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1. Úvod 
 

Důvodů, které mě vedly k výběru tohoto tématu diplomové práce, by se dalo 

jmenovat několik. Především to byl můj zájem o problematiku pozemků a nemovitostí 

obecně. Mezi dalšími bych jmenoval především pro mě zajímavé propojení veřejného a 

soukromého práva, které je v případě problematiky zdanění pozemků velmi výrazné. 

 

Diplomovou práci jsem pojal jako výtah toho, co se vlastnictví pozemků a jejich 

převodů (a i přechodů) týká. To znamená, že jsem se zabýval všemi daněmi, které se 

pozemků, byť jen okrajově, dotýkají. Na druhou stranu je třeba říci, že z každé daně 

byly vybrány a rozebrány pouze ty části, které se přímo k pozemkům vztahují. Ostatní 

byly zmíněny pouze okrajově či jim nebyla věnována pozornost vůbec. 

 

Samotná práce je strukturována do tohoto úvodu, pěti kapitol věnujících se 

nejdříve obecně daním a poté každé jednotlivé dani zvlášť, a závěru. Druhá kapitola nás 

uvádí do daňové problematiky obecně. Jsou rozebírány různé definice daní od různých 

autorů a z několika století lidských dějin. Nastíněno je základní teoretické rozdělení 

jednotlivých prvků daní, které je s odchylkami dodržováno i v dalších částech práce. 

Další částí druhé kapitoly je historický přehled zdanění pozemků na území ČR od roku 

1918. Na konci této obecné kapitoly je vysvětlen pojem pozemku a také jsou zde 

nastíněny základní principy jejich oceňování, protože těchto principů se užívá i při 

stanovení základu některých daní. 

 

Třetí kapitola se věnuje dani z pozemků. Tato daň je vlajkovou lodí zdanění 

pozemků. I z tohoto důvodu její věnováno nejvíce prostoru. Stavby jsou záměrně 

opominuty, protože nejsou předmětem této práce (jak napovídá její název). Rozebírám 

zde jednotlivé prvky konstrukce daně a provádím stručný historický exkurz právní 

úpravou posledních 17 let. Na závěr provádím stručné shrnutí platné právní úpravy a 

možný budoucí výhled. 
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 Převodní daně jsou obsahem čtvrté kapitoly. Představuji zde daň dědickou, daň 

darovací a daň z převodu nemovitostí. První dvě ze jmenovaných rozebírám ve vztahu 

k pozemkům. Jejich dopad celkový dopad minimalizovaly nedávno provedené 

legislativní změny, proto je větší prostor dán dani z převodu nemovitostí, protože má 

přímý dopad na zdanění úplatných převodů (a přechodů) pozemků. Také z hlediska 

daňového výnosu je z převodních daní tou z daleka nejdůležitější. 

 

 Daň z příjmů není typickou daní, kterou by si člověk se zdaněním pozemků 

spojil. A protože jsem se rozhodl přistoupit ke zdanění pozemků komplexně, nemůže 

být opomenuta zejména pro své dopady, které má na chování vlastníků pozemků při 

jejich prodeji. Pozornost bude věnována pouze těm pasážím zákona o daních z příjmů, 

které se přímo dotýkají pozemků.  

  

 Šestá kapitola se ve stručnosti věnuje dopadům daně z přidané hodnoty na 

pozemky. Úprava daně z přidané hodnoty je novější než ostatní daňové zákony, ale její 

dosah je ve vytyčené oblasti pouze menšinový. Dotýká se pouze stavebních pozemků a 

nájmu pozemků. 

  

 V závěru budou důkladně rozebrány argumenty pro možné změny v daních, 

které se pozemků týkají. Jestliže je celá práce napsána spíše optikou poplatníka, 

v závěru budou vznášeny i argumenty ve prospěch státního rozpočtu. 
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2. Obecně o problematice zdanění a pozemcích 
 

2.1. Povaha daní 
 

Daně jsou příspěvky pro subsidiární úhradu veřejné správy podle únosnosti 

poplatníků.1 Již z této staré definice vyplývá, že hlavním účelem daní je naplnění 

veřejných rozpočtů. Rozeznáváme tedy řadu funkcí daní, výše zmíněná se v literatuře 

nazývá funkcí alokační. Z pohledu většiny občanů se jedná o funkci dominantní, neboť 

právě veřejné prostředky pocházející hlavním dílem z daní jsou rozdělovány vládou a 

parlamentem, který je volen ve volbách.  Druhá funkce, kterou je třeba zmínit je funkce 

redistribuční. Dle mého názoru je redistribuční funkce u daně z pozemků dominantní, 

protože její výnos sice není signifikantní, ale zato zdaňuje majetek, který byl nabyt z již 

jednou zdaněných peněz, protože každý příjem byl nejprve podroben dani z příjmů. Ve 

svém důsledku jsou jedny peníze zdaněny několikrát. Dochází tedy k přerozdělení 

peněz. Oporu pro toto tvrzení lze najít i v literatuře, jak například zmiňuje Karel Engliš: 

jako každá majetková daň, má i tato daň svou mimofinanční funkci, působí totiž 

nepřímo na vyrovnávání majetkových protiv2. 

  

Definice daně z Ottova slovníku uvádí, že daň jest příspěvek, jejž jednotlivci 

musí odváděti veřejným hospodářstvím, státu, zemi, okresu, obci a jiné k uhrazení 

povšechných potřeb těchto veřejných hospodářství. Způsob i výši daně určuje veřejná 

moc, a jednotlivec jest podroben povinnosti, odváděti daň již tím, že se nalézá buď svou 

osobou, svým jměním nebo nějakým svým konáním (např.: koupí) ve svazku 

příslušenství k oné veřejné moci.3 Tato obsáhlejší definice, ale obsahuje všechny prvky 

výše uvedené definice, kromě zdůrazněné únosnosti poplatníků, což je dáno 

Englišovým sociálně demokratickým zaměřením. Z této definice vyplývá také jedna 

z hlavních charakteristik daňového vztahu – nerovnost. Veřejná moc určuje výši daně a 

jednotlivec je nucen toto akceptovat a podle příslušných předpisů daň uhradit. 

 

                                                 
1 Engliš K., Finanční věda, Praha 1929, s. 82 
2 Tamtéž 
3 Ottův slovník naučný, díl šestý, Praha: Paseka 1997,  heslo: daň 
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V moderních ekonomikách jsou daně nejdůležitějším zdrojem veřejných příjmů. 

Daně se odlišují od ostatních zdrojů veřejných příjmů, které jsou také povinně uvaleny 

tím, že jsou neopětovány. – tz., že nejsou placeny výměnou na nějakou specifickou věc, 

jako například prodej veřejného majetku či vydání státních dluhopisů.4 Daně jako 

takové jsou tedy základem státního hospodaření, ale mimo jiné také výrazně zasahují do 

hospodaření soukromých osob (ať již fyzických či právnických). Proto je na státu, aby 

jasně vymezil mantinely, ve kterých se tyto zásahy mohou dít. V České republice byla 

tato zásada zakotvena na nejvyšší úrovni, když článek 11 odst. 5 Listiny určuje, že daně 

a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Toto je pro veškeré orgány vykonávající 

veřejnou moc nepřekročitelným imperativem a dává fyzickým a právnickým osobám 

možnost se v případě jeho porušení obrátit se s ústavní stížností na Ústavní soud. Tedy 

každý podzákonný akt, kterým by se uvalovala nová daň, by nutně musel být Ústavním 

soudem zrušen pro svou neslučitelnost s Listinou základních práv a svobod. Ústavní 

soud šel ve svém výkladu ještě dále, když prohlásil, že ani svrchovanost státu nezakládá 

pro stát možnost ukládání libovolných daní, třebaže by se tak stalo na základě zákona.5  

Tím měl na mysli, že i při splnění podmínek daných ústavním pořádkem je potřeba 

hledět na objektivní a racionální kritéria, podle kterých jsou daně uvalovány. I z jiných 

zdrojů se dozvídáme, že při uvalování daní je třeba také hledět na to, jak bude daná daň 

únosná pro jednotlivce. Při uvalení vysokých lineárních sazeb dochází k tomu, že 

nižším vrstvám nezbývají prostředky na samotnou obživu. Při vysoké progresi naopak 

hrozí riziko, že ekonomické subjekty přestanou být motivovány ke zvyšování svých 

výdělků a v konečném důsledku tak dojde k poškození národního hospodářství, což 

bude mít neblahý důsledek pro daňový výnos. 

 

V České republice jsou daně ukládány pouze státem. V našem daňovém systému 

nemáme žádné obecní ani krajské daně, i když diskuze o jejich zavedení se občas 

objeví. I při jejich případném zavedení a ukládání bude muset být brán v potaz i výše 

zmíněný článek Listiny základních práv a svobod.  

 

                                                 
4 Encyclopedia Britannica, Chicago, 1992, s. 408 
5 Pl. ÚS 22/1992 
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Samotné uvalování daní, by se mělo držet čtyř zásad, pokud má být spravedlivé 

a jednotlivcem nemá být vnímáno negativně.6 

• V každém státě měli by poddaní přispívat na výdaje na správu státu, tak aby to 

co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod 

ochranou státu požívají. 

• Daň, kterou má každý jednotlivec platit, měla by být stanovena přesně, a nikoli 

libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a částka, kterou má platit, to všechno 

by mělo být poplatníkovi a komukoliv jinému jasné. 

• Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to 

poplatníkovi asi nejlépe hodí. 

• Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co 

nejméně nad to, kolik ona daň skutečně přináší do státní pokladny. 

 

2.2 Teoretické prvky konstrukce daní 
 

K naplnění požadavku zákonnosti napomáhá mimo jiné i dodržování teoretické 

konstrukce daní. Ta se skládá dle některých autorů z pěti prvků.7 Tuto konstrukci bude 

v dalších svých pasážích využívat i tato práce. Jedná se tedy o subjekt daně, předmět 

daně, daňový základ, daňová sazba a splatnost daně. I tento teoretický výklad bude 

vzhledem k obsahu práce více vymezen k pozemkům, takže detaily které se jich 

netýkají, zde převážně nebudou zmiňovány. 

 

2.2.1. Subjekt daně 
 

Subjektem daně je osoba, která je podle zákona povinna platit daň. Takovou 

fyzickou nebo právnickou osobu nazýváme poplatníkem daně.8 U daně z pozemků je 

poplatníkem prakticky vždy vlastník daného pozemku. Existují drobné výjimky, kdy je 

poplatníkem daně např.: uživatel pozemku v případech, kdy není vlastník pozemků 

znám. U daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitosti (dále společně také 

                                                 
6 Smith, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha : Liberální institut, 2001, s. 733 
7 Engliš, K. Soustava národního hospodářství. Praha : Melantrich a.s., 1937, s. 193 
8 Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 159 
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jako převodní daně) je to jeden ze subjektů účastných na transakci a u daně z příjmů je 

to osoba, která daného příjmu dosáhla. Daňové zákony znají i další subjekty. Plátce je 

osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od 

poplatníků či sraženou poplatníkům. Existují i případy, kdy zákon ukládá povinnost 

zaplatit daň i další osobě a to v případě, že poplatník daň neuhradí. Tato osoba, daňový 

ručitel, má poté zákonnou povinnost daň uhradit. 

 

2.2.2. Předmět daně 
 

Předmětem daně je hospodářská skutečnost, na jejímž základě je možné 

poplatníkovi daňovou povinnost uložit.9 Typicky tedy u daně z pozemků to bude 

vlastnictví daného pozemku a bude lhostejno, zda je pozemek aktivně využíván či zda 

leží ladem (až na výjimky v podobě lesů zvláštního určení a dalších – viz další 

kapitoly). U převodních daní to bude právě daný transfer. U daně z příjmů, jak již název 

napovídá, to bude příjem, v našem případě příjem z prodeje pozemku případně z jeho 

nájmu, ale také například příjem v podobě věcného břemene, které svědčí poplatníku 

daně.  

2.2.3. Základ daně 
         

 Základem daně je v penězích, eventuálně i jinak stanovený daňový objekt, 

z něhož se daň vyměřuje.10 Jde tedy o nějakou, nejčastěji peněžitou, částku. U daně 

z příjmů se jedná příjmy (ať již finanční či naturální), ovšem základ daně se snižuje o 

odpočitatelné položky. U převodních daní se jedná o hodnotu převáděného majetku. 

Hodnota se stanovuje různými způsoby, např.: pro daň dědickou je to hodnota určená 

v dědickém řízení. U daně z pozemků je základ pro různé druhy pozemků určen 

různorodě.11 

 

                                                 
9 Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 159 
10 Tamtéž 
11  viz §5 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů 
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2.2.4. Daňová sazba 
 

Daňová sazba je měřítko, pomocí něhož se stanoví z daňového základu daň. 

V zásadě může být buď pevná, nebo poměrná.12 Pevná sazba je určena pevnou částkou 

bez ohledu na hodnotové vyjádření základu daně. Naproti tomu poměrná sazba 

vyjadřuje poměr daně k daňovému základu. Typickým příkladem poměrné sazby daně 

je daň z příjmů. Pevná sazba je užita u daně z pozemků, ale pouze pro některé druhy 

pozemků. 

