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Úvod 
  
 Předmětem této diplomové práce je vlastnictví pozemků a jejich převody 

z pohledu daňových předpisů.        

            

 Právní úprava zdanění pozemků obsažená v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, upravuje daň z nemovitostí. Ta je tvořena daní z pozemků a daní 

ze staveb. Důvodem tohoto rozdělení je skutečnost, že právní řád České republiky 

neuznává zásadu superficies solo cedit1, a často osoba povinná k dani z pozemků 

je rozdílná od osoby povinné k dani ze staveb. Nový občanský zákoník vydaný 

pod číslem 89/2012, jehož účinnost nastane dnem 1. 1. 2014, však počítá s obnovením 

této zásady.           

            

  Ve své práci jsem se zaměřila pouze na daně z pozemků s tím, že mnohdy je 

pozornost věnována nemovitostem jako takovým, přičemž nezpochybňuji zajímavost 

daně ze staveb, které se v poslední době věnovala pozornost např. v souvislosti 

s fotovoltaickými elektrárnami a jejich vztahu k dani z nemovitosti. Cílem této 

diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím 

a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky.    

           

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. První část se zabývá základními pojmy, 

důvody zdanění nemovitostí v České republice a zmínka je i o katastru nemovitostí. 

Druhá část je zaměřená na formy převodů nemovitostí a na ně dopadající daně. V této 

části jsem se snažila podat přehled o nejtypičtějších formách převodů nemovitostí, které 

jsou upravené především v občanském zákoníku. Třetí kapitola je stěžejní pro celou 

práci. Zde se věnuji jednotlivým daním, které na vlastnictví a převody pozemků 

dopadají. Uceleně a systematicky jsem se snažila podat přehled o daních, které 

vlastnictví a převody pozemků zatěžují, přičemž u každé daně se zabývám tím, kdo je 

subjektem, co je předmětem daně, osvobozením a konečně i základem daně a sazbou. 

Předposlední kapitola je věnována rozdílům mezi tzv. rezidenty a nerezidenty. Zde jsem 

                                                 
1 Tato zásada v českých zemích platila do 31. 12. 1950 a znamenala, že stavba pevně spojená 
s pozemkem byla bez dalšího vlastnictvím vlastníka pozemku. (KNAPPOVÁ M. a kol. Občanské právo 
hmotné, Praha: ASPI, 2005, str. 476) 
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se pokusila o vysvětlení základních pojmů a nastínění toho, jak je upraveno zdanění 

nemovitostí mezi těmito skupinami. A konečně pátá kapitola, nazvaná Závěrečné úvahy 

a návrhy de lege ferenda, hodnotí daně zmíněné v této práci a poukazuje na aktuální 

problémy s nimi spojenými a dále předkládá návrhy na možnou budoucí úpravu. 

V neposlední řadě také obsahuje mé názory na řešení celé této problematiky.  

             

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

které spadá do oblasti finančního práva, pro mě ale představuje spojení více oblastí, 

které považuji za zajímavé. Práce na tomto tématu mi umožnila zabývat 

se problematikou pozemků z hlediska daňových povinností, kterými náš právní řád 

zatěžuje jak vlastnictví samotné, tak i převody vlastnictví k pozemkům. Jako nanejvýš 

zajímavé shledávám toto téma také z důvodu vysoké aktuálnosti a praktičnosti, co se mé 

budoucí profesní praxe týče.         
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1. Nemovitosti, resp. pozemky 
 

1.1. Pojem 

Nemovitostmi (z latinského immobilium, to, co se nedá přemístit2) jsou pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem. Téměř každý pozemek je v České 

republice předmětem daně z pozemku a z hlediska vymezení pojmu „pozemek“ má 

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, úzkou vazbu na zákon č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který pojem pozemku 

vymezuje ve svém ustanovení § 27. Pozemkem je přirozená část zemského povrchu, 

která může být pokryta vodou a je oddělena od sousedních částí hranicí územní správní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí druhů pozemků, hranicí vlastnickou 

popřípadě rozhraním způsobu druhu využití pozemků a nově hranicí rozsahu zástavního 

práva. Pozemek nelze jakkoliv zničit, protože představuje určitý reálně vymezený 

prostor na zemském povrchu. Nelze jej přemístit, nelze jej ani vyrobit, ale lze jej 

rozdělit. Právě účelné dělení pozemků je zájmem státu, protože není žádoucí, aby 

vznikaly pozemky, které by svojí velikostí, tvarem nebo špatnou přístupností byly 

nevyužitelné, a stavební zákon proto vyžaduje, aby s každým dělením pozemku vyjádřil 

souhlas stavební úřad. Mohou se měnit jeho hranice a parcelní čísla. 

 

1.2. Důvody zdanění nemovitostí a jejich převodů 

Daň z nemovitosti byla do naší daňové soustavy zavedena v roce 1993. Sloučila 

v sobě dvě dříve samostatné daně, a to daň domovní a daň z pozemků, a rozšířila 

daňovou povinnost na většinu pozemků a staveb ležících na území České republiky 

a nacházejících se ve vlastnictví fyzických i právnických osob bez ohledu na jejich sídlo 

či bydliště. Naopak dani nepodléhají pozemky a stavby neležící na území České 

republiky, byť by byly ve vlastnictví fyzických a právnických osob majících bydliště 

či sídlo na území České republiky. Tato úprava odpovídá principu, který je uplatňovaný 

v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění, kde se 

předpokládá, že nemovitost bude podléhat zdanění pouze v místě, kde se nalézá. Úprava 

zdanění nemovitostí v České republice odpovídá v zásadě principům uplatňovaným 
                                                 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovitost 
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v ostatních zemích patřícím do Evropské unie.      

            

  Při konstruování daně se muselo přihlížet k tomu, že z důvodu privatizace 

a četných restitucí nebylo vždy úplně jasné, kdo je vlastníkem nemovitosti a jaký bude 

způsob ohodnocení nemovitosti pro účel zdanění. Proto se přistoupilo k tomu, že se 

v některých případech místo vlastníka nemovitostí považovala jako poplatník jiná 

osoba, například uživatel nebo nájemce a při ohodnocování nemovitostí se jako hodnota 

použila průměrná cena. 

 

 1.3. Katastr nemovitostí  

V obecné rovině je katastr nemovitostí definován v ustanovení § 1 zákona 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, jako soubor údajů 

o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické 

a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem podle zvláštních předpisů a dalších práv k nemovitostem podle tohoto 

zákona.           

          

 V konkrétní rovině je současný obsah katastru definován v dalších ustanoveních 

katastrálního zákona a jeho prováděcí vyhlášky, kde je uvedeno, které typy nemovitostí 

se v katastru evidují a jaké konkrétní informace o jednotlivých nemovitostech se 

do katastru zapisují.3           

          

 Především tak slouží k ochraně práv k nemovitostem, protože zahrnuje veškeré 

údaje, které se nemovitostí týkají, např. kdo je vlastníkem nemovitostí, zda existuje 

zástavní nebo předkupní právo apod. Pro daňové účely slouží údaje z katastru zejména 

finančním úřadům, které je využívají jako zdroj informací pro kontrolu podaného 

daňového přiznání. Základ daně z nemovitostí, které jsou podrobeny pozemky i stavby, 

není totiž zjišťován z katastru nemovitostí, ale každý daňový poplatník si jej stanoví 

                                                 

3 BAUDYŠ, Petr. Katastr nemovitostí. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xiv, 291 s. Beckovy příručky 
pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-304-2.   s. 4. 
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sám ve svém daňovém přiznání, a zde uvede, ke které nemovitosti a v jaké její výměře 

daňové přiznání podává. Pro stanovení samotné daně nemohou být brány v potaz 

informace uvedené v katastru v plné míře, neboť členění nemovitostí v katastru 

neodpovídá členění nemovitostí dle daňových sazeb stanovených pro jednotlivé typy 

nemovitostí, které podléhají zdanění.       

          

 Předmětem evidence katastru nemovitostí jsou:    

 a) pozemky v podobě parcel;       

 b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to     

  -  budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo;  

  - budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které 

nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele;   

 c) byty a nebytové prostory;       

 d) rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory na návrh vlastníka nebo jiné 

oprávněné osoby nebo v souvislosti se změnou věcného práva k nim.   

            

 V katastru nemovitostí se neevidují tzv. drobné stavby, přestože jsou spojené se 

zemí pevným základem a splňují tak definici budovy podle katastrálního zákona. Co lze 

považovat za drobnou stavbu stanoví stavebněprávní předpisy.    

            

 Do katastru nemovitostí se údaje o právních vztazích zapisují vkladem, 

záznamem4 nebo poznámkou. Dle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem se zápisem rozumí též jejich výmaz.  

 

 

 

 

                                                 
4 Má-li být zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí proveden záznamem, může se tak stát jen na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu, z něhož vyplývá vlastnické právo subjektu, jež má být zapsáno. 
O tom, který subjekt je vlastníkem nemovitosti, nic nevypovídá pravomocné rozhodnutí soudu, kterým by 
bylo určeno, že je neplatná kupní smlouva, ale jen takové pravomocné soudní rozhodnutí, jež určuje, kdo 
je vlastníkem předmětných nemovitostí. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 5. 2009, 
sp. zn. 30 Cdo/2008.          
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2. Formy převodů nemovitostí a na ně dopadající daně 
 

2.1. Kupní smlouva 

2.1.1. Pojem 

Kupní smlouva je dvoustranným právním úkonem, který zakládá mezi 

smluvními stranami závazkový právní vztah za účelem převodu vlastnictví 

z prodávajícího na kupujícího. Od smlouvy darovací, která je bezúplatná, se odlišuje 

právě onou úplatností. Z kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě 

odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

 

2.1.2. Náležitosti 

Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je určení předmětu koupě a sjednání ceny. 

Bez těchto dvou artiklů kupní smlouva nemůže vzniknout a jsou přímo zakotveny 

v § 588n zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě, že je předmětem 

nemovitost, vyžaduje občanský zákoník výhradně písemnou formu, přičemž nedodržení 

této formy znamená absolutní neplatnost smlouvy. Kupní smlouva o převodu 

nemovitosti musí splňovat podmínky předepsané i jinými zákony, zejména 

katastrálními, aby byla způsobilá zápisu do katastru nemovitostí neboli intabulace. Mezi 

další podmínky můžeme proto řadit přesné označení kupních stran, přesné označení 

nemovitosti parcelním číslem pozemku, výměry, druhu pozemku, katastrálního území, 

obce, listu vlastnictví, označení katastrálního úřadu a u budov navíc příslušnost k části 

obce. 

2.1.3. Účinnost kupní smlouvy 

Vlastnictví k nemovitosti se nabývá vkladem do katastru nemovitostí ke dni, kdy 

došlo k podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Neplatí zde tedy 

institut tzv. odkládací podmínky, kdy lze účinnost kupní smlouvy odložit např. na dobu 

po zaplacení kupní ceny. Lze však ujednat, že návrh na vklad bude podán až 

po zaplacení kupní ceny nemovitosti. 
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2.1.4. Sjednání kupní ceny 

Smluvní cenou je dohodnutá výše kupní ceny sjednaná v souladu s platnými 

právními předpisy. Obecně závazným předpisem o cenách je zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Způsob zaplacení kupní ceny se řídí tím, co 

bylo ujednáno ve smlouvě, tedy v hotovosti, poštou, bankovním převodem atd. Musíme 

mít ovšem na paměti, že v tuzemsku máme ustanovení zákona přebírající unijní úpravu 

a v hotovosti nelze předat částku vyšší než 15 tisíc eur, takže se velká část nemovitostí 

hradí prostřednictvím bankovního převodu.        

          

 Z judikatury vyplývá, že pokud si v kupní smlouvě, kterou se převádí více 

nemovitostí, účastníci sjednají cenu tak, že ve smlouvě u jednotlivých nemovitostí není 

cena specifikována, a to ani odkazem na znalecký posudek, a z povahy převáděných 

nemovitostí je zřejmé, že nemůže jít o stejné ceny, tak platí, že je-li smlouva neplatná 

ohledně převodu jedné z nemovitostí, je neplatná i v části týkající se zbývajících 

nemovitostí.5 

 

 2.1.5. Uzavírání dodatků ke kupní smlouvě 

Pokud se při uzavírání kupní smlouvy nepodaří dostát toho, aby měla smlouva 

všechny obsahové i formální náležitosti a aby bylo odstraněno vše, co by mohlo vést 

v budoucnu k případným rozporům, a nastane situace, kdy dojde ke změnám 

ve smlouvě formou dodatků (např. se strany dohodnou, že zvýší kupní cenu), může 

korektně dojít na základě takovýchto listin ke vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Soudy nižších instancí zaujímaly na věc jiný názor a měly za to, že je-li 

právní úkon ve výsledné podobě tvořen projevy vůle obsaženými v několika listinách 

(např. původní kupní smlouva a její dodatek), musí tyto listiny tvořit jeden celek ještě 

před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Nejvyšší soud se však s tímto 

názorem neztotožnil a ve svém rozhodnutí uvedl, že dokud nebyl proveden vklad práva 

do katastru nemovitostí, nebrání nic tomu, aby byla smlouva měněna dodatky. Naproti 

tomu nelze změnit smlouvu, na jejímž základě již bylo vlastnické právo do katastru 

nemovitostí vloženo. 

