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Úvod 

  Téma diplomové práce „Rekodifikace soukromého hmotného práva 

a majetkové daně“ je výsledkem kombinace mých klíčových požadavků na jeho 

výběr, kterými byly: aktuálnost právní úpravy, oblast daňové problematiky 

a souvislost s nemovitými věcmi. Právní úprava nemovitých věcí mne zajímala 

již delší dobu, o čemž svědčí například i mé spoluautorství na publikacích Právní 

úprava nemovitostí1 a Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci2 vydané ve 

spolupráci s Asociací realitních kanceláří České republiky. Nyní jsem se 

rozhodla tento zájem rozšířit alespoň částečně o otázky daňové, čehož je tato 

diplomová práce výsledkem. 

  Na první pohled je zřejmé, že dané téma diplomové práce je zadáno 

velmi obecně. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména tím, že v době vyhlášení 

tématu nebyla ještě schválena právní úprava, která jej postihuje. Vzhledem ke 

zmíněnému rozsahu a limitům diplomové práce se z důvodu vyššího standardu 

odbornosti dále zaměřuji pouze na jednu z majetkových daní, kterou je daň 

z převodu nemovitostí, resp. daň z nabytí nemovitých věcí, a to zejména na její 

základní konstrukční prvky3. Daně dědická a darovací by si jistě, zejména 

s ohledem na proces rekodifikace, zasloužily podrobné pojednání, to však 

překračuje možnosti jedné diplomové práce, což je důvodem, proč se jim blíže 

(kromě obecného pojednání o majetkových daních) v rámci tohoto textu 

nevěnuji.  

                                                 
1 GÜRLICH, Richard, SÍGL, Vladimír a ŠVECOVÁ, Jana. ASOCIACE REALITNÍCH 

KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Právní úprava nemovitostí. Praha: Informační centrum 

ARK spol. s r. o., 2012. 

2 GÜRLICH, Richard a ŠVECOVÁ Jana. ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY. Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci. Praha: Asociace realitních kanceláří 

České republiky, 2014. 

3 Základními konstrukčními prvky daně jsou: subjekt daně, předmět daně, daňový základ a sazba 

daně. Viz např. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 158 

- 163. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. 
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  Cílem mé diplomové práce bylo zejména kriticky zhodnotit novou 

právní úpravu daně z nabytí nemovitých věcí, tuto porovnat s doposud platnou 

právní úpravou daně z převodu nemovitostí, poukázat na jejich odlišnosti 

a v neposlední řadě pak navrhnout možnosti této právní úpravy de lege ferenda.  

  K dosažení uvedeného cíle jsem využila základních vědeckých metod. 

V prvé řadě jsem shromáždila řadu materiálů ke studiu daného tématu, které 

jsem dále analyticky roztřídila a vybrala pouze informace relevantní zaměření 

mé diplomové práce. Většina textu diplomové práce byla dále založena na 

komparaci platné právní úpravy s právní úpravou platnou do konce roku 2013, 

a to včetně původně navrhovaného znění zákona upravujícího daň z nabytí 

nemovitých věcí. Tyto texty jsem podrobně analyzovala, popsala zejména jejich 

odlišnosti dle jednotlivých konstrukčních prvků daně a za využití metod indukce 

a dedukce jsem dovodila obecné i konkrétní závěry. Na analýzu jsem navázala 

syntézou, kdy jsem na základě souhrnu dílčích závěrů kriticky zhodnotila 

platnou právní úpravu a navrhla některá řešení de lege ferenda. Tímto se 

domnívám, že má diplomová práce překročila pouhý popisný a analytický rámec 

a mohla by mít i praktický přínos.  

  Značná aktuálnost daného tématu v sobě skrývala nebezpečí 

omezeného množství zdrojů a materiálů, ze kterých bylo možno čerpat. Z tohoto 

důvodu většina textu často spočívá pouze na analytickém posouzení a porovnání 

textů zákonů a zákonných opatření Senátu, které doplňují doprovodné materiály, 

např. Vypořádání mezirezortních připomínek či jednotlivé důvodové zprávy. Co 

se týče odborných publikací zabývajících se daní z převodu nemovitostí, i zde je 

nutno konstatovat, že této dani není většinou věnována tak široká pozornost jako 

např. daním z příjmů, čímž se opět do středu zájmu dostal samotný text zákona. 

Právě pro aktuálnost daného tématu řada materiálů, které jsem při práci na tomto 

textu využila, pochází z různých internetových zdrojů, které se věnují 

problematice rekodifikace a souvisejícím daňovým otázkám. Dále jsem také 

začlenila některá soudní rozhodnutí, která svým výkladem ovlivňují vývoj 

právní problematiky daní a mohou mít přesah i do platné právní úpravy.  

  Z důvodu přehlednosti je text diplomové práce rozdělen pouze na dvě 

základní kapitoly.  
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  Kapitola první s názvem „Rekodifikace a majetkové daně“ se 

v obecné rovině věnuje dopadům rekodifikace soukromého hmotného práva na 

majetkové daně, vysvětluje důvody pro přijetí nové právní úpravy těchto daní 

a částečně nastiňuje některé základní změny, které ve svém důsledku 

rekodifikace přinesla.  

  Kapitola druhá „Daň z nabytí nemovitých věcí“ se již příznačně 

podrobně věnuje stěžejnímu tématu této diplomové práce, kterým je hmotná 

právní úprava této daně. Tuto kapitolu je dále možno členit na čtyři podkapitoly, 

kopírujícími svými názvy základní konstrukční prvky daně. Podkapitola 

„Předmět daně“ se věnuje zejména vymezení okruhu nemovitých věcí, které jsou 

předmětem této daně, ve vztahu k zákonu č. 89/2012, občanský zákoník (dále 

jen „nový občanský zákoník“), upozorňuje na odlišnosti oproti úpravě zákona 

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

v posledním účinném znění do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon o trojdani“), a tyto 

hodnotí. Podkapitola „Subjekt daně“ srovnává úpravu zákona o trojdani s novou 

právní úpravou, a to včetně jejího původně navrženého znění, k čemuž se 

následně kriticky vyjadřuje. Podkapitola „Osvobození od daně“ představuje 

pojednání, které se zaměřuje zejména na základní odlišnosti nové právní úpravy 

a úpravy zákona o trojdani, přičemž jejich dopady hodnotí. Konečně poslední 

podkapitola „Základ a sazba daně“ vysvětluje nové postupy pro určení daně, 

zmiňuje uznatelné výdaje a opět porovnává tuto právní úpravu se zákonem 

o trojdani, přičemž důsledky změn hodnotí. 

  Na kapitolu druhou pak samozřejmě navazuje Závěr, který hodnotí 

právní úpravu daně z nabytí nemovitých věcí jako celek a zároveň shrnuje 

nejdůležitější závěry a hodnocení jednotlivých podkapitol a nejvýznamnější 

návrhy de lege ferenda. 
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1.   Rekodifikace a majetkové daně 

  Jedním ze základních rozdělení daní je třídění podle objektu daně, na 

jehož základě rozlišujeme daně z důchodů, ze spotřeby a z majetku.4 Daně 

majetkové jsou daněmi přímými, přičemž představují pouze doplňkovou funkci 

k daním z důchodů5; dle statistik OECD bylo například v roce 2012 na základě 

majetkových daní odvedeno pouze 1,4% z veškerého výnosu všech daní v České 

republice6. Mezi daně majetkové řadíme v České republice tzv. transferové daně, 

kterými jsou daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti (nově daň 

z nabytí nemovitých věcí), dále daň z nemovitostí a v neposlední řadě též silniční 

daň7.8 

  Pod rekodifikací soukromého hmotného práva rozumíme dlouhodobý 

proces, který vyvrcholil přijetím řady právních předpisů9, zejména 

nejdůležitějšího soukromoprávního hmotného předpisu, kterým je nový 

občanský zákoník, jenž zásadním způsobem změnil dosavadní právní úpravu.  

                                                 
4 Viz např. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2010, str. 20 - 25. ISBN 978-80-7357-574-8. 

5 Viz poznámku pod čarou č. 4. 

6 V roce 2012 představovaly výnosy z majetkových daní 0,5% HDP České republiky, přičemž 

výnosy všech daní činily 35,5% HDP České republiky. Srov. Taxes on property. In: Taxation: Key 

Tables from OECD: No. 7. [online]. 2014 [cit. 2014-04-29]. DOI: 10.1787/tax-property-table-

2013-1-en. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxes-on-property_20758510-

table7;  Total tax revenue. In: Taxation: Key Tables from OECD: No. 2. [online]. 2014 [cit. 2014-

04-29]. DOI: 10.1787/taxrev-table-2013-1-en. Dostupné z: http://www.oecd-

ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue-2013-1_taxrev-table-2013-1-en. 

7 „Vzhledem k tomu, že předmětem zdanění nejsou příjmy plynoucí z podnikatelského využití 

vozidla, ale samo držení vozidla používaného k podnikání, je možno silniční daň řadit k daním 

majetkového typu.“ BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 241. 

Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. 

8 Z důvodu užšího zaměření této diplomové práce se obecným otázkám majetkových daní dále 

nevěnuji. 

9 Mimo jiné např. i zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), či zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.  

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxes-on-property_20758510-table7
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxes-on-property_20758510-table7
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue-2013-1_taxrev-table-2013-1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue-2013-1_taxrev-table-2013-1-en
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  Na řadu terminologických a věcných změn pak musely samozřejmě 

reagovat i daňové zákony. Ačkoli je dle ustanovení § 1 odst. 1 nového 

občanského zákoníku „[u]platňování soukromého práva…nezávislé na 

uplatňování práva veřejného“, je otázkou do jaké míry tato konstrukce vyhovuje 

obecným právním zásadám, přičemž rozhodně neznamená, že by uplatňování 

veřejného práva bylo nezávislé na uplatňování práva soukromého.10 S ohledem 

na skutečnost, že nový občanský zákoník zavádí nové instituty, jako např. 

svěřenský fond, právo stavby, odkaz a dědickou smlouvu, či značně modifikuje 

definici nemovitých věcí, bylo důležité, aby tyto změny byly zohledněny 

i v daňových zákonech, a to zejména s ohledem na široké možnosti daňových 

úniků a důraz na obecný daňový princip in dubio pro libertate, dle kterého bude 

jakákoli nesrozumitelnost či možnost víceré interpretace daňových zákonů 

vykládána ve prospěch poplatníka11.  

