisů regulujících daně z příjmů. 
 
3.1.2 Daň dědická 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí 

34 novel 

146/1984 Sb. o notářských poplatcích 1 novela 

24/1964 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

26/1957 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

337/1921 Sb. o dani z obohacení  
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Jde o historicky jednu z nejstabilnějších daní, která byla užívána 
po celou dobu trvání našeho státu. Představuje jeden ze způsobů 
zdanění příjmů, o které se příjemce svým přičiněním přímo 
nezasloužil. 
 
3.1.3 Daň darovací 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí 

34 novel 

146/1984 Sb. o notářských poplatcích 1 novela 

24/1964 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

26/1957 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

337/1921 Sb. o dani z obohacení  

 
Daň darovací byla vždy v novodobé historii nerozlučně spjata s 
daní dědickou. Ukazuje to i srovnání vývoje zákonných úprav, 
které jsou u obou typů daní totožné. Zvláštností však je, a to platí 
i pro následující daň z převodu nemovitostí, že výběr daně byl v 
minulosti de facto svěřen úřadu notáře, který fungoval jako 
plnohodnotná součást státní správy. Tímto způsobem byla 
nahrazována činnost plnohodnotných finančních úřadů. 
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3.1.4 Daň z převodu nemovitostí 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí 

34 novel 

146/1984 Sb. o notářských poplatcích 1 novela 

24/1964 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

26/1957 Sb. o notářských poplatcích žádná novela 

74/1901 ř.z. o poplatcích z převodu jmění  

 
Do roku 1957 byla daň z převodu nemovitostí včleněna do širšího 
rámce poplatků a daní z převodu jmění. Tento starší typ daně v 
sobě zahrnoval kromě zdanění nemovitostí také odvody z věcí 
movitých a mnohé další instituty známé z jiných současných 
zákonů. 
 
3.1.5 Daň z přidané hodnoty 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 18 novel 

588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty 25 novel 

 
Daň z přidané hodnoty jako taková má celkem krátkou historii. V 
současné podobě ji známe až od roku 1993, kdy nabyl účinnosti 
první zákon o dani z přidané hodnoty. Přímými předchůdci tohoto 
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zákona byly dva zákony, z nichž se však ani jeden na oblast 
nemovitostí žádným způsobem nevztahoval. Byly to zákon č. 
530/1991 Sb., o dovozní dani, a zákon č. 73/1952 Sb., o dani z 
obratu. 
 
3.1.6 Daň z příjmů 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

586/1992 Sb. o daních z příjmů 96 novel 

172/1989 Sb. o zemědělské dani 4 novely 

103/1974 Sb. o zemědělské dani 3 novely 

112/1966 Sb. o zemědělské dani žádná novela 

389/1990 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva 2 novely 

145/1961 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva 2 novely 

78/1952 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva 2 novely 

60/1950 Sb. o dani ze samostatné činnosti  

76/1927 Sb. o přímých daních 25 novel 

 
Jeden ze základních typů daní vůbec má též velmi složitou historii 
své právní úpravy. Postupem doby se do rámce daně z příjmů 
dostalo hned několik skupin původně oddělených daní. V 
současném zákoně je navíc úprava zdanění fyzických i 
právnických osob obsažena najednou. Všechny tyto aspekty 
přispívají k celkové nepřehlednosti zákona. 
K historickému vývoji je třeba ještě podotknout, že zákon o dani z 
příjmů obyvatelstva z roku 1952 rušil oba dva starší uvedené 
zákony, které v té době platily, byť částečně, vedle sebe. To samé 
pak platí pro dobu přijetí dnešního zákona o daních z příjmů, kdy 
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platil jak zákon o zemědělské dani, tak vedle toho i zákon o dani z 
příjmů obyvatelstva. 
 
3.1.7 Daňové řízení 
 

Číslo 
předpisu 

Název Novelizace 

   

337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 53 novel 

16/1962 Sb. vyhláška Ministerstva financí o 
řízení ve věcech daní a poplatků 

 

162/1953 Ú.l. vyhláška Ministerstva financí o 
řízení ve věcech daňových 

 

 
Úprava daňového řízení byla v minulosti svěřena předpisům nižší 
právní síly. Jak je vidět z tabulky, tyto prováděcí předpisy 
vydávalo Ministerstvo financí. Až nynější úprava od roku 1993 je 
obsažena přímo v zákoně. I na tento současný zákon však 
navazuje celá řada podzákonných právních přepisů, které některá 
ustanovení zpřesňují a doplňují. Zároveň je možné pružněji 
reagovat na případné změny jiných souvisejících předpisů. 
 
3.2 Společné rysy 
 
Podíváme-li se na předložené tabulky z pohledu celkového, je 
možné si povšimnout několika společných znaků. Především je to 
počet novelizací zákonů, ke kterým došlo po přijetí prvních 
zákonných úprav po skončení vlivu socialistického systému a 
přesunu k demokratickým principům státu. Přes patnáct let vývoje 
se odráží v poměrně velkém počtu změn zákonů, aniž by došlo k 
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nějaké konsolidaci a usazení toho kterého právního předpisu. 
Zcela nové úpravy se dočkala zatím jen v roce 2004 daň z přidané 
hodnoty. Ale i tento nový zákon doznal od svého přijetí do 
současnosti již velkého množství změn. Dnešní právní systém 
České republiky však s sebou podobné množství novelizací prostě 
a jednoduše přináší. Obdobně tomu bylo i u předpisů 
meziválečných, případně přijatých těsně po skončení 2. světové 
války. K těm se však v průběhu doby přijímaly navíc ještě další 
zákony, které nebyly přímými novelami, ale daňovou povinnost 
určitým způsobem též upravovaly. Příkladem může být zákon č. 
178/1947 Sb., který stanovil k dani z obohacení dle zákona č. 
337/1921 Sb. navíc ještě přirážky v řádech desítek procent. A 
podobné případy se týkaly i dalších druhů daní. Řada speciálních 
zákonů také naopak daňové povinnosti snižovala. Takto bylo 
přijato třeba několik zákonů vztahujících se k dani domovní. 
Ustanovení podobných zákonů dala de facto vzniknout množství 
osvobození, která se později promítla do zcela nových zákonů 
upravujících komplexním způsobem jednotlivé druhy daní. 
 
Zajímavé je také sledovat, které zákony v průběhu doby dané 
typy daní upravovaly. U různých daní se totiž nezřídka objevují 
stejné zákony, což značí, že tyto daně mívaly společnou úpravu 
(např. zákon o přímých daních z roku 1927). Na druhou stranu 
třeba daně dědická a darovací byly upraveny zcela odlišnými 
zákony na základě různých koncepcí daňového systému té které 
doby. Z tohoto vývoje je možné vzít si dobré příklady i pro 
dnešek a naopak se vyvarovat nevhodných či již dávno 
překonaných přístupů ke zdaňování. 
V neposlední řadě je z přehledu možno vyčíst, které daně byly 
v kterou dobu důležité. To se odráží především v datech přijetí 
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příslušných zákonů, samozřejmě je třeba vzít v úvahu též 
provedené novelizace, jejichž přehled uveden není. 
Celkově se ale dá říci, že v oblasti zdanění nemovitostí byl vývoj 
právní úpravy spíše konzervativní. V průběhu doby se totiž 
neobjevily v podstatě žádné jiné daně než ty, které známe ze 
současného právního systému, alespoň pokud jde o historii naší 
země jakožto republiky. 
 
3.3 Zdanění převodů statků 
 
Při zkoumání historických souvislostí zdaňování nemovitého 
majetku je možné narazit v raných dobách první republiky na 
zákon č. 658/1919 Sb., o všeobecné dani z převodu statků a z 
pracovních výkonův a o dani přepychové. Zřejmě většina čtenářů 
by v tomto zákoně hledala nějakou zmínku o nemovitostech, 
neboť asi častěji užívaným významem slova „statek“ je v dnešní 
době „venkovská usedlost“. V případě tohoto zákona se však o 
nemovitostech vůbec nehovoří. Předmětem zdanění jsou statky ve 
smyslu určitého jmění, věcí běžné potřeby. 
Nicméně i v dnešní právnické literatuře se často s tímto výrazem 
setkáme, a to zejména ve spojitosti s ochranou tzv. nehmotných 
statků právem duševního vlastnictví a právem autorským. 
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4 Druhy daní 
 
4.1 Daň z nemovitostí 
 
Asi tím nejzákladnějším typem daně regulujícím jak nemovitosti 
jako celek, tak i jednotlivé byty, je daň z nemovitostí. Z pohledu 
výše předložené kategorizace se jedná o typickou daň statickou, 
která zohledňuje pouze vlastnictví určitého bytu. Nutno ovšem 
hned zkraje podotknout, že ne ve všech případech se daň vztahuje 
bezprostředně k danému bytu, ačkoliv je tento byt daní 
z nemovitostí taktéž de facto postižen. O tom však podrobněji až 
na následujících řádcích. 
Jak už bylo řečeno, tak do jisté míry synonymem k dani 
z nemovitostí, coby dani statické, je z hlediska daní dynamických 
daň z převodu nemovitostí. Je patrné již z názvu, že se jedná o 
daň odváděnou při změně vlastnictví jakékoliv nemovitosti, byty 
nevyjímaje. Opět zde však nastává podobná situace jako u daně 
z nemovitostí, totiž, že ne vždy je předmětem daně přímo byt, 
ačkoliv i na tento konkrétní byt se daň z převodu nemovitostí 
vztahuje. 
S daní z převodu nemovitostí jsou úzce spjaty ještě další dva 
druhy daní, i když tato spojitost nemusí být na první pohled ihned 
zřejmá. Ukáže se však v momentě, kdy začneme pátrat po právní 
úpravě regulující tyto dvě podobné daně, kterými jsou daň 
darovací a daň dědická. K dani z převodu nemovitostí je váže 
společná úprava, která je provedena jediným zákonem.8 Celá řada 
ustanovení tohoto zákona je všem třem druhům daní společná a 
tímto způsobem je i zákon sám sestaven. Při bližším zkoumání 

                                                 
8 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. 
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samotného zákona však nelze přehlédnout, že i společná 
ustanovení se někdy vztahují jen k dani jediné, případně k různým 
kombinacím těchto daní. 
 