                                                 
5 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2002, sp. zn. 22 Cdo 2127/2000. 
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2.2. Darovací smlouva 

2.2.1. Pojem 

K darování dojde smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným; dárce něco 

bezplatně přenechá obdarovanému a ten dar přijme. Dárce přenechává obdarovanému 

majetek bezplatně, aniž by k tomu měl povinnost; jedná se tedy o dobrovolné plnění. 

Dárcem může být pouze vlastník předmětu, který bude darován. Pokud je věc 

ve  vlastnictví více osob, je potřeba, aby bylo darování provedeno všemi spoluvlastníky. 

Stejně tak může být i pluralita obdarovaných a může jít jak o osoby fyzické, tak 

právnické, dokonce i o stát, je ovšem potřeba, aby byly všechny strany k právnímu 

úkonu způsobilé. 

 

2.2.2. Náležitosti 

K nezbytným náležitostem darovací smlouvy patří určení předmětu daru. 

Předmětem daru může být kromě samotné nemovitosti i spoluvlastnický podíl 

na nemovité věci, stejně jako právo, popř. všechno, co má majetkový význam. Další 

náležitostí je bezúplatnost. Dárce nemá za dar, který dává, dostat nic, co by mělo 

majetkovou hodnotu. To nemění nic na tom, že může přijmout protislužbu, která nemá 

majetkovou hodnotu. Darovací smlouva týkající se nemovitostí musí mít písemnou 

podobu. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost smlouvy. 

 

2.2.3. Účinnost darovací smlouvy 

Smlouvou je založen závazkový právní vztah, ale vlastnictví se nabývá až 

vkladem do katastru nemovitostí podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Právní účinky 

vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení 

vkladu, a to ke dni, kdy byl návrh na vklad podán.6 

 

                                                 
6 ŠVESTKA, J., J. SPÁČIL, M. ŠKÁROVÁ a M. HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 978-807-4001-086, s. 1796. 
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2.2.4. Vrácení daru 

Institut vrácení daru je jedním z nejdiskutabilnějších. Občanský zákoník na něj 

pamatuje v § 630, kdy se výslovně zmiňuje o tom, že se dárce může domáhat vrácení 

svého daru, pokud se obdarovaný k němu nebo ke členům jeho rodiny chová tak, že tím 

porušuje dobré mravy. Tato formulace není úplně vhodná, protože co přesně je dobrými 

mravy myšleno již nikde v zákoně nenajdeme. Obecně se ale z praxe dovozuje, že 

za porušení dobrých mravů můžeme považovat neposkytnutí pomoci v nemoci, ve stáří 

nebo jiných případech, trvalé neprojevení zájmu o dárce, odsouzení pro trestný čin 

v délce alespoň jednoho roku nebo v případě, že obdarovaný vede trvale nezřízený 

život. Dárce se tak může u soudu domáhat žalobou na vrácení daru, resp. žalobou 

na vyklizení nemovitosti (pozemku, domu, stavby), žalobou na bezdůvodné obohacení 

atd. Otázka kdy a na základě jakého úkonu se dárce stane opět vlastníkem původně 

darované nemovitosti, neexistují jednoznačné názory. Já osobně se přikláním k té 

variantě, že dárce musí podat k soudu žalobu, čili nestačí jen jakýkoliv právní úkon 

dárce. Právní úkon je takto obsažen v žalobě a vůči obdarovanému je učiněn až tím, 

jakmile mu bude žaloba doručena. Tento okamžik nestačí k tomu, aby se dárce stal opět 

vlastníkem předmětné nemovitosti, nýbrž čeká až na okamžik právní moci soudního 

rozhodnutí, kdy se konstitutivním výrokem založí jeho opětovné vlastnické právo. 

Na základě tohoto rozhodnutí se pak zapíše vlastnické právo dárce do katastru 

nemovitostí a žalobní petit by měl proto znít jako povinnost obdarovaného vrátit věc 

do vlastnictví žalobce, nebo že se věc přikazuje do vlastnictví žalobce. 

 

2.2.5. Upozornění na vady daru 

Dárce je povinen upozornit darovaného na vady daru, o kterých ví v době, kdy 

dar nabízí. Na vady vzniklé po převodu vlastnického práva se odpovědnost dárce 

nevztahuje a neodpovídá pak za případné škody. Pokud dárce na vady neupozorní, je 

obdarovaný oprávněn dar vrátit, a to ve lhůtě tří let od doby, kdy mohl vadu běžným 

způsobem zjistit. Poté se jeho právo promlčuje. Vrácení daru je obdobným institutem 

odstoupení od smlouvy a děje se tak jednostranným právním úkonem. Vzniknou-li 

v důsledku vad daru obdarovanému nějaké škody, protože dárce nesplnil svoji 
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povinnost a na vady neupozornil, může obdarovaný po dárci požadovat plnění 

vyplývající z jeho odpovědnosti za škodu. 

 2.3. Dědění  

K nabytí vlastnického práva může dojít i děděním. Podle § 460 občanského 

zákoníku se dědictví nabývá bezprostředně smrtí fyzické osoby, tj. zůstavitele. K nabytí 

dědictví nedochází jen na základě smrti zůstavitele, ale předpokládá se, že dědictví bude 

po každém zůstaviteli soudně projednáno a rozhodnuto.7 Podle české právní úpravy lze 

dědit ze zákona, ze závěti nebo popřípadě z obou těchto důvodů.    

           

 Dle rozsudku Městského soudu v Praze, uzavřel-li zůstavitel za svého života 

smlouvu, podle které má nabýt nebo pozbýt vlastnické právo k nemovitostem, a za jeho 

života byl podán návrh na vklad věcného práva do katastru nemovitostí, o kterém 

nebylo dosud katastrálním úřadem rozhodnuto, lze v dědickém řízení po zůstaviteli 

pokračovat až poté, kdy katastrální úřad o návrhu na vklad pravomocně rozhodne. Proto 

soud přeruší dědické řízení až do pravomocného rozhodnutí o vkladu. Bude-li vklad 

do katastru nemovitostí povolen, nastanou jeho účinky, tj. přechod vlastnického práva 

k nemovitostem na nabyvatele ke dni podání návrhu na vklad, tj. ještě za života 

zůstavitele (§ 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem). Při soupisu aktiv a pasiv dědictví bude pak soud 

vycházet z výsledků řízení o vkladu do katastru nemovitostí.8 

 

2.4. Zrušení a vypořádání spoluvlastnického podílu 

2.4.1. Pojem 

Ne vždy platí, že věc je ve vlastnictví jednoho subjektu. Může nastat situace, 

kdy vlastnické právo k téže věci bude patřit několika subjektům a každý z nich se stane 

podílovým spoluvlastníkem. Podstatou podílového spoluvlastnictví je tedy to, že každý 

spoluvlastník má podíl na právech i povinnostech, které vyplývají z jeho 

spoluvlastnictví v tom rozsahu, který odpovídá velikosti jejich spoluvlastnického 
                                                 
7 ŠVESTKA, J., J. SPÁČIL, M. ŠKÁROVÁ a M. HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 978-807-4001-086., s. 1381. 
8 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 1997, sp. zn. 24 Co 373/97. 
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podílu. Vždy jde o podíl ideální a toto pojetí je potvrzeno i starší judikaturou 

(R 19/1967), která zakotvila, že spoluvlastnický podíl neznamená, že by se vlastnické 

právo spoluvlastníka vztahovalo na určitou část nemovitosti, ale je pouze číselným 

vyjádřením právního postavení k ostatním spoluvlastníkům v míře, v jaké se podílejí 

navzájem na právech a povinnostech vyplývajících z jejich postavení ke společné věci. 

           

 Základ podílového spoluvlastnictví je obsažen v občanském zákoníku, ale 

pro účely daňového práva se s ním lze setkat i v úpravě zákona č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDDPN).     

    

 Pro účely darovací daně je v § 6 odst. 5 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí výslovně zakotveno, že nabývá-li 

spoluvlastník při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví více, než činila 

hodnota jeho podílu před zrušením a vypořádáním podílu, předmětem darovací daně je 

bezúplatné nabytí majetku nad tuto hodnotu. Podílem spoluvlastníka se přitom pro tyto 

účely rozumí souhrn všech hodnot jeho podílu na majetku, který je předmětem 

vypořádání.            

           

 U daně z převodu nemovitostí je předmětem daně při zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví k nemovitostem úplatný převod nebo přechod podílu nebo 

části, o který se snížila hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním, přičemž 

podílem se opět rozumí souhrn hodnot všech podílů na nemovitosti, které jsou 

předmětem vypořádání. Základem daně je pak v případě zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje 

nemovitosti určený soudem. V případě zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví dohodou je základem rozdíl cen zjištěných podle zvláštních právních 

předpisů nebo dohodnutých, jsou-li vyšší, před zrušením a vypořádáním podílového 

spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

 2.4.2. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou 

Na zrušení spoluvlastnictví se mohou spoluvlastníci dohodnout, stejně tak 

na vzájemném vypořádání. V § 141 občanského zákoníku se výslovně uvádí, že pokud 

je předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda písemná. Občanský zákoník 
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upřednostňuje dohodu spoluvlastníků před zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví 

soudem, jakožto základního práva se svobodně rozhodnout, zda setrvá subjekt 

ve spoluvlastnickém vztahu nebo bude usilovat o jeho likvidaci. Nedojde-li mezi 

spoluvlastníky k dohodě, mají možnost se obrátit na soud. Účastníky dohody musí být 

všichni spoluvlastníci a předmětem dohody je vždy celý předmět spoluvlastnictví, 

nikoliv jen určitý podíl. Občanský zákoník nevyžaduje žádné další podmínky pro obsah 

dohody. Jediným požadavkem je, aby dohoda byla skutečně dohodou o zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví a splňovala obecné požadavky náležitostí 

právního úkonu. 

 

2.4.3. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu 

Druhým způsobem, jak lze zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví, je 

rozhodnutí soudního orgánu, dle ustanovení § 142 občanského zákoníku. Z pojetí 

úpravy jednoznačně vyplývá, že vztah mezi oběma způsoby vychází z upřednostnění 

dohody spoluvlastníků. Teprve pokud k ní nedojde, nastupuje na řadu soud. Toto řešení 

garantuje likvidaci spoluvlastnictví tam, kde jeho další fungování není možné.9  

            

 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu je možné 

pouze na návrh kteréhokoliv ze spoluvlastníků, a ten může být podán bez ohledu 

na velikost podílu a stanovisko ostatních spoluvlastníků10. Podmínkou aktivní 

legitimace k podání návrhu je prokázání spoluvlastnického práva žalobce. Stejně jako 

u dohody i zde platí pro spoluvlastníka absolutní zákaz vzdát se práva na podání návrhu 

do budoucna.            

          

 Způsoby vypořádání taxativně uvedené v občanském zákoníku jsou a) reálné 

rozdělení věci; b) přikázání věci; c) nařízení prodeje věci s rozdělením výtěžku. 

Od těchto způsobů se soud nemůže odchýlit ani na návrh účastníka a navíc je povinen 

dodržovat jejich posloupnost. 

                                                 
9 ŠVESTKA, J., J. SPÁČIL, M. ŠKÁROVÁ a M. HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 978-807-4001-086., s. 899. 
10 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 174/2005. 
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3. Daně dopadající na vlastnictví a převody pozemků 

 

Daně tvoří nedílnou součást finanční politiky státu a jsou nejvýznamnějším 

veřejným příjmem. Tuto platební povinnost stanoví stát pro úhradu celospolečenských 

potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, formou zákona. Na území České republiky platí, že 

„daně a poplatky lze vybírat jen na základě zákona“11, což je základní daňovou zásadou. 

Daní rozumíme převod finančních prostředků od soukromého sektoru k veřejnému 

sektoru.            

           

 Obecně můžeme daň definovat jako povinnou, nenávratnou a zákonem určenou 

platbu do veřejného rozpočtu, přičemž je to platba neúčelová a neekvivalentní. 

Neúčelnost můžeme spatřovat v tom, že v okamžiku, kdy se daň platí, nevíme, na jaký 

účel budou peněžní prostředky použity. Neekvivalentnost  značí, že podíl, který má 

jednotlivec na společných příjmech, nemá žádnou nebo téměř žádnou souvislost s tím, 

v jaké výši bude jeho podíl na výdajích z veřejných rozpočtů nebo spotřeba veřejných 

statků neboli fakt, že nemá nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě. 

Neúčelnost a neekvivalentnost odlišují daně od poplatků, které se naopak platí jako 

úhrada za poskytnuté služby nebo jako úhrada nákladů za činnost státních orgánů 

ve prospěch oprávněného subjektu.        

  

 Daně můžeme z různých hledisek třídit. Zřejmě nejzákladnějším rozlišením je 

dělení podle vazby daně na důchod poplatníka na daně přímé a nepřímé, podle účelu 

úhrady na všeobecné a účelové, podle únosnosti na osobní a věcné atd.    