  V důsledku výše uvedeného vstoupila 1. ledna 2014 v účinnost dvě 

zákonná opatření Senátu12 věnující se otázkám daňovým. Jedná se o zákonné 

opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí“)13, kterým byla samostatně upravena původní 

daň z převodu nemovitostí, a dále pak zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 

a o změně některých zákonů (dále jen „ZOS o změně daňových zákonů“), 

kterým byly souhrnně upraveny zbylé daňové zákony v reakci na rekodifikaci 

soukromého práva hmotného.  

                                                 
10 Pro podrobnosti viz Důvodovou zprávu k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně 

daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, 

Kapitolu 3 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy. ASPI ID: LIT46986CZ. 

11 Viz například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005, 

ASPI ID: JUD30782CZ. 

12 K využití zákonných opatření Senátu došlo poprvé v historii samostatné České republiky. 

Ačkoli je toto téma velice zajímavé, dalece překračuje téma mé diplomové práce, což je důvodem, 

proč se této problematice záměrně vyhýbám. 

13 Ke schválení ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí došlo 27. listopadu 2013 Usnesením 

Poslanecké sněmovny č. 379/2013 Sb., o schválení zákonného opatření Senátu. 
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  Jednou z nejvýznamnějších změn, které nový občanský zákoník 

přináší, je odlišné definování nemovitých věcí. Z podstaty věci je zřejmé, že se 

tato skutečnost musela značně dotknout zejména vymezení předmětu daně 

z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí. Nejdůležitější změnou bylo 

obnovení zásady superficies solo cedit14, tedy povrch ustupuje půdě, díky které 

se stavba, jež je ve vlastnictví stejné osoby jako pozemek, na němž je postavena, 

považuje za pouhou součást pozemku15.16 K této skutečnosti uvádí Důvodová 

zpráva k ZOS o změně daňových zákonů, že by v případě „nereagování na 

spojení pozemku a stavby nebylo…možné vybírat daň ze staveb s tím, že propad 

inkasa obecních rozpočtů by mohl činit až 5 mld. Kč“17. V reakci na tyto 

skutečnosti došlo ke značné modifikaci předmětu daně ze staveb a jednotek, kdy 

si zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 

předpisů, vypomohl např. i konstrukcí v ustanovení § 7 odst. 3, dle které se „[n]a 

zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí,…pro účely daně 

z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc…“. S ohledem na zásadní změny 

v souvislosti s rekodifikací si daň z nemovitých věcí jistě zaslouží mnohem 

hlubší rozbor, kvůli zaměření mé diplomové práce se jí však dále nevěnuji. 

Bližší pojednání o dani z nabytí nemovitých věcí je pak obsaženo v kapitole č. 2. 

  Daň dědická, daň darovací i daň z převodu nemovitostí bývaly jakožto 

daně transferové společně upraveny v zákoně o trojdani. Je však nutné upozornit, 

že daň z převodu nemovitostí byla vždy považována za nejdůležitější, tedy 

alespoň z hlediska výše příjmů odvedených do státního rozpočtu, které činily 

zhruba 91% výnosů odvedených na základě tohoto zákona18. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna zejména širokým osvobozením od daně darovací a daně 

dědické, jehož výsledkem bylo zdanění majetku nabytého děděním nebo 

                                                 
14 Ustanovení § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

15 Ustanovení § 3054 nového občanského zákoníku. 

16 Blíže rozvedeno v podkapitole č. 2.1.1.1. Nemovité věci podle nového občanského zákoníku. 

17 Důvodová zpráva k ZOS o změně daňových zákonů, Kapitola 3 Vysvětlení nezbytnosti 

navrhované právní úpravy. ASPI ID: LIT46986CZ. 

18 Podrobněji viz Důvodovou zprávu k návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí: 

závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). Str. 2. [cit. 2014-03-15]. Dostupné 

z www: <https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN92QNBQ2R>. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN92QNBQ2R
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darováním pouze u osob zařazených do III. skupiny dle ustanovení § 11 zákona 

o trojdani. V kontrastu s nízkými příjmy státního rozpočtu plynoucími z odvodů 

těchto dvou daní představovalo zejména vyměření daně dědické značnou 

administrativní zátěž dopadající na správce daně. Z těchto důvodů došlo ke 

zrušení obou těchto daní a začlenění případů nabytí majetku děděním 

a darováním pod předmět daní z příjmů, tedy do zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních 

z příjmů“). Dani dědické a darovací se kvůli zaměření této diplomové práce dále 

nevěnuji, ledaže se jedná o souvislost s daní z nabytí nemovitých věcí. 

  Přestože se ZOS o změně daňových zákonů dotýká i zákona 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, je možno 

konstatovat, že tato daň byla s ohledem na změny v soukromém právu nejméně 

dotčenou majetkovou daní. S ohledem na zaměření této diplomové práce se jí 

blíže nevěnuji. 
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2.   Daň z nabytí nemovitých věcí 

  Příčin k předložení návrhu nové právní úpravy daně z převodu 

nemovitostí, resp. nabytí nemovitých věcí lze nalézt celou řadu. Vzhledem 

k rozsahu navrhovaných změn a transformace daně dědické a darovací byla 

zvolena cesta zrušení celého zákona o trojdani a vytvoření samostatného ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí.  

  Stěžejní důvod k předložení návrhu nové právní úpravy představoval 

samozřejmě probíhající proces rekodifikace soukromého hmotného práva. 

Zákon o trojdani neobsahoval výslovnou definici nemovitostí a vycházel tak při 

jejich vymezení z obecné definice obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý občanský zákoník“).19 

Vzhledem k tomu, že jednou z nejvýznamnějších změn, které přinesl nový 

občanský zákoník, bylo právě zcela nové pojetí definice nemovitých věcí, resp. 

věcí obecně, bylo třeba přizpůsobit úpravu daně z převodu nemovitostí v tomto 

ohledu ustanovením nového občanského zákoníku.  

  Dalším důvodem pro předložení nové právní úpravy daně z převodu 

nemovitostí byla zejména potřeba reagovat na některé problémy, které se 

vyskytly v praxi, např. případy využití osvobození vkladů vložených do 

základního kapitálu obchodních společností nebo družstev20 k obcházení daňové 

povinnosti nebo (z pohledu správce daně) nevhodně nastavený daňový subjekt. 

V této souvislosti je však nutné upozornit, že návrh zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí21 nebyl přijat ve své původně navržené podobě, dle které byl 

poplatníkem daně ve všech případech nabyvatel vlastnického práva. 

Problematika daňového subjektu je blíže rozvedena v podkapitole č. 2.2.  

  Jistě významným argumentem byla též stěžejní myšlenka provázející 

celou reformu daňového systému, tedy snížení administrativní zátěže pro 

                                                 
19 Obdobnou konstrukci volí i ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

20 Viz ustanovení § 20 odst. 6 písm. d) zákona o trojdani. 

21 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z www: 

<https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN92QNBQ2R>. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN92QNBQ2R
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poplatníky a státní správu22. Nejvýznamnějšími důsledky této snahy měly být 

zejména sjednocení osoby poplatníka (ačkoli tato změna nakonec provedena 

nebyla), zrušení institutu ručitele či omezení zákonné povinnosti předkládat 

znalecké posudky pro stanovení základu daně. Tyto a další otázky jsou upraveny 

v následujících podkapitolách. 

2.1.   Předmět daně 

2.1.1. Pozitivní vymezení 

  Obecně je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí23 úplatné nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci24. 

  Jestliže tuto definici porovnáme s definicí obsaženou v zákoně 

o trojdani25, je zřejmé, že alespoň z jazykového hlediska nedošlo ke změně 

obsahu vymezení předmětu daně. Pojmovým znakem i nadále zůstává úplatnost 

nabytí vlastnického práva, čímž jsou vyloučeny případy darování a dědění. Na 

první pohled nejvýznamnější změnou je záměna slov „převod nebo přechod 

vlastnictví“ za „nabytí vlastnického práva“, což mělo mimo jiné odrážet 

skutečnost, že poplatníkem daně měl být dle návrhu zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí výlučně nabyvatel, nikoli nabyvatel nebo převodce, jak je tomu 

dle platné právní úpravy26.27 Důsledkem této záměny je značné zjednodušení 

                                                 
22 Blíže viz Reformu daňového systému 2010: Teze pro veřejnou diskuzi. [cit. 2013-03-22] 

Dostupné z www: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/RDS_2010_-

_I_Uvod_03042008_doc.doc>.  

23 Pokud je dále v textu používáno označení „daň“ bez dalšího bližšího určení, má se na mysli 

vždy daň z nabytí nemovitých věcí dle ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

24 Ustanovení § 2 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

25 Viz ustanovení § 9 zákona o trojdani. 

26 Srov. ustanovení § 1 návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a ustanovení § 1 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí. 

27 Ačkoli ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí v tomto znění přijato nebylo, název daně se od 

původně navrhovaného znění neliší. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fmfcr%2FRDS_2010_-_I_Uvod_03042008_doc.doc&h=VAQGgF24Y
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fmfcr%2FRDS_2010_-_I_Uvod_03042008_doc.doc&h=VAQGgF24Y
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pojetí předmětu daně, když nerozlišuje mezi převody a přechody vlastnického 

práva k nemovitostem. Posledním pojmovým znakem je nemovitá věc, což 

jazykově odráží znění zákona o trojdani. Na první pohled tak mohou obě 

definice působit dojmem, že zahrnují stejnou množinu případů, avšak není tomu 

tak. Tato skutečnost souvisí s rozdílným chápáním pojmu nemovitost, resp. 

nemovitá věc podle starého a nového občanského zákoníku. 

  Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly č. 2, pokud jde o definici 

nemovitostí, resp. nemovitých věcí, tato nebyla výslovně v zákoně o trojdani 

obsažena a nebyla zahrnuta ani do textu ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Z tohoto důvodu bylo nutné subsidiárně využít definici obsaženou ve starém, 

resp. novém občanském zákoníku. V této souvislosti zákon o trojdani obsahoval 

pouze legislativní zkratku, kterou rozšiřoval vymezení nemovitostí podle 

starého občanského zákoníku taktéž na byty a nebytové prostory.28 ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věci tímto způsobem definici nemovitých věcí nerozšiřuje, 

resp. ani nemusí, poněvadž dle nového občanského zákoníku jsou jednotky 

považovány za nemovité věci29, přičemž tato úprava se použije i na jednotky 

vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům 

(zákon o vlastnictví bytů) a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“)30. 

2.1.1.1. Nemovité věci podle nového občanského zákoníku 

  Základní odlišnost v chápání nemovitých věcí podle nového 

občanského zákoníku spočívá na dvou aspektech, kterými jsou rozšíření definice 

věci i na věci nehmotné31 a navrácení se k zásadě superficies solo cedit32, tedy 

povrch ustupuje půdě, která byla z našeho právního řádu „vypuštěna“ s účinností 

                                                 
28 Viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o trojdani. 

29 Viz ustanovení § 1159 nového občanského zákoníku. 

30 Viz ustanovení § 56 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

31 Viz ustanovení § 489 nového občanského zákoníku.  

32 Viz ustanovení § 506 nového občanského zákoníku. 
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k 1. 1. 195133. S ohledem na tyto dva aspekty tak nový občanský zákoník 

považuje za nemovité věci následující34: 

 

 pozemky,  

 stavby, které se s účinností nového občanského zákoníku nestanou 

součástí pozemku35, 

 podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro)36, 

 věcná práva k předchozím37, 

 části inženýrských sítí, které jsou nemovité, 

 práva, která za nemovité věci prohlásí zákon,38 a 

 věci, o kterých jiný právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku, 

přičemž je nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty 

(např. letiště)39. 

 

  Jestliže bychom však tuto definici aplikovali na vymezení předmětu 

daně bez dalšího, došlo by k výraznému rozšíření případů, které by nově této 

dani podléhaly (typicky úplatné nabytí práv odpovídajících věcným břemenům 

či práv zástavních), což by nebylo v souladu se snahou o zachování tradičního40 

rozsahu vymezení předmětu daně, což byla jedna ze stěžejních myšlenek nové 

                                                 
33 Blíže viz např. ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. Páté vydání. 

Česká republika: Wolters Kluwer, 2009, str. 242. ISBN 978-80-7357-468-0. 

34 Viz zejména ustanovení §§ 489, 498, 506, 509, 3054 a 3055 odst. 1 nového občanského 

zákoníku. 

35 Jedná se o stavby, které se nachází na pozemku, jehož vlastník je osobou odlišnou od osoby 

vlastníka stavby na něm postavené. Viz ustanovení § 3055 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

36 Blíže viz Důvodovou zpráva k novému občanskému zákoníku. Komentář k ustanovení §§ 496 

až 498, str. 123 a násl. [cit. 2014-03-15]. Dostupné také z www: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/>. 

37 Viz ustanovení § 498 nového občanského zákoníku. 

38 Viz ustanovení § 498 nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník tak činí u práva 

stavby – ustanovení § 1242 nového občanského zákoníku. 

39 Viz ustanovení § 498 odst. 1 nového občanského zákoníku. Viz poznámku pod čarou č. 36, 

str. 125. 

40 Do konce roku 2013 platného. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/
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právní úpravy. Prvotním záměrem předkladatele návrhu zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí bylo pojmout definici nemovitých věcí přímo do textu zákona, 

resp. definovat nemovitou věc odlišně (restriktivněji) od úpravy v novém 

občanském zákoníku. S ohledem na četné mezirezortní připomínky zdůrazňující 

zásadu stálosti pojmosloví41 bylo však od této snahy upuštěno a byla zvolena 

konstrukce vymezení předmětu daně za využití definice obsažené v novém 

občanském zákoníku a následně její zúžení v ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí.   

2.1.1.2. Zúžení množiny nemovitých věcí 

  Jak již bylo vysvětleno v podkapitole č. 2.1.1.1, definice pojmu 

nemovité věci je v novém občanském zákoníku značně širší, než jak tomu bylo 

dle doposud platné právní úpravy. Vzhledem ke snaze zachovat dosavadní 

rozsah případů, které podléhají dani z nabytí nemovitých věcí, tak bylo nutné 

tuto definici pro účely ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí zúžit.  

  Pozitivní zúžení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí je obsaženo 

v ustanovení § 2 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, dle kterého je 

předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva k následujícím 

nemovitým věcem: pozemek, stavba, část inženýrské sítě, jednotka, právo 

stavby a spoluvlastnické podíly na těchto nemovitých věcech, to vše za 

předpokladu, že se tyto nemovitosti, resp. zastavěné pozemky nachází na území 

České republiky.42  

                                                 
41 Viz Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých 

věcí, např. připomínku Ministerstva spravedlnosti č. 22. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z www: 

<http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN92QNBQ2R>. 

42 V návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí byla tato množina případů určena (quasi) 

negativním vymezením v ustanovení § 3 odst. 1, které místo vymezení případů, které nejsou 

zahrnuty pod množinu předmětu daně, definovalo případy, které jsou. Z tohoto důvodu se jeví 

logické, že bylo toto ustanovení „přesunuto“ do ustanovení § 2 „Vymezení předmětu daně“ ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí, které definuje tuto množinu pozitivně.  

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN92QNBQ2R
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  Většina nemovitých věcí z této podmnožiny nečiní žádné výkladové 

problémy, je však nutno vysvětlit, jak je chápán pojem stavby. Aby mohlo být 

úplatné nabytí stavby předmětem daně, musí stavba splňovat dvě základní 

podmínky43 – v prvé řadě se musí jednat o věc nemovitou, jak je vymezena 

v novém občanském zákoníku, a dále pak musí být uvedena v podmnožině 

v ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí (viz předchozí odstavec). A právě první 

podmínka zde hraje zcela zásadní roli, když dle nového občanského zákoníku 

řada staveb, které do 31. prosince 2013 byly považovány za věci nemovité, již 

tuto definici nesplňují. Pokud jsou pozemek a stavba na něm postavená ve 

vlastnictví stejného vlastníka, pak je stavba součástí pozemku a nepovažuje se 

za samostatnou věc v právním slova smyslu44, tedy ani za věc nemovitou 

a nemůže tak být její úplatný převod předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. 

V případě převodu pozemku, jehož je stavba součástí, tak bude předmětem daně 

úplatné nabytí pozemku, přičemž v základu daně pak bude samozřejmě 

zohledněna i hodnota stavby.45  

  Dále je nutné se zmínit alespoň o právu stavby46, které do českého 

právního řádu znovu zavádí nový občanský zákoník. Právo stavby je výslovně 

označeno za věc nemovitou. Jeho podstatou je právo stavebníka „mít“ na 

povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu, a to na dobu 

určitou, maximálně však na 99 let. Dle Důvodové zprávy k novému občanskému 

zákoníku bylo právo stavby v dřívějších dobách pro svou praktičnost široce 

využíváno, což bylo pravděpodobně důvodem pro jeho obnovení47; osobně se 

však nedomnívám, že by v dnešní době zaznamenalo takový zájem. 

                                                 
43 Pro zjednodušení ponechávám nyní stranou podmínku, že se tyto nemovité věci musí nacházet 

na území České republiky. 

44 Viz ustanovení § 3054 nového občanského zákoníku. 

45 Viz Důvodovou zprávu k ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář k ustanovení § 2 

odst. 1. [cit. 2014-04-23]. Dostupné také z www: <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2013/zmeny-danoveho-prava-rekodifikace-soukro-

15111>. 

46 Viz ustavení § 1240 a násl. nového občanského zákoníku. 

47 Viz poznámku pod čarou č. 36, komentář k ustanovení §§ 1240 až 1249, str. 324 a násl. 
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  Vzhledem k tomu, že stavba postavená po účinnosti nového 

občanského zákoníku neexistuje často jako samostatná věc v právním slova 

smyslu, považuje se v takovém případě buď za součást pozemku, nebo práva 

stavby, pokud jím byl pozemek zatížen. Ze zde uvedeného vyplývá, z jakého 

důvodu je právo stavby jediným věcným právem, které bylo do předmětu daně 

z nabytí nemovitých věcí zařazeno; pokud by tak učiněno nebylo, naskytl by se 

široký prostor pro obcházení daňové povinnosti, resp. by došlo k zúžení případů, 

které doposud dani podléhaly.  

  Je zřejmé, že právo stavby bude podléhat dani z nabytí nemovité věci 

při svém vzniku; méně významnou však není ani situace při jeho zániku. Pokud 

není mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem ujednáno jinak, „dá“ vlastník 

pozemku při zániku práva stavby stavebníkovi polovinu hodnoty stavby v době 

zániku práva48. Tím je splněna podmínka úplatnosti takového převodu.49 Stavbu 

pak ve smyslu fikce uvedené v ustanovení § 3 písm. b) bod 2. ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí nabude vlastník pozemku do svého vlastnictví, 

přičemž v této souvislosti z ní odvede daň z nabytí nemovitých věcí50. Jestliže 

by však tento převod proběhl bezúplatně51, nejednalo by se o předmět této 

daně.52 

  Další novinkou v ZOS a dani z nabytí nemovitých věcí je výslovné 

uvedení spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech v rámci vymezení 

předmětu daně v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c). Důvodem zařazení je jejich 

odlišné pojetí dle nového občanského zákoníku, dle kterého jsou považovány za 

samostatné nemovité věci. Vzhledem k této skutečnosti tak již nepostačovalo 

vymezení nemovitých věcí, na kterých se spoluvlastník podílel, jak tomu bylo 

                                                 
48 Viz ustanovení § 1255 nového občanského zákoníku. 

49 Srov. s ustanovením § 2 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

50 Poplatníkem je v této situaci nabyvatel – viz ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí, a základem daně je zvláštní cena, tedy náhrada poskytnutá při zániku 

práva stavby – viz ustanovení § 21 písm. d) bod 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

51 Ustanovení § 1255 nového občanského zákoníku je dispozitivní. 

52 Viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 2 odst. 1. 
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v zákoně o trojdani, ale spoluvlastnické podíly musely být výslovně v ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí uvedeny v rámci daného zúžení. 