4.1.1 Budova nebo byt 
 
Prvním aspektem, kterého je třeba si povšimnout v souvislosti 
s daní z nemovitostí, je fakt, že předmětem této daně není 
jakýkoliv byt, ale pouze takový byt, který je jako samostatná 
bytová jednotka zapsán v evidenci katastru nemovitostí. Tato 
právní úprava má za cíl zohlednit situaci, že různé bytové 
jednotky umístěné v téže budově mohou mít různé vlastníky. 
Pokud mají všechny byty vlastníka stejného, pak není ve většině 
případů v budově provedeno rozdělení na bytové jednotky, a ty 
tak nejsou v katastru nemovitostí zapsány vůbec. Zdaněna je 
pouze budova jako celek, nikoliv jednotlivé byty. Hlavním 
smyslem takového řešení je dosáhnout toho, aby skutečně 
všechny byty byly v souladu se zákonem zdaněny daní 
z nemovitostí, ale zároveň, aby nemohlo dojít k situaci, že některá 
bytová jednotka bude zdaněna vícekrát. Buď je tedy v katastru 
zapsána samostatná bytová jednotka a ta je sama o sobě 
předmětem daně z nemovitostí, nebo tam zapsána jako 
samostatná jednotka není a potom je zdaněna spolu s ostatními 
nevymezenými jednotkami v budově se nacházejícími v rámci 
daně odvedené z celé budovy. Zároveň dle příslušného zákona by 
nemělo dojít k situaci, kdy v budově vlastník vymezí pouze 
některé jednotky, přičemž jednotky zbylé, ač jsou v budově 
fakticky umístěny a jako samostatné bytové jednotky třeba 
pronajímány, by se v evidenci katastru nemovitostí neobjevily a 
nebyly v něm zapsány. Pokud totiž k rozdělení budovy dojde, 
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musejí být do katastru nemovitostí zapsány všechny vymezené 
jednotky. 
Z pohledu daňových úniků by bylo možno tuto jinak perfektní 
konstrukci obejít snad pouze právě v případě, že by vlastník 
vymezil v budově o více bytech například jen jedinou jednotku. 
Pak by tato jednotka podléhala dani z nemovitostí, avšak zbytek 
budovy, který by se mohl tvářit naoko jako společný prostor, by 
již byl z daňové povinnosti na základě příslušného ustanovení 
zákona vyjmut. 
K úplné dokonalosti by tak bylo třeba doplnit nějakým způsobem 
zdanění společných částí budovy v případě, že došlo vkladem 
prohlášení vlastníka k rozdělení na bytové a nebytové jednotky. 
Zde by se dal zohlednit též fakt, že některé části budovy mohou 
být společné pouze omezenému počtu vlastníků jednotek, kteří by 
z této části odváděli společně daň. V každém případě by byly 
vyčerpány všechny možnosti, ke kterým může teoreticky dojít. 
Způsobem výše uvedeným byla odstraněna nedokonalost původně 
v roce 1992 přijatého zákona o dani z nemovitostí, který vůbec 
zdanění jednotlivých bytových jednotek neznal. Většina 
samostatných bytů však byla na základě dalších ustanovení 
zákona v momentě přijetí této změny ještě od daňové zátěže 
osvobozena. 
V současné době se osvobození od daně z nemovitostí vztahuje na 
stále nižší počet bytů, zejména jde o případy nové bytové 
výstavby a dále se osvobození týká také několika dalších výjimek, 
které se vážou k vlastnictví nemovitostí určitými speciálními 
subjekty (jde zejména o stát, obce, církve a náboženské 
společnosti, nebo třeba také o veřejné vysoké školy). Některá 
dosud platná osvobození od daně z nemovitostí jsou zakotvena 
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též v prováděcím předpise Ministerstva financí České republiky.9 
Vyhláška však hovoří o stavbách jako celcích a je proto trochu 
sporné, zda by se osvobození vztahovalo i na jednotlivé bytové 
jednotky vymezené uvnitř staveb podléhajících osvobození od 
této daně. 
 
4.1.2 Funkce katastru nemovitostí 
 
Evidence katastru nemovitostí poskytuje vodítko ke zjištění, které 
pozemky, stavby, budovy, byty a nebytové prostory mají být daní 
z nemovitostí postiženy. Pokud se však podíváme blíže na 
vymezení, co všechno se do katastru nemovitostí jakožto budova 
zapisuje, musíme nutně dojít k závěru, že daní z nemovitostí 
nejsou vedle pozemků dotčeny pouze stavby v katastru vedené, 
ale i stavby další, o jejichž existenci není v zápisech katastrálních 
úřadů ani zmínka. 
Jedná se o budovy, které jsou příslušenstvím hlavní budovy na 
témže pozemku. Hlavní budova se v evidenci katastru 
nemovitostí objeví, vedlejší budovy však již nikoliv. Přesto i tyto 
vedlejší budovy mohou spadat pod některou kategorii staveb, 
které jsou dle zákona o dani z nemovitostí10 předmětem této daně. 
Pro větší jistotu vlastníků nemovitostí, ale i úředníků státní 
správy, by bylo celkem rozumné tento nesoulad odstranit. 
Vhodnějším řešením se zdá být zúžení okruhu staveb, které jsou 
daní z nemovitostí postiženy. Přeci jen daňová výnosnost těchto 
nemovitostí je velice nízká a ztráta tohoto zdroje financování 
veřejných rozpočtů by jistě byla v plné míře kompenzována 
úsporami při vybírání daně. 

                                                 
9 Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 12/1993 Sb. 
10 Zákon ČNR č. 338/1992 Sb. §7 
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4.1.3 Místní normotvorba 
 
Další zajímavostí úpravy daně z nemovitostí, u které stojí za to 
chvíli se pozastavit, je možnost daná obcím, aby si stanovily 
obecně závaznou vyhláškou obce určitý koeficient pro úpravu 
výše vybírané daně. Obecně závazné vyhlášky vydává primárně 
zastupitelstvo obce. Místní samosprávě je tímto opatřením 
zakotveným přímo v zákoně přiřknuta určitá volnost a svoboda 
v určení míry daňové zátěže, která je původně nařízena obecně 
závazným právním předpisem s neomezenou územní působností 
v rámci České republiky. 
Setkáváme se tu se situací, kdy zákonodárce deleguje určitou část 
pravomocí na orgány územních samosprávných celků, které jsou 
oprávněny vydávat předpisy nižší právní síly než je zákon. Mohlo 
by se zdát, že se zde upouští od pravidla, podle kterého je možné 
daně a poplatky stanovit pouze zákonem. Tento výklad je však 
nepřesný, neboť i obecně závazné vyhlášky krajů a obcí mají 
v tomto případě v zákoně oporu. 
Za povšimnutí stojí též fakt, že současné znění §12 zákona o dani 
z nemovitostí, které vlastně umožňuje daňovou zátěž pomocí 
koeficientů stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí 
zvýšit, nahradilo na svém místě již v 90. letech zrušené 
ustanovení o úlevách na této dani. 
 
Zvýšení daňové zátěže pomocí výše zmíněného koeficientu však 
není jediné, ke kterému může při výpočtu daně z nemovitostí 
dojít. Již před účinností nového znění §12 se používalo pro 
úpravu výše daně ustanovení jiné, které umožňovalo stanovit 
odlišnou výši sazby daně v závislosti na velikosti obce, ve které 
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se daná nemovitost nachází, a to vzhledem k počtu obyvatel této 
obce. I tento druhý koeficient může být dále zvýšen (ale na 
druhou stranu i snížen) obecně závaznou vyhláškou obce. 
 
V současnosti tak vedle sebe v zákoně o dani z nemovitostí stojí 
dva koeficienty, kterými je možné na základě rozhodnutí místní 
samosprávy upravit daňovou povinnost vlastníků bytů. Takové 
zvýšení může teoreticky např. v Praze dosáhnout až úrovně 25-
tinásobku základní sazby daně stanovené zákonem. 
 
Z celkového pohledu se domnívám, že daň z nemovitostí je 
v zákoně konstruována celkem srozumitelně a jasně, což se 
bohužel o některých dalších typech daní, o kterých bude dále 
pojednáno, už příliš říci nedá. 
 
4.2 Daň z převodu nemovitostí 
 
Daň z převodu nemovitostí se vybírá při úplatném převodu nebo 
přechodu vlastnictví k nemovitosti.11 Jde o případy, kdy za 
převáděnou nemovitost je převodci poskytována určitá forma 
protihodnoty, většinou peněžité plnění. Za nemovitost jsou pro 
účely daně z převodu nemovitostí považovaný rovněž byty, 
ačkoliv v zákoně toto výslovně vyjádřeno není. Může jít taktéž o 
výměnu nemovitostí, kde úplatou je vlastně hodnota druhé 
převáděné nemovitosti. V souvislosti se vzájemnou výměnou 
nemovitostí v praxi většinou dochází k nějakému finančnímu 
dorovnání, pokud hodnoty obou směňovaných nemovitostí nejsou 
stejné. Pro výpočet daně je pak i výše takového dorovnání 
podstatná a rozhodující, neboť daň se vybírá z nemovitosti, jejíž 

                                                 
11 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §9 odst. 1 
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hodnota je vyšší a ze které se tak vybere i vyšší daň.12 Jakékoliv 
finanční dorovnání samozřejmě cenu nemovitosti dále zvyšuje. 
Základním atributem daně z převodu nemovitostí je tedy 
úplatnost převodu či přechodu bytu. 
Ke změně vlastnictví nemovitosti může dojít ze značně 
různorodých příčin a kauz. Na prvním místě je takovým důvodem 
samozřejmě prodej bytu na základě kupní smlouvy. 
K dobrovolným kauzám lze také řadit smlouvu u zajišťovacím 
převodu práva, která byla do zákona včleněna jednou 
z posledních novel, a dále případy, které mohou nastat v rámci 
likvidace obchodních společností a rozdělování likvidačního 
zůstatku anebo při zrušení právnické osoby bez likvidace. 
Na druhou stranu mezi nucené kauzy můžeme zařadit důvody 
jako jsou vyvlastnění, vydržení, rozhodnutí o úpadku v rámci 
insolvenčního řízení či prodej ve veřejné dražbě. Posledně 
jmenované možnosti však ne zcela odpovídají danému zařazení, 
neboť v těchto případech je daňová povinnost přenesena na toho, 
kdo nemovitost do svého vlastnictví získá. Ten má však vždy 
zcela dobrovolnou volbu, zda vlastnictví k dané nemovitosti 
některým z těchto způsobů nabude či nikoliv. 
 
4.2.1 Poplatník 
 
Značnou pozornost věnuje zákon stanovení osoby poplatníka 
daně z převodu nemovitostí. Zákon o správě daní a poplatků 
definuje poplatníka jako osobu, jejíž příjmy, majetek nebo úkony 
jsou přímo podrobeny dani.13 V případě této daně jím je obecně 
převodce, tedy ten, kdo získává z převodu nemovitosti určitý 

                                                 
12 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §9 odst. 3 
13 Zákon ČNR č. 337/1992 Sb. §6 odst. 2 
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prospěch, většinou finanční plnění. Toto pravidlo je však přímo 
zákonem modifikováno hned v několika směrech. 
Ve vyjmenovaných případech se povinnost platit daň z převodu 
nemovitostí přesunuje z prodávajícího na kupujícího, čili na 
nabyvatele převáděné nemovitosti. Jde o takové případy, kdy 
původní vlastník je určitým způsobem omezen ve své volnosti s 
předmětnou nemovitostí nakládat. Patří sem zejména již výše 
zmíněné instituty jako je vyvlastnění, vydržení či likvidace 
společnosti. Dále je tato úprava použita pro nabytí nemovitosti na 
základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, kde je naopak 
určitým způsobem omezena volnost disponovat s nemovitostí ze 
strany nabyvatele. Všechny tyto vyjmenované možnosti, které 
byly do zákona v průběhu doby na základě praktických 
zkušeností doplňovány, mají za cíl zajistit určitou racionalizaci a 
vymahatelnost této daně právě v různých specifických případech. 
Jde ovšem stále o povinnost primární, neboli přímou, od které je 
nutno odlišovat povinnost ručitelskou. V případech, kdy daň není 
dobrovolně odvedena původním daňovým dlužníkem, tedy 
poplatníkem daně, má možnost správce daně obrátit se 
s požadavkem odvedení daně na ručitele, kterým je nabyvatel 
nemovitosti. Tento zákonný ručitelský závazek se vyskytuje 
v drobně upravené podobě i u daně darovací, uplatní se však 
pouze za předpokladu, že podle speciálních ustanovení není 
převodce sám povinen daň coby poplatník odvést. 
K pojmu ručitele u daně z převodu nemovitostí se váže jeden 
rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tento 
rozsudek vychází ze zcela prostého konstatování, že „daňovým 
dlužníkem, tedy osobou povinnou podat daňové přiznání k dani z 
převodu nemovitostí, je prodávající.“14 Další závěry již tak 