  

Daně z vlastnictví pozemku resp. z převodu pozemků řadíme mezi přímé daně 

majetkového typu, plátce je zároveň poplatníkem a nepředpokládá se, že svoji povinnost 

převede na jiný daňový subjekt. Daňovým subjektem je osoba, která je povinna dle 

zákona odvádět nebo platit daň. Z hlediska daňové techniky dělíme subjekty povinné 

platit daň na plátce a poplatníky. Poplatníkem daně je daňový subjekt, jehož majetek je 

                                                 
11 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 5. 
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dani podroben; krátí se jeho disponibilní zdroje výběrem daně, což se ovšem v tržním 

prostředí nemusí vůbec uskutečnit. Plátcem je ten daňový subjekt, který je povinen 

odvést daň, kterou vybral od jiných subjektů nebo kterou srazil jiným poplatníkům pod 

svoji majetkovou odpovědnost, do veřejného rozpočtu. Pojmem daňový objekt 

rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Vymezení objektu bývá zpravidla součástí 

názvu daňového zákona, např. zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.   

          

 Správu daně z pozemků a ze staveb vykonávají příslušné finanční úřady 

v obvodu, kde se nemovitost nachází. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daň se 

vyměřuje dopředu k 1. lednu roku, na který je vyměřována. Při nastalých změnách 

v průběhu kalendářního roku se nepřihlíží a odrazí se v daňové povinnosti až 

v následujícím zdaňovacím období. Daňové přiznání se podává do 31. ledna. Může být 

podáno jako úplné nebo dílčí daňové přiznání.      

  

Daň z převodu nemovitostí, která byla do naší daňové soustavy zavedená 

po daňové reformě s účinností od 1. ledna 1993, patří také do majetkových daní. 

Na rozdíl od daně z nemovitostí, která se váže k vlastnictví určitého majetku, je daň 

z převodu nemovitosti spojena se změnou v osobě vlastníka a postihuje nabytí majetku 

novým vlastníkem nebo jeho převod, resp. přechod z původního vlastníka na nového. 

Spolu s daní dědickou a darovací bývají označovány jako převodní nebo transferové 

daně a jsou upraveny společně v rámci jednoho zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodů nemovitostí (ZDDDPN). Nezřídka bývají tyto daně 

označovány jako tzv. „trojdaní“. Ty nahradily dříve vybírané notářské poplatky, které 

plnily obdobnou funkci až do roku 1992. Postihují nabytí a převody majetku, k nimž 

dochází např. na základě prodejů, dědění nebo darování. Rozlišujícím znakem mezi 

nimi je úplatná nebo bezúplatná forma majetkového převodu a u bezúplatných převodů 

pak skutečnost, zda k převodu dochází mezi živými nebo v souvislosti se smrtí 

dosavadního vlastníka. Z úplatných převodů jsou zdaňovány převody týkající se 

nemovitého majetku. Daní z převodu nemovitostí se odčerpá část kupní ceny, která byla 

získaná z prodeje nemovitého majetku. Dědická a darovací daň postihují obohacení, 

které dědic nebo obdarovaný získají bez poskytnutí protihodnoty. Z tohoto důvodu 

bývají jejich sazby v porovnání s daní z převodu nemovitostí vyšší. Při stanovení daně 
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se vychází z hodnoty nabytého nebo převáděného majetku a používají se obvykle 

progresivní sazby, které jsou u fyzických osob odstupňovány s ohledem na osobní vztah 

mezi převodcem a nabyvatelem, resp. mezi zůstavitelem a dědicem. Tento způsob 

zdanění se uplatňuje u daně dědické a darovací, u daně z převodu nemovitostí se 

uplatňuje poměrná lineární sazba, která je jednotná bez ohledu na výši ceny převáděné 

nemovitosti a také bez ohledu na to, jaký je osobní vztah mezi převodcem 

a nabyvatelem. Převodní daně se vztahují na fyzické i právnické osoby, platí však pro 

ně poměrně značně rozsáhlá osvobození. Od všech převodních daní je osvobozeno 

nabytí majetku vydaného podle restitučních zákonů, ovšem jen co do nabytí; další 

dispozice s tímto majetkem již od daně osvobozeny nejsou. Výjimku tvoří nemovitý 

majetek vydaný podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, u něhož osvobození platí i pro první převod nebo 

přechod vlastnictví k tomuto majetku, jestliže k němu dochází mezi restituentem 

a osobami mu blízkými ve smyslu občanského zákoníku. 

 

3.1. Daň z pozemků 

3.1.1. Předmět 

Dani z pozemků podléhají pozemky, které se nacházejí na území České 

republiky a které jsou evidované v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky 

zemědělské, zahrnující ornou půdu, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady a trvalé 

travní porosty, a nezemědělské, které zahrnují hospodářské lesy (tj. lesy s produkční 

funkcí sloužící k těžbě dřeva), rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu 

ryb, zastavěné plochy, nádvoří, nezastavěné stavební pozemky a ostatní plochy, jako 

například plochy autokempů, koupališť, hřiště, hřbitovy, okrasné zahrady apod. 

Novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí se novým předmětem daně 

z pozemků v roce 2012 staly zpevněné plochy pozemků, které jsou užívány 

k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Z důvodu zařazení zpevněných ploch 

pod daň z pozemků jsou pak tyto stavby zpevněných ploch vyjmuty z předmětu daně 

ze staveb.            

            

 Na pozemky určené pro obranu státu se daňová povinnost nevztahuje. Zákon 
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č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, výslovně ve svém § 2 odst. 2 (d) uvádí, že 

předmětem daně z pozemků nejsou pozemky určené pro obranu státu. Co se těmito 

pozemky rozumí je uvedeno s odkazem na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, v § 29 zmíněného zákona. Objekty důležité pro obranu státu jsou 

pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají 

z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany 

státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil.12 

  

Dalšími objekty důležitými pro obranu státu jsou např. pozemky a stavby určené 

k ochraně obyvatel, pozemky strategického významu určené vládou atd. Předmětem 

daně nejsou ani bezpečnostní a ochranná pásma13, která lze zřídit z důvodů 

zabezpečování objektů důležitých pro obranu státu před účinky nepředvídatelných 

stavů, havárií nebo poruch nebo z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku osob.14 

Stejně tak se daňová povinnost nevztahuje na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení, 

vodní nádrže a vodní toky apod.        

          

 Stavební pozemky nejsou vedeny v katastru nemovitostí jako zvláštní druh 

pozemku, pro daňové účely se jimi rozumí nezastavěné pozemky, které jsou určené 

k zastavění stavbou, která byla ohlášena, nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení 

nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo 

veřejnoprávní smlouvy a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb.15 

Rozhodná je výměra pozemku, která odpovídá půdorysu nadzemní části, na kterou bylo 

vydáno stavební povolení. Než se stavba stane předmětem daně ze staveb, je pozemek 

zdaňován jako stavební. Po dokončení stavby už není pozemek v rozsahu půdorysu 

stavby předmětem daně z pozemků. Pokud stavba nebyla do 2 let od získání stavebního 

povolení zahájena a to pozbude platnosti, přestane být pozemek stavebním pozemkem 

a od příštího zdaňovacího období se bude posuzovat pro důvody zdanění podle druhu, 

pod kterým je veden v katastru nemovitostí. U všech zdaňovaných pozemků je důležité, 

že v případě jejich zastavění podléhá dani z pozemků jen ta část, která není zastavěná 

                                                 
12 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 29. 
13 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 44. 
14 HOLMES, K. a kol. Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007. Praha: ASPI, 2007 
15 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 6 odst. 3. 
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stavbou. Stavba spolu se zastavěnou částí pozemku podléhá dani ze staveb, a půdorys 

stavby je potřeba odečíst od celkové výměry pozemku, jinak by zcela nelogicky 

docházelo ke dvojímu zdanění téhož zemského povrchu. Stavebním pozemkem není 

však pozemek, který byl stavebním povolením určen k zastavění další stavbou, pokud 

se na něm již nachází stavba, která splňuje podmínky podle § 7 zákona č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí (nástavba apod.). 

 

3.1.2. Subjekt daně 

Poplatníkem daně z pozemků je zásadně vlastník pozemků, pokud jsou jeho 

hranice vyznačeny v současnosti platných katastrálních mapách a jednoznačně 

vymezeny v terénu.16          

           

 U pozemků ve vlastnictví České republiky vystupuje jako poplatník organizační 

složka státu nebo státní organizace, kterým přísluší hospodařit s majetkem státu podle 

zvláštních právních předpisů, anebo právnická osoba, která má k pozemkům 

ve vlastnictví státu právo trvalého užívání ve smyslu občanského zákoníku, nebo které 

se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.17    

           

 Ve speciálních případech se poplatníkem může stát nikoliv vlastník pozemku, 

nýbrž nájemce nebo jeho uživatel.        

            

  Nájemce je poplatníkem pouze u pronajatých pozemků, které jsou v katastru 

nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový 

pozemek veden bez uvedení druhu a způsobu využití). U ostatních pronajatých 

pozemků, u kterých byla provedena obnova katastrálního operátu, je poplatníkem 

vlastník.           

            

  Uživatel je poplatníkem v tom případě, že se nepodaří zjistit skutečného 

                                                 
16 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 221. 
17 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 221. 
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vlastníka pozemku nebo pokud byl vlastníkovi přidělen náhradní pozemek do užívání 

místo jeho původního.         

           

 Pokud jde o spoluvlastnictví a poplatníků je několik, platí pro ně solidární 

povinnost a podávají jedno společné daňové přiznání. Dle § 10 odst. 6 zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je solidárním vlastníkům uložena povinnost 

zvolit si pro účely daňového řízení společného zástupce. Pokud tak neučiní ani 

na výzvu, určí společného zástupce správce daně sám a vyrozumí o tom všechny 

příslušné daňové subjekty. V případě, že jeden z nich daňovou povinnost splní, daňová 

povinnost ostatních zaniká. Jinak může finanční úřad k plnění vyzvat kteréhokoliv 

z nich. Výjimkou je případ, kdy je spoluvlastnictví odvozeno od vlastnictví k bytu nebo 

nebytovému prostoru, který je evidován v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně 

z pozemků je v tomto případě vlastník bytu nebo nebytového prostoru a daň platí 

ve výši svého spoluvlastnického podílu na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí. 

Druhou výjimkou je případ, kdy se spoluvlastnictví váže k pozemku, který není 

v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem a na kterém není umístěna 

stavba. V takovém případě podávají osoby daňové přiznání výhradně za svůj 

spoluvlastnický podíl na pozemku. 

 

3.1.3. Základ daně 

Základ daně z pozemků není jednotný a z tohoto pohledu je možné pozemky 

rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří pozemky zemědělské, druhou hospodářské 

lesy a intenzifikační rybníky a poslední skupinu zastavěné plochy a nádvoří, stavební 

pozemky a ostatní plochy. U každé skupiny se uplatní jiný způsob stanovení základu 

daně.            

           

 Do zemědělských pozemků řadíme pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. U těchto pozemků je základem daně jejich 

cena zjištěná jako součin skutečné výměry pozemku v m² a průměrné ceny půdy 

stanovené na 1m² ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., o stanovení 

seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 

zemědělských pozemků, ve znění novely č. 358/2011. Tyto průměrné ceny jsou 
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odvozeny z bonitovaných půdně ekologických jednotek a jsou diferencovány podle 

katastrálních území jednotlivých obcí, kde pozemek leží.18     

          

 Hospodářské lesy a intenzifikační rybníky mají za základ daně rovněž cenu, 

která se však zjišťuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí 

vyhlášky Ministerstva financí k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb. U těchto pozemků může 

být vzata za základ též cena 3,80 Kč za 1 m² jejich výměry. Na rozdíl od předchozí 

skupiny pozemků, kde se cena stanovuje aktuálně ve vyhlášce a je rozdílná pro 

jednotlivá katastrální území, zde zákonodárce stanovil cenu pozemků jednotně 

bez ohledu na území, ve kterém se hospodářské lesy a rybníky s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb nacházejí.       

           

 Třetí skupinu tvoří zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní 

plochy. U nich není základem cena, ale skutečná výměra pozemků zjištěná v m² 

k 1. lednu zdaňovacího období. 

 

3.1.4. Sazba daně 

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

poměrná, tak pevná.          

  

Sazba daně z pozemků se vypočítá ze základu poměrnou sazbou, která se liší 

podle druhu pozemku. Pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady činí  

0,75%, pro trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb je sazba snížena na hodnotu 0,25%. Pro zbylé pozemky 

jsou stanoveny pevné sazby v peněžních jednotkách na každý jeden m². Zastavěná 

plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m², stavební pozemek 2 Kč za 1 m² a ostatní plocha 

0,20 Kč za 1 m².           