2.1.1.3. Zajišťovací převod práva, úplatné postoupení pohledávky zajištěné 

zajišťovacím převodem práva a odstoupení od smlouvy 

  Stejně jako do úpravy zákona o trojdani bylo do předmětu daně 

z nabytí nemovitých věcí zahrnuto nabytí vlastnického práva k nemovité věci na 

základě zajišťovacího převodu práva, a to i bezúplatného53, a úplatným 

postoupením pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva. Tyto případy 

zákon o trojdani ve svém původním znění neobsahoval, nutnost jejich zakotvení 

se projevila až na základě potřeb praxe.  

  Naopak výslovná zmínka o aplikaci zákona o trojdani na případy, kdy 

následně dojde k odstoupení od smlouvy54, do úpravy předmětu daně přejata 

nebyla. Dle mého názoru je to krok správný směrem, neboť toto výslovné 

ustanovení bylo vzhledem k obecnému vymezení předmětu daně z převodu 

nemovitostí nadbytečné, když „[s]kutečností rozhodnou pro stanovení daňové 

povinnosti, tj. rozhodnou pro vyměření daně z převodu nemovitostí, není, zda 

bylo od…smlouvy…odstoupeno…, nýbrž pouze, zda k převodu původně 

došlo.“55 Nicméně, pravděpodobně z důvodu právní jistoty, je odstoupení od 

smlouvy výslovně uvedeno v ustanovení § 54 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí, které stanoví, že případné odstoupení od smlouvy není relevantní z hlediska 

založení daňové povinnosti. Na toto ustanovení pak navazuje možnost zániku 

daňové povinnosti v případě odstoupení od smlouvy, obnovení původního 

vlastnického práva k nemovité věci a uplatnění této skutečnosti v daňovém 

přiznání.56 

                                                 
53 Podmínka úplatnosti není v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí obsažena. 

54 Viz ustanovení § 9 odst. 2 zákona o trojdani. 

55 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 2Afs 151/2005. 

ASPI ID: JUD34493CZ. 

56 Viz ustanovení § 55 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. V zákoně 
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  Podstatou zajišťovacího převodu práva57 je dočasné převedení např. 

vlastnického práva k nemovité věci na osobu věřitele k zajištění dlužníkova 

dluhu. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak58, je tento převod sjednán 

s rozvazovací podmínkou splnění dluhu. V případě jeho následného splnění 

dojde ze zákona k obnovení vlastnického práva dlužníka, v opačném případě se 

převod práva stává nepodmíněným59. Potřeba zahrnutí těchto případů nabytí 

vlastnického práva do předmětu daně z převodu nemovitostí vyplynula 

z problémů daňových úniků, které se v praxi vyskytly.60 Vzhledem ke 

skutečnosti, že se tato úprava osvědčila, byla převzata i do ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí.61  

  Cílem zdanění těchto převodů však nebylo zatížit zajišťovací převody 

vlastnického práva k nemovitým věcem bez rozdílu, ale pouze zabránit možnosti 

obcházení daňové povinnosti. Z tohoto důvodu může poplatníkovi dle 

ustanovení § 55 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí jeho daňová povinnost 

zaniknout v případě obnovení původního vlastnického práva dlužníka a podání 

                                                 
o trojdani se jednalo o prominutí daně – viz ustanovení § 25 odst. 3. 

57 Viz ustanovení § 2040 a násl. nového občanského zákoníku. 

58 Strany smlouvy o zajišťovacím převodu práva si mohou ujednat též tzv. fiduciární převod, 

jehož podstatou je zpětný převod práva po splnění dluhu. V takovém případě vzniká dlužníkovi 

po splnění dluhu pouze právo požadovat po věřiteli uzavření smlouvy, přičemž k obnovení 

vlastnického práva dochází až na základě tohoto právního jednání, nikoli tedy ze zákona. Blíže 

viz např. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2008, str. 1470-1471. Velké komentáře. ISBN 9788074000041. 

59 Viz ustanovení § 2044 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

60 Blíže viz Důvodovou zpráva k zákonu č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu, ve znění pozdějších předpisů. II. Zvláštní 

část, čl. 1. ASPI ID: LIT31448CZ. 

61 Viz ustanovení § 2 odst. 2 písm. a). 



17 

 

daňového přiznání62. Zároveň může poplatník případně požádat o vrácení 

přeplatku na dani, pokud již byla zaplacena63. 64 

  Zákon o trojdani v souvislosti s prominutím daně stanovil časový test 

tří let od obnovení původního vlastnického práva, ve kterém musel daňový 

subjekt požádat o vrácení daně.65 Je však důležité pamatovat, že smyslem této 

daňové povinnosti bylo zabránit daňovým únikům, a nikoli vybírat daň 

v případech, kdy skutečnost, na jejímž základě byla daň stanovena, již odpadla 

(zde tedy v případě obnovení původního vlastnického práva). Tato prekluzivní 

lhůta byla kritizována v rámci Mezirezortních připomínek k návrhu zákona 

o dani z nabytí nemovitých věcí66 a do ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí tak 

přejata nebyla. Nyní tedy dle ustanovení § 55 odst. 3 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí „[d]aňová povinnost… zaniká ke dni nabytí účinnosti 

rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání… s tím, že daň 

lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně“. Z výše 

uvedeného tak vyplývá, že daňový subjekt může podat daňové přiznání kdykoli 

po obnovení původního vlastnického práva bez jakéhokoli omezení. Co se týče 

šestileté lhůty pro požádání o vrácení přeplatku dle ustanovení § 155 odst. 7 

daňového řádu, ta běží „od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl“, což v daném 

případě nastane až při zániku daňové povinnosti, resp. až účinností rozhodnutí 

správce daně, tedy až po podání daňového přiznání. Nejeví se tedy 

pravděpodobné, že by tato lhůta někdy marně uplynula. 

  Obdobná situace nastala u institutu úplatného postoupení pohledávky, 

který byl do předmětu daně z převodu nemovitostí zahrnut taktéž později. 

Vzhledem k předpokladu nabytí všech práv s pohledávkou souvisejících stalo se 

problematickým úplatné postoupení pohledávky, jejíž splnění bylo zajištěno 

                                                 
62 Daňového přiznání, opravného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání 

v závislosti na okamžiku, ke kterému dojde k obnovení vlastnického práva původního vlastníka, 

a stavu daňového řízení. 

63 Viz ustavení § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

64 Blíže viz poznámka pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 55. 

65 Viz ustanovení § 25 odst. 4 poslední věta zákona o trojdani. 

66 Viz poznámku pod čarou č. 41, připomínku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 21 

a připomínku Komory daňových poradců ČR č. 92. 
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zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovité věci. Z tohoto důvodu 

bylo i nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě úplatného 

postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva pojato do 

předmětu daně z nabytí nemovitých věcí. Dle zákona o trojdani bylo možné 

v případě obnovení původního vlastnického práva dlužníka a splnění dalších 

podmínek následně zažádat o prominutí daně i v tomto případě.67 Na rozdíl od 

výše uvedeného ohledně zajišťovacích převodů vlastnického práva k nemovitým 

věcem, nebylo však do ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí toto ustanovení 

přejato ve stejné podobě a nově tak není úplatné postoupení pohledávky 

výslovně zmíněno v souvislosti se zánikem daňové povinnosti. Určitou možností 

se jeví vztáhnutí ustanovení § 55 odst. 1 písm. f) ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí i na tyto případy, avšak dle mého názoru je tato aplikace problematická – viz 

níže. 

  V případě splnění dluhu, který byl zajištěn převodem vlastnického 

práva k nemovité věci, a obnovení původního vlastnického práva dlužníka, by 

dle mého názoru v závislosti na výkladu mohlo (za splnění dalších podmínek) 

dojít k zániku daňové povinnosti u postupníka i postupitele, anebo u žádné 

z těchto osob. 

  Při zřízení zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité věci 

je věřitel povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí na základě ustanovení 

§ 2 odst. 2 písm. a) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Jestliže však věřitel 

následně postoupí předmětnou pohledávku, přejdou na postupníka veškerá práva 

z této pohledávky, a to včetně jejího zajištění68, a postupník je tak povinen 

zaplatit daň dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí.69  V okamžiku, kdy později dojde ke splnění dluhu, zániku zajištěné 

pohledávky a obnovení původního vlastnického práva dlužníka, není již 

postupitel stranou smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že tedy nesplňuje podmínky pro zánik daňové povinnosti dle 

                                                 
67 Viz ustanovení § 25 odst. 4 zákona o trojdani. 

68 Viz ustanovení § 1880 nového občanského zákoníku. 

69 V uvedených případech je poplatníkem daně vždy nabyvatel dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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ustanovení § 55 odst. 1 písm. f) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, kde je 

výslovně zmíněn jako důvod pouze zánik zajišťovacího převodu vlastnického 

práva k nemovité věci70, nikoli však zánik zajištěné pohledávky, jak tomu bylo 

v ustanovení § 25 odst. 4 zákona o trojdani. Ačkoli tedy zánik zajištěné 

pohledávky i zajišťovacího převodu vlastnického práva spadají do stejného 

časového okamžiku, jedná se o různá právní jednání. Pokud se nyní zaměříme 

na osobu postupníka, je zřejmé, že tento je stranou smlouvy o zajišťovacím 

převodu vlastnického práva, a teoreticky by tedy mohl splňovat podmínky 

daného ustanovení pro zánik daňové povinnosti, avšak jeho daňová povinnost 

vznikla zcela z jiného právního důvodu, postupník totiž odvedl daň na základě 

ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Dle tohoto 

výkladu by tedy ani postupníkova daňová povinnosti nezanikla. 