 

2.2.5. Splatnost daně 
 

Posledním prvkem daňové konstrukce je splatnost. Pokud je od poplatníků 

vyžadováno plnění, je nutno, aby bylo nad míru jasné, kdy toto plnění má být 

zaplaceno. V opačném případě by mohlo ze strany státu docházet k libovůli, která by 

poškozovala nejen poplatníky, ale zpětně i stát, protože ten by si nikdy nemohl být 

předem jistý výší svých příjmů a plánování státního rozpočtu by se stalo mnohem 

složitějším. 

 

2.3 Daňová soustava ČR 
 

Daňová soustava byl pojem dnes již neplatného zákona č. 212/1992 Sb., o 

soustavě daní. Dnes již tento termín není legálně definován, přesto se ho užívá 

k označení souhrnu daní vybíraných v určitém státě v určitém čase.13 Daňová soustava 

České republiky je tvořena následujícím daněmi: 

• daň z přidané hodnoty 

• daně spotřební  

• energetické (ekologické) daně 

• daň z příjmů 

o fyzických osob 
                                                 
12 Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 161 
 
13 Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 163 
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o právnických osob 

• daň z nemovitostí 

o daň z pozemků 

o daň ze staveb 

• daň silniční 

• převodní daně (tzv. trojdaň) 

o daň dědická 

o daň darovací 

o daň z převodu nemovitostí 

 

 Z výše uvedených daní se vlastnictví pozemků a jejich převodů nedotýkají 

všechny. Pojmově jsou vyloučeny spotřební daně, pozemek není něčím, co by mohlo 

být spotřebováno (a samozřejmě pozemek není předmětem spotřebních daní). 

 Silniční daň se svým lehce zavádějícím názvem se pozemků také nedotýká, 

protože předmětem zdanění nejsou silnice, jak by mohl název napovídat, ale vlastnictví 

motorových vozidel. 

 

Energetické (ekologické) daně jsou svou podstatou daněmi spotřebními, protože 

zatěžují spotřebu v daném zákoně vyjmenovaných přírodních energetických zdrojů. 

Pozemků se také nijak nedotýkají. 

 

Vlastnictví pozemků a jejich převodů se tedy týkají následující daně: daň 

z pozemků, převodní daně, daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. 

 

2.4. Správa daní týkajících se zdanění pozemků 
 
 Správu daní provádí vždy příslušný daňový úřad. Pro každou daň je tento 

příslušný daňový úřad definován odlišně. Místní příslušnost je definována v zákoně 

ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

ZSPD).  
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U daně z příjmů fyzických a právnických osob a u daně z přidané hodnoty se 

uplatní základní místní příslušnost. A to sice, že místní příslušnost právnické osoby se 

určí podle jejího sídla a u fyzické osoby podle bydliště v České republice, jinak podle 

místa, kde se převážně zdržuje. Dále je uvedeno, že pro účely tohoto zákona se 

bydlištěm fyzické osoby rozumí místo trvalého pobytu.  

U daně z nemovitosti je místně příslušným ten finanční úřad, v jehož obvodu se 

nemovitost nachází. 

 

U převodních daní je příslušnost určena různorodě. Zákon stanoví, že místně 

příslušným je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti: 

• měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval 

• se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý 

majetek nebo jiný majetkový prospěch 

• má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového 

prospěchu 

• má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového 

prospěchu, jde-li o dar do ciziny 

 

2.5. Pojem pozemku a oceňování pozemků 
 

2.5.1. Pojem pozemku 
 

 Ačkoliv všechny daňové předpisy týkající se zdanění pozemků s pojmem 

pozemek pracují, nikde ho nedefinují. Legální definice pozemku se nachází v § 27 

katastrálního zákona14: pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních 

částí hranicí uzemní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním využití pozemků.  

Již z této zákonné definice vyplývá specifické postavení pozemků. Jedná se o jedinečné 

statky, které se vyskytují pouze v jediném exempláři. Z právního pohledu je pozemek 

věcí. Z § 119 odst. 2 občanského zákoníku vyplývá, že pozemek je nemovitostí a že 

                                                 
14 zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 
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stavba není jeho součástí. Zvláště druhá část má podstatný dopad do daňové oblasti. 

Odůvodňuje existenci daně z pozemků a daně ze staveb. V praxi totiž může být vlastník 

pozemku a vlastník stavby odlišný (a často tomu i tak bývá). Z pohledu právní teorie je 

tedy pozemek věcí, nemovitostí a to nezastupitelnou. Evidence pozemků je zajišťována 

pomocí katastru nemovitostí. Tento nástroj se na Českém území vyvinul 

z pozemkových knih. Pozemkové knihy mají svůj základ v zemských deskách, které 

vznikly v Čechách v 13. století za vlády krále Přemysla Otakara II. Původně byly 

deskami protokolními, ale záhy se do nich začaly zapisovat i převody vlastnictví.15 

 

 Vlastnictví pozemku není založeno pouhým převodem vlastnického práva 

v účinné smlouvě, ale v souladu s intabulační zásadou musí dojít i ke vkladu takového 

práva do katastru nemovitostí. Jistotu v právních vztazích k nemovitostem dává zásada 

materiální publicity (tedy, co je v katastru psáno, to je dáno). Tato zásada dnes neplatí 

v plné podobě, ale časem by měl být tento neuspokojivý stav překonán.16  

 

Jak již bylo výše řečeno, stavba není součástí pozemku, tato navýsost 

jednoduchá definice, ale může v praxi způsobovat problémy, proto existuje rozsáhlá 

judikatura o tom, co je ještě součástí pozemku a co je již stavba, která je samostatnou 

věcí v právním smyslu.17 Rozlišení jednotlivých druhů pozemku podle katastrálního 

zákona a zákona o dani z nemovitosti se více méně kryje. Bylo by pro praxi nesmírně 

obtížné, pokud by tomu tak nebylo. 

 

2.5.2. Oceňování pozemků 
 

S definicí pozemků a daňovou oblastí souvisí problematika oceňování pozemků. 

Způsoby a principy oceňování stanoví zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen ZOM). Zákon člení pozemky do 4 kategorií a 

v každé z nich se provádí oceňování odlišným způsobem. 

• Oceňování stavebního pozemku (§ 10 ZOM) 

                                                 
15 Malý, K. a kolektiv. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde. 1999. s. 84  
16 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné 1,  4., aktualizované a 
doplněné vydání. Praha : ASPI. 2005. s. 501 
17 např.: NS 1Odon 23/97 či NS 3 Cdon  256/96 
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o Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 

uvedené v cenové mapě. V případech, kdy pozemek není oceněn 

v cenové mapě, ocení se pozemek násobkem výměry pozemku a 

základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící 

zejména na využitelnost pozemku pro stavbu, případně o ceny zjištěné 

jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška. Zákon dále 

uvádí legální definici cenové mapy a způsob jejího vypracování a 

schválení. 

• Oceňování zemědělského pozemku (§ 11 ZOM) 

o Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou podle bonitovaných 

půdně ekologických jednotek (dále pouze BPEJ). BPEJ je 

charakterizována klimatickým regionem, hlavním půdní jednotkou, 

sklonitostí terénu, expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy. Podrobnosti 

určuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Dále je stanoveno, že podrobnosti týkající se 

základní ceny zemědělských pozemků a její úpravy vyjadřující vliv 

polohy na využitelnost pozemků pro zemědělskou výrobu, stanoví 

vyhláška. 

• Oceňování lesního pozemku (§ 12 ZOM) 

o Lesní pozemek se oceňuje výnosovým porovnávacím způsobem podle 

plošně převládajících souborů lesních typů. Podrobnosti opět stanoví 

vyhláška. 

• Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků (§ 13 

ZOM)  

o Pozemky vodních nádrží, vodních toků a jiné pozemky se oceňují 

cenami stanovenými vyhláškou. 

 

Ve vztahu k pozemkům a jejich oceňování je dále důležité zmínit způsob 

oceňování věcných břemen na pozemcích váznoucích. Oceňování probíhá také podle 

ZOM, a je popsáno v § 18 tohoto zákona. Právo odpovídající věcnému břemenu se 

oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Toto se 

ovšem neuplatní, jestliže lze určit roční užitek ze smlouvy, z výsledku řízení o dědictví 
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či z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud byl při vzniku věcného břemene tento užitek 

uveden a není o více než třetinu nižší než cena obvyklá. Roční užitek se násobí počtem 

let užívání práva, nejvýše však pěti. V případě, že právo náleží určité osobě doživotně, 

oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. Na závěr je uvedeno, že v případě 

nemožnosti zjistit cenu podle předchozích ustanovení, se právo oceňuje částkou 

10 000,- Kč. 

 

2.6. Historie zdanění pozemků od roku 1918  
 

V roce 1918 převzala vznikající Československá republika rakousko-uherské 

právní předpisy. Došlo k tomu zákonem 11/1918 Sb. Jednalo se o recepci celého 

právního řádu a byly tedy převzaty i předpisy z oblasti daňové. Nový stát nutně 

potřeboval finance na krytí svých výloh. Bylo zapotřebí postupně provést daňovou 

reformu, protože s recepcí práva Rakouska-Uherska byl recipován i právní dualismus, 

který byl pro nový stát hlavně administrativní zátěží, a v některých oblastech práva 

nedošlo k jeho odstranění za celou dobu existence tzv. první republiky. Jako první 

změny v oblasti daňové lze uvést odstranění obecné daně výdělkové a zvýšení sazeb 

daně z pozemků a domovní daně. Zrušena byla naopak daň z vyššího výslužného. 

 

Nejvýznamnější změnou v daňovém systému meziválečného Československa 

byla daňová reforma z roku 1927. Pod číslem 76/1927 vyšel ve sbírce zákonů a nařízení 

zákon o přímých daních. Jednalo se o rozsáhlou kodifikaci daňových předpisů v oblasti 

přímých daní.  Daně byly rozděleny na daň důchodovou a daně výdělkové. Důchodovou 

dani se zdaňoval i příjem z pozemků. V §8 výše uvedeného zákona se praví, že příjmy 

z pozemků činí: 

• příjmy z polního a lesního hospodářství 

• příjmy z propachtování pozemků a práv s pozemkovou držbou spojených 

• příjmy z pachtu pozemku a práv s pozemkou držbou spojených 

Dále byl také zdaněn příjem ze spekulativního prodeje pozemku, přičemž zákon přesně 

vymezoval, že spekulativním prodejem se myslí zcizení během dvou let. Všechny 

příjmy se zdaňovaly progresivní sazbou, která začínala na 1% a končila na 29% pro 

důchody přesahující 5.000.000,- Kč. 
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Dále byla v zákoně upravena pozemková daň. Jednalo se o § 94 a následující. 

Dani byly podrobeny všechny pozemky, které lze hospodářsky obdělávat a to i tehdy 

byly-li hospodářskému obděláváni odňaty způsobem neodůvodňujícím osvobození od 

daně. Poplatníkem daně nebyl vlastník, jak je tomu v současné zákonné úpravě, ale 

držitel zapsaný do pozemkového katastru. Předmětem daně nebyly: 

• neplodné půdy 

• močály, jezera a rybníky pokud nebyly hospodářsky využívány 

• zastavěná půda a nádvoří 

• silnice a stálé vozové a polní cesty, pěšiny atd. 

 

Zákon uváděl výčet trvale a dočasně osvobozených pozemků, mezi trvale 

osvobozené patřily např.: pozemky veřejných pohřebišť. Základem pro vyměření 

pozemkové daně jest u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy sedmnáctinásobek 

katastrálního výtěžku, se kterým jsou jednotlivé pozemky (parcely) zapsány do 

pozemkového katastru.18  

 

Sazba daně činila 2% daňového základu. K tomu byl vybírán ještě zvláštní 

příspěvek ve výši 1,5%, od kterého byly osvobozeni občané s nízkým důchodem. 

 

Období druhé světové války přineslo pouze drobné změny, které ovšem nebyly 

po válce dále převzaty, takže se trvaleji nepromítly do podoby československého 

daňového systému. 

 

Systém byl změněn až postupným nástupem komunistického režimu. V rámci 

celé přestavby státu, společnosti a hospodářství se musela i oblast daňového práva 

uzpůsobil novému pojetí práva ve smyslu hesla: právo je vůle vládnoucí třídy povýšená 

na zákon. Dílčí změny byly provedeny již v roce 1946, kdy byla například zrušena daň 

z minerálních a solných vod a daň z vodní síly. Skutečnou reformu znamenal však až 

rok 1952, kdy byl daňový systém v Československu od základů přestavěn. Změny se 

                                                 
18 §103 zákona 76/1927 Sb. 
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dotkly především daně z příjmů.19 Daně byly nastaveny tak, aby více postihovaly 

svobodná povolání. Rovněž u domovní daně20 byly provedeny změny výrazně 

znevýhodňující majitele domů s nájemními byty. Byla zavedena nová zemědělská daň, 

která se skládala ze tří samostatných daní – daň z pozemků, daň z příjmů občanů ze 

zemědělské výroby a zemědělská daň ze zisku. Z pohledu této práce je důležitá pouze 

daň z pozemku. Byly jí zdaňovány pozemky, které byly vedeny v evidenci nemovitostí 

jako zemědělská půda. Sazba byla stanovena pevně, a to podle výnosnosti půdy, a to až 

do výše 3000,- Kč. Bylo naprosto bez rozdílu, zda je půda využívána či nikoliv.21 V 

následujících letech proběhly pouze velmi částečné změny, které se zdanění pozemků 

přímo nedotkly. Byly zavedeny některé nové daně (zvláštní daň z důchodů, daň 

z motorových vozidel) a přijata nová úprava daně z umělecké a literární činnosti. 