    

                                                 
18 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 224. 
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Nově přibyly zpevněné plochy pozemků, u kterých je sazba daně stanovená 

na 1 Kč za 1 m² v případě, že jsou užívány pro zemědělskou činnost, lesní hospodářství 

nebo chov ryb, ve všech ostatních podnikatelských případech je sazba stanovená 

na 5 Kč za 1 m². Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely daňového 

přiznání deklarovat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem, není-li 

potřebná dokumentace k dispozici, uvede poplatník v daňovém přiznání výměru, kterou 

zjistil vlastním měřením.19 Zpevněnou plochou pozemku se pro účely daně ze staveb 

rozumí pozemek nebo jeho část v m² evidovaný v katastru nemovitostí s druhem 

pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn 

stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.    

            

 U stavebních pozemků se základní sazba ještě násobí koeficientem podle 

velikosti obce a pohybuje se od 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel po 4,5 v Praze. V obcích 

do 1 000 obyvatel se základní sazba násobí koeficientem 1,0, v obcích nad 1 000 

obyvatel do 6 000 obyvatel koeficientem 1,4, v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 

koeficientem 1,6, v obcích nad 10 000 do 25 000 koeficientem 2,0, v obcích nad 25 000 

obyvatel do 50 000 obyvatel koeficientem 2,5, v obcích nad 50 000 obyvatel, 

ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 

Lázních a Poděbradech koeficientem 3,5. V Praze se základní sazba daně násobí 

koeficientem 4,5, jak už bylo zmíněno výše.       

            

 Obec má však možnost koeficient pro své jednotlivé části zvýšit až o jeden 

stupeň nebo naopak o jeden až tři stupně snížit, a to formou obecně závazné vyhlášky. 

Velikost obce se počítá podle údajů posledního sčítání lidu.    

           

 Dalším způsobem, jak mohou obce upravit daňovou povinnost na svém území, 

je stanovení tzv. místního koeficientu, který byl do zákona o dani z nemovitostí vložen 

zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů ze dne 19. 9. 2007. Každá obec pro všechny 

nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na celém jejím území, může stanovit pouze 

jeden koeficient v rozpětí 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem se vynásobí daňová 

povinnost poplatníků. Pokud se obec takto rozhodne, stanoví koeficient obecně 

                                                 
19 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_15105.html?year=PRESENT 
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závaznou vyhláškou a poplatníkům se změní výše jejich celkové daňové povinnosti.20 

Tímto způsobem má obec možnost podstatně zvýšit své příjmy, měla by však takto činit 

velice citlivě a uvážlivě a přihlížet k zájmům, potřebám a hlavně finančním možnostem 

obyvatel. 

 

3.1.5. Osvobození od daně 

U některých pozemků vyplývá osvobození od daně přímo ze zákona a poplatník 

jej nemusí uplatňovat. U většiny to tak ale není a poplatník je povinen nárok 

na osvobození uplatnit v podaném daňovém přiznání.     

           

 Osvobození od daně se vztahuje na řadu pozemků, především jde o pozemky 

ve vlastnictví státu, krajů a obcí a restituované pozemky, dále pozemky sloužící 

k zabezpečování veřejných služeb. Důvodem je především snaha nezvyšovat výdaje 

státního rozpočtu.           

  

Naše právní úprava dovoluje, aby poplatník, který má nárok na osvobození, 

nemusel vůbec předkládat daňové přiznání, zejména se jedná o pozemky ve vlastnictví 

státu, krajů a obcí. Jindy je osvobození vázáno na podmínku, že se pozemek nesmí 

pronajímat ani užívat pro podnikatelskou činnost.      

  

  Osvobození může být dočasné (např. pozemky po rekultivaci) nebo trvalé 

a zákon dokonce přiznává obcím výsadu, že mohou osvobodit od daně nemovitosti 

na svém území, a to formou obecně závazné vyhlášky, pokud je nemovitost stižena 

živelní pohromou nebo se jedná o zemědělské pozemky s výjimkou zahrad.  

            

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

přiznání osvobozeny např.:         

           

 -  pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, 

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

                                                 
20 HOLMESOVÁ, A. Pravomoc obcí stanovit výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.  Daňový 
expert.  2008/3. 
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diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany 

České republiky a že je zaručena vzájemnost mezinárodní smlouvou. Tento typ 

osvobození je obvyklý i v zahraničních právních úpravách, přesto je v zákoně o dani 

z pozemků výslovně uvedeno, že vzájemnost musí být zaručena;21    

 - pozemky ve vlastnictví státu za předpokladu, že nejsou využívány 

k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Pokud by byly pronajímány obci, kraji nebo 

organizační složce státu, platí, že pro osvobození nemohou být využívány 

k podnikatelské činnosti;         

 - pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí. 

Tato úprava je logická, protože pokud by pozemky nebyly osvobozeny od placení této 

daně, musely by platit daň samy sobě. Jiná situace je v případě, že se pozemky 

ve vlastnictví obce nachází v katastrálním území jiné obce. Na takovéto pozemky 

se osvobození nevztahuje a obec je povinna z nich daň zaplatit. Stejná úprava platí 

pro pozemky ve vlastnictví kraje;        

 - pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy. Dle přílohy katastrální vyhlášky jsou 

bez dalšího osvobozeny pozemky, které jsou v katastru nemovitostí označeny jako 

ostatní plochy se způsobem využití pozemku hřbitov, urnový háj.22   

            

 Do skupiny pozemků osvobozených od daně z nemovitostí s nutností uplatnit 

nárok na osvobození v daňovém přiznání patří např.:     

           

 - pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící 

k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem 

uznaných;23            

 - pozemky tvořící jeden funkční spolek se stavbou ve vlastnictví sdružení 

občanů24 a obecně prospěšných společností;      

 -  pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským 
                                                 
21 RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2006, xxiii, 335 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-717-9478-3, str. 58. 
22 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve 
znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 
23 Zákon č. 2/2003 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 
24 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
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zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním 

předpisem, knihovnám, státním archívům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální 

péče,25 nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou ministerstva 

financí České republiky v dohodě s ministerstvem kultury České republiky;  

  

- části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřičské značky, signály a jiná zařízení 

geodetických bodů,26 a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické 

energie a topných plynů;27         

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

porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Záleží tedy na úvaze 

obce, zda tyto pozemky osvobodí, či nikoliv. Pokud však obec vydá obecně závaznou 

vyhlášku, kde tyto pozemky vymezí parcelním číslem a uvede název katastrálního 

území, na kterém se nachází, nevztahuje se toto osvobození na pozemky v zastavěném 

území nebo zastavěné ploše obce;        

 -  zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje 

rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo 

biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě.    

            

 Všechna výše uvedená osvobození pozemků, tedy s nutnosti uplatnit nárok 

na osvobození v daňovém přiznání i bez nutnosti uplatnění nároku, se vztahují i na část 

pozemku. 

 

3.1.6. Placení a splatnost daně 

Splatnost daně z nemovitostí je rozdílná podle toho, zda se jedná o poplatníka, 

který provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb nebo ostatního poplatníka.  

            

  U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň 

z nemovitostí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna 
                                                 
25 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 482/1991 Sb. a zákona ČNR č. 582/1991 Sb. 
26 Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
27 Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. 
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a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. U ostatních poplatníků je daň také 

splatná ve dvou stejných splátkách, ale nejpozději k datu 31. května a 30. listopadu 

zdaňovacího období.          

   

V případě, že roční daň z nemovitostí nepřesáhne celkovou částku 5000,- Kč, je 

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

lze ovšem ke stejnému datu zaplatit najednou i při vyšší částce, než je uvedeno 

v zákoně.            

  

Pokud celková roční daň poplatníka nepřesáhne částku 30,- Kč v rámci obvodu 

územní působnosti jeho správce, daňové přiznání se sice podává, daň se vyměří, 

ale nakonec se nepředepíše. Informace o tom, jaký byl výsledek měření a jaká daň byla 

vyměřena, je poplatníkovi sdělena jen na jeho žádost.     

  

Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně z pozemků 

u poplatníka, která podává daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku 

nebo mu je vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemku z moci 

úřední, a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené, méně než 50,- Kč, je daň 

poplatníka u daně z pozemků 50,-.28  

 

3.2. Daň z přidané hodnoty 

3.2.1. Předmět daně 

Předmětem daně z přidané hodnoty je převod nemovitosti nebo přechod 

nemovitosti v dražbě za úplatu osobou, která je k dani povinna v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku.29 Pro tyto účely se tuzemskem 

rozumí dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty území České republiky. 

          

 Úplatou se rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích 

                                                 
28 Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 15 odst. 4. 
29 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 172. 
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nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění. Převodem 

nemovitosti dochází ke změně vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření 

a jedná se o převod nemovitosti, která se zapisuje do katastru nemovitostí. Podmínkou 

pro to, aby byl takový převod považován za předmět daně, je to, že se bude jednat 

o převod úplatný, přičemž nezáleží na tom, zda bude úplata v penězích nebo 

v nepeněžité podobě, a dále to, že plnění uskuteční osoba, která je k dani povinna. 

Za převod nemovitosti se nepovažuje prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho 

části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek. Plnění, 

která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena 

od daně.30           

          

 Místem plnění je při převodu nemovitostí místo, kde se nemovitost nachází, 

stejně tak pokud se jedná o poskytnutí služby, která se vztahuje k nemovitosti, ať už jde 

o služby architekta, znalce, odhadce apod. 

 

3.2.2. Subjekt daně 

Subjektem daně z přidané hodnoty je osoba povinná k dani. Může jí být fyzická 

nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost (podniká) 

a právnická osoba je povinna k dani, i když nebyla založena za účelem podnikání. 

Pokud osoba povinná k dani má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku 

a její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců částku 1 000 000 Kč, je osvobozena od uplatňování daně.31   

           

 Pokud obrat přesáhne stanovenou částku, stává se povinná osoba plátcem daně, 

a to prvním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila 

stanovený obrat. Tato osoba má povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané 

hodnoty a je povinna se zaregistrovat nejpozději do 15. dne po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém její obrat překročil zákonem stanovený limit. 

 

                                                 
30 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 2. 
31 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 229. 
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3.2.3. Základ daně 

Základem daně je peněžitá částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel nebo 

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

plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby.32       

           

 Zákon stanoví případy, kdy se základ daně zvyšuje. Pokud by si plátce daně 

nesprávně stanovil základ daně, může si ho opravit a zákon stanoví, kdy se tato změna 

v ceně bude považovat za samostatné zdanitelné plnění. Oprava je možná pouze 

v taxativně uvedených případech. 

 

3.2.4. Sazba daně 

Sazba daně z přidané hodnoty je nově od 1. 1. 2012 stanovena na 14% pro 

sníženou sazbu a 20% pro základní sazbu.       

            

  Do budoucna se ovšem počítá se zavedením jednotné sazby ve výši 17,5%. 

Otázkou však zůstává vývoj státního rozpočtu v roce 2012. Schodek rozpočtu by mohl 

být kompenzován právě zvýšením jednotné sazby daně z přidané hodnoty, a to na výši 

18 až 20%. Není vyloučeno, že tato změna může nastat už v průběhu letošního roku. 

V rámci Evropského společenství je jedinou zemí, která používá jednotnou sazbu DPH 

(ve výši 25%) Dánsko. Česká republika není jediným státem v EU, kde došlo 

od 1. ledna 2012 ke zvýšení sazeb DPH. Podobná situace jako v tuzemsku nastala 

i v Maďarsku a Irsku, kde se tímto krokem snaží řešit zvyšující se zadlužení národního 

rozpočtu, přičemž Irsko navýšilo základní sazbu o dvě procenta na 23% a Maďarsko 

se zvýšením sazby na 27% stalo zemí s nejvyšší základní sazbou DPH mezi členskými 

státy EU.33 

 

                                                 
32 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 178. 
33 http://www.pwc.com/cz/cs/tax-and-business-news 
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3.2.5. Osvobození od daně 

Osvobození od daně můžeme rozdělit na plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně a na plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. Pro účely 

osvobození týkajících se nemovitostí je určující plnění osvobozené bez nároku 

na odpočet daně. Pokud daňový subjekt splní podmínky stanovené v zákoně o dani 

z přidané hodnoty, jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozeny převody 

a nájmy pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jakožto nájem dalších zařízení. 

U těchto plnění, která jsou od daně osvobozena, vzniká povinnost přiznat uskutečnění 

takového plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni, kdy subjekt přijal platbu, přičemž 

rozhodným dnem je ten, který nastal dříve. Plátce je takové plnění povinen uvést 

v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém jeho povinnost jej přiznat vznikla. 

 

3.3. Daň darovací  

3.3.1. Předmět 

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku. Děje se tak na základě 

právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem mezi živými (inter vivos), 

nejčastěji ve formě darovací smlouvy. Nezbytným předpokladem je právě ona 

bezúplatnost, kdy dojde k získání majetku bez poskytnutí protiplnění.    

          

 Konstrukce daně darovací je podobná jako u daně dědické; zdaní se nabytí 

majetku bezúplatnou formou. Darovací daň je doplňkem k dani dědické a má svoji 

funkci zejména kvůli tomu, aby nedocházelo k obcházení dědické daně a snaze vyhnout 

se jí převodem majetku ještě za života zůstavitele.       