  Jestliže bychom však využili metodu extenzivního systematického 

výkladu s přihlédnutím k výkladu teleologickému, bylo by možné dovodit zánik 

daňové povinnosti u osoby postupitele i postupníka. Je zřejmé, že k prvotnímu 

nabytí vlastnického práva k nemovité věci u osoby postupitele došlo na základě 

zajišťovacího převodu vlastnického práva. Přestože následně nabyl postupník 

vlastnické právo k nemovité věci v souvislosti s úplatným postoupením 

pohledávky, prvotní důvod nabytí vlastnického práva zůstal zachován v podobě 

smlouvy o zajišťovacím převodu práva, jejíž stranou se postupník stal, resp. 

k nabytí vlastnického práva k nemovité věci by bez smlouvy o zajišťovacím 

převodu práva nedošlo. V případě postoupení pohledávky a následného 

obnovení původního vlastnického práva dlužníka tak postupitel i postupník 

vlastní danou nemovitou věc pouze dočasně. Z hlediska dočasného trvání 

vlastnického práva se tedy tato situace v podstatě neliší od běžného 

zajišťovacího převodu práva. Zároveň není příliš pravděpodobné, že by snahou 

zákonodárce bylo privilegovat zajišťovací převod vlastnického práva oproti 

úplatnému postoupení pohledávky zajištěné stejným převodem. Sama 

Důvodová zpráva k ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí uvádí následující: „V 

případě, kdy se osobě, která zajištění poskytla, obnoví výkon vlastnického práva 

                                                 
70 S výjimkou případu, kdy se převod tohoto práva stane nepodmíněným. 



20 

 

v předešlém rozsahu, umožňuje ustanovení [písmene f)] zánik daňové povinnosti 

k dani z nabytí nemovitých věcí, která vznikla nabytím vlastnického práva 

k nemovité věci na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovité 

věci, popř. úplatným postoupením (jím zajištěné) pohledávky, neboť k trvalému 

nabytí vlastnického práva nedošlo.“71 Dle výše nastíněného výkladu by tedy 

bylo možné dovodit zánik daňové povinnosti u osoby postupitele i postupníka.  

  Vzhledem k možnosti vícerého výkladu ustanovení § 55 odst. 1 

písm. f) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí se domnívám, že by s ohledem na 

zachování principu právní jistoty a materiální spravedlnosti bylo vhodné jej 

upřesnit, a to ve smyslu druhé (širší) z variant výkladu, která zároveň reflektuje 

znění ustanovení § 25 odst. 4 zákona o trojdani a zachovává tak původně 

nastavenou šíři prominutí daně, resp. nyní zániku daňové povinnosti. 

2.1.1.4. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

  Pro úplnost vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí pouze 

v krátkosti zmíním skutečnost, že v případě zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví k více nemovitým věcem u totožných spoluvlastníků je 

předmětem této daně pouze kladný rozdíl souhrnu hodnot podílů po a před 

zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví72.73 I v tomto případě však musí být 

splněny všechny pojmové znaky předmětu daně74, výslovně upozorním na 

podmínku úplatnosti. Pokud tedy v případě kladného rozdílu nabyvatel 

neposkytne v souvislosti se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví žádnou 

                                                 
71 Viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 55 odst. 1 písm. f). 

72 Viz ustanovení § 2 odst. 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

73 V případě, kdy po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nedojde ke změně hodnoty vlastnictví 

jednotlivých spoluvlastníků, nejedná se o předmět daně z nabytí nemovitých věcí. To odpovídá 

i doposud platné právní úpravě. Viz ustanovení § 9 odst. 1 zákona o trojdani nebo např. 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2006, sp. zn. 1 Afs 28/2006, ASPI ID: 

JUD34815CZ. 

74 Předmětem daně jsou i v tomto případě pouze nemovité věci vymezené v ustanovení § 2 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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úplatu75, pak se jedná o případ darování a toto nabytí kladného rozdílu souhrnu 

hodnot podílů bude předmětem daně z příjmů.76  

  Je tedy možno shrnout, že i přes jazykově odlišný popis předmětu 

daně v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se jeho podstata a rozsah 

neliší od jeho vymezení v zákoně o trojdani77.  

2.1.1.5. Směna nemovitých věcí 

  Zákon o trojdani obsahoval ustanovení § 9 odst. 3, dle kterého se 

vzájemné převody nemovitostí považovaly pro účely tohoto zákona za jeden 

převod s tím, že dani z převodu nemovitostí podléhal pouze převod nemovitosti, 

ze které měla být odvedena daň vyšší. 

  Toto ustanovení však do ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí přejato 

nebylo, čímž došlo k rozšíření předmětu daně na obě převáděné nemovité věci. 

Nově tak z hlediska daňového v podstatě není činěn rozdíl mezi směnou a koupí, 

resp. směna již není daňově výhodnější.  

  Důvodová zpráva k ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí ani jiné 

doprovodné materiály se k této skutečnosti příliš nevyjadřují. Osobně se 

domnívám, že hlavní motivací zákonodárce bylo zvýšení příjmů státního 

rozpočtu a pravděpodobně snaha daňově zrovnoprávnit případy směny a koupě, 

poněvadž pro takové zvýhodnění nebylo opodstatnění.  

  Dopadům této změny se dále věnuji v souvislosti s pojednáním 

o subjektu daně v podkapitole č. 2.2.1. 

                                                 
75 Úplata je dle ustanovení § 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí peněžním i nepeněžním 

plněním poskytnutým za přijaté plnění. Úplatou tak může býti např. i zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na jiné nemovité věci. Nabytí tohoto práva samo o sobě není 

předmětem daně, protože nespadá do užší množiny nemovitých věcí vymezených v ustanovení 

§ 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

76 Podrobněji viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 2 odst. 3.  

77 Viz ustanovení § 9 odst. 1 zákona o trojdani. 
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2.1.1.6. Vzájemné darování 

  Vzájemné darování je upraveno v ustanovení § 53 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí a je novinkou, kterou daňové zákony reagují na ustanovení 

§ 2061 nového občanského zákoníku. Vzájemným darováním se rozumí situace, 

kdy je i dárce vzájemně obdarován. Toto ustanovení je nutno vykládat 

v souvislosti s ustanovením § 4 ZOS o dani za nabytí nemovitých věcí, které 

stanoví, že úplatou může být jednak částka v peněžních prostředcích, ale také 

hodnota nepeněžního plnění. Podle toho o jaké protiplnění za poskytnutí daru se 

jedná, je pak tato transakce považována za koupi či směnu. Cílem tohoto 

ustanovení byla samozřejmě snaha zamezit obcházení daňové povinnosti 

darováním, které může být daňově výhodnější.78 

  Při studiu tohoto ustanovení je nutné akcentovat jeho odlišnost od 

ustanovení § 2061 nového občanského zákoníku, které jej považuje za typickou 

smíšenou smlouvu. Ustanovení § 53 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí však 

výslovně stanoví, že se jedná „…o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč 

hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany“. 

Neakceptuje tedy vzájemné darování jako smlouvu smíšenou, ale zdaňuje 

veškeré plnění jako by se jednalo o pravou směnu, což je opět výsledkem snahy 

zabránit daňovým únikům.79 

  V souvislosti s tímto ustanovením bylo také vydáno Výkladové 

stanovisko č. 23 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy 

při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 201480, které se zabývá převodem 

vlastnického práva se současným vznikem služebnosti ve prospěch převodce. 

Dle tohoto stanoviska je zmíněný převod považován za „…jediné právní 

jednání, které je, za předpokladu, že strany neujednaly úplatu za převod tohoto 

                                                 
78 Podrobněji viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 53. 

79 Viz poznámku pod čarou č. 78. 

80 Výkladové stanovisko č. 23 - k převodu vlastnického práva se současným vznikem služebnosti 

ve prospěch převodce. In: Nový občanský zákoník: Zákony a stanoviska [online]. 2014 [cit. 2014-

06-23]. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/>. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/
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vlastnického práva, bezúplatné.“81 V případě, že by byl převáděn např. pozemek 

se stavbou za současného zřízení služebnosti na této nemovité věci, není možno 

zřízení této služebnosti považovat za úplatu, protože převodce nezískává žádná 

nová oprávnění, která by neměl, ale naopak převádí nemovitou věc v neúplné 

podobě. Z tohoto důvodu se na tento převod nevztahuje ustanovení § 53 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí o vzájemném darování, ale posoudí se jako 

jedno právní jednání, kterým je darování, přičemž tedy bude podléhat dani 

z příjmů, resp. ve většině případů bude osvobozeno dle ustanovení § 10 odst. 3 

písm. d) zákona o daních z příjmů.  

  S ohledem na odlišnost dřívější právní úpravy si k problematice 

zřízení služebností na nemovitých věcech při jejich darování dovolím doplnit 

krátký historický exkurz. Do 31. 12. 2007 podléhalo bezúplatné zřízení věcného 

břemene při nabytí nemovitosti darováním dani z převodu nemovitostí.82 

Úplatné zřízení věcného břemene pak bylo předmětem daně z příjmů.83 Od 

1. 1. 2008 pak bylo bezúplatné zřízení věcného břemene předmětem daně 

darovací84, přičemž zároveň bylo osvobozeno darování mezi osobami 

zařazenými v I. a II. skupině85, čímž byla pravděpodobně osvobozena naprostá 

většina těchto transakcí. Z výše uvedeného je zřejmé, že na tyto převody bylo 

doposud nahlíženo jako na dva odlišné právní úkony, které byly nezávisle na 

sobě zdaňovány. 