Největší změnou šedesátých let tak bylo přijetí zákona 143/1968 Sb. o československé 

federaci, který ve svém čl. 12 vytyčil působnost Federálního shromáždění. Podle 

druhého odstavce zmíněného článku bylo v působnosti Federálního shromáždění 

stanovit, kdo je poplatníkem daně, jaký je základ daně, jakož i hlavní zásady zdaňování 

u daně zemědělské a i dalších daní. V sedmdesátých letech došlo pouze ke změnám ve 

zdaňování podniků, což není náplní této práce. 

 

Na počátku devadesátých let, v nové socioekonomické situaci bylo čím dál tím 

více jasné, že bude zapotřebí rozsáhlé daňové reformy, která by zachytila nové příjmy 

v neustále se proměňující ekonomice, která procházela transformací. Do těchto událostí 

navíc ještě zasáhlo rozdělení republiky, takže nově konstituovaná daňová soustava už 

byla soustavou pouze pro Českou republiku. 

 

2.7. Současné daně uvalené na vlastnictví a převody pozemků 
 

Z pohledu zdanění vlastnictví pozemků a jejich převodů se tato práce bude 

nadále zabývat následujícími daněmi. 

 

                                                 
19 zákon č. 78/1952 Sb.  
20 zákon č. 80/1952 Sb. 
21 Radvan, M. Zdanění majetku v Evropě, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 25 
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Daň z pozemků – upravená v zákoně o dani z nemovitostí – zdaňuje vlastnictví 

pozemků bez ohledu na to, jestli je vlastník jakýmkoliv způsobem využívá či nikoliv. 

 

Daň dědická – upravena v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí společně s daní darovací a daní z převodu nemovitostí – postihuje přechod 

majetku při dědění ať již ze zákona či ze závěti. 

 

Daň darovací – postihuje bezúplatné nabytí majetku – je nutným doplňkem 

dědické daně, při existenci pouze jedné z nich by se dalo zdanění lehce transferem 

majetku mezi živými. 

 

Daň z převodu nemovitostí – postihuje úplatný převod nebo přechod 

vlastnického práva k nemovitosti. Úplatnost převodu je pojmovým znakem k odlišení 

převodu, jestli bude zdaněn právě touto daní. 

 

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob) – do oblasti pozemků zasahuje 

několika způsoby – zdanění příjmů z pronájmu, dále také zdanění věcných břemen jako 

příjmů a v neposlední řadě zdanění zisku z prodeje pozemku (zde se ale velmi často 

uplatňuje osvobození). 

 

Daň z přidané hodnoty – je nepřímou daní a zdaňuje směnu statků a služeb. 

V oblasti zdanění pozemků se dotýká nájmů pozemků a převodů pozemků. 
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3. Daň z pozemků 
 

Daň z pozemků je jednou ze dvou daní (druhou je daň ze staveb, dohromady 

nazývány jako daň z nemovitostí) upravených v zákoně ČNR č. 338/1992 Sb. o dani 

z nemovitostí, ve znění pozdější předpisů (dále také jako ZDN). Zákon byl přijat v roce 

1992 ještě za existence Československa, ale v účinnost vešel až 1.1 1993, takže dopadl 

již do existence samostatné České republiky. Výrazně změnil daňové předpisy v oblasti 

nemovitostí, když byla daň z půdy a domovní daň sloučena do jediného zákona o dani 

z nemovitostí. Hlavním rozdílem oproti předchozí úpravě zdanění půdy bylo, že nově je 

zdaněna prakticky veškerá půda (s výjimkami o kterých bude pojednáno později), 

zatímco podle úpravy před rokem 1993 byla daní zatížena hlavně zemědělská půda, ale 

ostatní „zemědělské půdy“ do výměry 800 m2 dani vůbec nepodléhaly.22  

 

3.1. Popis prvků konstrukce daně a osvobození 
 
 Subjektem daně je daňový poplatník, tedy osoba, která je pod vlastní 

majetkovou odpovědností povinna daň vypočíst, přiznat a odvést. Jak doslovně stanoví 

§ 2 ZDN, poplatníkem daně je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České 

republiky jsou rozlišeny možnosti, kdy je poplatníkem organizační složka a kdy 

právnická osoba s právem trvalého užívání. Dále ZDN rozvíjí minoritní případy, kdy 

poplatníkem může být i nájemce pozemku, jde-li o pozemky evidované v katastru 

nemovitostí zjednodušeným způsobem. Další způsoby určení poplatníka daně se týkají 

speciálních případů plynoucích ze stále ještě nedořešených privatizačních a restitučních 

záležitostí. 

 

Dalším možným poplatníkem je uživatel pozemku.23 A sice v případech, kdy 

vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu vznikly po 

předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. S postupující 

digitalizací a obnovou operátu katastru nemovitostí, by těchto alternativně určených 

poplatníků mělo ubývat, protože vlastnické vztahy budu zřejmé. Všechny tyto 

                                                 
22 Peková, J., Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. Praha : CODEX Bohemia. 1997, s. 49 
23 §3 odst.4 ZDN 
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alternativy jsou pozůstatkem minulých úprav vlastnických vztahů, kdy bylo vlastnictví 

potlačováno, přesto má stálou stát potřebu výběru daňových prostředku a při 

nemožnosti zjištění či určení vlastníka bylo tedy nutno vymezit poplatníky i takto 

alternativně. 

 

Dále je zapotřebí zabývat se situací, kdy má daný pozemek více spoluvlastníků. 

Zde se situace rozpadá do dvou, diametrálně odlišných situací. Ta první, častější je, že 

k danému pozemku se vážou práva několika spoluvlastníků, z nichž každý má přesně 

určený podíl. Nesmí se proto jednat o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem a 

zároveň nesmí na pozemku stát stavba splňující podmínky § 7 ZDN. V tomto případě, 

jak uvádí § 13 a odst. 5 ZDN, pokud je podáno daňové přiznání alespoň jedním ze 

spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl, má povinnost podat daňové přiznání 

každý ze spoluvlastníků samostatně a tím zaplatit i daň ze svého spoluvlastnického 

podílu. Diametrálně jiná situace pro poplatníka nastává, pokud je spoluvlastníkem 

pozemku evidovaného zjednodušeným způsobem. V tomto případě, pokud totiž podá 

daňové přiznání první a spoluvlastníci se nedohodnou jinak, stává se společným 

zástupcem (ve smyslu § 13a odst. 4 ZDN) a je povinen zaplatit daň za celý pozemek. 

 

Předmětem daně z pozemků jsou podle § 2 ZDN pozemky na území České 

republiky vedené v katastru nemovitostí. Dále je v druhém odstavci téhož paragrafu 

řečeno, že předmětem daně z pozemků nejsou: 

• v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami a to i v případě, že 

stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona 

• lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení 

• vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému 

chovu ryb 

• pozemky určené pro obranu státu 

K druhému bodu bych poznamenal, že v lesním zákoně24 (konkrétně v § 10) se 

stanoví, že na lesy pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení se 

vztahuje osvobození od daně z nemovitostí stejně jako na lesy uvedené v § 7 a § 8 

                                                 
24 zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 
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lesního zákona. Ovšem lesy uvedené v § 7 a § 8 lesního zákona nejsou předmětem daně, 

dá se tedy usuzovat, jak i někteří autoři uvádějí25, že zákonodárce měl na mysli spíše 

jejich vyjmutí z předmětu daně, než-li jejich osvobození. O pojmu pozemku bylo již 

pojednáno v úvodní části práce. 

 

Bylo by zde na místě zmínit se nyní o osvobození od daně.  Při osvobození od 

daně je přihlíženo k různým celospolečenským zájmům, ale také například k racionalitě 

výběru daně. Bylo by zajisté administrativně náročné a navíc naprosto zbytečné, kdyby 

obec musela odvádět daň z pozemků, které se nacházejí na jejím katastrálním území. 

Obec je totiž zároveň příjemcem daně a tak by docházelo k paradoxní situaci, že by si 

vlastně poplatník platil daň sám sobě. Další osvobození vyjadřují různá přání 

zákonodárce napomoci různým veřejně prospěšným činnostem. Je tedy zcela logické, že 

od daně jsou osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící 

školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea vymezena 

zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, 

zařízením sociální péče, nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených 

vyhláškou Ministerstva financí v dohodě s Ministerstvem kultury.  

 
Základ daně z pozemků je určen několika způsoby a záleží na druhu pozemku. 

Základ daně je určen valoricky u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadů a trvalých travních porostů. Dále je valoricky určen základ také u 

pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním průmyslovým chovem ryb. Pro 

ostatní pozemky je určen základ specificky a to sice skutečná výměra pozemků v m2. 

Vzhledem k digitalizaci katastru nemovitostí, která probíhá v současné době, dochází 

k novému zaměřování všech pozemků. Nově jsou pozemky zaměřovány nikoliv 

v terénu, ale pomocí satelitních snímků, čímž dochází k tomu, že je jejich výměra brána 

z jejich průmětu, nikoliv ze skutečného umístění v terénu. Tento způsob zaměřování má 

za následek zmenšení výměr. Proto v místech, kde byla již digitalizace operátu 

dokončena, jsou vlastníci pozemků nově poplatníky z menší výměry, ačkoliv žádný ze 

svých pozemků neprodali. Došlo také ke změnám parcelních čísel, takže poplatníci byli 

nuceni podat nová daňová přiznání. 

                                                 
25 Radvan, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2006. s. 41 
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Sazba daně z pozemků je značně diferencovaná a záleží na druhu pozemku. Pro 

část pozemků je určena jako pevná, pro jiné jako poměrná.  Pro pozemky u kterých je 

základ daně určen valoricky, je sazba daně poměrná, tedy pro orné půdy, chmelnice, 

vinice, zahrady a ovocné sady je sazba 0,75% z daňového základu a pro ostatní 

pozemky s valoricky určeným základem, tedy pro trvalé travní porosty, hospodářské 

lesy a rybníky s intenzivním průmyslovým chovem ryb, je 0,25%. U ostatních 

pozemků, kde je základ daně určen specificky, je sazba daně pevná. Za každý m2 činí 

0,10,- Kč za pozemky zastavených ploch a nádvoří a ostatních ploch, pokud jsou 

předmětem daně. Vyšší sazbou jsou zdaněny stavební pozemky.26 U nich činí sazba 1,- 

Kč za každý m2. 

 

Pro sazbu daně z pozemků jsou důležité dva koeficienty. První z nich je uveden 

v § 6 odst. 4 ZDN a zákon ho neoznačuje žádným přídavným jménem. Tímto 

koeficientem se násobí základní sazba daně, koeficient je odstupňován podle velikosti 

obce a nabývá hodnot od 1,0 až do 4,5. V kompetenci obcí je upravit tento koeficient o 

jednu kategorii dolů či o tři nahoru. Případná úprava musí proběhnout obecně závaznou 

vyhláškou. Horní koeficient 4,5 lze touto cestou zvýšit na 5,0. 

 

Druhým koeficientem je místní koeficient uvedený v § 12 ZDN. Zákon praví, že 

obec muže obecně závaznou vyhláškou stanovit pro celé území obce jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost 

poplatníka za jednotlivé druhy pozemků s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 

ZDN, tedy orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů. 

 

Obce tedy mají poměrně značné možnosti k ovlivnění sazby daně z pozemků a 

je pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce (podle § 84 zákona o obcích27) zda ke 

zvýšení daně pomocí koeficientů přistoupí a tím zlepší své rozpočtové příjmy či zda 

ponechá sazby na nižší úrovni. 28 

                                                 
26 vysvětlení toho, co se myslí v ZDN stavebním pozemkem je podáno v § 6 odst. 3 ZDN 
27 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů 
28 podle rozhodnutí ÚS Pl.ÚS 22/02 se jedná o samostatnou působnost obce 
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Se splatností daně souvisí i několik dalších záležitostí, které s ní budou popsány 

dohromady. V prvé řadě je tímto zdaňovací období. § 13 ZDN výslovně uvádí, že 

zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Dále také se v § 13b ZDN praví, že daň se 

vyměřuje podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Vlastní splatnost 

daně je určena v § 15 ZDN. Zde jsou poplatníci rozděleni do dvou skupin. První z nich 

jsou ti, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Těm je placení daně uloženo ve 

dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného 

zdaňovacího období. Tento posun oproti ostatním poplatníkům je dán specifikem jejich 

činnosti (sklizeň probíhá pouze jedenkrát ročně, nejčastěji během srpna). Ostatní 

poplatníci mají povinnost rovněž zaplatit ve dvou stejných splátkách, ale nejpozději do 

31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Pokud daňová povinnost 

poplatníka z daně z nemovitostí nepřesáhne v daném období 5000,- Kč, je daň splatná 

celá v jediné splátce, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. 