  

U nemovitostí platí zásada, že dani darovací podléhají pouze ty nemovitosti, 

které se nachází na území České republiky; nezáleží tedy na státním občanství dárce ani 

obdarovaného. Naopak nabytí nemovitosti, která se nachází v zahraničí, nepodléhá naší 

darovací dani ani v případě, že obdarovaný je občanem České republiky a má zde trvalé 

bydliště.34            

                                                 
34 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 237. 
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 Bylo-li současně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno 

právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění 

obdobné věcnému břemeni, je takto zřízené právo taktéž předmětem daně darovací.35 

            

 Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se daň darovací uplatní 

v případě, že spoluvlastník nabývá více, než činila hodnota jeho podílu před zrušením 

a vypořádáním podílového spoluvlastnictví. Předmětem daně darovací je bezúplatné 

nabytí majetku nad tuto hodnotu. 

 

3.3.2. Subjekt daně 

Poplatníkem daně darovací je ten, kdo nemovitost nabývá, tedy obdarovaný. 

Tato skutečnost je pochopitelná, protože daň postihne toho, kdo je tímto nabytím 

obohacen, a nikoliv toho, kdo se něčeho bezúplatně vzdal.      

           

 Pokud se stane, že je obdarovaných více, není mezi nimi solidární povinnost, 

ale každý z obdarovaných musí zaplatit daň sám a podat tedy vlastní daňové přiznání. 

           

 Ručení vzniká přímo ze zákona a ručitelem je dárce, který v případě, 

že obdarovaný nezaplatí daň, musí daňový závazek uhradit. Finanční úřad v případě 

neuhrazení daně darovací vyzve dárce jako ručitele, aby závazek uhradil. Jinak je to 

v případě, kdy je obdarovaným osoba, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku anebo kdy 

jde o právnickou osobu, která nemá sídlo na území České republiky. V takovém případě 

je poplatníkem dárce. 

 

3.3.3. Základ daně 

Základem daně darovací je celková cena darovaného majetku, který je 

předmětem daně. Pro určení ceny je zásadní zákon č. 151/1997 Sb, o oceňování 

majetku. Základ daně je zjišťován ve vlastním daňovém řízení. Cena zdaňovaného 

majetku se snižuje o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu 
                                                 
35 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z předmětu nemovitostí, § 6. 
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daně, dále o cenu majetku osvobozeného podle zákona o dani darovací a v poslední řadě 

o clo a daň při dovozu, pokud se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. 

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 

 

3.3.4. Sazba daně 

Sazba u daně darovací je poměrná, progresivně klouzavá. Je závislá 

na příbuzenském či jiném vztahu poplatníka k dárci. Pro účely výpočtu darovací daně 

jsou osoby rozdělené do tří skupin, které vyjadřují vztah dárce vůči obdarovanému 

(podobně u daně dědické). Vztahům, které vznikly na základě narození, jsou postaveny 

na roveň vztahy, které vznikly na základě osvojení.      

            

  Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé, do II. příbuzní v řadě pobočné 

(sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče 

manžela, manželé rodičů a osoby, které žily s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem 

nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu 

pečovaly o společnou domácnost nebo byly na dárce odkázány výživou. Do III. skupiny 

pak patří ostatní fyzické a právnické osoby. I. a II. skupina jsou osvobozeny od daně, 

a rozpětí progrese u III. skupiny je od 7% do 40%.       

          

 Vypočtená částka je konečná a nenásobí se žádným koeficientem, v důsledku 

toho je darovací daň dvojnásobná v porovnání s daní dědickou. 

 

3.3.5. Osvobození od daně 

Od darovací daně je na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k darování dojde mezi osobami 

zařazenými do I. a II. skupiny. V některých případech platí pro daň darovací stejná 

osvobození jako pro daň z převodu nemovitostí. Jde například o situaci, kdy se daruje 

nemovitost v souvislosti s privatizací, jindy je osvobození shodné jako u daně dědické, 

např. při nabytí majetku Českou republikou.       

           

 U darovací daně se můžeme setkat s institutem prominutí daně. Jedná se 



30 

o mimořádný opravný prostředek upravený v ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků a v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí. Na žádost daňového subjektu může Ministerstvo financí 

daň zcela nebo z části prominout z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování 

daňových zákonů a u příslušenství daně tak může učinit z důvodu odstranění tvrdosti. 

            

  Při zamítnutí žádosti lze podat novou žádost nejdříve po uplynutí šedesáti dnů 

ode dne doručení zamítavého rozhodnutí a v nové žádosti nemohou být uvedeny stejné 

důvody, které obsahovala žádost původní. V případě, že by žadatel uvedl opět stejné 

důvody, které byly odmítnuty, byla by jeho žádost bez posouzení odložena a žadatel by 

byl o tomto faktu vyrozuměn.         

          

 Finanční ředitelství na žádost daňového subjektu daň darovací promine, pokud 

dojde ve lhůtě tří let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru 

nemovitostí k nabytí účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu 

nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, a konečně 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastění k odstoupení od smlouvy, vrácení 

daru nebo zrušení rozhodnutí o vyvlastnění.       

            

 Pokud jde o nemovitosti, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí, je 

prominutí darovací daně podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch 

původního vlastníka v katastru nemovitostí.       

            

 Generální finanční ředitelství může daňovému subjektu nebo ručiteli daň zcela 

nebo částečně prominout v důsledku živelných pohrom a jiných mimořádných 

hromadných událostí. 

 

3.3.6. Stanovení a splatnost daně 

Daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání k darovací dani uvést pouze 

údaje, které jsou rozhodné pro stanovení výše daně. Pokud doložené údaje zakládají 

vyšší daň, než kterou subjekt uvedl v daňovém přiznání, podá dodatečné daňové 

přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se na rozdílnou hodnotu 
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přišlo. Stejná lhůta platí i v případě, že by údaje doložené v daňovém přiznání zakládaly 

daň nižší, než kterou subjekt uvedl. V dodatečném daňovém přiznání uvede subjekt 

původní i nové údaje rozhodné pro stanovení výše daně.      

  

Pokud darovací daň nepřesáhne částku 100,- Kč, daňové přiznání se sice podává, 

ale vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník ji neuhradí.   

  

Dojde-li k zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství člena 

v družstvu do 5 let ode dne vložení nemovitosti jako vkladu do základního kapitálu 

společnosti nebo družstva, správce daně stanoví daň platebním výměrem. Musí být 

ovšem splněna podmínka, že daň není osvobozená od daně z převodu nemovitostí podle 

§ 20 odst. 6 písm. e) ZDDDPN.        

  

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

 

3.4. Daň z převodu nemovitostí 

3.4.1. Předmět 

Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou úplatné převody nebo přechody 

vlastnictví k nemovitostem, vzájemné výměny nemovitostí a také vypořádání 

podílového spoluvlastnictví. Touto daní se odčerpává část kupní ceny získané z prodeje 

movitého majetku a s ohledem na fakt, že nejde o bezúplatné nabytí majetku, je sazba 

nižší než v případech dědění nebo darování.36      

           

 O převod vlastnictví se jedná v případě, kdy se nabytí děje formou smluvního 

práva, tedy obecně o každou smluvně založenou změnu. V občanském zákoníku 

najdeme jako příklad kupní, darovací nebo směnnou smlouvu, tedy smlouvy 

se souhlasnými projevy vůle obou smluvních stran. Kupní smlouvu na nemovitost lze 

uzavřít pouze v režimu občanského zákoníku. Je ale možné, aby se právní úprava 

obchodního zákoníku vztahovala na nemovitosti To ale pouze v případě smlouvy 

                                                 
36 RADVAN, M. In.: MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2004, s. 381. 
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o prodeji podniku,37 smlouvy o koupi najaté věci,38 a smlouvy o dílo.39   

            

 Vlastnictví se nabývá na základě zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, a dokud není vklad zapsán, vlastnické právo nepřejde. Pro daň z převodu 

nemovitostí není tedy rozhodný okamžik podpisu smlouvy, ale právě vklad práva 

do katastru nemovitostí. Dle názoru Ústavního soudu lze návrh na vklad podat 

v neomezené lhůtě po uzavření smlouvy.40       

           

 O přechod vlastnictví se jedná tehdy, když dojde k nabytí vlastnictví 

rozhodnutím státního orgánu či ex lege, čili nezávisle na vůli dosavadního vlastníka. 

Jako příklad můžeme uvést zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podle 

§ 142 občanského zákoníku.41         

            

 Předmětem daně z převodu nemovitostí je také převod nebo přechod podílu nebo 

části podílu při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o který se snížila 

hodnota podílu před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka se přitom pro účely daně 

z převodu nemovitostí rozumí souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech, které 

jsou předmětem vypořádání.42        

          

 Předmětem daně je dále úplatný převod vlastnictví k nemovitostem 

i v případech, kdy dojde následně k odstoupení smlouvy, a smlouva se od počátku ruší. 

Zrušením smlouvy tedy nevzniká nárok na vrácení daně. Předmětem daně z převodu 

nemovitostí je též úplatný převod vlastnictví k nemovitostem na základě zajišťovacího 

převodu práva. Zajišťovací převod spočívá v podmíněném převodu práva z dlužníka 

na věřitele za účelem zajištění splnění pohledávky věřitele a jedná se o převod 

uskutečněný s rozvazovací podmínkou, že dlužník zajištěný závazek splní, popřípadě 

                                                 
37 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 476. 
38 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 489. 
39 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 525 p. ISBN 80-738-0155-8, s. 357. 
40 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 10. 1996 sp. zn. IV. ÚS 201/96. 
41 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 29.6.2006, sp. zn. 2 Afs 109/2004-47. 
42 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z předmětu nemovitostí, § 9. 
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se závazkem věřitele provést zpětný převod práva na dlužníka po splnění dluhu.43 Tento 

institut má motivovat dlužníka ke splnění a věřiteli dává zároveň možnost těžit 

z převedeného práva, pokud nedojde ke splnění dluhu.      

            

 Zdanění podléhá i přechod vlastnictví k nemovitostem v souvislosti 

s postoupením pohledávky. Občanský zákoník obsahuje ustanovení o tom, že 

s postoupenou pohledávkou přechází i vlastnické právo k nemovitosti, které bylo 

převedené na postupitele k zajištění splnění závazku.44     

           

 Jestliže dochází k výměně nemovitostí, považují se jejich převody za jeden 

jediný převod a daň se vybírá pouze z převodu té, z jejíhož převodu je daň vyšší.45 Daň 

se propočítává na obě nemovitosti, vyměří se nejvyšší a nezáleží na tom, zda 

si účastníci vyrovnávají rozdíl v ceně v penězích nebo jinou úplatnou formou anebo 

nikoliv.           

  

Převodem i přechodem dochází ke změně vlastníka nemovitosti a nastane 

situace, kdy jedna osoba vlastnictví nabývá a druhá pozbývá. Předmětem úplatného 

převodu musí být nemovitost, přičemž za nemovitost považujeme i byty a nebytové 

prostory. Předpokladem pro zdanění je, že se nemovitost nalézá na území České 

republiky. Z nemovitostí nacházejících se v cizině se daň nevybírá. Charakteristickým 

znakem daně z převodu nemovitosti je úplatná forma převodu a nezáleží na tom, v čem 

úplata spočívá, nejčastěji však jde o úplatu peněžitou, může však být poskytnuta 

směnou za jinou věc, služby či jiný nepeněžní plnění. 

 

                                                 
43 PELC, Vladimír. Daň z převodu nemovitostí: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxii, 272 s. 
Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-807-4001-253,  s. 43. 
44 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 553. 
45 V případě výměn nemovitostí posouzení vzniku předmětu daně a též základu daně z převodu nemovitostí 
je nutno učinit na základě ustanovení § 9 odst. 3 ZDDDPN. Na tom nic nezmění ani ta skutečnost, že 
nehodnoty převáděných nemovitostí jsou i značně rozdílné a rozdíly v jejich hodnotě si účastníci smlouvy 
finančně vyrovnávají. Rovněž důvod směny nemovitostí nerozhoduje; může tedy jít i o způsob zrušení 
spoluvlastnictví a vzájemné vypořádání. Vypořádání pak obsahově může zahrnovat jak reálné rozdělení, 
tak i převod ideálních podílů. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2002, sp. Zn. 28 Ca 
251/2000. 
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3.4.2. Subjekt daně 

Poplatník daně z převodu nemovitostí je určen odchylně podle toho, zda se jedná 

o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti.     

            

 Při smluvním převodu je poplatníkem převodce, tedy ten, kdo je příjemcem 

úplaty. Ručitelem je nabyvatel nemovitosti, tedy kupující. U daně darovací je situace 

opačná.            

  

Při přechodech, k nimž dochází k přechodu vlastnictví k nemovitostem nezávisle 

na vůli dosavadního vlastníka, tedy při výkonu rozhodnutí, exekuci, vyvlastnění atd., je 

poplatníkem nabyvatel. Nabyvatel i převodce mohou být jak osobou fyzickou, tak 

právnickou.            