  Ačkoli nejsou právní stanoviska Expertní skupiny Komise pro 

aplikaci nové civilní legislativy právně závaznými a působí pouze silou své 

přesvědčivosti, při porovnání staré a nové právní úpravy případů darování 

nemovitých věcí při současném zřízení služebností, resp. věcných břemen 

musím konstatovat, že se se zmíněným stanoviskem ztotožňuji a považuji tento 

                                                 
81 Viz poznámku pod čarou č. 80. 

82 Viz ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2007.  

83 Podřazeno pod ostatní příjmy dle ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném 

do 31. 12. 2007. Blíže viz rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 30 Ca 

14/2006, ASPI ID: JUD138019CZ. 

84 Viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o trojdani. 

85 Viz ustanovení § 19 odst. 3 zákona o trojdani.  



24 

 

právní výklad za jediný správný. Nepřevzetím ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) 

zákona o trojdani tak platná právní úprava odstranila právní nedostatek tohoto 

zákona. 

  Co se týče zařazení ustanovení § 53 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí do Části třetí Společná ustanovení, toto považuji za poněkud nevhodné, 

protože může snadno dojít k jeho přehlédnutí. Z tohoto důvodu bych ho 

navrhovala začlenit přímo do Hlavy II Předmět daně, což je oblast, o které 

tematicky pojednává.  

2.1.2. Fikce nabytí vlastnického práva 

  Nový občanský zákoník přináší také některé nové instituty, se kterými 

zákon o trojdani nepočítal, resp. ani nemohl, protože v našem právním řádu 

doposud nebyly zakotveny, a u kterých není možno „nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci“ podřadit bez dalšího pod vymezení předmětu daně dle 

podkapitoly č. 2.1.1. Jedná se o instituty svěřenského fondu a nabytí stavby, 

která se stane součástí pozemku.  

  S ohledem na skutečnost, že ani o jednom z těchto „převodů“ 

vlastnického práva není možné z právního hlediska hovořit jako o nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci (z různých důvodů, které jsou vysvětleny 

níže), zvolil zákonodárce pro tyto „převody“ fikci v ustanovení § 3 ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí, kterou tyto případy zařadil pod předmět daně, 

a zamezil tak možnosti obcházení daňové povinnosti. 

2.1.2.1. Svěřenský fond 

  Svěřenský fond86 nemá právní osobnost, vytváří se vyčleněním 

určitého majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu (ať již soukromému 

nebo veřejně prospěšnému), přičemž jeho správce se zavazuje tento majetek 

spravovat. Majetek vyčleněný do svěřenského fondu představuje nezávislé 

                                                 
86 Upraven v ustanovení § 1448 a násl. nového občanského zákoníku. 
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a oddělené vlastnictví. Přestože tento majetek spravuje správce, není majetek ani 

jeho, ani zakladatelovým vlastnictvím a ani vlastnictvím osoby, které je z fondu 

plněno. V případě vyčlenění nemovité věci do svěřenského fondu tak není 

možné konstatovat, že by k ní některá z těchto osob nabyla vlastnické právo. 

Pokud by však tato možnost vyčlenění majetku do svěřenského fondu nebyla 

zahrnuta do vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí, hrozilo by 

značné riziko obcházení daňové povinnosti. Z těchto důvodů byla zvolena fikce, 

dle které se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci považuje také 

vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu87.  

  I v tomto případě je však třeba zohlednit charakteristický znak nabytí 

vlastnického práva dle ustanovení § 2 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí, kterým je úplatnost. Pokud by byl majetek vyčleněn do svěřenského fondu 

bez protiplnění, toto vyčlenění by dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhalo.  

2.1.2.2. Nabytí stavby, která se stane součástí pozemku 

  V souvislosti s obnovením zásady superficies solo cedit zakotvil ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí druhou právní fikci, dle které považuje za nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci též nabytí stavby, která se stane součástí 

pozemku. Ani v tomto případě nelze hovořit o „nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci“, protože stavba již v tomto okamžiku neexistuje jako 

samostatná věc v právním slova smyslu.  

  Ustanovení § 3 písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí je 

koncipováno taxativně a vztahuje se na tři případy: stavbu, která byla 

samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby či neoprávněně zřízena na 

pozemku. Tento výčet však není možno rozšiřovat na situace, kdy například 

stavba vznikne na základě smlouvy o dílo88. V tomto případě se jedná o umělý 

přírůstek k pozemku, který je ve vlastnictví objednatele, a tento přírůstek 

                                                 
87 Popř. i do obdobných zahraničních institutů daného typu (např. trusts) – viz poznámku pod 

čarou č. 45, komentář k ustanovení § 3 písm. a). 

88 Stavba jako předmět díla je upravena v ustanovení § 2623 a násl. nového občanského 

zákoníku. 
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samozřejmě není předmětem daně.89 Pokud by tato fikce do ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí zakotvena nebyla, vznikl by opět značný prostor pro obcházení 

daňové povinnosti90 a zároveň by nebyla dodržena myšlenka o zachování 

rozsahu případů, které podléhaly dani z převodu nemovitostí. 

  Ustanovení § 3 písm. b) bod 1. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 

zahrnuje nejširší množinu z těchto případů - jedná o nabytí stavby, která se stane 

součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí. Vzhledem k tomu, 

že řada pozemků a staveb na nich postavených nebyla po účinnosti nového 

občanského zákoníku ve vlastnictví totožných osob, jejich oddělené vlastnictví 

koexistuje i nadále91, dokud nedojde ke „sjednocení“ osoby vlastníka pozemku 

a této stavby92. Přestože před tímto okamžikem existuje stavba jako věc v právu, 

po něm se již stává součástí pozemku vlastníka, a není tak možné, aby k ní, 

jakožto pouhé součásti nemovité věci (pozemku), vzniklo vlastnické právo.  

  Ustanovení § 3 písm. b) bod 2. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 

se věnuje nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla součástí 

práva stavby. Tato skutečnost již byla částečně popsána v podkapitole č. 2.1.1.2 

v rámci pojednání o právu stavby jakožto předmětu daně. Jedná se o zánik práva 

stavby, kdy je předmětem daně úplatné nabytí stavby vlastníkem pozemku. 

V tomto případě stavba nikdy neexistuje jako samostatná věc v právním slova 

smyslu – nejdříve je součástí práva stavby a při jeho zániku se pak stává součástí 

pozemku; tedy nemůže k ní vzniknout vlastnické právo. 

  Poslední je fikce dle ustanovení § 3 písm. b) bod 3. ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí vztahující se na nabytí stavby, která se stane součástí 

pozemku a která byla neoprávněně zřízena na tomto pozemku. Toto ustanovení 

řeší daňovou otázku v případě, kdy zřizovatel stavby a vlastník pozemku nejsou 

osobou totožnou, a není tak možné hovořit o přírůstku k pozemku, ze kterého se 

daň neplatí. Obecně je pravidlem, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá 

                                                 
89 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 3 písm. b). 

90 Zejména s ohledem na skutečnost, že se dnes velice často vyskytují v České republice odlišní 

vlastníci pozemků a staveb na nich postavených. 

91 Viz ustanovení § 3055 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

92 Viz ustanovení § 3058 nového občanského zákoníku. 
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vlastníku pozemku93, což respektuje zásadu superficies solo cedit. Vlastník 

pozemku má v případě zjištění existence neoprávněné stavby na jeho pozemku 

několik možností: stavbu si za náhradu ponechat, navrhnout soudu její 

odstranění na náklady zřizovatele nebo požadovat po zřizovateli stavby, aby 

pozemek koupil za obvyklou cenu, popř. navrhnout soudu, aby jej za náhradu 

přikázal do vlastnictví zřizovatele stavby.94 Pouze v prvním z těchto případů je 

vlastník pozemku povinen platit daň z nabytí nemovité věci, a to opět pouze za 

dodržení podmínky úplatnosti95. Fikce v této souvislosti byla zakotvena, 

poněvadž již stavba v okamžiku nabytí vlastníkem pozemku neexistuje jako 

samostatná věc v právním slova smyslu. Jen pro úplnost doplním, že za situace, 

kdy by došlo ke koupi či přikázání pozemku do vlastnictví zřizovatele stavby, 

bylo by toto úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku běžným předmětem 

daně z nabytí nemovitých věcí dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí bez nutnosti využití fikce. 

2.1.3. Negativní vymezení 

  Další omezení rozsahu předmětu daně představuje ustanovení § 5 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, které jej vymezuje negativně. Dle tohoto 

ustanovení není předmětem daně nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

prováděním pozemkových úprav, přeměnami obchodních korporací či 

poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.  

  Pozemkové úpravy jsou prováděny ve veřejném zájmu, přičemž jejich 

smyslem je docílení takového prostorového a funkčního uspořádání pozemků, 

které by zabezpečilo zejména jejich vhodné využití z hlediska hospodaření 

vlastníků půdy96. O pozemkových úpravách, výměně a přechodu vlastnického 

                                                 
93 Viz ustanovení § 1084 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

94 Viz ustanovení §§ 1084 odst. 2, 1085 a 1086 nového občanského zákoníku. 

95 Tedy při poskytnutí náhrady dle ustanovení §1084 odst. 2 nového občanského zákoníku. Tato 

náhrada je zvláštní cenou, tedy nabývací hodnotou dle ustanovení § 21 písm. e) ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí. 

96 Viz ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
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práva k pozemkům, jakož i o výši náhrad rozhoduje pozemkový úřad, který se 

při rozhodování o pohybu majetku musí držet zákonem stanovených mezí97. 

Zákon o trojdani řešil daňovou otázku „převodů“ pozemků v rámci 

pozemkových úprav jejich osvobozením.98 Přestože správce daně v takovém 

případě daň nepředepsal, byl subjekt daně povinen daňové přiznání podat99, 

a ačkoli znalecký posudek vyžadován nebyl100, jednalo se o určitou 

administrativní zátěž. Z těchto důvodů byly tyto případy vyjmuty z předmětu 

daně z nabytí nemovitých věcí, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní 

zátěže na straně poplatníků i správce daně. 