                                                 
14 Daňová judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových (díl druhý). s. 338. 
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samozřejmé nejsou. „Jen prodávajícímu jako daňovému 
dlužníkovi přísluší právo zpochybnit výši daňového nedoplatku, 
když v jeho případě je rozhodováno o subjektivních právech a 
povinnostech daňového dlužníka... Ručitel není legitimován 
podávat námitky ohledně výše vyměřené daně, když takové 
námitky může uplatnit jen daňový dlužník.“15 Dle současného 
zákona o správě daní a poplatků může totiž ručitel uplatnit pouze 
zákonem výslovně stanovené námitky.16 
Velmi zajímavá úprava, na druhou stranu však také velmi logická, 
je zvolena v případě, že dochází ke vzájemné výměně různých 
nemovitostí. Smluvní strany jsou tak současně v pozici převodce 
(prodávajícího) i nabyvatele (kupujícího). Zákon pro tento případ 
určuje společnou solidární povinnost hradit daň z převodu 
nemovitostí. Daň se však platí pouze z převodu jedné nemovitosti 
tak, jako by druhá nemovitost představovala pouze úhrn 
peněžních prostředků. Primárně se pro výpočet daně použije ta 
nemovitost, jejíž cena je vyšší. Toto pravidlo však neplatí 
v případě, že jde o vyvlastnění a jako náhrada se poskytuje 
nemovitost jiná. Pak se za základ pro výpočet daně vezme 
nemovitost vyvlastňovaná, i kdyby byla její hodnota nižší než 
hodnota nemovitosti náhradní. 
 
4.2.2 Kupní cena základem daně 
 
Otázka stanovení základu pro výpočet daně z převodu 
nemovitostí není až tak jednoduchá, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Lze to ilustrovat již na počtu možností, které uvádí 
§10 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

                                                 
15 tamtéž 
16 Zákon ČNR č. 337/1992 Sb. §57a odst. 2 



 
 
4 Druhy daní 35 

 

nemovitostí. Jestliže si smluvní strany sjednají dohodou výši 
kupní ceny, za kterou má být nemovitost převedena, nemusí takto 
určená cena za určitých okolností být základem daně z převodu 
nemovitostí. A ve většině případů tomu tak skutečně ani není. 
Základním kritériem je totiž na prvním místě posudek znalce, 
který určí cenu nemovitosti na základě zvláštního právního 
předpisu, kterým je zákon o oceňování majetku17. Sjednaná kupní 
cena se jako základ daně použije v případě, že je vyšší než cena 
stanovená znaleckým posudkem. Je však vidět, že v obou 
případech musí k vypracovaní znaleckého posudku dojít, což 
může mít na smluvní strany jistý negativní finanční dopad. Pokud 
jde ale o nemovitosti, které se převádějí z vlastnictví nebo do 
vlastnictví územního samosprávného celku, který tak může stát na 
kterékoli straně smluvního vztahu, pak je vždy základem daně 
cena sjednaná a vypracování znaleckého posudku pro účely 
odvedení daně z převodu nemovitostí není vůbec třeba. 
 
4.2.3 Nemovitost jako vklad 
 
Málokdo si asi uvědomí, že předmětem daně z převodu 
nemovitostí je rovněž vklad nemovitosti do společnosti s ručením 
omezeným či do akciové společnosti. Takový vklad totiž také 
představuje převod vlastnického práva, kdy novým nabyvatelem 
se při splnění zákonem stanovených podmínek stává samotná 
společnost, ať už při svém vzniku nebo v době trvání společnosti 
v rámci rozšíření základního kapitálu. Pokud je některým z 
uvedených způsobů nemovitost vkládána do společnosti, je třeba 
zjistit její hodnotu. Hodnota nemovitosti představuje výši vkladu 
do základního kapitálu společnosti. Obchodní zákoník požaduje 

                                                 
17 Zákon č. 151/1997 Sb. 
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pro zjištění hodnoty nemovitosti sestavení posudku nezávislého 
znalce18. Jedná se tedy o podobný případ určení hodnoty 
nemovitosti, a tím i základu pro vyměření daně, jako v případě 
prosté kupní smlouvy. Samotný znalecký posudek je ale v tomto 
případě vypracován na základě jednodušších kritérií stanovených 
přímo obchodním zákoníkem a tak se zákon o oceňování majetku 
využije pouze subsidiárně. 
 
4.2.4 Věcná břemena 
 
Důležitou součástí při posuzování a hodnocení právních vztahů 
k nemovitostem jsou zřízená a trvající práva odpovídající věcným 
břemenům. Věcná břemena totiž omezují vlastníka nemovité věci 
ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho 
se zdržet, nebo něco konat.19 Z hlediska daňového je nutno 
věnovat pozornost zejména zřizování těchto práv. 
Zákon regulující daň z převodu nemovitostí v sobě ve znění 
účinném do konce roku 2007 obsahoval ustanovení, kterým bylo 
do předmětu této daně zařazeno bezúplatné zřízení věcného 
břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při 
nabytí nemovitosti darováním.20 Toto ustanovení se však naprosto 
vymykalo systematice úpravy daně z převodu nemovitostí. Zbylé 
části právní úpravy totiž počítaly pouze s úplatným převodem 
nemovitosti. 
Logickou nápravu tohoto stavu přinesl zákon o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, který povinnost odvádět daň z takto 
zřízeného věcného břemene převedl do rámce daně darovací. 
Pokud tedy současně při bezúplatném převodu nemovitosti 

                                                 
18 Zákon č. 513/1991 Sb. §59 
19 Zákon č. 40/1964 Sb. §151n odst. 1 
20 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §9 odst. 1 písm. b) ve znění účinném do 31.12.2007 
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nabyvatel zřídí převodci právo odpovídající věcnému břemeni, je 
takto zřízené právo předmětem zdanění právě daní darovací. 
Tato celkem opodstatněná úprava má však jedno nezanedbatelné 
negativum. Pokud totiž odhlédneme od případů, kde se takové 
věcné břemeno zřizuje pro osoby zařazené do I. či II. skupiny 
osob příbuzných a jeho zřízení je tedy od daně osvobozeno, došlo 
touto změnou u všech ostatních osob k podstatnému zvýšení 
sazby daně, a tedy i odvodu vyměřené daně. Dle původní úpravy 
byl daňový dlužník povinen zaplatit daň z převodu nemovitostí, 
která dnes činí 3% ze základu daně. Minimální sazba daně v 
případě darování však v současnosti činí procent sedm. A nemusí 
zůstat jen u tohoto čísla, protože sazba daně darovací je sestavena 
progresivně. 
Všechna úplatná zřízení práv odpovídajících věcným břemenům 
jsou řešena zákonem o dani z přidané hodnoty. Vznik a zánik 
věcného břemene je totiž považován za poskytnutí služby21 a je 
tedy zdaněn příslušnou sazbou daně z přidané hodnoty. Jelikož 
tato služba není zahrnuta do výčtu, který podléhá snížené sazbě 
daně, činí daň z přidané hodnoty u úplatně zřízených věcných 
břemen obvyklých 19%. 
Zákon o daních z příjmů pak postihuje případy vzniku věcných 
břemen zřízených v souvislosti s nuceným přechodem vlastnictví, 
zejména v případech vyvlastnění. Tato věcná břemena vznikají 
buď přímo ze zákona nebo rozhodnutím příslušného správního 
orgánu. Osoby, které získají z takto vzniklého věcného břemene 
určitou náhradu jako kompenzaci omezení svého vlastnického 
práva, jsou povinny z těchto příjmů odvést státu daň. 

                                                 
21 Zákon č. 235/2004 Sb. §14 odst. 1 písm. c) 
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4.3 Daň darovací 
 
Vedle změn vlastnického práva, které jsou uskutečňovány za 
úplatu, je dalším způsobem převodu nebo přechodu vlastnického 
práva k nemovitostem bezúplatná změna vlastnictví. Tyto situace 
řeší dva typy daní, které si jsou na první pohled velmi blízké, ať 
už svojí konstrukcí, právní úpravou či faktickou podobností. 
Podíváme-li se však na jejich zákonnou úpravu podrobněji, 
nalezneme celou řadu rozdílů, které nám implikují spíše přístup 
oddělený. Jedná se o daň darovací a daň dědickou. Oba tyto druhy 
daní jsou upraveny spolu s již zmíněnou daní z převodu 
nemovitostí jediným zákonem. 
 
Darovací daň zatěžuje případy bezúplatných převodů vlastnictví, 
které se uskutečňují mezi živými osobami. Dárce zde poskytuje 
určitou majetkovou hodnotu, v našem případě byt či nemovitost 
obecně, a to bez očekávání, že by obratem sám získal jakékoliv 
protiplnění. Na straně obdarovaného dochází přijetím daru ke 
zvětšení jeho majetku. A děje se tak bez toho, aniž by se sám 
obdarovaný o takový přírůstek jakkoliv přičinil. Právě tento fakt 
je kompenzován daňovým odvodem v podobě daně darovací. Jak 
již bylo uvedeno, nově bylo k dani darovací zařazeno bezúplatné 
zřízení věcného břemene při současném darování příslušné 
nemovitosti. Tato alternativa se ale nejspíš s ohledem na byty 
příliš vyskytovat nebude. Daleko častěji totiž půjde o případy 
zřizování věcných břemen k pozemkům. 



 
 
4 Druhy daní 39 

 

 
4.3.1 Poplatník 
 
Určení osoby poplatníka daně darovací je samo o sobě již celkem 
pozoruhodné. Zákon stanoví, že poplatníkem darovací daně je na 
prvém místě nabyvatel, tedy ten, jehož majetek se darem 
rozšiřuje. To se ovšem nedá říct zdaleka o všech případech, ke 
kterým může u darovací daně dojít. Tato úprava platí bez 
výjimky, pokud jsou jak dárce, tak i obdarovaný českými, tedy 
tuzemskými osobami. Pokud do vztahu vstoupí osoba zahraniční, 
nastávají drobné komplikace. 
V případě, že příjemcem daru je osoba zahraniční, ať už fyzická 
osoba, která má v zahraničí bydliště, nebo osoba právnická se 
sídlem mimo území České republiky, pak se povinnost zaplatit 
daň přesouvá přímo na dárce, který tak je ze zákona poplatníkem 
darovací daně. Toto pravidlo se uplatní s jistotou pro tuzemské 
dárce. Pokud by ale za stejné situace byla dárcem osoba 
zahraniční, pak už zákon žádnou odpověď nedává a je třeba 
zapátrat v obecných předpisech mezinárodního práva 
soukromého, případně v mezinárodních smlouvách, abychom 
zjistili, zda se tato daň bude vůbec v tuzemsku odvádět. Na 
druhou stranu stále by měla platit zásada, že z nemovitostí, které 
se nacházejí na území České republiky, se vybere daň bez ohledu 
na státní občanství nebo bydliště dárce.22 
Tímto ale ještě veškeré povinnosti dárce vyčerpány nejsou. Pokud 
sám dárce není poplatníkem, tedy jako tuzemská osoba nedaruje 
do zahraničí, pak alespoň za odvod darovací daně ručí. Je tedy 
zvolena podobná konstrukce jako v případě daně z převodu 
nemovitostí. Je tím jednak posílena pravděpodobnost, že 

                                                 
22 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §6 odst. 6 ve spojení s §3 odst. 2 
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předmětná daň bude skutečně vymožena a zároveň je takto 
vyvinut určitý tlak na původního dárce, aby se sám přičinil o 
správné přiznání a odvedení daně obdarovaným. 
 