  

Při převodu nebo přechodu spoluvlastnických podílů na nemovitosti se považuje 

každý spoluvlastník za samostatného poplatníka a platí daň podle velikosti svého 

podílu.            

  

Výjimečným případem je výměna nemovitosti, kdy se oběma účastníkům 

směnné smlouvy, kteří jsou povinni daň platit společně a nerozdílně, vyměří ta daň, 

která je vyšší. Toto je jediný případ solidární povinnosti poplatníků u převodních daní 

a správce daně je oprávněn požadovat splnění daňové povinnosti po kterémkoliv z nich. 

           

 3.4.3. Základ daně 

Základem daně z převodu nemovitostí je cena nemovitosti, která byla zjištěná 

podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pro zjištěnou cenu je rozhodný den 

nabytí nemovitosti. Je to den, kdy katastrálnímu úřadu došel návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva a k němuž nastávají právní účinky rozhodnutí katastrálního úřadu 

o povolení vkladu. Sjednají-li si však strany cenu vyšší než je cena zjištěná, je základem 

daně tato sjednaná cena.          
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Pro některé převody je základ daně stanoven speciálně, v případě vydražení 

nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo veřejné dražbě je základem daně 

cena dosažená vydražením.          

  

Je-li nemovitost prodána mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení 

při zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu nebo při oddlužení, je základem daně 

cena dosažená prodejem nemovitosti.       

   

Pro případ vydržení platí, že základem daně z převodu nemovitostí je základem 

daně cena, která byla zjištěná podle zvláštního právního předpisu.46 Cena musí být 

platná v den sepsání osvědčení o vydržení, které musí mít formu notářského zápisu 

nebo v den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení.    

  

Podle zákona o oceňování majetku se postupuje i v případě, pokud dochází 

k nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí 

najaté věci, na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo v souvislosti 

s postoupením pohledávky.         

  

V případě vyvlastnění je základem daně výše náhrady za vyvlastnění stanovená 

v rozhodnutí úřadu, který vyvlastnění provádí.      

  

Pokud jde o převod nemovitosti z vlastnictví obce nebo kraje, je základem daně 

vždy cena sjednaná.           

  

Při zrušení a vypořádání podílového vlastnictví je třeba vycházet z toho, zda se 

tak děje dohodou spoluvlastníků nebo na základě rozhodnutí soudu. V případě první 

varianty, kdy se spoluvlastníci dohodnou, je základem daně rozdíl cen stanovených 

podle zákona o oceňování majetku před zrušením a vypořádáním podílového vlastnictví 

                                                 
46 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění zákona č. 121/2000. 
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a po něm. Pokud jde o druhou variantu, spoluvlastníci se nedohodnou a podílové 

spoluvlastnictví zrušuje a vypořádá soud, je základem daně náhrada určená soudem 

nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem.    

  

V případě vkladu nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo 

do akciové společnosti je základem daně cena vložené nemovitosti určená posudkem 

znalce vypracovaným podle obchodního zákoníku, nikoliv podle zákona o oceňování 

majetku. Záměrem této úpravy je, aby nemovitosti byly oceněny reálnou tržní cenou 

a nedocházelo k podkapitalizaci společností, do nichž jsou nemovitosti vkládány. 

   

V případě zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti je základem daně 

hodnota určená obecně závazným nezávislým odborníkem za využití obecně 

uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu 

nebo reálná hodnota vykázaná v účetní závěrce za předcházející účetní období před 

valnou hromadou rozhodující o vkladu, pokud byla ověřena auditorem bez výhrad, 

rozhodne-li tak statutární orgán podle obchodního zákoníku, a to vše za předpokladu, že 

hodnota nemovitosti nebyla určena znaleckým posudkem. 

 

3.4.4. Sazba daně 

Sazba daně z převodu nemovitostí je jednotná poměrná lineární, a, bez ohledu 

na výši základu daně a na osobách, mezi kterými k převodu nemovitostí dochází, činí 

3%. Není tedy nutno brát v potaz rozdělení osob do skupin podle vzájemných vztahů, 

protože se na ně žádná privilegia v tomto případě nevztahují.    

           

 Daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 

 

3.4.5. Osvobození od daně 

Osvobození od daně z převodu nemovitostí se vztahuje na řadu převodů, ovšem 

zároveň s tím je takové osvobození vázáno na řadu podmínek, které je potřeba splnit 

a bez kterých by nebylo možné osvobození od daně dosáhnout. Zákon upravuje mnoho 
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převodů osvobozených od daně v souvislosti s majetkem státu, rozdělováním 

a slučováním obcí, se změnami území obcí a s převody a přechody vlastnictví 

k pozemkům na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových reformách. 

            

 Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny následující převody a přechody 

nemovitostí ve vlastnictví státu a územně samosprávných celků a společností s plnou 

majetkovou účastí státu:        

 - převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních 

podniků,47 akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového 

fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí 

státu;           

 - převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou 

majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené 

vládou České republiky;        

 - převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou 

účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle 

zvláštního zákona;48          

 - převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním 

a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů;49  

 - převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví 

dobrovolných svazků obcí vytvořených podle zvláštního zákona,50 a dále z vlastnictví 

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

předchozími vlastníky převáděných nemovitostí;      

 - převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi veřejnými výzkumnými 

institucemi a jejich zřizovateli;       

 - převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví České republiky 

nebo jiného evropského státu, jakož i do vlastnictví České republiky nebo jiného 

evropského státu. Nárok na osvobození nevzniká, pokud před převodem či přechodem 

s majetkem hospodařil nebo ho měl ve správě podnikatelský subjekt;   

                                                 
47 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 761. 
48 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, § 10a. 
49 Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 
zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
50 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, § 20a. 
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 - převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které byly před převodem 

ve správě Pozemkového fondu.        

          

 Osvobození týkající se převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem 

v souvislosti s privatizací, zánikem ČSFR a pozemkovými úpravami: 

- převody a přechody vlastnictví k majetku z Pozemkového fondu České 

republiky na nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci51 při převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu;52  

 - převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou 

majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo 

rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na Pozemkový fond České 

republiky;53           

 - převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České 

republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky;  

 - převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen 

na základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách .  

            

 Mezi další převody osvobozené od daně z převodu nemovitostí můžeme zařadit 

úplatný převod nemovitosti, jestliže byla převodcem právnická osoba a nemovitost jí 

byla bezúplatně převedena likvidátorem na základě zákona o zrušení Fondu dětí 

a mládeže.           

           

 Stejně jako u daně darovací, může finanční ředitelství na žádost daňového 

subjektu daň z převodu nemovitostí prominout. Dojde-li k převodu vlastnictví 

k nemovitosti na základě smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou (s výjimkou 

smlouvy o zajišťovacím převodu práva), smlouvy s výhradou zpětného převodu 

vlastnictví k nemovitosti nebo jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví 

                                                 
51 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zákon ČNR č. 171/1991 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 
majetku České republiky, zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. 
52 Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
53 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, § 11. 
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k nemovitosti zrušena, finanční ředitelství daňovému subjektu daň promine. Subjekt 

však musí podat žádost o prominutí daně a musí dojít ke zpětnému nabytí nemovitosti 

původním převodcem do 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru 

nemovitostí nebo do 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, 

která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Prominutí daně z převodu 

nemovitostí u nemovitostí, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí, je 

podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka 

v katastru nemovitostí.         

  

V prosinci roku 2011 byl publikován ve Sbírce zákonů nový zákon č. 458/2011 

Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších 

změnách daňových a pojistných zákonů, který významně upravuje ZDDDPN, a to právě 

ve vztahu k osvobození převodu nemovitostí. V současné době platná úprava 

osvobozuje vklady do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev 

sídlících v České republice nebo na území jiného evropského státu, a to za předpokladu, 

že podíl v této společnosti byl držen po dobu 5 let. Nikde už však není uvedeno, jak 

velký podíl to musí být a v praxi často docházelo k tomu, že společník byl vlastníkem 

zanedbatelného podílu, např. jedné akcie, a využíval zmíněného osvobození. Nově 

právní úprava ruší osvobození i podmínku držení podílu po dobu 5 let a stanoví, že se 

osvobození bude vztahovat jen na případy, kdy je vkládajícím společníkem stát, resp. 

územní samosprávný celek. Převody nemovitostí týkající se podnikatelských subjektů 

budou tedy podléhat zdanění a bude se na ně vztahovat platba daně z převodu 

nemovitostí. Výše daně bude i nadále 3%. Na druhé straně zákon zachovává osvobození 

od daně pro převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, 

rozdělení nebo přeměně. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že budou právnické osoby 

ve větší míře využívat instituty přeměn obchodních společností, aby se vyhnuly placení 

daně. Zároveň bude platit, že není potřeba mít podíl např. v odštěpené společnosti 

po dobu 5 let, a je tedy na zvážení, na kolik se vůbec tato úprava vyplatí a zda by nebylo 

na místě daň pro tyto účely zrušit. 
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3.4.6. Vyměření a splatnost daně 

Splatnost daně je jedním z daňových prvků, vyměřením daně se rozumí 

autoritativní stanovení daňového základu a výše daně podle výsledku vyměřovacího 

řízení.54           

          

 Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání 

nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž, v případě 

úplatného převodu nebo přechodu, byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí nebo 

nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není 

evidovaná v katastru nemovitostí, nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení 

pohledávky či bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti 

ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno 

nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, a též ve stejném termínu 

po měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu 

doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy 

k nemovitosti.55          

          

 Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí a jeho 

součástí je i ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se 

osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, např. kupní smlouva. Součástí může být 

i znalecký posudek o ceně převáděné nemovitosti zjištěné podle zákona o oceňování 

majetku.56           

           

 Jde-li o vklad nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové 

společnosti, je součástí daňového přiznání posudek znalce, kterým se určí hodnota 

vkládané nemovitosti v souladu s obchodním zákoníkem.57    

           

 Pokud je při zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti zjištěna cena 

                                                 
54 PELC, Vladimír. Daň z převodu nemovitostí: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxii, 272 s. 
Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-807-4001-253,  s. 65. 
55 Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z předmětu nemovitostí, § 21 odst. 2 
písm. a) až d). 
56 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
57 Zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, § 59. 
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obecně uznávaným nezávislým odborníkem nebo reálnou hodnotou v účetní závěrce 

podle občanského zákoníku, je součástí daňového přiznání listina osvědčující hodnotu 

dané nemovitosti.          

  

Zákon výslovně uvádí, kdy se znalecký posudek nevyžaduje. Pro převod 

nemovitostí je to v případě, kdy je samotný převod nebo přechod zcela od daně 

osvobozen. Dále jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez 

trvalého porostu (ovocné stromy, viniční porosty, okrasné dřeviny apod.), pokud 

v tomto případě vzniknou nějaké pochybnosti, sdělí je správce daně daňovému subjektu 

a vyzve ho k předložení znaleckého posudku. Pro úplatný převod vlastnictví 

k nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku, pro 

přechod vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

soudem nebo při vyvlastnění se také znalecký posudek nevyžaduje, stejně tak pokud 

byla nemovitost nabyta v dražbě. Jako poslední uvádí ZDDDPN v § 21 odst. 4 písm. e) 

případ, kdy dochází k prodeji nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při 

zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu nebo při oddlužení, pokud je základem daně 

cena dosažená prodejem nemovitosti, nikoliv cena zjištěná.    

  

Zákon stanovil výjimku z povinnosti podat daňové přiznání z převodu 

nemovitostí, a to v případě úplatného převodu nebo přechodu nemovitosti z vlastnictví 

České republiky, pokud je převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od této daně 

osvobozen.           

  

Činí-li daň z převodu nemovitostí méně než 100,- Kč, daňové přiznání se 

podává, správce daně vyměřenou daň nepředepíše a poplatník ji tudíž neplatí. 

 

3.5. Daň dědická 

3.5.1. Předmět 

Předmětem dědické daně je bezplatné nabytí majetku v důsledku smrti občana, 

pokud k němu dojde na základě dědění. Nabytí majetku, k němuž dochází sice 
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v souvislosti se smrtí občana, ale nikoliv na základě dědického práva, není předmětem 

dědické daně58 (např. doplatky vzniklé z pracovněprávních vztahů).   

           

 Státní občanství ani bydliště zůstavitele není pro dědickou daň rozhodující. Daň 

se vždy vybere z veškerého nemovitého majetku, který spadá do dědictví a který se 

nachází na území České republiky. Za nemovitosti se kromě pozemků a staveb považují 

i byty a nebytové prostory. 

 

3.5.2. Subjekt daně 

Poplatníkem dědické daně je ten, kdo nabyl dědictví nebo jeho část podle 

pravomocného rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení o dědictví vypořádáno, tedy dědic. 

           

 Není rozhodující, zda je dědicem fyzická či právnická osoba a ani zda se 

dědictví nabývá ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto právních titulů. Pokud je 

dědiců více, platí každý dědic daň samostatně ze svého podílu a každý podává 

samostatné daňové přiznání. Neplatí pro ně tedy solidární povinnost. Při vypořádání 

mezi dědici je poplatníkem jak ten, komu podle vypořádání připadl zanechaný majetek, 

tak ten, kdo nabyl oprávnění na výplatu svého dědického podílu v hotovosti.59  

          

 V případě, že se dědicem stane stát, je sice daňovým poplatníkem, ale 

od povinnosti úhrady daně je zcela osvobozen. 