  I případy nabytí vlastnického práva k nemovitostem v rámci přeměn 

obchodních korporací byly v zákoně o trojdani řešeny osvobozením od daně.101 

Obchodními korporacemi rozumíme obchodní společnosti a družstva102 a pod 

pojmem přeměn se skrývá fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna 

právní formy a přeshraniční přemístění sídla103. Mezi odbornou veřejností 

panuje neshoda o tom, zda se jedná o případy nabytí vlastnického práva úplatné 

či bezúplatné.104 Z tohoto důvodu a také za účelem snížení administrativní zátěže 

nebyla v ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí zvolena konstrukce osvobození 

od daně, ale přímo vyjmutí těchto případů z předmětu daně.105  

  Ohledně obou z předchozích je možno konstatovat, že z praktického 

hlediska pravděpodobně neznamenají velkou změnu. Tou je však vyjmutí 

                                                 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

97 Viz poznámku pod čarou č. 96, ustanovení § 10. 

98 Viz ustanovení § 20 odst. 6 písm. c) zákona o trojdani. 

99 Viz ustanovení § 18 odst. 6 zákona o trojdani. 

100 Viz ustanovení § 21 odst. 4 písm. b) zákona o trojdani.  

101 Viz ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona o trojdani. 

102 Viz ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích). 

103 Viz ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 

a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

104 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 5 písm. b). 

105 Zákon o trojdani se řešení této otázky „vyhnul“ společným osvobozením od daně darovací 

a daně z převodu nemovitostí v rámci ustanovení § 20 odst. 6. 
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případů nabytí vlastnického práva k nemovité věci poskytnuté jako náhrada při 

vyvlastnění z předmětu daně. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení 

vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku 

nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 

zákonem.106 Obdobně jako v případě pozemkových úprav i zde rozhoduje 

autoritativně vyvlastňovací úřad, a to vždy ve veřejném zájmu. Primární 

náhradou za vyvlastnění je finanční obnos, sekundárně jí pak může být i věc 

nemovitá, přičemž úřad je ve svém rozhodování i v tomto případě limitován.107 

Dle zákona o trojdani byly tyto „převody“ nejenom zařazeny do předmětu daně, 

ale nebyly ani od této daně osvobozeny.108 Pokud však porovnáme stěžejní 

důvody, které vedly k osvobození „převodů“ nemovitostí v rámci pozemkových 

úprav v zákoně o trojdani, a charakteristické znaky „převodů“ v rámci 

vyvlastnění, je zřejmé, že se v zásadě neliší. Z tohoto důvodu se domnívám, že 

zrovnoprávnění těchto případů v ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí bylo 

krokem správným směrem, který by měl navíc přispět ke snížení administrativní 

zátěže správce i subjektu daně. 

2.1.4. Shrnutí 

  S ohledem na rozsah podkapitoly Předmět daně a skutečnost, že platná 

právní úprava byla hodnocena v rámci této podkapitoly průběžně, si dovolím 

připojit pouze krátké shrnutí nejdůležitějších bodů, hodnocení, změn v právní 

úpravě a návrhů de lege ferenda. 

  Předmět daně z nabytí nemovitých věcí je částí právní úpravy, která 

byla značně dotčena procesem rekodifikace soukromého hmotného práva, a to 

zejména z důvodu, že vychází z definice nemovitých věcí v novém občanském 

                                                 
106 Viz ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. 

107 Viz poznámku pod čarou č. 106, ustanovení §§ 3 - 5, 10 - 15. Dále viz Článek č. 11 odst. 4 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky.  

108 Výslovná zmínka je uvedena např. v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o trojdani. 
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zákoníku. Nejdůležitější změnou v tomto ohledu bylo obnovení zásady 

superficies solo cedit a rozšíření definice věcí i na věci nehmotné, z čehož 

vyplývá, že věcí nemovitou je dle nového občanského zákoníku například 

i zástavní právo. Z této skutečnosti je zřejmé, že pro daňové účely nebylo možné 

přijmout definici nemovitých věcí v novém občanském zákoníku bez dalšího, 

ale bylo nutné tuto definici zúžit, což ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí činí 

pozitivním i negativním vymezením. 

  Platná právní úprava předmětu daně vychází z velké části z právní 

úpravy zákona o trojdani, avšak reaguje na změny, které přinesl nový občanský 

zákoník (viz předchozí odstavec) a mimo jiné i na řadu jím nově zavedených 

institutů. Takto se zákonodárce musel vypořádat například s převody staveb, 

které přestaly, popř. přestanou existovat jako samostatné věci v právním slova 

smyslu, nebo například s institutem svěřenského fondu. Aby mohly být tyto 

případy podřazeny pod předmět daně, platná právní úprava zavádí fikce, které 

toto umožňují. 

  Významnou změnou v ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí bylo dále 

„rozdělení“ směny na dva samostatné převody, kdy je nově daň placena z obou 

těchto převodů, nikoli tedy pouze z toho, ze kterého je daň vyšší. Důležitou 

změnou bylo také vyjmutí nabytí vlastnického práva k nemovité věci jakožto 

náhrady v rámci vyvlastnění z předmětu daně v rámci jeho negativního 

vymezení. 

  Dle mého názoru je platná právní úprava předmětu daně z nabytí 

nemovitých věcí až na drobné nedostatky (viz dále) logická, přehledná, stručná 

a celkově velmi zdařilá a zabraňuje účinně obcházení daňové povinnosti. 

S ohledem na toto hodnocení bych připojila pouze dva návrhy de lege ferenda.  

První z nich se týká úplatného postoupení pohledávky zajištěné 

zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovité věci, které je také 

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, resp. tento návrh se týká již zániku 

daňové povinnosti při obnovení původního vlastnického práva. S ohledem na 

princip právní jistoty, materiální spravedlnosti a principu „v pochybnostech ve 

prospěch poplatníka“ navrhuji upřesnit ustanovení § 55 odst. 1 písm. f) ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí, a to doplněním výslovné zmínky o zániku 
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daňové povinnosti i v případě úplatného postoupení pohledávky. Pro 

odůvodnění a podrobnosti viz podkapitolu č. 2.1.1.3. 

Druhý návrh de lege ferenda je týká logické struktury ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Z důvodu snadnější orientace v textu právní úpravy 

a logické návaznosti jednotlivých ustanovení bych navrhovala přesunout 

ustanovení § 53 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí z Části třetí Společná 

ustanovení do Hlavy II Předmět daně, což je oblast, o které dle mého názoru 

tematicky pojednává. V podrobnostech viz podkapitolu č. 2.1.1.6. 

2.2.   Subjekt daně 

  ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje subjekt daně primárně 

pouze v ustanovení § 1, což se odráží i v rozsahu této podkapitoly. Jejím jádrem 

je srovnání právní úpravy zákona o trojdani s platnou právní úpravou, avšak 

zároveň je tento výklad rozšířen o srovnání s původně navrhovanou právní 

úpravou zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, jehož znění se podstatně liší 

od finální podoby zákonného opatření Senátu.  

2.2.1. Platná právní úprava 

  Dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trojdani byl poplatníkem daně 

buď převodce, nebo nabyvatel v závislosti na tom, zda se jednalo o převod nebo 

přechod vlastnického práva k nemovitosti.109 Ačkoli mělo být dle původního 

návrhu toto rozdělení zcela odstraněno, což mělo vést k podstatnému 

zjednodušení právní úpravy a v důsledku i ke snížení administrativní zátěže110, 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí přebralo konstrukci zákona o trojdani bez 

velkých změn.111  

                                                 
109 Prozatím ponechávám stranou případy směny, převodů a přechodů ze/do společného jmění 

manželů a právní úpravu týkající se podílových spoluvlastníků. 

110 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 13. 

111 O původně navrhovaném znění zákona o dani z nabytí nemovitých věcí viz podkapitolu 
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  Dle platné právní úpravy, jedná-li se o nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci koupí, je poplatníkem daně převodce a nabyvatel tohoto práva 

je vždy ručitelem112. Novinkou je však možnost smluvních stran dohodnout se 

na přenesení daňové povinnosti na nabyvatele vlastnického práva, čímž dojde 

k odstranění institutu ručitele a posílení právní jistoty nabyvatele113. Případ, kdy 

je poplatníkem daně nabyvatel vlastnického práva dle ustanovení § 1 odst. 1 

písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, představuje sběrnou kategorii, 

která je využita ve všech případech, kdy není subjekt daně identifikován dle 

ustanovení ostatních. Jak již bylo řečeno výše, konstrukce existence dvou 

různých poplatníků v závislosti na daném případu byla (s určitými odlišnostmi) 

převzata ze zákona o trojdani, avšak s tím rozdílem, že platná právní úprava 

v případě poplatníka daně – nabyvatele kazuisticky (a taxativně) nevyjmenovává 

všechny případy, které se tímto ustanovením řídí, ale stanovuje tak pro všechny 

„ostatní případy“. Jen pro úplnost doplním, že v situaci, kdy je poplatníkem daně 

nabyvatel, se institut ručitele neuplatní114, poněvadž se daň může uhradit 

z částky získané prodejem nemovité věci, která je nyní ve vlastnictví nabyvatele, 

v případné daňové exekuci115, tedy je zaručena jistota výběru této daně. 

  Alespoň krátkou zmínku si zaslouží nové pojetí směny nemovitých 

věcí. Jak již bylo popsáno v podkapitole č. 2.1.1.2, nově již není směna 

nemovitých věcí považována za jeden převod, a obě transakce tak podléhají 

zdanění samostatně. Kromě změny v předmětu daně, došlo i k významné změně 

v právní úpravě subjektu daně při směně nemovitých věcí, kdy nově odvádí daň 

vždy převodce příslušné nemovité věci116, nikoli tedy převodce i nabyvatel 

společně a nerozdílně, jak tomu bylo dle zákona o trojdani117. Kombinace změny 

v právní úpravě subjektu i předmětu daně ve svém důsledku znamená značné 

                                                 
č. 2.2.2. 