 

3.2. Vývoj právní úpravy v posledních letech 
 

Zákon byl schválen 4. 4. 1992 s účinností od 1. 1. 1993. Během následujících let 

byl mnohokrát novelizován a tyto novelizace výrazně proměnily jeho podobu. Hned 

první novelizace zákonem 315/1993 Sb. reflektovala přijetí katastrálního zákona a také 

upravila základ daně, třebaže již nově nezmiňuje bonifikované půdně ekologické 

jednotky a ponechala cenu dále pouze ve vyhlášce, která je vydávána na základě 

zmocnění v zákoně. Další novelizace obsahovaly dílčí změny většinou související 

s příjímáním speciálních zákonů (zákon o obecně prospěšných společnostech). Druhá 

novela z roku 2000 (zákon 492/2000 Sb.) promítla do ZDN změny, které přineslo nové 

upořádání majetkových vztahů ve státní správě po přijetí zákona 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Důsledkem povodní 

v roce 2002 bylo vložení § 17a, který obcím umožňuje v případě živelních pohrom 

osvobodit dotčené nemovitosti od daně. Obec může přijmout k tomuto osvobození 

obecně závaznou vyhláškou. Následující novelizace souvisejí s přijímáním nových 

zákonů a představují pouze nepatrné změny v zákoně (dochází k úpravě některých 

pojmů, rozšíření okruhu případů osvobození od daně). Další novelou byla úprava počtu 
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splátek, když namísto dřívějších 4, je od 1. 1. 2007 daň z nemovitosti splatná ve dvou 

splátkách. Výraznější změnu přinesl zákon 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Byl upraven koeficient v § 6 odst. 4 ZDN a dále byl zaveden místní koeficient 

v § 12 ZDN, který umožňuje obcím případné další navýšení daně.   

3.3. Zhodnocení platné právní úpravy 
 

Po letošním, v některých obcích výrazném, zvýšení daně z pozemků a i po 15 

letech zkušeností s výběrem daně se ozývají hlasy po jejím zrušení či celkové koncepční 

změně (daná diskuze se týká samozřejmě také daně ze staveb jako integrální součásti 

daně z nemovitostí, ta ovšem není náplní této práce, proto nebude zmiňována). 

Argumenty pro zrušení daně jsou nízká výnosnost (daň z nemovitostí se na rozpočtu 

obcí podílí pouze 4,3% ) a vysoký podíl administrativních nákladů při jejím výběru (až 

16,7 % vybrané daně z nemovitostí jsou administrativní náklady).29 Argumentem pro 

její zachování je jistě rozpočtová nezávislost obcí, protože je to jediná daň, která je plně 

příjmem obcí, a proto by se o ní v určitém pohledu dalo uvažovat i jako o pojistce 

nezávislosti územních samospráv. Některé úvahy pro zacházení s daní z nemovitostí 

jako s místní daní (taková úprava byla přijata na Slovensku, viz zákon č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné 

odpady), která by byla upravena rozhodnutími zastupitelstva s tím, že zákon by 

v souladu s požadavkem Listiny určoval rozpětí sazeb, ve kterém se mohou obce 

pohybovat. S tímto ovšem souvisí další záležitost a tou je správa daně. Bylo by totiž 

logické, aby v případě, že se z daně z nemovitostí stane nějaký druh „místní daně“,30 

byla správa daně (a tím i náklady se správou spojené) přeneseny na obce, které budou 

beneficienty výtěžku této daně. 

 

Majetková daň uložená soukromníkům má tedy spíše povahu daně důchodové, 

vyměřované však podle výše majetku.31 Z logiky věci vyplývá, že ten vlastník, který 

své pozemky nijak nevyužívá, nebere si z nich žádný prospěch, je nucen zaplatit daň 

z pozemků (z hlediska členění majetkovou daň) ze svého příjmu, tedy ze svého 

                                                 
29 http://moderniobec.ihned.cz/c1-40827870-dan-z-nemovitosti-kam-miri 
30 uvozovky jsou uvedeny u důvodu,že české zákony daný pojem neznají 
31 Engliš K., Finanční věda, Praha 1929, s.188 
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důchodu. Dochází tak k odčerpávání jiných zdrojů a k motivaci vlastníků svůj majetek 

hospodářsky využívat či předat (ať již prodejem či darováním) někomu, kdo tak činit 

bude. Navíc, daň z nemovitostí je velmi jistým, předem dobře odhadnutelným příjmem. 

Její podstata navíc prakticky znemožňuje daňové úniky, protože veškeré podkladové 

údaje jsou v katastru nemovitostí a poplatníci i jejich daňová povinnost jsou tak velmi 

snadno identifikovatelní. 

 

V případě zachování daně se ale rýsuje výrazná změna jejího pojetí, kromě již 

výše zmíněné případné změny na „místní daň“ se úvahy o změně vydávají také směrem 

k daňovému základu. Tím by již pro příště neměla být výměra pozemku, ale jeho cena 

odečtená z cenové mapy. Tato cena by byla zároveň i cenou, z níž by se vypočítávala 

daň z převodu nemovitostí. Problémem tohoto řešení, které zákonodárce zvolil 

například v Německu, je velmi nízká frekvence obnovování cenových map. To je 

ovšem aspekt, se kterým by se musel český zákonodárce vypořádat, aby nedošlo 

k neúměrnému snížení inkasa daně z pozemků (i daně ze staveb). 

           

 Toto pojetí, kdy je základ daně určen valoricky, je spravedlivější, protože 

vlastníci dražších pozemků (to znamená pozemků lépe situovaných a lépe napojených 

na veřejnou infrastrukturu) odvádějí vyšší daně než vlastnící pozemků z pohledu trhu 

méně cenných. 
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4. Daň dědická, daň darovací, daň z převodu 
nemovitostí 

           

 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (dále společně 

označovány jako trojdaň) jsou daněmi přímými, majetkovými, transferovými (zatěžují 

převody majetku), neperiodickými, jednorázovými a jsou společně upraveny v zákoně 

ČNR č. 257/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako DDDP).  Dále budou probrány jednotlivé prvky 

jejich konstrukce. Tato trojdaň nahradila notářské poplatky, které byly vybírány podle 

zákona ČNR č.146/1984 Sb., o notářských poplatcích ve znění pozdějších předpisů.32 

 

4.1. Daň dědická 
 

Dědictví je právním titulem nabytí majetku, jako takové je upraveno v § 460 - § 

487 OZ. Český právní řád rozeznává dva právní tituly pro nabytí dědictví, ze zákona 

a/nebo ze závěti. Vlastní vypořádání dědictví provádí soudem určený notář a následná 

dohoda dědiců je schvalována soudem v civilním řízení podle občanského soudního 

řádu.33 

 

Subjektem daně, jak praví § 2 DDDP, se stává dědic, který nabyl dědictví nebo 

jeho část ze závěti, ze zákona nebo z dvou těchto právních důvodů podle pravomocného 

rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo dědictví skončeno. Z této poměrně krátké 

formulace vyplývá několik skutečností. Zákon nebere v potaz, zda byl titulem k nabytí 

dědictví zákon či závět. Z pohledu daňových předpisu jsou si tedy oba tituly rovny. Na 

poplatníka nedopadá žádná povinnost ručení. I v případě, že nabyl dědictví s ostatními 

dědici, je povinen zaplatit daň pouze ve výši v jaké připadá na jeho dědický podíl. 

 

Předmětem daně je podle § 3 DDDP nabytí majetku děděním. Pro účely této 

daně se majetkem rozumí věci nemovité, byty a nebytové prostory a dále také věci 

movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české i cizí měně, pohledávky, majetková 
                                                 
32 Radvan, M. Zdanění majetku v Evropě, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 28 
33 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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práva a jiné majetkové hodnoty. Dále již následují speciální ustanovení zamezující 

dvojímu zdanění v oblasti nemovitostí, když se určuje, že daň se z nemovitostí na území 

ČR vybere vždy. V případě, kdy se jedná o nemovitosti mimo území ČR se daň 

nevybírá. Dále v § 3 odst. 3 DDDP obsahuje kolizní ustanovení o postupu v případě, 

kdy byl zůstavitel občanem a měl trvalý pobyt (daň se vybere z celého movitého 

majetku) nebo v případech, kdy byl občanem ČR a trvalý pobyt neměl a také pokud 

nebyl občanem ČR vůbec (daň se vybírá z movitého majetku v tuzemsku). Na daná 

ustanovení mohou dopadat odlišné úpravy z mezinárodních smluv, jak uvádí odst. 4 

výše zmíněného paragrafu. 

 

Základ daně je určen valoricky. Základem daně je cena majetku nabytého 

jednotlivým dědicem. Tato cena se může snižovat o řadu položek jako například o 

prokázané dluhy zůstavitele, cenu majetku osvobozeného od této daně či přiměřené 

náklady spojené s pohřbem zůstavitele. Dále je stanoveno, že cenou je cena majetku 

určená v dědickém řízení. Není tedy zapotřebí určovat cenu zvláštním znaleckým 

posudkem či podle zvláštního předpisu. Zákon sám dává naprosto jasnou odpověď na 

to, co cenou je. 

 

Pro účely výpočtu daně jsou poplatníci rozděleni do tří skupin, v závislosti na 

příbuzenském vztahu k zůstaviteli. Dnes je tento způsob dělení do jisté míry potlačen, 

protože v § 19 odst. 1 DDDP uvádí, že nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází 

mezi osobami v první a druhé skupině je od daně osvobozeno. To znamená, že daní jsou 

dnes zatíženy pouze osoby zařazené do III. skupiny, tj. ostatní fyzické osoby a 

právnické osoby. Jedná se tedy o osoby, které neměly k zůstaviteli žádný, zákonem 

rozpoznaný, příbuzenský vztah. Sazba daně je progresivně klouzavá a dle tabulky 

uvedené v § 14 odst. 1 DDDP se pohybuje od 7,0 % do 40,0 %. Podstatné je ale 

ustanovení § 14 odst. 2 DDDP, které říká, že výsledná částka daně dědické se vynásobí 

koeficientem 0,5, takže výsledná daň je poloviční. Toto je jediný rozdíl sazby daně 

dědické a daně darovací. Stát tedy daňově zvýhodňuje přechod majetku děděním před 

jeho převodem darováním. 
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V dalších osvobozujících ustanoveních se opakuje 20 000,- Kč, jako částka 

daněprostého minima. Dále je uveden poměrně dlouhý seznam osvobození od daně 

dědické z rozličných důvodů. Zákonodárce zde většinou akcentuje ekonomické důvody 

(osvobození od daně pro stát, členské státy EU, územní samosprávný celek – protože 

jejich zdanění by bylo stejně opět pouze nákladem, který by se musel zaplatit z daní, 

takže je naprosto logické tyto subjekty od placení daně osvobodit), zvýhodňuje dále 

společenský přínosné činnosti – kultura, školství, výchova a ochrana dětí, věda, 

výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrana opuštěných zvířat 

nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchova, sport, požární ochrana.  Jako další lze 

uvést, že osvobozeno od daně je dědění takových subjektů, jako jsou politické strany, 

registrované církve a církevní společnosti, nadace a nadační fondy a zdravotní 

pojišťovny. 

 

Podle § 21 odst. 1 DDDP je subjekt povinen podat daňové přiznání k dani 

dědické do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, 

kterým bylo dědické řízení skončeno. Daň je pak splatná do 30 dnů od doručení 

platebního výměru. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se tedy o daň neperiodickou a 

jednorázovou. Jejím zaplacením se poplatník zprostí povinnosti v tomto případě daň 

platit. Poplatníkem by se opět stal až nabytím dalšího dědictví. 

 

4.2. Daň darovací 
 

Daň darovací dopadá na bezúplatné převody majetku. Právním titulem bude 

darovací smlouva (viz § 628 - § 630 OZ), v případě nemovitostí obligatorně v písemné 

formě. K darování dochází, na rozdíl od dědění, za života dárce. Český právní řád 

nepovoluje darování pro případ smrti. Jedná se o dvoustranný právní akt, kdy dárce 

dobrovolně a bezplatně poskytuje majetkový prospěch a obdarovaný dar přijímá.34 

V případě darování pozemků má darovací smlouva obligatorní písemnou formu (viz § 

628 odst. 2 OZ). 

 

                                                 
34 Peková, J., Majetkové daně v daňové soustavě České republiky. Praha: CODEX Bohemia, 1997, s. 90 
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 Za subjekt daně (poplatníka) je v DDDP označen nabyvatel. Z pohledu uzavřené 

smlouvy se jedná i obdarovaného. V případech, kdy dárce má pobyt (či sídlo v případě 

právnické osoby) v tuzemsku a obdarovaným je osoba s pobytem (či sídlem v případě 

právnické osoby) mimo tuzemsko, je poplatníkem vždy dárce. Za subjekt je tedy určena 

v prvé řadě osoba, které má z transakce majetkový prospěch. Její únosnost je z hlediska 

zdanění vhodnější (jedná se o majetek, který nabyla bez protiplnění). Zároveň však 

v případech darování do ciziny, je poplatníkem určen dárce, z důvodu snadnější správy 

daně a jejího vyměření. 

 

Dále zákon uvádí, že když pokud není dárce poplatníkem, je ručitelem. Tímto 

ustanovením je založeno ručení za daň. Povinnost zaplatit daň tedy vždy nese primárně 

obdarovaný (slovy zákona DDDP nabyvatel), ale v jeho nesplnění této povinnosti 

zaplatit daň se správce daně obrátí s nárokem na zaplacení na zákonného ručitele. 

 

Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku. Jak je uvedeno v ustanovení § 6 

DDDP, majetkem se rozumí nemovitosti, movitý majetek a také jiný majetkový 

prospěch. Majetkový prospěch může spočívat jednak v tom, že se majetek daňového 

subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a určité 

majetkové hodnoty ušetří, ač by je jinak měl či musel vynaložit.35 DDDP dále určuje, že 

i věcná břemena zřízená současně s bezúplatným převodem nemovitosti jsou 

předmětem daně darovací. 