4.3.2 Atribut místa 
 
Otázka příslušnosti daného subjektu právního vztahu k České 
republice se neodráží pouze v osobách obdarovaného či dárce. 
Velmi důležitým faktorem pro posouzení nejenom daně darovací 
je také samotné místo, kde k darování dochází. Zákon v takovém 
případě rozlišuje, zda dojde k darování majetku na území České 
republiky nebo mimo něj. 
Byty mají z tohoto hlediska jakožto věci nemovité nespornou 
výhodu, neboť tento svůj atribut mají vždy pevně určen. 
Bezpečně tak lze ve všech případech rozhodnout, zda-li se 
předmětná nemovitost nebo byt nacházejí v tuzemsku či 
v zahraničí. Obecným principem, který lze vztáhnout k většině 
zmiňovaných typů daní, je fakt, že se daň nevybírá v případech 
nemovitostí nacházejících se mimo území České republiky. Je to 
jeden ze základních principů mezinárodní spolupráce a 
koordinace právních předpisů v oblasti daní. 
 
4.3.3 Vypořádání podílového spoluvlastnictví 
 
Konstrukce darovací daně je dle zákona velmi jednoduchá, 
přehledná a srozumitelná. Za zmínku tak stojí snad už jen úprava 
způsobu zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. 
V případě, že některému ze spoluvlastníků připadne při 
vypořádání podílového spoluvlastnictví více než činil jeho 
původní podíl na věci, pak je předmětem darovací daně právě 
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tento rozdíl, tedy bezúplatné nabytí majetku nad hodnotu podílu, 
který by jinak spoluvlastníkovi měl připadnout.23 
Zde se naskýtá možnost srovnání jednotlivých typů 
spoluvlastnictví. V současné době zná český občanský zákoník 
dva druhy spoluvlastnictví, a to spoluvlastnictví podílové a dále 
pak společné jmění manželů. Zejména použitím historického 
výkladu lze dospět k závěru, že úprava zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví v souvislosti s povinností platit daň 
darovací se v případě vypořádání společného jmění manželů 
nepoužije. Institut společného jmění manželů nahradil dřívější 
bezpodílové spoluvlastnictví manželů a lze tak tedy dovozovat, že 
si stejný charakter (v kontradikci se spoluvlastnictvím podílovým) 
udržel i do současnosti. Při vypořádání společného jmění manželů 
se tedy darovací daň neplatí. Co je však jasné právníkovi, nemusí 
být až tak zřejmé člověku, který se právem hlouběji nezabývá, a 
proto by možná nebylo od věci zařadit do zákona ustanovení, 
které jednoznačně určí, že společné jmění manželů a jeho 
vypořádání dani darovací nepodléhá. 
 
4.3.4 Družstevní byty 
 
Dále zde ještě zmíním několik skutečností, které se vážou na 
převod družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva a 
týkají se darovací daně. Dle příslušných ustanovení zákona je 
převod družstevního bytu osvobozen jak od daně darovací, tak i 
od daně z převodu nemovitostí. Zákon pamatuje na různé 
možnosti převodů jak bezúplatných, tak i za úplatu. Jak ale 
ukazuje rozsudek Městského soudu v Praze,24 není samozřejmé a 

                                                 
23 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §6 odst. 5 
24 Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. s. 19 - 20. 
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ze zákona ani nevyplývá, že by od obou těchto daní měl být 
osvobozen spolu s převodem bytu též převod pozemku, tedy spíše 
jeho části odpovídající spoluvlastnickému podílu na něm, ačkoliv 
je vlastnictví bytu přímo spojeno s příslušnou částí pozemku, na 
kterém se byt, respektive budova s tímto bytem, nachází. 
Připravovaný nový občanský zákoník by opět měl do našeho 
právního řádu zakotvit původně antickou zásadu superficies solo 
cedit. V jejím důsledku by se mohla a měla změnit i úprava výše 
zmíněných osvobození ve prospěch členů družstev, kteří by již 
nemuseli platit daně za pozemky převáděné z vlastnictví bytového 
družstva. 
Zvláštní je v tomto ohledu dikce zákona týkající se osvobození od 
povinnosti odvést daň při převodech družstevních bytů. Za 
předpokladu, že půjde o bezúplatný převod do vlastnictví člena 
družstva, který je fyzickou osobou, neměla by se vůbec objevit 
spojitost s daní z převodu nemovitostí. Ta má totiž upravovat 
pouze převody úplatné. Přesto však je bezúplatný převod 
osvobozen i od nutnosti odvést daň z převodu nemovitostí.25 
Ke stejnému zákonnému ustanovení se váže i jeden z mnoha 
případů omezování cizinců při nabývání nemovitého majetku na 
území České republiky. Cizincům jako fyzickým osobám není 
obecně zapovězena možnost být členem bytového družstva a 
zároveň nájemníkem družstevního bytu. Dojde-li však na 
případný převod bytu do osobního vlastnictví takového člena, je 
zde zatím stále platné ustanovení devizového zákona, které 
neumožňuje všem cizincům volné nabývání nemovitostí na území 
našeho státu. Tento stav by se měl však v dohledné době změnit, 
neboť v polovině roku 2009 uplyne přechodné období poskytnuté 
Evropskou unií. Pokud se ale cizinec za současné právní úpravy 

                                                 
25 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §20 odst. 6 písm. g) 
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rozhodne byt od bytového družstva získat, nemůže jej získat 
přímo sám, ale musí jej převést kupříkladu na ad hoc založenou 
právnickou osobu. V tu chvíli je však již povinen zaplatit daň 
z převodu nemovitostí nebo v horším případě daň darovací. 
 
4.4 Daň dědická 
 
Úprava dědické daně je snad ještě jednodušší nežli úprava daně 
darovací. Dědická daň se dotýká bytů při přechodu vlastnictví 
v případě smrti zůstavitele. Není zde vůbec rozhodné, zda dědic 
nabude vlastnictví k nemovitosti na základě zákona či ze závěti, 
popřípadě z obou dvou těchto důvodů. Podmínkou je pouze 
skutečnost, že rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o 
dědictví skončeno, nabylo právní moci.26 
Otázka po státní příslušnosti zůstavitele, ač ji zákon řeší, není 
v případě bytů, coby nemovitostí, příliš na místě. Vždy je totiž 
rozhodující pouze místo, kde se byt, který je předmětem dědictví, 
nachází. Na základě tohoto zjištění se pak daň vybere či nikoliv. 
Jde tedy opět o princip zdanění pouze těch nemovitostí, potažmo 
bytů, které se nacházejí na území České republiky. Tato úprava, 
jakož i výše zmíněná podobná ustanovení u dalších druhů daní, 
vycházejí z potřeby zamezení dvojímu zdanění, ke kterému by 
mohlo docházet v různých státech při posuzování konkrétních 
daňových situací s mezinárodním prvkem. 
 
4.4.1 Osvobození v rámci skupin 
 
Obecným přínosem dědické daně je skutečnost, že zákonodárce 
právě do této daně poprvé začlenil osvobození od nutnosti 

                                                 
26 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. §2 
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odvádět daň v rámci některé ze tří skupin, na něž jsou podle 
zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí všechny osoby pro účely tohoto zákona rozděleny. 
Stalo se tak novelou č. 169/1998 Sb., která jako první zavedla po 
pádu komunistického režimu úplné osvobození v rámci I. 
skupiny, tedy nejbližších příbuzných. Postupně se podobná 
úprava prosazovala i u dalšího typu daně v tomto zákoně 
uvedeném, a sice u daně darovací. Zatím poslední změnu v tomto 
ohledu přinesl zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým 
byla osvobozena od darovací daně všechna darování uvnitř II. 
skupiny příbuzných osob. Osvobození od daně v rámci skupin se 
zatím stále ještě nedotklo daně z převodu nemovitostí, což 
vzhledem k motivům, které vedly k osvobození u ostatních dvou 
typů daní, je vcelku pochopitelné a nelze s tím než souhlasit. 
Nepochybně bude zajímavé sledovat, jakým směrem se úprava 
těchto tří typů daní v nejbližších letech vydá. Na tomto místě totiž 
stojí určitě za zmínku příklad sousedního Slovenska, kde byl 
stejný zákon postupně zrušen a daň dědická, darovací, ani daň 
z převodu nemovitostí již vybírány nejsou vůbec. V porovnání 
s ostatními daněmi totiž představovaly výnosy těchto daní pouze 
nepatrný zlomek z celkového výnosu a náklady na jejich výběr 
tak většinou vyrovnaly či převýšily vlastní zisk. 
 
4.4.2 Jak ocenit nemovitost 
 
Velmi zajímavý právní názor byl vysloven v rozsudku Krajského 
soudu v Hradci Králové.27 Ten se zabýval otázkou ocenění 
nemovitostí, které se staly součástí pozůstalosti po zemřelém, a to 
v podobě restitučního nároku. I takové nemovitosti samozřejmě 

                                                 
27 Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. s. 3 - 5. 
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musejí být do dědického řízení zahrnuty. Problém je ovšem 
v tom, že předmětem dědického řízení je vlastně jen restituční 
nárok. Ten je sice představován určitými nemovitostmi, k jejichž 
vydání náleželo zůstaviteli příslušné právo, ale dědické řízení se 
nezabývá nemovitostmi přímo, nýbrž právě jen tímto restitučním 
nárokem. 
Citovaný rozsudek odmítl ocenění restitučního nároku pro účely 
dědického řízení na základě hodnoty předmětných nemovitostí. 
Tyto hodnoty byly zjištěné v souladu se zákonem o oceňování 
majetku tak, jak se nemovitosti pro účely daně dědické i většiny 
dalších daní obvykle oceňují. V tomto případě by totiž muselo jít 
přímo o předmětné nemovitosti, nikoliv o nárok na vydání těchto 
nemovitosti v rámci restitučního řízení. Na restituční nárok nelze 
použít v zákoně uváděnou kombinaci nákladového, výnosového a 
porovnávacího způsobu ocenění, podle které by normálně byla 
oceněna jak stavba jako celek, tak i případně část stavby, 
například byt či nebytový prostor. Uvedený rozsudek ve svém 
závěru tedy dovodil nutnost ocenit tento restituční nárok tzv. 
cenou obvyklou, která se může v konkrétních případech od ceny 
zjištěné výše uvedenými způsoby oceňování nemovitostí výrazně 
lišit. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 
styku v tuzemsku ke dni ocenění.28 
 
4.5 Daň z příjmů 
 
Zákonná úprava daní z příjmů prošla za dobu své existence od 
roku 1992, kdy byl přijat současný zákon č. 586/1992 Sb., o 