 

3.5.3. Základ daně 

Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, která byla 

určená v dědickém řízení. Tato úprava zjednodušuje vyměřování daně, neboť správce 

daně nemusí cenu sám zjišťovat, ale může vycházet ze soupisu majetku pořízeného 

v řízení o dědictví.         

                                                 
58 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 234. 
59 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 233. 
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 Při stanovení základu daně se cena majetku snižuje o cenu majetku, který je 

od daně osvobozen, a dále se odečítají prokázané dluhy zůstavitele, které přešly 

na dědice zůstavitelovou smrtí, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, 

odměna a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu 

jiných povinností, které byly v řízení o dědictví uloženy, a dědická dávka prokazatelně 

zaplacená jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též 

předmětem daně dědické v tuzemsku. Dluhy zůstavitele, náklady spojené s pohřbem, 

odměna notáře, cena jiných povinností uložených v řízení o dědictví vážících se k celé 

části dědictví připadající na jednotlivé dědice a dědická dávka prokazatelně zaplacená 

jinému státu se odečtou ve výši odpovídající poměru jednotlivým dědicem zděděného 

majetku, který tento dědic nabyl. Cena jiných povinností, které se vážou jen k určité 

části dědictví, se odečte pouze od této části dědictví. 

 

3.5.4. Sazba daně 

Sazby dědické daně jsou poměrné, klouzavě progresivní a jejich výše závisí 

na příbuzenském či jiném vztahu dědice k zůstaviteli a na výši základu daně. Z hlediska 

vztahu dědice k zůstaviteli jsou poplatníci rozděleni do tří skupin (viz. výše, stejně jako 

u daně darovací). Osoby zařazené do I. a II. skupiny jsou od daně osvobozeny. 

U III. skupiny se sazba daně pohybuje podle výše základu v rozpětí od 7% do 40%. 

Dědická daň vypočtená podle uvedených sazeb se ovšem ještě vynásobí koeficientem 

0,5, což znamená, že se snižuje na polovinu.60 

 

3.5.5. Osvobození od daně 

Od daně dědické je plně osvobozeno nabytí majetku, pokud k dědění dochází 

mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. V takovém případě nemají poplatníci ani 

povinnost podat daňové přiznání k dědické dani.      

           

 Pro právnické osoby platí plné osvobození vztahující se na bezúplatná nabytí 

                                                 
60 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 236. 
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majetku Českou republikou, územními samosprávnými celky a jimi zřízenými 

příspěvkovými organizacemi, dobrovolnými svazky obcí, veřejnými institucemi 

a veřejnými vysokými školami.        

           

 Dále platí osvobození pro bezúplatná nabytí majetku určená na financování 

zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, 

sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže 

a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny 

k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky. Dále platí 

osvobození pro bezúplatná nabytí majetku státem registrovanými církvemi 

a náboženskými společnostmi, obecně prospěšnými společnostmi a politickými 

stranami a politickými hnutími určená na jejich činnost, nadacemi nebo nadačními 

fondy a zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního pojištění.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6, s. 235. 
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4. Daňové aspekty převodů a vlastnictví pozemků – 

rozdíly mezi tuzemci a cizozemci 

 

4.1. Daňový domicil 

Termín domicil (z latinského domicilium) znamená obecně bydliště, místo 

trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Definice domicilu je 

významná především pro mezinárodní daňové právo, protože ve většině daňových 

systémů podléhají osoby usazené v daném státě daleko širším daňovým povinnostem, 

než osoby neusazené. Daňový domicil vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému 

státu a je vymezen zejména smlouvami o zamezení dvojího zdanění. V tomto ohledu jde 

o pojem nadřazený pojmu rezident. V praxi se občas stává, že, zejména u fyzických 

osob, dochází ke ztotožňování pojmů daňová příslušnost a státní občanství (státní 

příslušnost). Nutno poznamenat, že pojem státní příslušnost má pro daňové účely zcela 

jiný význam než daňová příslušnost.62 

 

4.2. Daňový rezident a daňový nerezident  

Při uplatňování daně z příjmů se v mezinárodním zdanění rozlišují dle zákona 

o dani z příjmů i smlouvy o zamezení dvojího zdanění tzv. daňoví tuzemci – rezidenti 

a tzv. daňoví cizozemci – nerezidenti. S těmito pojmy se však ve vnitrostátní úpravě 

nelze přímo setkat. Jedná se o označení, která plynou z mezinárodního práva. 

Neznamená to však, že tyto pojmy naše právní úprava nezná. V textu zákona o daních 

z příjmů je odkaz na § 2 u fyzických osob a § 17 u právnických osob, jež určují, které 

osoby na území České republiky mají daňovou povinnost omezenou a které 

neomezenou.           

             

 

 

                                                 
62 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 2012, 487 s. 
Daně (ANAG). ISBN 978-807-2637-249, s. 40. 
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4.2.1 Daňový rezident 
Daňovým rezidentem určitého státu je poplatník, který má neomezenou daňovou 

povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí z tohoto státu, tak i na příjmy 

plynoucí ze zahraničí. Daňová rezidence poplatníka se obvykle váže na jeho pobyt 

na území určitého státu a na jeho osobní a hospodářské vazby.    

           

 Za daňového rezidenta – fyzickou osobu – považuje § 2 zákona o daních 

z příjmů nejen osobu, která má na území České republiky své bydliště, ale i osobu, která 

se zde zdržuje „obvykle“, tj. alespoň 182 dnů v kalendářním roce.63    

            

 Výjimku tvoří osoby, které se v České republice zdržují za účelem studia nebo 

léčení. Ty se za daňové rezidenty nepovažují, i kdyby se na území České republiky 

obvykle zdržovaly. Tato výjimka je pochopitelná a souvisí se skutečností, že není 

důvodem zdanit celosvětové příjmy osob, které nejsou na území České republiky 

za účelem výdělečné činnosti. Pokud ovšem dosahují příjmů ze zdrojů v našem státě, 

postačí zdanění v rámci omezené daňové povinnosti.     

          

 Bydlištěm se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí místo, kde má fyzická 

osoba stálý byt za předpokladu, že má úmysl se v tomto bytě zdržovat. Zohledňuje se 

však řada dalších okolností, např. osobní a rodinný stav, zda získala osoba povolení 

k trvalému pobytu, zda se s osobou v bytě zdržují o další příslušníci (rodiče, děti, 

partner) apod.           

           

 Za obvyklé zdržování se považuje pobyt na území České republiky alespoň 

v délce 183 dnů v příslušném kalendářním roce, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná 

o souvislý pobyt, nebo se pobyt uskuteční v několika obdobích. Započítá se každý 

skutečně strávený den v České republice.       

            

  Za daňového rezidenta – právnickou osobu – označuje § 17 zákona o daních 

z příjmů takovou osobu, která má na území České republiky své reálné sídlo nebo místo 

svého vedení.           

                                                 
63 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 14. 
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 Sídlem právnické osoby se rozumí adresa, která je registrovaná v obchodním 

rejstříku.            

          

 Místem vedení se pak rozumí adresa místa, ze kterého je právnická osoba řízena. 

Aby nedocházelo k různému chápání termínu „místo vedení“, poskytlo Ministerstvo 

financí výklad (Sdělení MF k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“, 

čj. 251/122 867/2000, Finanční zpravodaj č. 1/2001), který definuje tento pojem jako 

místo, kde jsou skutečně prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou 

nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která 

nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Podle sdělení Ministerstva financí 

pojem místo vedení definuje jedno z kritérií, na jehož základě vzniká daňověprávní 

vztah mezi určitým subjektem (nejčastěji právnickou osobou) a státem, na jehož území 

se místo skutečného vedení nachází.64       

             

4.2.2. Daňový nerezident 
Za daňového nerezidenta, cizozemce, popř. zahraniční osobu se označuje 

poplatník, který má pouze omezené daňové povinnosti vůči České republice. Jeho 

daňová povinnost se vztahuje výhradně na příjmy, které plynou ze zdrojů na území 

České republiky, a na majetek, který se na tomto území nachází.    

            

 Daňového nerezidenta – fyzickou osobu – vymezuje § 2 odst. 3 zákona o daních 

z příjmů negativně tak, že za něj označuje každou osobu, kterou nelze podřadit 

pod definici daňového rezidenta.65 „Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to 

stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§22). Poplatníci, kteří se na území České 

republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky i v případě, že 

                                                 
64 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 17. 
65 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 15. 
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se na území České republiky obvykle zdržují.“66 Co se rozumí pojmem zdroj příjmů, 

vymezuje ustanovení § 22 zákona o daních z příjmů, které je dále modifikováno 

příslušnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Pro určení zdroje 

příjmů je důležité, kde je vykonávaná činnost, ze které subjekt pobírá příjmy, kde je 

umístěn majetek, ze kterého příjem pochází a kdo tento příjem vyplácí.   

            

 Daňový nerezident – právnická osoba – je opět vymezen negativně. Je to ta 

osoba, která nemá sídlo podnikání ani místo vedení na území České republiky a není 

fyzickou osobou. V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že rozhodnutí, zda se jedná 

o fyzickou či právnickou osobu, je u obchodních společnostní nutno posuzovat podle 

jurisdikce, kterou se řídí vnitřní právní poměry dané obchodní společnosti. 

 

4.3. Poplatník a plátce daně 

Otázka, který subjekt je povinen ke splnění daňové povinnosti, je při 

mezinárodním zdanění příjmů zvlášť významná. Povinným může být buď samotný 

poplatník, který dani podléhá, nebo se může jednat o jinou osobu, která bude plátcem. 

Plátcem je zpravidla osoba, která zdanitelný příjem vyplácí. Výchozí úprava obsažená 

v § 6 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků označuje za plátce osobu, která pod vlastní 

majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo daň, 

která byla poplatníkům sražena. Plátce tak odpovídá nejen za správné uplatnění 

tuzemských zákonů, ale i za správnou aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění 

při určení procentní sazby srážkové daně, výše záloh na daň apod.67 Nárok na značnou 

odbornost českých plátců daně je přitom spojen s rizikem vysokých sankcí, které jsou 

uplatňovány v případech pochybení nebo opomenutí, přičemž není podstatné, zda šlo 

o jednání úmyslné či neúmyslné.  

 

                                                 
66 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 2 odst. 3. 
67 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 17. 
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4.4. Zdanění příjmů z nemovitého majetku  

Pro účely zdanění příjmů z nemovitého majetku je třeba vycházet z koncepce 

upravené v mezinárodní smlouvě OECD, že dani podléhají nemovitosti v tom státě, 

na jehož území se takový nemovitý majetek nachází. U příjmů z nemovitého majetku je 

třeba rozlišovat příjmy z jeho prodeje a příjmy z jeho užívání. V České republice platí, 

že zahraniční vlastník musí zdaňovat příjmy z nemovitého majetku prostřednictvím 

daňového přiznání a je irelevantní, zda se jedná o jeho prodej či užívání.   

           

 Příjmy z prodeje a užívání nemovitostí jsou jako zdroj příjmů upraveny v § 22 

odst. 1 písm. d), e) zákona o daních z příjmů a patří k nim i veškerá obchodování 

s právy, která jsou s nemovitostí spojena. Plátci příjmů nemají povinnost srážet z úhrad 

daň, jde-li však o daňové rezidenty ze států mimo Evropskou unii nebo Evropský 

hospodářský prostor, zajišťují plátci daň podle § 38e zákona o daních z příjmů sazbou 

10%.68 Plátce musí vyhodnotit, zda jde u poplatníka o zdanitelný příjem, např. v případě 

prodeje nemovitosti ve vlastnictví zahraniční právnické osoby, která nebyla zahrnuta 

v jejím obchodním majetku, se může jednat o příjem osvobozený podle § 4 zákona 

o daních z příjmů (např. osvobození příjmů z prodeje nemovitého majetku, pokud doba 

mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let). Zahraničním poplatníkům se 

v takovém případě dostává stejných práv, jako tuzemcům s tím rozdílem, že se 

nezohledňují náklady, které poplatník na dosažený příjem vynaložil. K tomu slouží 

přiznání k dani z příjmů, které daňový nerezident zahrne do svého přiznání k dani 

z příjmů ze zdrojů na území České republiky.       

           

 Podle zákona o daních z příjmů je povinen podat daňové přiznání i nerezident, 

pokud má na území České republiky příjmy z užívání nemovitého majetku (zpravidla se 

bude jednat o pronájem). Tato úprava se nevztahuje jen na samotného vlastníka 

předmětné nemovitosti, ale může jít i o nájemce, který dal dále nemovitost 

do podnájmu.            