 

Dále následují kolizní ustanovení, která rozdělují zdanění tak, že pokud byl 

movitý majetek či jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt 

v tuzemsku, je předmětem daně veškeré nabytí tohoto majetku. A dále pokud se výše 

popsaná transakce uskuteční mimo tuzemsko, je předmětem daně v případě, že 

nabyvatelem nebo dárcem je fyzická osoba, která je občanem České republiky, nebo 

právnická osoba se sídlem v České republice. 

 

Předmětem daně nejsou plnění nebo bezúplatné převody na základě povinnosti 

stanovené právním předpisem. Zde dochází k provedení širší zásady, že subjekt by 

                                                 
35 Pelc, V. Daň darovací. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 41 
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neměl platit daň z transferu, ke kterému byl povinen. Předmětem nejsou také důchody 

vyplácené na základě smlouvy o důchodu. Dále také nejsou předmětem daně dotace, 

příspěvky a podpory z (obecně řečeno) veřejných rozpočtů a také prostředky z rozpočtu 

Evropské unie nebo z Národního fondu. 

 

V případech zrušení spoluvlastnictví, DDDP upravuje, že pokud spoluvlastník 

nabývá při vypořádání vlastnictví více, než činila hodnota jeho podílu před zrušením a 

vypřádáním, tak předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku nad hodnotu před 

zrušením. 

 

Základem daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy a cenu jiných 

povinností, které se vážou k předmětu daně. Cenou se rozumí cena zjištění podle 

zvláštního předpisu, tímto předpisem je zákon o oceňování majetku. Z hlediska daňové 

teorie je základ darovací daně určen valoricky. 

 

Sazba darovací daně je poměrná, progresivní klouzavá. Díky širokému 

osvobození vztahujícímu se na darování majetku v I. a II. skupině, jsou tato ustanovení 

z hlediska zdanění v současné úpravě nepodstatná. Pro III. skupinu nabývá sazba 

hodnot od 7% až do 40%. Od daně jsou osvobozeny převody a přechody vlastnictví k 

pozemkům v souvislosti s pozemkovými úpravami podle zvláštního předpisu, dále také 

případy převodů nemovitostí z vlastnictví České republiky, které byli před převodem ve 

správě Pozemkového fondu. Osvobozena jsou darování osobám, které by se dali 

souhrnně označit jako veřejnosti prospěšné (např.: právnické osoby v oblasti kultury, 

školství, atd., církve, politické strany a hnutí, nadace a nadační fondy, zdravotní 

pojišťovny). 

 

Darovací daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 30 dnů ode dne, v němž byla poplatníku 

doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném 

zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu práva do 

katastru nemovitostí. 
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4.3. Daň z převodu nemovitostí 
 

Daň z převodu nemovitostí je klasickou transakční daní a dopadá na úplatné 

převody a přechody nemovitostí, tedy i pozemků.  

 

Obecným pravidlem při převodu nemovitosti je, že poplatníkem daně je 

převodce (prodávající), tedy strana transakce, která obdrží finanční plnění, a nabyvatel 

je ručitelem. Jeho povinnost k placení je sekundární a přichází na řadu až poté, co 

převodce svou povinnost daň odvést nesplní. 

 

Rozdílná situace nastává v případech, kdy dochází k úplatnému přechodu (tedy 

změně vlastníka bez ohledu na původního vlastníka) jako je tomu v případech nabytí 

nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním 

řízení po rozhodnutí o úpadku či nabytí ve veřejné dražbě, dále také v případě nabytí 

nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva v souvislosti 

s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení 

likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací. 

 

V případě výměny nemovitostí jsou poplatníky převodce i nabyvatel a zákon 

navíc výslovně uvádí, že jsou k dani povinni společně a nerozdílně. Nutno k tomuto 

případu poznamenat, že daň se vyměří pouze z převodu té nemovitosti, jejíž cena je 

vyšší, a to oběma účastníkům výměny. 

 

Řešeny jsou i případy, kdy je spoluvlastníku více, v této situaci je každý ze 

spoluvlastníků samostatným poplatníkem podle výše svého podílu. V situacích 

společného jmění manželů je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly 

jsou stejné. 

 

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod nemovitosti. Podstatným 

znakem je tedy úplatnost převodu. Na bezúplatné převody dopadají v závislosti na 

okolnostech daň dědická či daň darovací. V hodnocení úplatnosti je lhostejno, zda jako 

protiplnění byly poskytnuty peněžní prostředky, služby v určitém objemu či zda došlo 
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ke směně nemovitosti. Daní je zatížen také převod či přechod spoluvlastnického podílu. 

Předmětem daně jsou pouze převody pozemků na území České republiky, dochází-li 

tedy k převodu či přechodu pozemků ležících mimo území České republiky, je 

lhostejno, zda se transakce účastní čeští občané, protože tento převod nebude 

předmětem daně z převodu nemovitostí. 

 

Základ daně je určen valoricky. Základem daně je cena zjištěná podle zákona o 

oceňování majetku (ZOM). Z tohoto obecného pravidla je dále uvedena řada výjimek, 

pokud např. je sjednaná cena vyšší než cena podle zákona o oceňování majetku, je 

základem daně cena sjednaná. Jedná se o opatření zajišťující státu maximalizaci výnosu 

z daně, protože v případech, kdy cena zjištěná podle ZOM neodpovídá tržní realitě, 

zákon určuje za základ cenu sjednanou. 

 

Dále je uveden seznam speciálních případů, namátkou např.: základem daně je 

cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územně 

samosprávního celku, vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo 

při veřejné dražbě cena dosažená vydražením. 

 

Sazba daně je poměrná lineární a jednotná pro všechny nemovitosti bez ohledu 

na osoby převodců a nabyvatelů. Sazba daně činí 3% základu. 

 

Druhů osvobození od daně obsahuje DDDP široké spektrum. V první řadě jsou 

od daně osvobozeny transakce, ve kterých vystupovala na jedné či druhé straně Česká 

republika či jiný evropský stát s výjimkou, že se to netýká nemovitostí, s nimiž 

hospodařil podnikatelský subjekt. Dále je zde celá řada osvobození z důvodů 

transformace ekonomiky a pozemkovým reforem a také se zánikem bytových družstev. 

Výše zmíněná osvobození jsou pouze dočasná, (po skončení těchto procesů se stanou 

obsoletními). Z hlediska fungování obchodních sféry jsou důležitá osvobození týkající 

se vkladu nemovitostí do základního kapitálu společností nebo družstev v případě, že 

má obchodní společnost sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu. Také 

je důležité osvobození při sloučení, splynutí, rozdělení či přeměně právnických osob. 
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V těchto případech by bylo nesmyslné požadovat daň, protože by se tím kladla další 

překážka podnikání a prodražovalo by se zakládání společností a jejich přeměny. 

 

Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.36 

Daňové přiznání je poplatník povinen podat do konce třetího měsíce následujícím po 

měsíci, ve kterém byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Dále jsou v § 21 odst. 

2 b), c) a d) DDDP uvedeny další skutečnosti, které jsou ve specifických případech 

rozhodné pro počátek běhu výše zmíněné lhůty. 

 

4.4. Vývoj právní úpravy v posledních letech 
 

Současná úprava trojdaně je založena na zákoně ČNR č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ze dne 5. května 1992. Tento zákon 

byl součástí skupiny zákonů přijatých během roku 1992, které zcela změnily české 

daňové právo. Předchozí úprava dané oblasti neznala pojem daní, ale byly vybírány 

notářské poplatky.37  Již první novelizace provedená zákon č. 18/1993 Sb. byla značně 

rozsáhlá a poukázala na některé nedostatky úpravy. Nově byly formulovány paragrafy 

obsahující předmět daně a základ daně. Šlo o úpravu legislativně technickou, nikoliv 

obsahovou. Následující novelou byly změněny sazby daní. Největší změna se týkala 

sazby daně z převodu nemovitostí, protože místo poměrné progresivní sazby v rozsahu 

1% až 20%, byla nově zvolena poměrná lineární sazba ve výši 5 %. Také byla do textu 

zákona doplněna věta snižující dědickou daň na polovinu daně darovací. 

Následující novelizace se sestávaly z doplňování osvobození o další skupiny 

(např.: obecně prospěšné společnosti) a úpravami v souvislosti s příjímáním nových 

zákonů. Podstatnou změnu přinesl zákon č. 169/1998 Sb., když byly od daně dědické 

zcela osvobozeny osoby zařazené pro případ dědění do I. skupiny. V následujících 

novelách byly prováděny drobné změny (např.: změny související s přijetím zákona o 

veřejných dražbách či zákona o soudních exekutorech). Důležitou změnou bylo přijetí 

zákona č. 420/2003 Sb., ve kterém byla přeformulována řada ustanovení. Předně došlo 

                                                 
36 § 18 odst. 2 DDDP 
37 zákon ČNR č. 148/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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k úpravě sazby daně z převodu nemovitostí směrem dolů na 3 % a také byl změněn 

způsob vyměření daní a jejich splatnost. 

 

Velkou změnou byl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Kromě řady změn ustanovení týkajících se předmětu daně, přinesl rozšíření osvobození. 

Od 1. 1. 2008 jsou od daně dědické a od daně darovací zcela osvobozeny osoby 

zařazené do I. a II. skupiny. Toto byla největší změna od přijetí zákona, protože 

prakticky vymazala dědickou a darovací daň. K dědění a darování v rámci III. skupiny 

nedochází zdaleka tak často jako je tomu u prvních dvou skupin. Změny přijaté do 

dnešních dnů se dotkly pouze okrajových záležitostí (úprava osvobození).  

 

4.5. Shrnutí platné právní úpravy v oblasti daně dědické, 
darovací a daně z převodu nemovitostí ve vztahu k pozemkům 
 

 Daň dědická a daň darovací pozbyly prakticky významu. Osvobození vztahující 

se na I. a II. skupinu je natolik široké, že v běžných vztazích udělalo z těchto daní 

převážně obsoletní ustanovení. Výše sazby pro III. skupinu je navíc poměrně vysoká a 

tak se daňové subjekty jistě budou snažit těmto sazbám vyhnout využitím osvobození 

pro I. a II. skupinu, případně úplatným převodem pozemků. 

 

Zajímavým bodem je nepochybně také zdanění užitku z věcných břemen. Jak 

výslovně uvádí § 6 odst. 1 DDDP, bylo-li současně s bezúplatným převodem 

nemovitosti též bezúplatně zřízeno právo odpovídající věcnému břemeni, je takto 

zřízené právo předmětem daně darovací. Z důvodu ustanovení zákona o oceňování 

majetku, které praví, že přednost před oceněním výnosovým způsobem má ustanovení 

smlouvy, je pro strany, které hodlají takové věcné břemeno sjednat daňově výhodné 

tuto cenu věcného břemene ve smlouvě ujednat, protože za podmínky, že se cena 

neodchýlí od ceny obvyklé o více jak jednu třetinu, bude základem cena sjednaná. 

 

Zajímavější situace je proto u daně z převodu nemovitostí. Tato daň je 

nákladovou položkou v případě převodu pozemků a znamená odčerpávání části kupní 

ceny. Je tedy jedním z faktorů, který působí tlak na zvyšování cen pozemků. Dalším 
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důsledek uvalení této daně, je z nepružnění trhu s pozemky. Pokud je část kupní ceny 

odčerpána do místa mimo trh (státní rozpočet), není možno s pozemkem obchodovat 

v případech, kdy by docházelo k např. 2% zisku, protože daný zisk by ani nepokryl 

náklady na zaplacení daně z převodu nemovitostí. V souvislosti s loňským propadem 

ekonomiky se objevily úvahy Ministerstva financí o zvýšení sazby daně na 5 %. Tímto 

krokem by dle mého názoru stát nezískal více prostředků, protože vyšší sazba by nutně 

vedla k útlumu trhu s pozemky, a výsledný nižší počet transakcí by se ve výsledku 

odrazil i v nižším výnosu daně. 

 

 Vyskytují se i úvahy o úplném zrušení daně. Jedním z faktorů, který bych chtěl 

zdůraznit, je velmi častá praxe spočívající v podhodnocování nemovitostí při prodeji. 

Strany transakce sice sjednají cenu vyšší než je cena zjištěná podle ZOM, ale do 

příslušných smluv je uvedena cena nižší a dorovnání ceny proběhne mimo účetní 

záznamy, to znamená bez nutnosti rozdíl mezi cenou sjednanou a cenou zjištěnou 

zdanit. 
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5. Daň z příjmů 
 

V této části bude popsán dopad daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů 

právnických osob do oblasti zdanění pozemků. Tyto dvě daně jsou upraveny v zákoně č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ZDP). 

Vybrány budou pouze ty části, které se zdanění pozemků, lépe řečeno příjmů z jejich 

prodeje a pronájmu, přímo dotýkají. Daň z příjmů je přímou, důchodovou daní, kterou 

jsou zatíženy fyzické a právnické osoby. Z hlediska příjmů se jedná o daň univerzální, 

protože jsou jí podrobeny všechny příjmy, kterých osoba ( poplatník ) dosáhne.  