                                                 
28 Zákon č. 151/1997 Sb. §2 odst. 1 
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daních z příjmů, dlouhým vývojem. Ten se nepříznivě podepsal 
zejména na celkové nepřehlednosti zákona a rovněž tak i na jeho 
rozsahu. Pro normálního člověka, který nemá žádné právnické ani 
ekonomické vzdělání, je tak skoro nemožné se v zákoně 
orientovat. Situace je alespoň částečně napravována tím, že 
k papírovým formulářům přiznání k dani z příjmů jsou přidávány 
zjednodušené návody pro jejich vyplnění. Postihnout ale celou 
problematiku a zejména pak četné možnosti odpočtů a různých 
dalších daňových zvýhodnění, které zákon pro daně z příjmů 
poskytuje, však tyto návody samozřejmě nemohou. Bylo by proto 
více než přínosné v rámci daňových změn a reforem veřejných 
financí, které připravuje současná vláda, zamyslet se i nad 
komplexní a zejména jasnější a srozumitelnější úpravou právě 
zákona o daních z příjmů. Některé daňové zákony již svoji novou 
podobu našly, třeba v roce 2004 to byl zákon o dani z přidané 
hodnoty. Rozhodně by neškodilo v tomto trendu dále pokračovat. 
Určitě by to mělo vést i k lepší daňové morálce povinných 
subjektů. 
Podíváme-li se na srovnáni s předchozími typy daní, nelze u daně 
z příjmů zcela jasně hovořit o její dynamice či statice. Původní 
kauzou pro výběr daně, tedy na základě čeho se vlastně daň 
vybírá, totiž může být jak vlastnictví bytu, tak i jeho převod. 
První možnost lze ilustrovat třeba na příkladu zdanění příjmů 
z pronájmu bytu, druhou alternativu reprezentuje již prostý příjem 
z prodeje určité bytové jednotky. Vlastní zdanění však 
nepostihuje byty jako takové, ale pouze výnosy z nich plynoucí, 
tedy získané finanční prostředky. K jejich dosažení je pak třeba 
právě byt vlastnit nebo s ním určitým způsobem nakládat. 
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4.5.1 Srovnání zdanění fyzických a právnických osob 
 
Daň z příjmů vykazuje celkově, a to nejenom v souvislosti 
s nemovitostmi, jedno zajímavé specifikum. Při srovnatelné 
velikosti či objemu majetku fyzických a právnických osob jsou 
touto daní postiženy daleko více osoby právnické, a to díky celé 
řadě faktorů stanovených přímo zákonem o daních z příjmů. 
Hned prvním z nich, který je zřetelný již po letmém přehlédnutí 
zákona, je rozdílná sazba daně pro obě kategorie osob. Právnické 
osoby jsou povinny odvádět ze svých příjmů daň ve výši 21%, 
zatímco sazba daně pro osoby fyzické činí pouze 15%. 
Tím však výčet zdaleka nekončí. Značné rozdíly jsou i v 
položkách, které snižují základ pro výpočet daně. Většina z nich 
však má své logické opodstatnění. Vezměme si kupříkladu 
možnost odpočtu úroků zaplacených fyzickou osobou 
k financování svých osobních bytových potřeb.29 Dala by se 
nejspíš i zde najít nějaká analogie pro osoby právnické, ale to by 
již mohlo zavánět nedovolenou podporou v rámci hospodářské 
soutěže. 
Konečně velkou část rozdílů tvoří četná osvobození od daně z 
příjmů v případě osob fyzických. I tato ustanovení však mají svojí 
logiku. Opět lze vzít za příklad osvobození u příjmů použitých za 
zákonem stanovených podmínek na financování bytových potřeb 
fyzické osoby.30 
Z hlediska bytů a daně z příjmů je daleko zajímavější oblastí 
zdanění osob fyzických, neboť zákon v tomto směru nabízí 
k možnému uplatnění celou řadu zvýhodnění či výjimek. 

                                                 
29 Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. §15 odst. 3 
30 Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. §4 odst. 1 písm. a) 
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V dalším textu budou tedy zohledněna specifika zdanění příjmů 
zejména osob fyzických. Pokud se bude jednat o osoby právnické, 
rozhodně bude tento fakt rovněž připomenut. 
 
4.5.2 Bytové potřeby 
 
Jak už bylo naznačeno, velkou pozornost věnuje zákon o daních z 
příjmů zvýhodnění či úplnému osvobození od povinnosti odvádět 
daň z prostředků použitých na financování bytových potřeb 
fyzických osob. Současný zákon stanoví pevné časové období 
v řádu několika let, po které je nutné byt vlastnit či jej užívat jako 
své bydliště, aby mohlo být uplatněno úplné osvobození od 
daňové povinnosti. Pokud tato doba nebude v plné délce 
dodržena, dává zákon jinou možnost, a to uplatnit osvobození 
v těch případech, kdy získané prostředky z prodeje bytu budou 
použity na zabezpečení bytových potřeb bývalého majitele. Co se 
však bytovými potřebami dle zákona o daních z příjmů přesně 
rozumí, lze najít trochu nesystematicky až u úplně jiného 
ustanovení zákona, které se týká odpočtu nezdanitelné části 
základu daně. Proto může být pro nezasvěceného čtenáře zákona 
vysvětlení pojmu bytových potřeb trochu záhadou. Nicméně 
faktem je, že pojem v zákoně je pozitivně definován, byť jinde, 
než by měl být. 
Důvod této skutečnosti je nutno hledat v novelizaci zákona o 
daních z příjmů, která byla provedena zákonem č. 210/1997 Sb. 
Tento zákon doplnil odkazy na bytové potřeby hned na dvě různá 
místa zákona o daních z příjmů. Přitom však na obou místech 
zvolil odlišný způsob. V prvním případě u §4 byl využit odkaz na 
tehdy platné znění zákona o stavebním spoření a státní podpoře 
stavebního spoření. V případě doplnění §15 však byl zvolen 
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taxativní výčet uvedený přímo v tomto ustanovení zákona. 
Problém daného řešení spočíval v tom, že taxativní výčet v §15 
neodpovídal přesně příslušnému ustanovení zákona o stavebním 
spoření a státní podpoře stavebního spoření, na které odkazoval 
§4. Vedle sebe tak v zákoně najednou stály dva stejné pojmy 
s rozdílným obsahem, což je vždy nežádoucí situace. Rozpor byl 
odstraněn až novelizací provedenou zákonem o stabilizaci 
veřejných rozpočtů o celých 10 let později, kdy byl odstraněn 
odkaz z §4. 
 
4.5.3 Když banka udělá chybu 
 
Právě ustanovení, u kterého se nachází odpověď na otázku, co je 
zákonem myšleno jako bytová potřeba, dává možnost odpočítat 
od základu daně zaplacené úroky z různých druhů úvěrů, které 
byly poplatníkem použity na financování jeho bytových potřeb. 
Takový odpočet však nemusí být vždy bezproblémový. 
Uvažujme dnes velmi častý případ splácení hypotečního úvěru 
poskytnutého bankou na financování koupě nového bytu. Zákon o 
daních z příjmů umožňuje v takovém případě od daňového 
základu odpočítávat úroky, které mají být ve zdaňovacím období 
zaplaceny při splácení takového hypotéčního úvěru. Potvrzení o 
jejich celkové výši za uplynulý kalendářní rok by měla vydat 
banka, která úvěr poskytuje. Obvyklým postupem dále je, že 
banka sama podá návrh na zápis zástavního práva k nemovitosti 
ve svůj prospěch do katastru nemovitostí, aby tak byly naplněny 
všechny podmínky zákonem vyžadované a daný úvěr mohl být 
skutečně nazýván hypotečním. Leckdy však dojde k situaci, že 
banka podá návrh na zápis svého zástavního práva do katastru 
nemovitostí nesprávně, a to třeba i opakovaně v průběhu několika 
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let. Katastrální úřad v tu chvíli není na základě nepřesných 
podkladů oprávněn zástavní právo do katastru nemovitostí zapsat. 
Kupující a zároveň poplatník daně z příjmů, vědom si své 
možnosti odpočtu úroků na základě uzavřené smlouvy o 
poskytnutí hypotečního úvěru, poctivě platí několik let daně, aby 
posléze na něj přišel finanční úřad s požadavkem doplatit dlužnou 
daň, neboť si své zaplacené úroky odpočítával od základu daně po 
celá ta léta neoprávněně. Jak totiž uvádí například Dušek a Kos, 
„věcněprávní účinky zástavní právo nabývá až ke dni účinnosti 
následného vkladu do katastru nemovitostí (u evidovaných 
nemovitostí), tj. ke dni podání návrhu na vklad zástavního práva u 
příslušného katastrálního úřadu“,31 neboť „jak vyplývá z § 157 
ObčZ, vklad zástavního práva do katastru nemovitostí je 
podmínkou vzniku (tzv. modem) zástavního práva...ve vztahu k 
nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí.“32 A ačkoliv 
může v takovou chvíli kupující vyvinout sebevětší úsilí po 
nápravě a vysvětlovat celou situaci s tím, že problém není na jeho 
straně, je pouze na správci daně, zda bude tak benevolentní a 
s daným vysvětlením se spokojí. A sice, že banka, s kapitálem 
v řádu stamilionů, si dovolila udělat nepatrnou chybu v podání 
návrhu na zápis zástavního práva ve svůj prospěch. Pokud 
správce daně takové vysvětlení nepřijme, je pak otázkou, zda lze 
na bance vymoci náhradu vzniklé škody. Tento výklad zákona a 
jeho důsledná aplikace tak v praxi jde zcela proti původnímu 
smyslu zákona. 

                                                 
31 DUŠEK, Petr - KOS, Bohumil. Právo hypotečního úvěrování. s. 15. 
32 DUŠEK, Petr - KOS, Bohumil. Právo hypotečního úvěrování. s. 14. 
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4.5.4 Další úlevy na dani 
 
Od daňového základu si může pronajímatel bytu odpočítat buď 
skutečné náklady, které prokazatelně využil k dosažení, zajištění a 
udržení příjmů z pronájmu nebo odečíst náklady paušální částkou 
ve výši celých 30% z celkových příjmů z pronájmu.33 
Samozřejmě za předpokladu, že odhlédneme od možných dalších 
příjmů z pronájmu věcí movitých. Možnost odpočtu je zde 
stanovena paušálně bez toho, aby se dodatečně zkoumalo, zda 
vlastník skutečně nějaké náklady například na opravu bytu měl či 
nikoliv. V podstatě jediná povinnost, která tak pronajímateli 
zůstává, je vést záznamy o příjmech z pronájmu a pohledávkách 
vzniklých v souvislosti s pronájmem. Oproti tomu pronajímatelé, 
kteří budou uplatňovat skutečné náklady, musejí uchovávat 
veškeré účetní doklady a vést záznamy podobně jako kdyby byli 
povinni vést řádné účetnictví. 
Pokud jsme hovořili o úlevách na daních z příjmů v souvislosti 
s uspokojováním bytových potřeb, je třeba též zmínit nevelkou 
skupinu případů, ve kterých dochází k osvobození od povinnosti 
platit daň, a to u některých příjmů z pronájmu bytů s regulovaným 
nájemným. Tato kategorie bytů má zákonnou regulaci výše 
nájemného a vlastníci takových bytů jsou de facto velmi 
znevýhodněni. Nemohou totiž svobodně určovat výši vybíraného 
nájemného. Proto zákon kompenzuje jejich ztráty právě 
osvobozením od povinnosti platit z těchto příjmů daň. Bohužel se 
daná úprava vztahuje pouze na velmi úzký okruh subjektů. 