          

 V poslední době můžeme zaznamenat snahu obchodníků s nemovitostmi 

                                                 
68 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 112. 
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vyhnout se legálně zdanění příjmů z převodu nemovitostí prostřednictvím kapitálových 

společností. Nemovitosti pořizuje jimi vlastněná kapitálová společnost a její podíly jsou 

následně se ziskem převedeny.69 Tento postup umožňuje čl. 13 mezinárodní smlouvy 

OECD, který zdanění příjmů v tomto případě přiznává státu, ve kterém je převodce 

daňovým rezidentem. V kombinaci s daňovým zvýhodněním v rámci jurisdikce 

příslušného státu může dokonce dojít k úplnému osvobození od placení daně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7357-354-6, s. 113. 



51 

5. Závěrečné úvahy a návrhy de lege ferenda 

Poslední dobou můžeme zaznamenat názory na neopodstatněnost 

nemovitostních daní a zejména pravicová část politického spektra České republiky by se 

přikláněla k jejich zrušení. Důvodem jsou nízké výnosy z těchto daní spojené s relativně 

vysokými náklady na jejich správu. Řešení v podobě zrušení však nemůžeme považovat 

za optimální. Příčinou je skutečnost, že nemovitostní daně směřují do obecních rozpočtů 

a mohou tak výrazně ovlivňovat rozvoj obcí a zhodnocování nemovitostí. Navíc by 

obce zrušením daně z nemovitostí přišly o příležitost, kdy mohou samy rozhodovat 

o výši daně a jejím hospodárném využití, což shledávám jako neefektivní už z toho 

důvodu, že vybrané prostředky mohou investovat do různých aktivit spojených právě 

s rozvojem obce. Zachování daně z nemovitostí však může mít opodstatnění 

v psychologické stránce. Do jisté míry je možné předpokládat, že subjekt platící tuto 

daň bude mít snahu nenechat svoji nemovitost chátrat či ležet ladem, ale bude se snažit 

o její maximální využití.70         

           

 Ve srovnání se zahraniční úpravou má česká daň z nemovitostí nedostatek 

ve formě výpočtu daně. Vychází se většinou z výměry pozemků či zastavěných ploch. 

Naopak v zahraničí je používána metoda, která za základ daně stanoví hodnotu 

nemovitostí. Ministerstvo financí České republiky se svými snahami o tuto právní 

úpravu zatím neuspělo, přesto je můžeme považovat za dobrý předpoklad pro právní 

úpravu de lege ferenda.71 Za zmínku stojí i další návrh Ministerstva financí v podobě 

zrušení daně ze staveb a zdaňování pouze pozemků. Tento návrh by byl ale značně 

nespravedlivý, protože by stejnému zdanění podléhaly pozemky s identickou výměrou, 

ať už by byly nezastavěné nebo naopak se stavbou, která by dosahovala mnohonásobně 

vyšší hodnoty než samotný pozemek.       

            

  Příkladem jiné snahy legislativců může být pokus o novou regulaci daně 

z nemovitostí (konkrétněji daně z pozemků), kterou připravovalo Ministerstvo financí 

České republiky. Návrh „zákona o dani z pozemků“ vychází z premise, že základem 

                                                 
70 RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, 102 s. 
Knihovnička Orac. ISBN 80-869-2000-3, str. 19. 
71 RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2006, xxiii, 335 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-717-9478-3, str. 58. 
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daně je hodnota nemovitosti, která se co nejvíce blíží hodnotě tržní. Takto stanovená 

hodnota nemovitosti bude použitelná i pro převodní daně (daň dědickou, daň darovací 

a daň z převodu nemovitostí).72 Hodnota nemovitostí by měla být určována pouze 

obcemi a finančními úřady, tzn. bez účasti znalců nebo soudních odhadců na procesu 

ohodnocování nemovitosti. To umožní rozhodování o cenách pozemků na úrovni, kde 

ceny skutečně vznikají, a nikoliv direktivním způsobem z pozice státního orgánu.73 

            

 Dalším reformním krokem, který by se dotýkal nemovitého majetku na území 

České republiky, je snaha levicových politických stran o přijetí zákona „o přiznání 

k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“. Cílem je, aby každý občan, jehož 

majetek získaný v daném roce ve finančních instrumentech přesáhne 625 minimálních 

platů, nebo získá jiný registrovaný majetek ve výši větší jak 2500 minimálních platů, 

měl za povinnost podat přiznání k registrovanému majetku. Dále by měl prokázat, že 

tento majetek získal za zdaněné příjmy. V případě, že by to nebyl schopen prokázat, 

podléhala by část majetku pocházející z nezdaněných příjmů zvláštní daňové sazbě, a to 

ve výši 76%. Obávám se, že jakkoliv by tato úprava byla dobře nebo vážně myšlená, 

nemůže fungovat. Vysoké zdanění nemotivuje k přiznání, ale nastal by opačný efekt, 

při kterém by docházelo především k zatajení majetku, či jeho převodům. Navíc 

prokázání původu peněz by celý záměr ještě více znesnadnilo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xi, 385 s. Beckova 
edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6, str. 345. 
73 Informace MF ČR k návrhu novely zákona o dani z nemovitostí. Tisková zpráva MF ČR z 8. 3. 1999. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo nastínit problematiku týkající se převodů 

pozemků z pohledu daňověprávních předpisů.      

            

  I přesto, že výše zmiňované daně vytváří daňovou soustavu každého státu 

a v historii byly jedny z prvních daní, které kdy byly uplatňovány, je jejich význam 

v daňové soustavě našeho státu takřka zanedbatelný. Výnos z daně z nemovitostí 

z dlouhodobějšího hlediska převyšuje jen málo náklady, které je třeba vynaložit 

na vybrání této daně. O smysluplnosti nemovitostních daní se tak mohou vést různé 

polemiky, zda není tím pádem lepší daň zcela zrušit nebo naopak ji zvýšit. Jisté však je, 

že jakékoliv změny jsou v tomto ohledu vzdálenou budoucností a řešení situace je 

celkově složitým problémem.         

          

 Základním argumentem pro zachování transferových daní, tedy i daně z převodu 

nemovitostí, je snaha státu o zdanění některých příjmů, které by jinak zdanění unikly. 

Poplatník, který dodržuje daňové předpisy se tak mnohdy ale dostává do situace, kdy 

zaplatí dvakrát daň z jednoho příjmu. Stane se tak v případě, kdy zdanění příjem 

obdržený za prodanou nemovitost daní z příjmu a následně ho postihne daň z převodu 

nemovitostí. Z pohledu daňového poplatníka by bylo podle mého názoru vhodné 

následovat úpravu jiných evropských států a daň z převodu nemovitostí zrušit (viz. 

úprava tohoto institutu na Slovensku). Zároveň je však pochopitelná snaha státu 

na zachování této daně, neboť z fiskálního hlediska představuje každoroční jisté výnosy. 

           

 Největší pozitivum spatřuji na dani z nemovitostí, jejíž celý daňový výnos náleží 

obcím, jak už bylo výše zmíněno. To, že se mohou poplatníci na úrovni samosprávy 

podílet na možnosti konkrétního užití vybraných peněžních prostředků z daně 

z nemovitostí je podle mého názoru nejjistějším způsobem, jak zajistit jejich největší 

efektivnost. To celé ale za předpokladu, že bude zajištěna průhlednost využití peněžních 

prostředků a projekty, do kterých budou prostředky investovány, budou skutečně 

zhodnocovat kvalitu území, atraktivnost prostředí, v němž se poplatníci nacházejí a že 

tím pádem uvidí, že jsou jimi zaplacené daně využívány zejména v jejich prospěch 

a nanejvýš účelně.          
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 U dědické daně je největším úskalím její neekonomičnost. Skutečnost, že 

náklady spojené na její vybírání mnohdy přesahují dosažené zisky, nabádá k úplnému 

zrušení této daně. Pokud by se tak nestalo, bylo by přinejmenším vhodné učinit patřičné 

kroky, které by vedly ke snížení administrativních nákladů jak na straně správce daně, 

tak na straně daňového subjektu. Jedním z možných řešení by mohlo být vytvoření tzv. 

katastrálních map, kde by byla stanovena cena nemovitosti, která by byla pro zjištění 

dědické daně určující. Tímto by se ušetřily náklady vynaložené na znalecké posudky 

děděného majetku. Další možný způsob řešení, jak by se daly ušetřit náklady, vychází 

ze strany expertní skupiny Ministerstva financí ČR a týká se povinnosti uhradit 

dědickou daň ve lhůtě pro podání daňového přiznání (soud stanoví základ daně v rámci 

dědického řízení). Častěji by tak docházelo ke konkludentnímu vyměření daně podobně 

jako u daní důchodových.         

            

 Podobně jako u daně dědické, najdeme v případě daně darovací v literatuře 

odkazy na její neekonomičnost. V případě darování nemovitého majetku a s ním 

spojených nákladů na ocenění nemovitosti přichází v úvahu vytvoření již zmíněných 

katastrálních map. V případě darování jiného než nemovitého majetku je třeba 

v současné době spoléhat na dobrou vůli daňového subjektu. Stojí tedy za úvahu, zda 

dani darovací nepodrobit pouze takové bezúplatné převody majetku, který může stát 

nějakým způsobem kontrolovat. To znamená zahrnout do předmětu darovací daně 

převážně majetek registrovaný nebo kontrolovaný. V souvislosti se změnami 

daňověprávní úpravy darování majetku je potřeba zlepšit i kontrolu plnění daňových 

povinností při převodu majetku darováním z ciziny a do ciziny a upřesnit lhůtu, ve které 

mají celní orgány povinnost o tomto transferu informovat správce daně.   

            

 Z výše uvedeného vyplývá, že vytvoření fungujícího daňového systému, který 

by splňoval vysoké nároky efektivnosti, je opravdu složitým problémem. Obecně však 

můžeme říci, že diskuze o oprávněnosti daní, jejich konstrukci a správě mají společný 

sledovaný cíl, kterým je snaha o co největší spravedlnost, jednoznačnost, srozumitelnost 

a určitost tak, aby každý dopředu znal rozsah svých práv a povinností a aby správa daně 

zatěžovala daňové subjekty co nejméně, přitom by však měla dosáhnout cíle řízení, 
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kterým je stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.  
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ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o oceňování majetku  - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o správě daní a poplatků  - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o stabilizaci rozpočtů  - zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon o trojdaní  ZDDDPN   -  zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon o úpravě vztahů  - zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon o zajišťování obrany  -zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o zápisech práv  - zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

A. Knižní publikace: 

 

BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6.     

                 

BAUDYŠ, Petr. Katastr nemovitostí. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xiv, 291 s. 

Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-304-2.    

                   

BOHÁČ, Radim. Daňový receptář: všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích. 

Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004, 675 s. ISBN 80-861-9964-9.    

             

BUČKOVÁ, Ariana a Petr OEHM. Nemovitosti, byty a nebytové prostory, jejich právní 

a daňový režim. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002, xvi, 213 s. Beckova edice právo a 

hospodářství, 29. ISBN 80-717-9670-0.       

                      

GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

2009, 335 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454.  

                 

HOLMES, Alena, Jindřich KLESTIL a Libuše VANDASOVÁ. Daňové přiznání k dani 

z nemovitostí 2007. Praha: ASPI, 2007, 96 s. Daňová řada. ISBN 978-807-3572-327. 

                   

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. 
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OWNERSHIP OF LAND AND ITS TRANSFER FROM THE PERPECT IVE OF 

TAX LEGISLATION 

 

Subject-matter of this thesis is the land ownership and the respective land 

transfers from the view of tax legislative.       

            

  Legal regulation of land taxation, as stipulated by the Act no. 338/1992 Coll. on 

real estate tax, as subsequently amended governs the real estate tax. This tax consists of 

land tax and buildings and structures tax.   

 

Although, In my thesis I focus particularly on land tax, it often also pays 

attention to the buildings as such, and I also do not question the attractiveness of 

buildings and structures tax, which has been recently facing the public interest, mainly 

with respect to the issue of photovoltaic power stations and their relation to real estate 

tax. The aim of this thesis is to overview the tax duties relating to land ownership and 

valuable transfers of land within the territory of the Czech Republic.    

            

 The thesis is divided into five chapters. The first part deals with the basic 

notions, reasons for real estate taxation in the Czech Republic and it also mentions the 

Land Register. The second part focuses on the forms of transfers of real estates and the 

respective taxes implied. In this part, I tried to give an overview of the most common 

methods of real estate transfers, regulated mostly by the Civil Code provisions. The 

third chapter is the crucial one with respect to the whole thesis. In this part I deal with 

the individual taxes applied to the ownership and transfers of real estates. I tried to 

overview these completely and systematically, with respect to each tax I described 

issues such as taxable units, tax subject-matter, exemptions from tax and also tax base 

and tax rate. The fourth chapter describes the differences between the tax residents and 

tax non-residents. In this part, I focused on the discrepancies between them, basic 

notions and tried to draw up the issue of taxation of real estates concerning these 

groups. Finally, the fifth chapter called Final deliberations and proposals de lege 

ferenda, evaluates the taxes mentioned in this thesis and points out the current 

inconveniences connected therewith and it also presents proposals to possible future 
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regulation. Last but not least, It presents my opinions on the whole matter.  
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