 

5.1. Popis prvků konstrukce daně a osvobození 
 

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Dále je 

specifikováno, že poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde 

obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Dále je 

v § 2 odst. 4 ZDP specifikováno, že poplatníky obvykle se zdržujícími na území České 

republiky jsou takoví poplatníci, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném 

kalendářním roce. Také je vysvětleno, že bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník 

stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě 

zdržovat. Tito jsou v daňové terminologii označeni jako daňoví rezidenti.38 Ostatní 

poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouva, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Dále poplatníci 

zdržující se v tuzemsku za účelem léčení nebo studia, mají daňovou povinnost pouze z 

příjmů plynoucí ze zdrojů v tuzemsku, i v případě, že se zde trvale zdržují. Tito jsou 

nazýváni daňovými nerezidenty. 

 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami a také organizační složky státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

                                                 
38  Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 194 
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republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Jde  o 

vymezení poplatníků negativním způsobem. Tento způsob je výhodný, protože při 

vzniku nové právní formy nemusí být zákon o daních z příjmů novelizován.39 Právnické 

osoby jsou upraveny v občanském zákoníku, ale především v obchodním zákoníku 

(obchodní společnosti a družstva tvoří většinu právnických osob), ale také v řadě jiných 

zákonů (zákon o sdružování občanů, zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon 

o církvích a církevních společnostech, zákon o politických stranách, zákon o nadacích a 

nadačních fondech).  

 

Z pohledu zdanění pozemků, je předmětem daně příjem z pronájmu pozemku a 

příjem z jeho prodeje. Oboje může spadat v rámci zákona do více než jedné kategorie. 

 

V první řadě, kdy je daná osoba podnikatelem, a oba výše zmíněné příjmy se 

týkají jeho podnikatelské činnosti, jsou zdaněny podle § 7 ZDP. Pro rozlišení, jestli 

patří do zdanění tímto dílčím základem či jiným, je podstatné, zda jsou součástí 

obchodního majetku podnikatele ( srov. § 6 obchodního zákoníku). V případě, že jsou 

součástí obchodního majetku podnikatele, dojde k podřazení příjmů z těchto pozemků 

pod příjmy z podnikání. Od těchto příjmů si může podnikatel odečíst výdaje vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud poplatník neuplatní tyto výdaje, je možné 

je uplatnit paušální částkou. Ta je stanovena procentem a liší se podle druhu podnikání 

či jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 

V opačném případě, tedy pokud pozemky nejsou součástí obchodního majetku, 

dojde k podřazení příjmů pod jiné kategorie. Konkrétně příjmy z pronájmu pozemku 

budou podřazeny pod § 9 ZDP. Základem daně budou příjmy snížené o výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. V případě, že poplatník tyto výdaje 

neuplatní, má možnost je uplatnit paušální částkou ve výši 30 % příjmů z pronájmu 

pozemku. 

 

Základem daně z příjmu z prodeje pozemku bude částka, za kterou byl tento 

pozemek prodán. Podle znění § 10 odst. 5 ZDP je cena za, kterou poplatník pozemek 
                                                 
39 Pelech, P., Pelc, V., Daně z příjmů s komentářem. 10. aktualizované vydání. Olomouc : ANAG s.r.o., 
2009, s. 248 
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nabyl, výdajem. Tedy výsledným základem pro výpočet daně z příjmu z prodeje 

pozemku bude rozdíl mezi cenou, za kterou byl pozemek nabyt a cenou za kterou byl 

pozemek prodán. Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmu je také 

zaplacená daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti.40 

 

Ve vztahu k základu daně je podstatné také ustanovení o nezdanitelné části 

základu daně. Ve vztahu k pozemkům je to ustanovení § 15 odst. 3 b) ZDP, kde se 

praví, že koupě pozemku, pokud na něm bude realizována výstavba bytového domu, 

rodinného domu nebo bytu, za předpokladu této realizace do 4 let od okamžiku uzavření 

úvěrové smlouvy, je bytovou potřebou. V tomto případě lze uplatnit úroky z dané 

úvěrové smlouvy jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 300 000,- Kč ročně 

v jedné domácnosti.  

 

Předmětem zdanění právnických osob daní z příjmů jsou veškeré příjmy 

plynoucí z vlastnictví pozemků či jejich převodů s určitými výjimkami. V oblasti 

převodů pozemků se tato výjimka týká nabývání pozemků děděním či darováním, neboť 

tyto transfery již podléhají dani dědické či dani darovací. 

 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy z pozemků (s výjimkou příjmů, které 

nejsou základem daně) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a 

časové souvislosti v daném zdaňovacím období.41  

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je poměrná lineární a jednotná pro všechny 

fyzické osoby. Činí 15% základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a 

odčitatelné položky od základu daně. 

 

Sazba daně z příjmů právnických osob je diferencovaná.  Pro většinu 

právnických osob je sazba daně poměrná lineární a činí 19 % ze základu daně. Odlišná 

sazba je stanovena pro investiční fondy, podílové fondy, penzijní fondy nebo instituce 

penzijního připojištění. 

 
                                                 
40 § 24 odst. 2 ch) ZDP 
41 §23 odst. 1 ZDP 
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Zvláště pro příjem z prodeje pozemků fyzických osob je podstatné osvobození. 

Jedná se o ustanovení § 4 odst. 1 a) a b) ZDP. V prvním případě má poplatník nárok na 

osvobození od daně z příjmů z prodeje pozemků za předpokladu, že tento pozemek 

souvisí se stavbou, ve které měl bezprostředně před prodejem poplatník 2 roky bydliště. 

V druhém případě se jedná o osvobození příjmů z prodeje všech nemovitostí (tedy i 

pozemků) v případech, kdy k tomuto prodeji dojde nejméně 5 let od nabytí nemovitosti. 

Obě tato ustanovení vlastně osvobozují od daně z příjmu z prodeje nemovitostí 

v případech, kdy se s přihlédnutím k době nejedná o spekulativní nákup a prodej 

nemovitostí. 

 

V případě daně z příjmů právnických osob takto široké osvobození neexistuje. 

Od daně jsou osvobozeny nemovitosti pouze ve speciálních případech. Jedním takovým 

je osvobození příjmů plynoucích z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního 

jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku. V tomto případě se jedná o osvobození 

pouze pro velmi malý počet právnických osob. 

 

Pozornost by měla ještě být věnována společným ustanovením upravujícím, co 

je daňově uznatelným nákladem a co nikoliv. Z pohledu zdanění pozemků je podstatné 

ustanovení o tom, že tímto nákladem je nájemné. Pokud tedy podnikající osoba má 

v nájmu pozemek, zaplacené nájemné se stává nákladem, o který je možno snížit základ 

daně. Výjimkou je nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, 

které není daňově uznatelným nákladem. 

 

Nákladem je pořizovací cena pozemku, s výjimkou pozemku nabytého vkladem 

nebo přeměnou. Při prodeji je pořizovací cena nákladem jen do výše příjmů z prodeje 

takového pozemku. V praxi toto ustanovení znamená, že stát zdaňuje případný zisk 

z prodeje pozemku (tedy kladný rozdíl mezi prodejní cenou a pozorovací cenou), ale 

neumožňuje započítat ztrátu realizovanou nevýhodným prodejem takového pozemku. 

 

Nákladem je, podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, daň z převodu 

nemovitosti a daň z nemovitosti, v případě, že byly zaplaceny. Toto je podstatná vazba 

mezi daňovými zákony, alespoň částečně ulevující podnikajícím osobám. 
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Pozemek není hmotným majetkem ve smyslu ZDP, proto nemůže být 

odepisován. 

 

Daň z příjmů fyzických osob je splatná podle ustanovení SpDP tři měsíce po 

skončení zdaňovacího období (tímto je u daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok). 

Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy se poplatník nechá v daňovém řízení 

zastoupit daňovým poradcem (ve smyslu legislativní zkratky se jedná o osoby 

oprávněně vykonávající daňové poradenství a advokáty). V tomto případě se lhůta 

prodlužuje o 3 měsíce za předpokladu, že plná moc bude uložena u správce daně 

v původní tříměsíční lhůtě. 

 

Daň z příjmů právnických osob je též splatná tři měsíce po skončení 

zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím právnických osob je: 

• kalendářní rok  

• hospodářský rok 

• období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo 

rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo 

hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka 

anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku 

• účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců 

I právnické osoby si mohou lhůtu pro podání daňového přiznání a splatnosti 

daně z příjmů prodloužit pokud v původní lhůtě uloží u správce daně plnou moc 

k zastupování daňovým poradcem.  

 

5.2. Vývoj právní úpravy v posledních letech 
 

Změny v právní úpravě daně z příjmů fyzických a právnických osob jsou mnohé, 

netýkají se ale vlastního zdanění pozemků. Osvobození od daně v případě prodeje 

nemovitostí je v zákoně přítomno od jeho vydání, pouze se formulačně změnilo. 

Největší změnou bylo pravděpodobně přijetí zákona 261/2007 Sb., o stabilizaci 
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veřejných rozpočtů. Tímto zákonem došlo ke sjednocení sazby daně z příjmů fyzických 

osob a byl jinak definován dílčí základ daně, do kterého podle této úpravy náleží i 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.  

 

5.3. Shrnutí platné právní úpravy 
 

Právní úprava zdanění příjmů fyzických a právnických osob se primárně 

nevěnuje zdanění pozemků. Ve smyslu této úpravy jde pouze o její dílčí segment. 

Kromě celého koncepčního pohledu na zdanění, který je proveden v závěrečném 

hodnocení právní úpravy, by se dalo namítnout z určitého pohledu striktní započtení 

pořizovací ceny jako nákladu pouze do výše příjmů z prodeje. V případě realizace ztráty 

z takové transakce není možné tedy si tuto ztrátu daňově započíst. Vytváří se tak 

nerovnost, co se týká zdanění zisku a ignorace ztráty z prodeje pozemku z pohledu 

ZDP. 
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6. Daň z přidané hodnoty 
   

Daň z přidané hodnoty (dále pouze DPH) patří, co do objemu vybraných 

prostředků, k nejdůležitější dani uvalené na poplatníky v České republice. Platná právní 

úprava je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále pouze ZDPH). Jedná se o jedinou nepřímou daň obsaženou 

v této práci. Zdanění pozemků není hlavním předmětem daně, přesto si zaslouží tato 

oblast pozornost, a to pro své dopady na obchodování se stavebními pozemky. 

 

6.1. Popis prvků konstrukce daně a osvobození 
 

Subjekty daně jsou v ZDPH jsou definovány složitěji, než v ostatních daňových 

zákonech. Z pohledu ZDPH je nejdůležitějším subjektem daně plátce, tedy podle ZDPH 

osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od 

poplatníků nebo sraženou poplatníkům. V ZDPH je plátce definován jako osoba 

povinná k dani, o které to stanoví zákon v § 94 ZDPH nebo osoba, která byla 

registrována k dani v tuzemsku podle § 95a ZDPH. Osoba povinná k dani je velmi 

zevrubně popsána v § 5 ZDPH. Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická 

osoba, která nebyla založena k ekonomické činnosti. Termín ekonomická činnost se 

víceméně kryje s ustáleným obsahem pojmu podnikání.42  

 

Předmětem daně je převod nemovitosti (tedy pozemku) anebo přechod 

nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel 

nebo má obdržet plátce za uskutečnitelné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné 

plnění. Základ daně je tedy určen valoricky. Ve vztahu k pozemkům je předmětem daně 

také nájem i podnájem. 

 

                                                 
42 Bakeš, M., Karlíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2009, s. 173 
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Sazba daně je diferencovaná, poměrná a lineární. Pro převody a přechody 

pozemků se uplatní pouze základní sazba. Ta činí podle platné právní úpravy 20 %. 

 

Osvobození se může týkat jak osoby, tak i předmětu daně. Osoba povinná k dani 

(se sídlem či místem podnikání v tuzemsku) je osvobozená od uplatňování daně 

v případě, že její obrat nepřesáhne částku 1 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 

Osvobození převodu pozemků je velmi široké. Od daně jsou osvobozeny 

všechny převody pozemků, s výjimkou stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se 

rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo 

udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby (ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 

stavebního zákona43 se toto vztahuje i na situaci, kdy souhlas dán nebyl, ale uplynulo 40 

dní od podání ohlášení) provedena stavba pevně spojená se zemí pevným základem. 

Dále je upřesněno, že nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není 

stavba jako věc. Zastavěný pozemek již není stavebním pozemkem, a proto je jeho 

převod osvobozen od daně. Stavebním pozemkem není ani nezastavěný pozemek, na 

který bylo vydáno pouze územní rozhodnutí.44  

Nájem pozemků je od daně osvobozen podle ustanovení § 56 odst. 3 ZDPH.  

 

Plátce je povinen podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího 

období. Vlastní daňová povinnost je splatná v této lhůtě. Plátce je povinen podat daňové 

přiznání i v případě, že mu nevznikne daňová povinnost.  

 

Zdaňovací období je různé podle obratu plátce. V případě, že obrat plátce za 

předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 000 000,- Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní 

čtvrtletí. V případě, že obrat plátce překročí výše zmíněnou hranici, je zdaňovacím 

obdobím plátce kalendářní měsíc. Zákon navíc dává plátcům, jejichž obrat dosáhl za 

předchozí kalendářní rok částky alespoň 2 000 000,- Kč možnost si zvolit, zda jejich 

                                                 
43 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
44 Pikner, L., Benda, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem. 4. aktualizované vydání. Olomouc: 
ANAG, 2009, s. 184 
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zdaňovacím obdobím bude 1 kalendářní měsíc či 1 kalendářní čtvrtletí. Tuto volbu je 

možno provést na počátku kalendářního roku, pokud své rozhodnutí plátce oznámí 

správci daně do 31. ledna daného roku. 