                                                 
33 Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. §9 
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4.5.5 Regulované nájemné 
 
Od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny příjmy 
z nájemného, které získávají určité typy bytových družstev 
specifikovaných zákonem.34 Jsou to jednak bytová družstva 
zřízená po roce 1958, kterým byla na výstavbu dotčených bytů 
poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních 
právních předpisů. Další skupinou jsou bytová družstva 
označovaná podle dřívějších předpisů jako lidová bytová 
družstva. Konečně se jedná o takové právnické osoby, které byly 
zřízeny proto, aby se staly vlastníky domů, ve kterých jsou byty 
pronajímány členům či společníkům těchto právnických osob. Za 
předpokladu, že tato družstva a tento jeden další konkrétní typ 
právnických osob získávají z nájmu bytů tzv. regulované 
nájemné, pak jsou tyto jejich příjmy od daně osvobozeny. 
Uvedené osvobození se ale nevztahuje na jiné typy právnických 
osob, ani na osoby fyzické jakožto primární vlastníky bytů. 
Samotný pojem regulovaného nájemného je jedním z mnoha 
pozůstatků doby fungování socialistických organizací a 
centralizovaného plánování, kde každý měl mít zajištěno právo na 
uspokojení svých bytových potřeb a na soustavné zvyšování 
úrovně svého bydlení.35 
V současném právním řádu však tento pojem není pozitivně 
vymezen. Proto je zapotřebí pátrat v právních úpravách, které již 
dávno ztratily své opodstatnění. Ani pak však nelze najít 
uspokojivou odpověď na otázku, které příjmy pocházejí 

                                                 
34 Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. §19 odst. 1 písm. c) 
35 Zákon 40/1964 Sb. §152 v původním znění 



 
 
4 Druhy daní 53 

 

z regulovaného nájemného a nepodléhají tak zdanění a které 
zdanění naopak podléhají. 
Proto tedy na tomto místě udělám další malou odbočku do 
historie. Zákonem č. 509/1991 Sb. byl novelizován občanský 
zákoník mimo jiné v oblasti vlastnictví a užívání bytů. Dosavadní 
„nájemní“ vztahy byly ve velké části případů zakládány 
takzvanými rozhodnutími o přidělení bytu do osobního užívání 
fyzickým osobám, ta byla vydávána místními orgány národních 
výborů. Na tato rozhodnutí pak navazovalo uzavření dohody o 
užívání bytu mezi konkrétním „nájemníkem“, tedy dle tehdejší 
terminologie uživatelem bytu, a pověřeným správcem bytu, 
Takové dohody jsou ještě do dnešní doby označované též jako 
dekrety na byt. 
Dohoda o užívání bytu obsahovala přesně v souladu s tehdy 
platným občanským zákoníkem ustanovení o užívání bytu po 
dobu neurčitou a také pevně stanovenou výši úhrad za užívání 
přiděleného bytu. Zmíněná novela občanského zákoníku 
přeměnila tyto vztahy vzniklé na základě dohod o užívání bytu na 
vztahy nájemní, samozřejmě zůstal zde i nadále nájem na dobu 
neurčitou. Novela rovněž zavedla smluvní určení výše 
nájemného. Pro vlastníky bytů, kteří s bytem získali do svého 
„vlastnictví“ i nějakého nájemníka s dekretem, však takové 
ustanovení znamenalo pouhou proklamaci. Neměli totiž možnost 
určit si svobodně výši nájemného ve svém bytě a museli tak 
dodržet výši, která byla stanovena původní dohodou o užívání 
bytu, tedy dekretem. A právě tento fakt zakládá onu bipolaritu 
nájemného regulovaného a neregulovaného. 
Regulovaným nájemným je tak vlastně myšleno nájemné, které je 
pozůstatkem nízkých cen z doby socialismu a jehož výši nemohli 
současní majitelé bytů svým přičiněním ovlivnit, neboť nebylo 
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stanoveno dohodou smluvních stran. A díky skutečnosti, že 
vlastně všechny tyto nájemní vztahy jsou sjednány na dobu 
neurčitou, nemají vlastníci bytů ani možnost sami tento stav 
změnit. Musejí se s nájemníkem buď dohodnout, na což většina 
nájemníků není ochotna přistoupit, nebo prostě počkat, až nájem 
skončí jiným způsobem. 
 
4.5.6 Prodávání dekretů na byt 
 
Vlastníci bytů s regulovaným nájemným se velmi často snaží 
získat ztracené příjmy z nájemného jinou formou. Jedním z velmi 
rozšířených a užívaných způsobů, kterým se tak děje, je tzv. 
prodej či postoupení nájemní smlouvy, tedy onoho dekretu, který 
opravňuje k užívání bytu po dobu neurčitou za velmi nízké 
regulované nájemné. A to i přesto, že s sebou tato transakce 
přináší řadu teoretických problémů. Otázkami právní čistoty a 
dodržení zákonného postupu se v takových případech 
pronajímatelé ani nájemníci příliš nezatěžují. 
Z rozličných důvodů je trh s dekrety na byt stále velmi aktuální 
záležitostí. Vlastníci bytů tak většinou bývají se svou snahou o 
získání dalšího příjmu kromě nízkého regulovaného nájmu 
úspěšní. Dochází zde ovšem k daňovým únikům, neboť i příjem 
získaný tímto prodejem nájemní smlouvy by měl být zdaněn 
podobně jako příjem z nájmu bytu, ale ve valné většině případů se 
tomu tak neděje. 
Nutno však podotknout, že zákon na takovou eventualitu vůbec 
nemyslí, neboť sám prodej nájemní smlouvy je institut, který 
zákonem vůbec upraven není a jde v zásadě proti jeho smyslu. 
Vyjdeme-li však ze skutečnosti, že ostatní příjmy fyzických osob 



 
 
4 Druhy daní 55 

 

jsou v zákoně vyjmenovány pouze příkladmo, můžeme za 
stávající situace najít oporu i pro zdanění tohoto druhu příjmů. 
 
4.6 Daň z přidané hodnoty 
 
Daň z přidané hodnoty je jednou z nejsložitějších daní vůbec, 
zejména co do právní úpravy. Na druhou stranu je to jedna z daní 
pro stát nejvýnosnějších. U bytů a bytové výstavby se uplatňuje 
hned v několika směrech. 
Můžeme se s ní setkat už při samotném vzniku bytové jednotky, 
neboť většina prací a dodávek materiálu na stavbu bude již 
předmětem zdanění touto daní. Podruhé pak budou byty zdaněny 
skrze daň z přidané hodnoty při jejich prodeji, zejména 
podnikatelskými subjekty, které z velké části budou plátci této 
daně. Nakonec může být daň z přidané hodnoty uplatněna třeba 
při pronájmu bytu, a to za předpokladu, že si takový postup strany 
nájemního vztahu spolu ujednají. 
Velikou zvláštností této daně je totiž zejména fakt, že za určitých 
podmínek lze daň z přidané hodnoty odvádět na základě 
dobrovolnosti. To když se pronajímatel s nájemcem dohodnou, 
aniž by takovou povinnost měli stanovenou zákonem, že byt 
jakožto předmět pronájmu bude též předmětem právě daně 
z přidané hodnoty. Dle dikce zákona o dani z přidané hodnoty 
vzniká velmi zvláštní řetězec na sebe navazujících ustanovení. 
Nejprve je obecně uložena povinnost odvádět daň z přidané 
hodnoty z pronájmu, následně je stanoveno osvobození pro 
pronájem mimo jiné i bytů, aby nakonec dal zákon možnost volné 
úvahy a rozhodnutí plátci daně, zda tento pronájem bytu zdaněn 
bude či nikoliv. Uvedená možnost se nevztahuje na jakékoliv 
osvobození od placení daně z přidané hodnoty, ale výhradně na 
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pronájem bytů a dalších nemovitostí, kde zákon tuto možnost 
výslovně připouští. 
Stejně pozoruhodný je i fakt, že tato konstrukce není v zákoně o 
dani z přidané hodnoty jediná. Již samotné vymezení plátců daně 
užívá podobný postup, když stanoví, že i osoby, které jinak plátci 
daně z přidané hodnoty vůbec nejsou, mohou podat na základě 
dobrovolnosti a svého uvážení přihlášku k registraci a daň tak 
odvádět. 
Konečně daň z přidané hodnoty se uplatní třeba také v případě, že 
byt přechází do vlastnictví jiného subjektu na základě příklepu ve 
veřejné dražbě. 
 
4.6.1 Bydlení pro sociální potřeby 
 
Velmi diskutovaným tématem poslední doby je v souvislosti 
s daní z přidané hodnoty zdanění tzv. bytů pro sociální bydlení. 
Tento pojem byl do současného zákona o dani z přidané hodnoty 
zařazen v rámci reformního balíku opatření zákonem o stabilizaci 
veřejných rozpočtů. Takovým bytem pro sociální bydlení se 
rozumí byt o výměře do 120 m². Vedle toho zná zákon ještě také 
například rodinný dům pro sociální bydlení s výměrou do 350 m² 
a třeba bytový dům pro sociální bydlení, v němž mohou být pouze 
byty této kategorie, tedy do 120 m². K těmto třem základním 
druhům staveb pro sociální bydlení je přirazeno ještě několik 
dalších zákonem vyjmenovaných zařízení, která podléhají 
stejnému režimu. 
Do celkové výměry bytu pro sociální bydlení se započítává též 
příslušenství bytu, které je určeno k užívání spolu s bytem dle 
občanského zákoníku.36 Do výměry se tak např. započítává sklep 

                                                 
36 Zákon č. 40/1964 Sb. §121 odst. 2 
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jako místnost obvykle umístěná mimo byt, zatímco třeba balkon 
či terasa, jakožto neuzavřené prostory přímo k bytu přiléhající, již 
nikoliv. 
Vzhledem k tomu, že takový byt pro sociální bydlení podléhá 
pouze snížené sazbě daně, je investory a developery vyvíjen 
značný tlak na to, aby se byty, které budou dosahovat výměr 
kolem této hranice, dostaly právě pod oněch 120 m². Tím dojde 
ke zvýšení možnosti prodeje takového bytu. Prodejce sám tento 
rozdíl vůbec nepocítí, neboť ten příslušnou částku daně z přidané 
hodnoty vždy jen odvede a získá ji zpět prostřednictvím prodejní 
ceny bytu. Konečný efekt zaplacené nižší ceny v případě, kdy se 
byt do kategorie sociálního bydlení dostane, tak pocítí pouze 
zájemce o takový byt, potažmo kupující. Tímto se byt stává 
z hlediska své prodejnosti výrazně atraktivnějším. 
Při přípravě části zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů týkající 
se staveb pro sociální bydlení byly zvažovány i jiné varianty. 
Kupříkladu velmi nelogická varianta předpokládala, že pokud by 
byl v domě byť jen jediný byt, který by do kategorie sociálního 
bydlení nespadal, rázem by nebylo možné tento dům jako celek 
ani ostatní byty za takzvaně „sociální“ považovat. Tento výklad 
však nakonec do zákona prosazen nebyl a každý byt je tak 
posuzován samostatně. Nicméně pojem bytového domu pro 
sociální bydlení v zákoně nakonec zůstal, i když s trochu jiným 
celkovým dopadem. 
 
4.6.2 Ještě výhodnější prodej bytu 
 
Developeři se snaží nabídnout svým koncovým zákazníkům, kteří 
si hodlají pořídit nový byt, co možná nejvýhodnější podmínky a 
tím zároveň zvýšit zájem o koupi nových bytů. Proto využívají 
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všech dostupných možností, které jim zákon v tomto směru 
umožňuje. Tato snaha se projevuje třeba i určitou redukcí 
odváděné daně z přidané hodnoty z prodávaných bytů. 
Obvyklou praxí je prodej a převod spoluvlastnického podílu na 
pozemcích pod danou stavbou spolu s prodejem bytové jednotky. 
§56 zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje osvobození od 
daně pro případ převodu pozemků, s výjimkou pozemků 
stavebních, za které jsou považovány zjednodušeně řečeno 
pozemky nezastavěné. To ale většinou nebude přicházet v úvahu, 
už jen proto, že na převáděném pozemku se nachází prodávaná 
nemovitost. Ale lze si samozřejmě představit i převod dalších 
pozemků, které mají být s bytem užívány. 
Z celkové kupní ceny se tedy vyčlení cena připadající na 
pozemky a teprve ze zbytkové ceny se odvede v souladu se 
zákonem daň z přidané hodnoty. Tu samozřejmě v konečném 
důsledku opět zaplatí zákazník, který si byt kupuje. 
Tato redukce koncové kupní ceny bytu je výhodná jak pro 
prodejce, tak i pro kupujícího. Jediný, kdo při této transakci tratí, 
je stát a jeho veřejné rozpočty. Proto je nutné v těchto případech 
stanovit opravdu reálnou výši ceny pozemku, v opačném případě 
by se dalo uvažovat o daňovém podvodu a o možném finančním 
postihu ze strany příslušných správních orgánů. 
 
4.6.3 Kolaudace či nabytí 
 
K dani z přidané hodnoty se váže i jeden zvláštní problém, který 
v praxi vyvolával donedávna velké obtíže a nejednou vedl ke 
zbytečnému prodražení nákupu nemovitostí. Jedná se o 
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osvobození od daně z přidané hodnoty v případě, že od nabytí 
nebo kolaudace uplynula doba v trvání tří let.37 
Zde totiž docházelo k výkladovému problému se spojkou nebo. 
Ta značí, že pro splnění podmínek pro osvobození od daně 
z přidané hodnoty při převodu jakékoliv nemovitosti, tedy i bytu, 
stačí, aby byla splněna alespoň jedna ze dvou zákonem 
stanovených podmínek. Tedy aby od okamžiku nabytí 
nemovitosti jejím vlastníkem uběhly alespoň tři roky anebo aby 
doba tří let uběhla od kolaudace takové nemovitosti. Správně o 
tom hovoří třeba Pitner a Benda.38 Není však nutně, jak se v praxi 
často mylně domnívali i někteří odborníci z řad daňových 
poradců, aby byly splněny obě tyto zákonné podmínky zároveň. 
Vzhledem k nemovitostem měl zmíněný fakt velmi zásadní 
následky. Jelikož jde u bytů a nemovitostí vůbec při jejich 
převodech o velmi vysoké finanční částky, je takováto maličkost 
dosti zásadním problémem. V řádech milionů se už přeci jen 
každé to procento navíc odvedené na dani projeví. 
Tento příklad však ilustruje i pozitivní vývoj právní úpravy 
zdanění nemovitostí. Během přípravy této práce totiž došlo s 
účinností od 1.1.2009 k novelizaci příslušného ustanovení zákona 
o dani z přidané hodnoty, které bylo zjednodušeno a zpřesněno, a 
problém tím byl odstraněn. 

                                                 
37 Zákon č. 235/2004 Sb. §56 odst. 1 ve znění účinném do 31.12.2008 
38 PITNER, Ladislav - BENDA, Václav. Daň z přidané hodnoty s komentářem podle právního stavu k 

1.1.2008. s. 183 
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5 Další související otázky 
 
5.1 Zamezení dvojímu zdanění 
 
V předchozím textu bylo uvedeno několik případů, které je nutné 
řešit s ohledem na potenciální cizí prvek. U nemovitostí přichází 
v úvahu, pomineme-li výjimky jako jsou například exteritoriální 
území uvnitř jiného státu apod., vlastně jen cizí prvek v podobě 
cizí státní příslušnosti některé osoby daného právního vztahu. 
Aspekt státního občanství daňového subjektu má zásadní vliv na 
odvedení či neodvedení daně v České republice. 
Celá řada mezinárodních smluv, zejména těch dvoustranných, se 
snaží eliminovat možnost, že subjekt daně bude povinen stejnou 
daň odvést ve více nežli pouze v jedné zemi. To je samozřejmě 
situace, která je velmi nežádoucí zejména z pohledu plátců těchto 
daní. 
U bytů a nemovitostí vůbec je situace zjednodušena o tu 
skutečnost, že byty nejsou věcmi movitými a lze tak vždy přesně 
určit, na území kterého státu se nacházejí. Tím nám tedy odpadá 
hledisko geografického umístění předmětu daně. 
Cizí prvek ale přijde do hry v případě, že takový byt vlastní osoba 
se sídlem či s bydlištěm v zahraničí. A proto nastává otázka, ve 
které zemi bude poplatník povinen daně týkající se této 
nemovitosti odvést. 
V prvé řadě budeme zkoumat, zda má Česká republika uzavřenu 
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s příslušnou domovskou 
zemí cizince. Takových smluv existuje celá řada a tyto smlouvy 
obsahují několik základních řešení, jak nastalou situaci řešit - od 
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plného vynětí z daňové povinnosti v jedné zemi až třeba k 
zápočtu odvedené daně v cizině pro účely tuzemského zdanění. 
Na příkladu dvojího zdanění je možné si povšimnout dalších 
potenciálních souvislostí, které se mohou u zdanění bytů 
vyskytnout. Pokud jde o některé další metody k zamezení 
dvojímu zdanění, existuje jich celá řada, jejich výklad však není 
pro účely této práce nezbytný. V přehledu lze odkázat kupříkladu 
na práci Kubátové.39 
 
5.2 Výměra bytu 
 
Základním ukazatelem daňové výnosnosti jakéhokoliv bytu je 
jeho výměra, tedy souhrn podlahových ploch všech místností 
v bytě. I toto na první pohled jednoduché a jednoznačné 
vymezení však má mnohá úskalí. Ne každá podlahová plocha se 
do celkové výměry bytu započítává a naopak některé místnosti 
započítány být mohou, aniž by si to např. nájemce či samotný 
vlastník bytu uvědomoval. 
Podlahová plocha bytu je souhrnem podlahových ploch všech 
místností v bytě. Za takovou místnost, tedy za prostor ohraničený 
čtyřmi zdmi, podlahou a stropem, však nelze považovat balkony, 
lodžie či terasy. Všechna tato místa jsou samozřejmě s bytem 
užívána, pro potřeby zákona se však do plochy bytu 
nezapočítávají. 
O něco více zřejmá je skutečnost, že se do výměry bytu nebudou 
započítávat společné prostory v domě, respektive ta část 
společných prostor, která by poměrně k dané bytové jednotce 
přináležela. Tyto prostory se objevují pouze ve vyjádření 
spoluvlastnického podílu, který připadá na příslušného vlastníka 

                                                 
39 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie - úvod do problematiky. 
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bytu vzhledem ke všem společným prostorám v domě. Na tom nic 
nemění ani fakt, že některé prostory mohou být společné jen 
vlastníkům některých jednotek v domě. 
Podle dikce zákona o vlastnictví bytů se naopak do celkové 
výměry bytu započítává jeho příslušenství.40 Jak již bylo řečeno 
výše, zákon tím má na mysli místnosti, které jsou určeny k tomu, 
aby byly spolu s bytem užívány. Typickým příkladem takového 
příslušenství je sklep, který bývá zpravidla umístěn mimo prostor 
vlastního bytu. Nutno ovšem zase podotknout, že to nemůže být 
sklep ledajaký, ale pouze takový, který vyhovuje definici 
místnosti, tedy zdmi oddělený prostor s podlahou i stropem. 
V minulosti velmi často užívané sklepní kóje by se tak do tohoto 
pojmu nevešly, a proto se jejich podlahová plocha do celkové 
výměry bytu nezapočítává. 
Pro dokreslení celé situace lze uvést i příklad výpočtu výměry 
nebytových prostor, kde se mohou určité části takového prostoru, 
konkrétně vnitřní ochozy, objevit ve výsledné celkové výměře 
jednotky, nikoliv však celou plochou, ale pouze svojí polovinou. 
 
5.3 Účinky vkladu do katastru 
 
Hovoříme-li o bytech a potažmo o nemovitostech v souvislosti 
s jejich vlastnictvím a převody, je nutné zmínit jeden základní 
aspekt, kterým je konstitutivnost zápisů v katastru nemovitostí 
jakožto výraz intabulačního principu. Pro to, aby mohl 
proběhnout jakýkoliv převod vlastnického práva k bytu, je třeba, 
aby došlo k povolení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 

                                                 
40 Zákon č. 72/1994 Sb. §2 písm. i) 
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Byty jsou v katastru evidovány vždy, pokud existují jako 
samostatné jednotky. A pokud takovou samostatnou jednotkou 
nejsou, je v katastru evidována nemovitost jako celek. Jakákoliv 
změna vlastnictví se tak v evidenci katastru nemovitostí musí 
nutně projevit. 
Tento fakt má velmi závažné důsledky. Především právě na 
povolení vkladu vlastnického práva pro nového vlastníka závisí, 
zda k zamýšlenému převodu vůbec dojde či nikoliv. Je to tedy 
podmínka sine qua non. 
Další významnou roli hraje fakt, že vlastnictví bytů a nemovitostí 
evidovaných v katastru nemovitostí je zcela transparentní a 
kontrolovatelné. Uplatňuje se zde princip publicity. Smluvní 
strany tak mají větší míru jistoty, že jednají s pravým vlastníkem 
nemovitosti. Samozřejmě i zde je možné setkat se s nepoctivými 
praktikami, jakými jsou např. současný prodej nemovitosti více 
zájemcům najednou. V takovém případě však katastrální úřad 
povolí vklad pouze na základě prvního oprávněného návrhu. 
Další navrhovatelé se posléze velmi jednoduše dozvědí, že mohli 
být podvedeni. Pak již záleží hlavně na textu příslušné smlouvy, 
která měla k převodu nemovitosti směřovat, jaké následky bude 
mít nepoctivý přístup prodávajícího. 
Výjimek z výše uvedených principů existuje celá řada. Ve 
skutečnosti tak mohou nastat situace, kdy se vlastník nemovitostí 
podle práva změní, aniž by tato změna byla v evidenci katastru 
nemovitostí seznatelná. Velmi početnou skupinu těchto případů 
představují rozhodnutí soudu, kterými se ukončují dědická řízení. 
Změna vlastnictví nemovitosti nastává ihned, jakmile rozhodnutí 
soudu nabude právní moci. Do evidence katastru se tato 
skutečnost zapíše pouze formou poznámky na podkladě 
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předloženého soudního rozhodnutí. To ale často trvá i několik 
měsíců a z pohledu právní jistoty se jedná o velmi nežádoucí stav. 
 