 

6.2. Vývoj právní úpravy v posledních letech 
 

Platná právní úprava vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Tento zákon nahradil zákon č. 588/1992 Sb. Nový zákon byl přijat 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Bylo totiž nutno do našeho 

právního řádu nutno zapracovat Šestou směrnici Rady č. 77/388/EHS.  Ačkoliv daňová 

oblast obecně je ponechána v kompetenci členských států, u DPH je volena metoda 

harmonizace s ohledem na dopady DPH na vzájemný obchod mezi státy. Případné velké 

rozdíly v sazbách DPH by mohly tento jednotný trh Evropské unie výrazně narušit.45 

Současné znění zákona  bylo rozsáhle novelizováno zákonem 302/2008 Sb., který 

zapracoval směrnici Rady 2006/11/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve 

znění směrnice 2006/96/ES a směrnice 2006/138/ES do ZDPH. 

 

6.3. Shrnutí právní úpravy daně z přidané hodnoty 
           

 Daň z přidané hodnoty do zdanění pozemků, jak bylo již napsáno výše, zasahuje 

pouze zdanění převodu stavebního pozemku. Dále je předmětem daně také nájemné 

vybírané z pozemku. Ostatní převody jsou o daně osvobozeny. Právní úprava je 

v souladu s právem EU, proto se domnívám, že zde není potřeba jakýchkoliv změn. 

                                                 
45 http://europa.eu/pol/tax/index_cs.htm 
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7. Závěr 
 

Zhodnocení platné právní úpravy bude provedeno nastíněním důvodů, které by 

odůvodňovaly případné menší či větší zásahy do zdanění pozemků. Následně budou 

mnou navrhované změny prezentovány ve formě konkrétních návrhů.   

 

7.1. Odůvodnění změn daňových zákonů 
 

7.1.1. Skutečný dopad daňového břemene 
 

Poplatník je nucen z jednoho zdroje příjmů zaplatit daň několikrát. Poplatník by 

měl být daňově motivován k tvorbě bohatství. S konstrukcí daní v českých daňových 

zákonech k stimulaci této tvorby nedochází. V současné situaci jsou zatěžovány 

různými daněmi stále stejné poplatníkovy příjmy. Poplatník svou hospodářskou činností 

vygeneruje příjem. Tento příjem (pocházející z různých zdrojů) bude podle ZDP zdaněn 

za podmínek uvedených v tomto zákoně. V tomto okamžiku odvedl poplatník první 

„podíl“ do státního rozpočtu. V případě, že se poplatník rozhodne vytvářen bohatství ve 

formě vlastnictví pozemků, bude pravděpodobně nucen zaplatit daň z převodu 

nemovitostí (poplatníkem daně je dle DDDP prodávající, ale ten může pomocí kupní 

ceny přenést ekonomické břemeno této daně na kupujícího).  V tomto okamžiku 

poplatník odvedl státu druhý „podíl“ z již jednou zdaněných příjmů. Vlastnictvím 

pozemku se poplatník stal také poplatníkem daně z pozemků. Státní rozpočet tedy 

obdrží od poplatníka ještě platbu každý rok jako úhrady daně z pozemků, čímž 

poplatník odvede do státního rozpočtu třetí „podíl“ ze svých příjmů. 

 

Výsledkem tohoto postupného odebírání „podílů“ je, že poplatníci  kumulující 

své bohatství skrze vlastnictví  pozemků jsou podrobeni zdanění třikrát. A to celé za 

situace, kdy je možné, že jim pozemky nepřinesly žádný dalšího příjmu. Platí tedy, že 

majetková daň uložená soukromníkům má tedy spíše povahu daně důchodové, 

vyměřované však podle výše majetku.46 

                                                 
46 Engliš, K. Soustava národního hospodářství. Praha : Melantrich a.s., 1937, s. 188 
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7.1.2. Daňová psychologie 
 

Důležitou součástí vnímaní únosnosti daně jednotlivcem je také, kdy ho daň 

zatěžuje a jak moc je tato zátěž viditelná. Z tohoto pohledu se jako snesitelnější ukazují 

nepřímě daně, protože poplatník nemá přehled, jak vysokou daň odvádí (nejlépe je tento 

efekt patrný u daní spotřebních, kde většina poplatníků vůbec nezná sazby těchto daní). 

Většina výše popsaných daní byly daně přímé, takže tento efekt využít nelze. Není 

možno naopak zavést jedinou daň. Její výše by musela být značná, aby pokryla potřeby 

veřejných financí a poplatníci by měli větší tendenci k daňovým únikům.  

 

Lépe je tedy zavést daní více a daňové břemeno rozložit mezi těchto několik 

daní. Je ovšem nezbytné, aby celková daňová zátěž i v tomto případě nebyla vnímána 

negativně. Poplatník srovnává chtě nechtě škodu daňovou s užitkem aktu, obojí měří 

peněžně a neodvisle od hospodářství spotřebního.47 Navíc placení daní není v České 

republice vnímáno mimořádně pozitivně, na rozdíl oproti tomu ve Spojených státech 

amerických se neplacení daní pokládá za neamerický čin a je v myslích mnoha lidí 

považováno za čin rovný krádeži. 

 

7.1.3.  Mezinárodní srovnání dopadu daní 
 

Nyní nebude následovat přehled zdanění v ostatních státech, ale mezinárodní 

srovnání podle tabulky „Doing business“, kterou každoročně vypracovává Světová 

banka. Jedná se o srovnání státní regulace v jednotlivých státech. Celkem je srovnáváno 

181 států světa. Hodnotí se několik oblastí jako kvalita soudnictví, jak se snadno (či 

složitě) se dá začít podnikat, atd. Složitost daňové soustavy a celkové daňové zatížení 

hrají v tomto žebříčku značnou roli, proto by bylo dobré i toto zmínit. Česká republika 

je v současné době (podle hodnocení roku 2009) na 75. místě.48 I přes kladné hodnocení 

reforem v minulých letech (jednalo se hlavně o změny v daňové oblasti v souvislosti 

s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů) si Česká republika meziročně 
                                                 
47 Engliš, K. Soustava národního hospodářství. Praha : Melantrich a.s., 1937, s. 93 
48 http://www.doingbusiness.org/features/DB2009Report.aspx 
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pohoršila o 10 míst, což jistě není výsledek, který by prospíval národnímu hospodářství. 

Z tohoto jasně vyplývá, že je zapotřebí českou daňovou soustavu upravit způsobem, 

který by zaručil české ekonomice konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. 

 

Do mezinárodního srovnání bych zařadil ještě další údaj. Jedná se o statistiku 

organizace OECD, která srovnává administrativní náklady (vynakládané státem) na 

výběr daní. Jedná se o hodnoty z roku 2002. Hodnoty jsou procentním určením 

administrativních nákladů v poměru k celkovému inkasu daní v daném státě. Zatímco 

v USA, které mají jeden z nejsložitějších daňových systémů světa, tyto náklady 

dosahují hodnoty 0,52; v České republice je to hodnota 2,08 (Ministerstvo financí ČR se 

proti této hodnotě ohradilo a provedlo vlastní přepočet, po kterém byla zveřejněna 

hodnota 1,37). Pro srovnání bych ještě uvedl Rakousko (tedy stát s velmi podobnými 

geografickými a socioekonomickými podmínkami), kde je podíl administrativních 

nákladů pouze 0,72.49 

 

7.1.4. Daňové výnosy 
 

Nelze přijmout argument, že se daně vybírají podle zákona a aby tak naplnily 

veřejné rozpočty. Jako v každém oboru lidské činnosti je zapotřebí zohlednit náklady a 

výnosy. V případě daní jsou vstupy jasné, jedná se o objem finančních prostředků, které 

jsou vybrány jako daná daň. Proti tomu se na straně státu staví náklady na zpracování 

daňových přiznání, na vyměření daní, na vedení samotného daňového řízení, které je 

v některých případech zakončeno daňovou exekucí. Tyto náklady jsou tzv. viditelné, 

jinými slovy lze je dohledat ve veřejných rozpočtech. Co již není vidět, je objem práce a 

času, který musí jednotliví daňoví poplatníci věnovat vedení daňové evidence, 

následnému vyplnění daňového přiznání a výpočtu daně. Tyto  vyvolané náklady ( 

náklady, které nesou daňový poplatníci) jsou enormní a zatěžují národní produkt země, 

protože dané produkční kapacity nemohou být využity vlastní produkční činnosti. Více 

k tomuto bude ještě popsáno dále. 

                                                 
49 http://www.finance.cz/zpravy/finance/46572/ 
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 Druhá část tohoto pohledu zdůrazňuje vlastní výnos pro veřejné rozpočty. Pro 

ilustraci vkládám tabulku Ministerstva financí, které ukazuje výnosy z jednotlivých daní 

v milionech Kč ročně.50 

 

Daň 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Daň z přidané 

hodnoty 

184 320 208 413 217 784 236 385 255 190 253 612 

Daň z příjmů 

právnických osob 

106 526 137 432 128 865 155 674 173 590 110 543 

Daň z příjmů 

vybíraná srážkou 

12 098 11 242 14 003   15 700   19 299 19 789 

Daň silniční 5 509 5 191   5 428   5 915   6 002 4 795 

Daň dědická 100 103 124 109 115 88 

Daň darovací 818 510 604 692 345 162 

Daň z převodu 

nemovitostí 

9 461 7 494 7 788 9 774 9 950 7 809 

Ost. příjmy, 
odvody, pok. a 
poplatky 

5 099 5 252 4 977 4 250 4 281 3 784 

DPFO – 

podnikatelů 

24 040 26 583 17 854 17 003 17 749 5 565 

DPFO- ze závislé 

činnosti 

102 627 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 

Daň z nemovitostí 4 948 4 987 5 017 5 123 5 195 6 361 

CELKEM 455 547 517 870 514 079 577 014 606 896 522 950 

 

Dále se budu zabývat pouze daněmi, které byly předmětem této práce. Prakticky 

všechny daně zaznamenaly v posledním roce pokles v inkasu oproti roku 2008. Tato 

změna není způsobena změnou daňových zákonů, ale ekonomickou recesí, která zasáhla 

globální ekonomiku. Nicméně některé údaje si zaslouží komentář. Výnos dědické daně 

by se dal označit za konstantní. Vždy se pohyboval lehce nad hodnotou 100 mil. Kč. 

Pokles v posledním roce je způsoben rozšířením osvobození na osoby z druhé skupiny. 

Je pravdou, že toto osvobození platilo již o rok dříve, ale vzhledem k tomu, že došlo 

k osvobození i u daně darovací, se část přesunů majetku děje spíše darováním za života 

                                                 
50  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-
3EA9846BF9500AA1/cds/xsl/ceska_danova_sprava_7997.html?year=#. 
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než děděním. Tím jsme se dostali k darovací dani. Ta zaznamenala prudký pokles. Obě 

zmíněné daně se tak staly z hlediska rozpočtových příjmů absolutně minoritními 

záležitostmi. 

 

 Daň z převodu nemovitostí nabízí sice relativně stálý výnos, ale vzhledem k jeho 

výši a její administrativní náročnosti není tento výnos natolik atraktivní, aby dovoloval 

vyvodit závěr o potřebnosti daně v současné podobě. 

 

 Daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických a právnických osob byly sice 

předmětem této práce, ale jejich výnosy v oblasti pozemků jsou v rámci celých těchto 

daní minimální, proto jejich komentář bude vynechán. 

 

 Na závěr je zde rozbor výnosu daně z nemovitostí. Výnos je mimořádně stabilní 

a je jediným výnosem, který neustále roste. To je částečně dáno zvyšujícím se počtem 

staveb (a případně jejich podlaží), aplikací koeficientů a nově také místních koeficientů, 

kterými se násobí sazba daně. Tato daň je jako jediná celá příjmem obecních rozpočtů.  

 

Nyní se vrátíme k nákladům na výběr daně, ty jsou zde totiž u daně z 

nemovitostí nejvyšší v české daňové soustavě. Náklady na výběr daně z nemovitostí 

jsou enormní. V roce 2009 se vybralo téměř 6,4 mld. Kč, ale správní náklady pohltily 

1,02 mld. Kč, což je plných 15,94% výnosu.51 A v tomto čísle nejsou zahrnuty vyvolané 

náklady. Obecně řečeno; vyvolané náklady mohou být v závislosti na konkrétní dani 

mnohem vyšší.52 

 

7.1.5. Únosnost poplatníků 
 

Únosnost poplatníka je tím větší, čím více příjmů a prostředků mu po zdanění 

zbude. Mimořádně vhodné ke zdanění jsou majetky, které poplatník nabývá v dědictví 

či darováním. Únosnost takového poplatníka je mimořádně vysoká, protože u daně 

dědické se jedná o majetek, který přestal být podkladem existence zůstavitele. Navíc se 

                                                 
51 http://moderniobec.ihned.cz/c1-40827870-dan-z-nemovitosti-kam-miri 
52 Musgrave, R.A., Musgaveová, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha : Management Press, 1994, 
s. 257 
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jedná  o prospěch, který dědic nabyl bez vlastního přičinění a který může negativně 

působit na jeho další snažení o nabytí vlastních příjmů. Odstupňování do různých 

skupin je odůvodněno zvláštní osobní únosností u nabyvatele, kdy se při zdanění 

přihlíží též k jeho osobním poměrům, např. poměr příbuzenský k zesnulému.53 Je 

otázkou, zda úplné osvobození od daně dědické bylo krokem správným směrem, když 

z pohledu státního rozpočtu se jedná o snadno dostupný zdroj zdanění. 

       

7.2. Navrhované změny 
 

Je jasné, že každá daň způsobuje administrativní zátěž, a to jak na straně veřejné 

správy, tak na straně daňových poplatníků. Z tohoto důvodu by hlavním motivem všech 

změn mělo být zjednodušení daňové soustavy. 

 

 Z hlediska výnosů jednotlivých daní, by se mělo zvážit hlavně zachování daně 

dědické a daně darovací. Po novelizaci z roku 2007 se obě daně staly okrajovou 

záležitostí, protože okruh osvobození byl rozšířen na všechny příslušníky rodiny, 

kterým je obvykle majetek odkazován či darován. Navíc zákon obsahuje i další 

osvobození pro různé neziskové organizace. Takže ani ty dnes z těchto transferů neplatí 

daň. Daň dědická a daň darovací se neplatí na Slovensku, ve Švédsku a Andoře, takže 

jejich zrušení by nebylo žádným novátorským krokem.54 

 

S těmito daněmi úzce souvisí daň z převodu nemovitostí. Výnos této daně v roce 

2009 činil 7,8 mld. Kč, což nejsou zanedbatelné prostředky, ale na druhou stranu se 

nejedná o objem prostředků, který by nemohl být ve státním rozpočtu nahrazen. Myslím 

si, že zrušením této daně by došlo k narovnání nerovného postavení, které mají 

nemovitosti oproti ostatnímu majetku. Při úplatném transferu automobilů či stavebních 

hmot nejsou tyto zatíženy speciální daní z převodu daného druhu zboží. Zrušením dané 

daně by navíc došlo k odstranění situace, kdy poplatníkům příjem je zatížen více 

daněmi, jak bylo popsáno výše.  

 

                                                 
53 Engliš, K. Soustava národního hospodářství. Praha : Melantrich a.s., 1937, s. 190 
54 http://www.finance.cz/zpravy/finance/203684-majetkove-dane-ano-ci-ne-/ 
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Cestou úplného zrušení daně z převodu nemovitostí se vydalo Slovensko. 

Naopak v Německu platí úprava jiná. Daň z převodu nemovitostí (Grunderwerbsteuer) 

má ve většině spolkových zemí sazbu 3,5%. Navíc v Německu je zaplacení daně nutnou 

podmínkou pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí.55 Smluvní cena je základem 

této daně. 

 

Daň z příjmů fyzických i právnických osob se primárně netýká nemovitostí, 

přesto si myslím, že by jedna změna zasloužila uvážení. Zaplacená daň z nemovitosti je 

daňově uznatelným výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmu, ale 

navíc pro ulehčení daňového břemene těm, kteří si prostředky obstarávají pouze ze 

závislé činnosti, by měla být nezdanitelným základem daně. Tímto krokem by byla 

narovnána nespravedlnost spočívající podle mého pohledu ve vícenásobném zdanění 

příjmů. 

 

Daň z přidané hodnoty je obsažena v předpise, který byl vydán nově spolu se 

vstupem České republiky do Evropské unie, takže nevidím ve vztahu k pozemkům 

nějaký výrazný prostor pro změnu. Osobně si myslím, že ke zjednodušení by došlo 

zavedením jednotné sazby, ale to už zacházím mimo rámec, který si tato práce vytyčila 

popsat. 

 

Daň z nemovitostí je vlajkovou lodí ve zdanění pozemků. Lze dlouze 

argumentovat její spravedlnosti či nespravedlnosti. Část této argumentace je obsažena 

výše. Lze se nicméně podívat, jak je daná problematiky upravena v okolních zemích a 

předložit řešení de lege ferenda. Jelikož jsem již navrhnul zrušení „převodních“ daní, 

budu nyní pracovat s tezí, že daň z pozemků (i staveb) bude ponechána, ale je zapotřebí 

provést zásadní koncepční změnu, aby byl zajištěn dostatečný výnos při současném 

snížení administrativních nákladů veřejné správy a vyvolaných nákladů daňových 

poplatníků. 

 

Příklad Slovenska nám ukáže, jakým směrem se může taková změna ubírat. Na 

Slovensku byla tato daň převedena mezi místní daně a tím je zaručeno, že její výnos 
                                                 
55 http://www.steuerliches-info-
center.de/en/003_menu_links/002_ISt/006_ertunab/053_GrundErwSt/index.php 
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poputuje do místních rozpočtů. Zákon stanoví pouze procentní rozsah, ve kterém se daň 

může pohybovat a volba sazby je ponechána na příslušné obci. 

 

Rovněž by se po vzoru jiných evropských zemí měl změnit základ daně. 

Zatímco v České republice je určen specificky, častější cestou je jeho určení valoricky, 

navázáním na hodnotu nemovitosti (pozemku), která je odečtena z cenové mapy. 

Cenové mapy jsou nástrojem, který by měl být stejně vytvořen pro potřeby zákona o 

oceňování majetku, takže by se nejednalo o novou administrativní zátěž. Za tohoto 

stavu by celkový výnos z daně mohl vzrůst, protože současná úprava nerozlišuje, zda se 

jedná o stavební pozemek na Šumavě uprostřed lesů či o lukrativní stavební pozemek 

v centru Prahy. Samozřejmě, rozlišení zde je pomocí koeficientu, ale nejsem si jist, 

jestli rozdíl mezi hodnotami takových pozemků je pouze 4,5 násobek jak uvádí 

současný zákon. I když příklad Německa nám ukazuje, že ani toto řešení není ideální. 

Základem německého systému daně z nemovitosti (Grundsteuer) je tzv. standardní 

hodnota nemovitosti (Einheitswert), která se nezměnila od roku 1964. V bývalých 

zemích NDR se vychází dokonce z ceny v roce 1935.56 Toto je ovšem úskalí všech 

administrativně upravovaných opatření. 

 

Nastíněné řešení de lege ferenda daně z nemovitostí má tedy i své zápory, přesto 

si myslím, že změna je nutná. Navíc by došlo z mého pohledu ke spravedlivějšímu 

výběru daně, pokud by tato změna nastala současně se zavedením výše uvedeného 

opatření, kdy by se zaplacená daň z nemovitosti považovala za nezdanitelnou část 

základu daně z příjmů fyzických osob. Tímto by došlo ke zmenšení celkové daňové 

zátěže obyvatel, při zachování dostatečných příjmů pro obce a zároveň ponechání 

státnímu rozpočtu dostatku prostředků. Případné větší příjmy obcí by vedly ke snížení 

dotací, které jsou obcím poskytovány ze státního rozpočtu. 

 

7.3. Slovo úplným závěrem 
 

Současná daňová soustava České republiky je nepřehledná a pro poplatníky 

nečitelná. Navíc množství daní vytváří dojem, že je zpoplatněno veškeré konání. Pro 
                                                 
56 Radvan, M. Zdanění majetku v Evropě, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 73 
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zlepšení daného stavu a také pro lepší vnímání daní širokou veřejností by bylo na místě 

dané změny uvést v život. Byly nabídnuty výše sepsané argumenty a nabídnuto řešení 

de lege ferenda, které by tyto nejpalčivější problémy vyřešilo. Úplným závěrem bych si 

tedy dovolit daná opatření na poli zdanění pozemků shrnout: 

• zrušení daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí 

• úprava daně z nemovitostí tak, aby základem daně byla hodnota 

nemovitosti; po vzoru Slovenska bych daň zařadil mezi místní daně a její 

sazbu určil rámcově zákonem a konkrétní sazbu ponechal uvážení obce 

• zavedení nové nezdanitelné části základu daně u daně z příjmů fyzických 

osob – tím by byla zaplacená daň z nemovitosti 

• daň z přidané hodnoty – beze změn 

 

Pro ilustraci dopadů vícenásobného odvodu, tak jak byl popsán v závěru, 

přikládám následující modelový příklad. Vstupy do příkladu byly zvoleny uměle, tak 

aby nejlépe demonstrovaly nespravedlnost, kterou v daném postupu spatřuji. U 

pozemku byla z důvodu jednoduchosti zvolena výměra 1000m2. Aby daň byla 

maximální, jedná se o stavební pozemek v Praze, koeficient byl zvýšen ze 4,5 na 5 a 

navíc byl obecně závaznou vyhláškou stanoven místní koeficient na 5. 

 

 

poplatník - muž, svobodný bezdětný, zaměstnaný v pracovním poměru
"superhrubá mzda" za rok 1200000
z té daň z příjmů 180000
daň po započtení slevy na poplatníka 155160
daň zaplacená v průběhu 5ti let 775800

nákup pozemku za 1 000 000,- Kč 1000000
v kupní ceně zaplatí daň z převodu nemovitostí 29126,214

pokud tuto nemovitost zakoupil ve čtvtém roce,
zaplatí v pátém roce navíc daň z pozemku 25000

celkem na daních za 5 let zaplaceno 829926,21

z "superhrubé mzdy" je to ( v procentech ) 13,832104
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Tímto příkladem jsem chtěl na úplný závěr ukázat, co jsem myslel více násobným 

odvodem. 13,83 procenta nevypadá špatně, nutno poznamenat, že jde o podíl 

k superhrubé mzdě. Toto číslo je nutno interpretovat tak, že poplatník ze všech peněz, 

které vydělal a část z nich státu již odvedl ve formě pojistného na sociální zabezpečení a 

státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, ať již sám či 

prostřednictvím zaměstnavatele, kdy se tyto odvody pohybují v řádech desítek procent, 

jedná se o procento značně vyšší. Hrubým výpočtem jsem došel k tomu, že při zadané 

superhrubé mzdě, je čistá mzda zaměstnance pouhých 53 485,- Kč. Pokud toto číslo 

vynásobím počtem měsíců a let z našeho příkladu, dostanu částku 3 209 100,-Kč, což je 

částka v penězích, kterou si poplatník skutečně přinesl domů a z této částky musí ještě 

zaplatit daň z pozemků a daň z převodu nemovitostí. Souhrnná daňová kóta našeho 

poplatníka je tedy (bez započtení dalších daní jako DPH či spotřební daně) 47,41 

procenta příjmů z rozhodného období pěti let, které jsme brali v potaz. 
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Seznam zkratek: 

 

občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZDN - zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů 

DDDP - zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpsiů 

ZDP - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

SpDP - zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatnků, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů 

ZOM nebo 

zákon o oceňování majeku - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých jiných zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 

znění pozdějších předpisů  

Listina - usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 

Sb., o vyhlášení Listiny základních lidských práv a 

svobod, ve znění pozdějších předpisů 
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Ownership and transfers of land in the persperctive of tax law 

 
Main purpose of this thesis is to present all taxes which are levied on ownership 

or transfers of land arising from any legal title. Subject of the thesis are not only taxes 

typically connected with land, such as land tax or real estate transfer tax but also 

personal income tax, corporate income tax and value added tax.   

The main reason of my choice of this subject was my natural interest in this area 

and connection between public and private law which is very strong in the matter in 

question. Financial law is typical public law and tax law is one branch of financial law. 

However, the subject of taxation is land in this thesis. The owneship of land, as an 

essential base of all human activity, is the basic subject of private law. The mixture of 

the two is therefore unique. 

Chapter Two introduces tax law area and main definitions are descibed here. 

Attention is also focused on the definition of land and its picture in current law. Another 

area descibed there are principles of evaluation of property according to Czech law. 

Also historical development of tax law in area of Czech republic is included there. The 

subparagraph starts with establisment of Czechoslovakia and ends with its disunion. 

Chapter Three explains construction of land tax in Czech law. All parts of tax 

are analysed in detail, to show how it works. Main changes of the Land Tax Act 

illustrate a common practice of its frequent amending. Last part of the chapter is 

focused on future perspective on this area of tax law. Several opinions are mentioned 

but final decision is adjourned for the final chapter. 

Chapter Four consists of desciption of three taxes (inheritance tax,  gift tax and 

real estate transfer tax). Each of these taxes is discussed separetely in part concerning 

legal elements of taxes. Parts of development of law in last 17 years and final 

conclusion are given in the last subparagraphs for all three taxes together. 

Chapter Five explores two taxes which are very connected in same parts. These 

taxes are personal income tax and corporate income tax. Their presentation is joint 

where it is useful and under other conditions is discussed separately. Comment is 

focused only on parts of taxes which have a direct impact in land taxation. 
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Chapter Six concentrates on the impact of value added tax in land taxation. Tax 

is closely connected only with tranfers of building land. Other transfers are exempted of 

value added tax. 

  Conclusions are drawn in Chapter Seven. Several arguments for change of the 

Czech system of taxation of land is presented here. Main thesis is to simplify the Czech 

tax system. To fulfill that, I would suggest that inheritance tax, gift tax and real estate 

tranfer tax should be abondoned and land tax should be changed completely. Particular 

changes should also affect personal income tax. In the very end of this thesis an 

example is presented to show how unfair the current Czech taxation of land may be. 
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