5.4 Zákon o jednostranném zvyšování nájemného 
 
Velice pozoruhodný prvek vnesl do našeho právního systému 
zákon č. 107/2006 Sb. Jedná se o zákon o jednostranném 
zvyšování nájemného, který má za cíl odstranit nespravedlnost u 
tzv. regulovaného nájemného. Nespravedlnost se projevovala 
v tom, že vlastníci takových bytů, ze kterých je možno vybírat 
pouze regulované nájemné, jsou de facto zákonem znevýhodněni 
oproti vlastníkům bytů s tržním nájemným. V této souvislosti již 
byla podána celá řada žalob včetně žalob proti České republice o 
náhradu ušlých zisků. 
Hlavním smyslem zákona o jednostranném zvyšování nájemného 
je snaha dostat regulované nájemné v určitém časovém horizontu 
na jistou snesitelnou úroveň pro obě strany nájemního vztahu. 
Zároveň je potřeba vytvořit dostatečný prostor pro nastartování 
mechanismů tržního hospodaření i s touto kategorií bytů. 
Tím asi nejzajímavějším momentem celé úpravy je skutečnost, že 
nájemné, tedy jeho výše, může být v průběhu času změněno bez 
jakéhokoliv souhlasu jedné ze smluvních stran - nájemce. Tato 
zákonná možnost však vůbec nemusí být využita a je pouze na 
pronajímateli, zda bude dle zákona postupovat či nikoliv. Zákon 
totiž dává pronajímatelům možnost, aby pro byty s regulovaným 
nájemným výši vybíraného nájemného v různých obdobích trvání 
nájemního vztahu měnili. Děje se tak zcela nezávisle na vůli 
nájemce, kterého zákon chrání ve dvou směrech. Jednak je 
pronajímatel oprávněn výši nájemného měnit vždy pouze jednou 
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do roka a dále také zákon stanoví na základě výpočtů maximální 
výši přírůstku nájemného. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že zákon o jednostranném zvyšování 
nájemného by měl dopadat pouze na byty s regulovanou výší 
nájemného, striktně podle zákona tomu tak není. Zákon se totiž 
může vztahovat i na byty, ve kterých je sjednáno tržní nájemné 
dohodou obou stran nájemního vztahu, a to za předpokladu, že 
smluvené nájemné je nižší než v zákoně vypočtená cílová 
hodnota nájemného pro danou lokalitu a daný typ bytu. Jak už 
bylo však výše řečeno, ani v tomto případě vlastník ke zvýšení 
nájemného přistoupit nemusí, je to jen čistě na jeho uvážení a 
následném rozhodnutí. 
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6 Závěr 
 
Pokusil jsem se ve své práci čtenáři trochu poodhalit 
problematiku zdanění nemovitostí a zejména pak bytů. Práce 
měla za svůj hlavní cíl přiblížit souvislosti, ke kterým se musí 
nutně dopracovat každý, kdo se tímto oborem zabývá, ať už dříve 
či později. Na příkladech všech typů daní, které se bytů přímo 
dotýkají, jsem se snažil ukázat, jak nedokonalá může být právní 
úprava této oblasti a jaké nepříjemnosti může nakládání s byty 
přinášet. Některé příklady vystihovaly obtíže výkladové, další 
představovaly nepřesnosti či přímo mezery v zákonné úpravě, jiné 
zase ukázaly na leckdy hektický a nesystémový přístup 
k novelizacím daňových předpisů, což dokládají i přehledové 
tabulky vývoje právní úpravy jednotlivých daní.. 
Je třeba však připomenout i klady těchto zákonných úprav, 
kterých lze jistě nalézt velmi mnoho. Zejména fakt, že se 
příslušné pasáže zákonů do této práce nedostaly, lze s jistou 
mírou nadhledu též přisuzovat tomu, že značná část těchto 
právních předpisů je připravena velmi kvalitně a přehledně a 
nevykazuje do očí bijící nedostatky. Uvedené příklady z praxe se 
nejspíš budou opakovat v budoucnosti ještě mnohokrát, nežli 
dojde k jejich nápravě prostřednictvím změny zákonů. Až se tak 
stane, bude náš právní řád opět o něco lepší. 
 
Jak bylo naznačeno v předcházejícím textu, řada zákonných úprav 
týkajících se daňové problematiky je nastavena správným 
směrem. Jednoduché a přehledné zákony, reprezentované 
například zákonem upravujícím daň dědickou, daň darovací a daň 
z převodu nemovitostí, umožňují daňovým subjektům pohodlnou 
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orientaci v dané problematice. I takto kvalitní zákony je ale třeba 
neustále zpřesňovat odstraňováním drobných problémů, které 
praxe ukazuje, aby nedocházelo k jejich zastarávání a 
nevyskytovala se v nich ustanovení již dávno neaplikovatelná. 
Zároveň je při přípravě novelizací vždy nutné pružně reagovat na 
nové trendy poslední doby. Vhodným příkladem tu může být 
třeba velmi rychlá digitalizace celé státní správy, která by měla 
přispět k rychlému řešení každodenních problémů občanů. Bez 
této reflexe by jakékoliv zákony postupem času nutně upadaly do 
průměru. 
Na druhé straně stále existuje celá řada zákonů zcela 
nepřehledných, které by si zasloužily výměnu ihned. Asi 
nejpalčivěji se to projevuje u zákona regulujícího daně z příjmů. 
Vzhledem k rozsahu upravované materie je však takový postup 
nemožný a je třeba pro novou úpravu nejprve připravit vhodnou 
půdu. Diskusní panely s odbornou veřejností i řadovými občany, 
které se uskutečňují k plánovaným velkým kodifikacím trestního 
či občanského práva, jsou velmi dobrou cestou, jak kvalitně 
připravit i následovníky současných zákonů. Je však nutné vždy 
pamatovat na určitou kontinuitu a návaznost starých a nově 
vznikajících předpisů. 
Není na škodu se zamyslet rovněž nad jakýmsi zeštíhlením 
daňové soustavy jako celku. Již jednou zmiňovaný příklad 
Slovenské republiky je tomu dobrým vodítkem. Ze všech 
představených druhů daní v této práci by jich bez velké újmy a 
ztráty na příjmové straně veřejných rozpočtů mohla zmizet hned 
celá polovina. Daňovým poplatníkům by se zjednodušil život a 
státním orgánům by ubyla agenda, která beztak není příliš 
výnosná. Při přípravě jakékoliv nové koncepce daňové soustavy 
je vždy příklad okolních srovnatelných zemí vítaným podnětem. 
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Pevně věřím v to, že snaha po dobré a kvalitní zákonné úpravě, a 
to nejen daňové oblasti týkající se nemovitostí, nakonec bude 
v našem právním řádu v budoucnosti dominovat. Ať tak či onak, 
dovolím si vyjádřit své přesvědčení, že je na čem stavět. Kvalitní 
odborníci z řad ekonomů, právníků i dalších profesí jsou toho 
zárukou a myslím, že v naší zemi se jich vždy najde dostatek. 
 
Kam se bude v budoucnu ubírat trend trhu s byty je celkem 
nasnadě. Bude jednoznačně docházet k jeho postupnému 
uvolňování, a to i přes sílící hospodářskou krizi, která bytové 
výstavbě zrovna příliš neprospívá. Jaké změny v oblasti daňové 
však tato situace s sebou přinese, lze odhadovat jen velmi obtížně. 
Do jisté míry bude v našem právním prostředí zaležet na tom, 
která strana politického spektra bude právě u moci a bude tak mít 
možnost ovlivňovat nejen vzestup své popularity, ale zejména 
zákony této země. Daně jsou totiž jednou z hlavních priorit každé 
vlády a tomu se také podřizuje vývoj jejich zákonné úpravy, byty 
z toho nevyjímaje. Ale snad se i v této oblasti nadějeme časem 
určitého náznaku nadstranickosti, kdy o příštích regulacích budou 
více rozhodovat spíše názory odborné než tlaky lobbyistických 
skupin a snahy zalíbit se svým voličům. Budu v to vždy doufat a 
věřím, že tomu tak i bude. 
 



 
 
Přehled uvedených právních předpisů 69 

 
Zákony 
 
 53/1954 Sb. Zákon ze dne 27. října 1954 o lidových druž-

stvech a o družstevních organisacích 
 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 
 337/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 5. května 

1992 o správě daní a poplatků 
 338/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 4. května 

1992 o dani z nemovitostí 
 344/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 7. května 

1992 o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon) 

 357/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 5. května 
1992 o dani dědické, dani darovací a dani z 
převodu nemovitostí 

 586/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 20. listo-
padu 1992 o daních z příjmů 

 72/1994 Sb. Zákon ze dne 24. března 1994, kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy k bu-
dovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 
nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů) 

 219/1995 Sb. Devizový zákon ze dne 26. září 1995 
 151/1997 Sb. Zákon ze dne 17. června 1997 o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

 235/2004 Sb. Zákon ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané 
hodnoty 
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 107/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o jednostran-
ném zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Novely zákonů 
 
 509/1991 Sb. Zákon ze dne 5. listopadu 1991, kterým se 

mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
 169/1998 Sb. Zákon ze dne 18. června 1998, kterým se 

mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
daní darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů 

 261/2007 Sb. Zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci 
veřejných rozpočtů 

 
Prováděcí předpisy 
 
 12/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České repu-

bliky ze dne 18. prosince 1992, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitostí 

 
Ostatní 
 
 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady ze 

dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 
součásti ústavního pořádku České republiky 
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Title: Tax issues of ownership and transfer of real property 
with special regard to ownership of flats 

 
The main purpose of my diploma thesis is to point out specifics of 
real property taxation. I used ordinary situations and tried to focus 
on remarkable aspects of this area of law. Mentioned difficulties 
may arise in any time and affect anyone who deals with real 
property and namely with flats. Some of presented examples 
demonstrate problems with legal interpretation of rules, some of 
them indicate lack of legal provisions regarding taxes. Several 
acts need to be replaced by newer legislation which shall 
promptly adopt incoming tendencies of new taxation methods. 
 
In my work I tried to offer an excerpt of problems which apply to 
all taxes regulating flats and real property. Each type of tax has its 
special particularities and questions that must be solved in 
ordinary life. All used examples come from real practice in this 
field. So anyone can meet such problems in his life. 
 
From my point of view, the most disorganized rule in the Czech 
Republic is the Income Tax Act in these days. This one should be 
replaced as quickly as possible, but surely after reasonable 
considering of all applicable aspects. On the other hand we can 
find really well prepared rules that need to be maintained in 
usable form. However, there must be a proper consent for any 
changes of legal content in order to preserve continuity of legal 
rights and duties. Many essential turnovers of governmantal 
behaviour will not help with precise solving of upcoming legal 
problems. Politicians shall invite wider range of public to discuss 
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their intentions of legislative changes. It is worth using positive 
examples from foreign countries to incorporate them into our 
legal system. 
I really hope this way may be successful in the future. 
 
 
Keywords: Flats, Law, Taxes 
Klíčová slova: Byty, Daně, Právo 