112 Viz ustanovení § 41 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. V zákoně o trojdani se 

jednalo o ustanovení § 8 odst. 1 písm. a). 

113 V podrobnostech viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 1 odst. 1 písm. a). 

114 Argument a contrario k ustanovení § 41 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.  

115 Viz ustanovení § 178 odst. 5 písm. f) a ustanovení § 218 a násl. daňového řádu. 

116 Viz ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

117 Viz ustanovení § 8 odst. 1 písm. c). 
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zvýšení daňového zatížení, které dopadne na obě strany směny, o něco více pak 

na převodce, jehož nemovitá věc má vyšší hodnotu. Ačkoli tato změna může 

působit poněkud dramaticky, nejedná se o znevýhodnění stran směnné smlouvy, 

ale pouze o zrovnoprávnění se zdaněním v případě koupě, což je, dle mého 

názoru, zcela logické a bude mít zároveň příznivý dopad na odvody do státního 

rozpočtu, ačkoli je sporné, nakolik bude směna i nadále v praxi využívána, 

zejména s ohledem na tyto změny v daňovém právu.  

  Změna dále nastala v subjektu daně v případě zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví. Dle zákona o trojdani bylo možno tuto situaci podřadit pouze 

pod ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), a tedy byl poplatníkem daně převodce118. 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví však není ani koupí, ani směnou, a spadá 

tak nyní právě do sběrné kategorie dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí, kdy je poplatníkem daně nabyvatel119. 

  Velice významná změna, která zajisté povede ke značnému snížení 

administrativní zátěže, nastala v subjektu daně v souvislosti se společným 

jměním manželů. Dle zákona o trojdani byli totiž manželé považováni za 

samostatné poplatníky daně, přičemž jejich podíly byly stanoveny jako stejné120. 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí však upravuje tuto problematiku zcela 

odlišně. Dle ustanovení § 30 jsou „Poplatníci, u kterých nelze určit velikost 

jejich podílů na nemovité věci121,…povinni plnit daňovou povinnost společně 

a nerozdílně“ a hledí se na ně, „…jako by měli společnou daňovou povinnost“. 

Ze zde uvedeného vyplývá, že manželé budou na budoucno podávat pouze jedno 

daňové přiznání, přičemž správce daně bude moci daň vymáhat po kterémkoli 

z nich, pokud nebude dobrovolně uhrazena. Zároveň mají manželé možnost 

zvolit si společného zmocněnce, a pokud tak neučiní, stane se ten, kdo první 

                                                 
118 Tedy osoba se záporným rozdílem souhrnu hodnot spoluvlastnických podílů po a před zrušením 

a vypořádáním spoluvlastnictví dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o trojdani. 

119 Tedy osoba s kladným rozdílem souhrnu hodnot spoluvlastnických podílů po a před zrušením 

a vypořádáním spoluvlastnictví dle ustanovení § 2 odst. 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.  

120 Viz ustanovení § 8 odst. 2 zákona o trojdani. 

121 Určit velikost podílů na nemovité věci je možné pouze v případě spoluvlastnictví, kdy je tedy 

každý ze spoluvlastníků povinen podat daňové přiznání samostatně. 
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podá daňové přiznání, jejich společným zástupcem122, přičemž k později 

podaným daňovým přiznáním nebude přihlíženo123. V případě, že k ustanovení 

společného zmocněnce či zástupce dle navrženého postupu nedojde, uplatní se 

postup dle ustanovení § 30 daňového řádu, kdy po marné výzvě může 

společného zástupce ustanovit sám správce daně. 

  Specifická úprava subjektu daně byla do ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí začleněna v souvislosti s nabytím vlastnického práva 

k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní 

společností nebo svěřenského fondu. 

  Podílový fond je účelové seskupení majetku individuálních investorů, 

které není nadáno právní osobností, přičemž takovýto majetek je ve společném 

vlastnictví majitelů podílových listů.124 Mezi fondy, které obhospodařuje 

penzijní společnost, řadíme důchodový fond, účastnický fond a tzv. 

transformovaný fond. Všechny tři zmíněné nemají právní osobnost, a jsou tak 

opět pouhými soubory majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, 

na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka.125  

  Ačkoli tedy ve výše uvedených případech není problematické stanovit 

nabyvatele a převodce vlastnických práv, nejeví se takové řešení právě 

z hlediska četnosti těchto osob jako praktické. Z tohoto důvodu zvolil 

zákonodárce v ustanovení § 1 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí fikci, 

dle které se na tyto fondy hledí jako na jediné nabyvatele nebo převodce práva 

k nemovité věci.  

  Poněkud odlišná je situace, co se týče svěřenského fondu. Ačkoli se 

také jedná o oddělený soubor majetku, který nemá právní osobnost, není zde 

                                                 
122 Viz ustanovení § 30 odst. 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

123 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 30 odst. 3. 

124 Blíže viz BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, str. 455. 

Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. Dále viz ustanovení §§ 93 a 95 zákona 

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

125 Ohledně důchodového fondu viz ustanovení § 42 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém 

spoření, ve znění pozdějších předpisů. Ohledně účastnického a transformovaného fondu viz 

ustanovení §§ 53, 171 a 186 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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možné dohledat nabyvatele či převodce nemovité věci, protože nový občanský 

zákoník v ustanovení § 1448 odst. 3 stanoví, že „…majetek ve svěřenském 

fondu…není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani 

vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno“. Pokud by však 

tato nabytí vlastnického práva k nemovité věci zdaněna nebyla, jednalo by se o 

značný prostor k obcházení daňové povinnosti. Z tohoto důvodu byla zvolena 

výše zmíněná fikce i pro svěřenský fond. 

2.2.2. Původně navrhovaná právní úprava 

  V rámci pojednání o subjektu daně není možno se nezmínit o původně 

navrhované právní úpravě v návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, 

která se podstatným způsobem odlišuje od platné právní úpravy.  

  Stěžejní myšlenkou původní právní úpravy bylo stanovení nabyvatele 

vlastnického práva k nemovité věci jediným možným poplatníkem daně.126 

V této souvislosti je důležité si uvědomit, že již dle zákona o trojdani byl v řadě 

případů poplatníkem daně nabyvatel127, a zároveň by se nejednalo o praxi 

nikterak neobvyklou, když ve většině států Evropské unie, které tuto daň 

vybírají, spočívá tato daňová povinnost právě na nabyvateli.128  

  Zřejmým následkem mělo být zjednodušení zákona a v důsledku pak 

také snížení administrativních nákladů.129 Logickým argumentem pak byla také 

vyšší motivace nabyvatele vlastnického práva k placení daně.130 Další výhodou 

této právní úpravy měla být eliminace institutu ručitele, který by již nebyl 

potřeba, poněvadž by vždy v krajním případě mohlo dojít k uhrazení daně 

prodejem nemovité věci v rámci daňové exekuce131. V důsledku této 

                                                 
126 Viz ustanovení § 1 odst. 1 návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. 

127 Viz ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o trojdani. 

128 Převodce platí daň pouze v Polsku a ve Slovinsku, nabyvatel i převodce pak v Německu 

a Rakousku. Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 10 – 11, Tabulku 1.1. 

129 Viz poznámku pod čarou č. 18, zejména str. 13. 

130 Viz poznámku pod čarou č. 18, zejména str. 9 a 13. 

131 Viz ustanovení § 178 odst. 5 písm. f) a ustanovení § 218 a násl. daňového řádu. 
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skutečnosti, pak také mělo dojít k posílení právní jistoty nabyvatele, který by již 

nebyl „vystaven nejistotě, zda mu vznikne daňová povinnost, ačkoli nemá 

přímou možnost toto ovlivnit“132. Otázkou však zůstává, nakolik je poslední 

zmíněný argument opravdu relevantní, když ručitelova daňová povinnost 

nastává až po výzvě správce daně v případě marného vymáhání daně na 

poplatníkovi133 a zároveň existuje poměrně rozšířená možnost využití 

notářských či advokátních úschov, ze kterých je daň uhrazena přímo na účet 

příslušného finančního úřadu. Z mého pohledu se tak jeví jako nejvýznamnější 

výhoda zjednodušení právní úpravy, kdy by již nebylo nutné rozlišovat mezi 

převody a přechody vlastnického práva a zároveň by mohl být zrušen institut 

ručitele.  

  Co se týče negativ navrhované právní úpravy, prvním z nich je 

samozřejmě nutnost seznámení se se změnami v nové právní úpravě, přičemž 

v případě, kdyby si nabyvatelé vlastnického práva neuvědomili včas svou 

daňovou povinnost, mohlo by to pro ně znamenat dodatečné náklady, zejména 

pokud by změna subjektu daně nebyla reflektována v kupní ceně nemovité 

věci.134 Druhým očekávaným negativem mohl být určitý propad příjmu státního 

rozpočtu, pokud předpokládáme, že přenos daňové povinnosti na nabyvatele by 

měl za následek snížení kupních cen na trhu s nemovitými věcmi (viz dále).  

  Dle Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA)135 bylo 

očekáváno, že v důsledku přenesení daňové povinnosti na nabyvatele se trh 

s nemovitými věcmi přizpůsobí takovým způsobem, aby kupující i nadále platili 

(a to včetně daně) stejnou částku jako doposud. S ohledem na tento vstupní 

předpoklad bylo pak možné odhadnout snížení cen nemovitých věcí následovně: 

 

                                                 
132 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 9. 

133 Viz ustanovení § 171 odst. 3 daňového řádu. 

134 Krajský úřad Moravskoslezského kraje v této souvislosti upozorňoval i na možnost nárůstu 

daňových exekucí v důsledku nedostatku finančních prostředků nabyvatelů vlastnického práva, 

kteří s daňovou povinností nebyli dostatečně obeznámeni. Viz poznámku pod čarou č. 41, 

připomínku č. 64. 

135 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 14 - 15. 
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I = KC 

I´ = KC´(1 + τ)  

I´= I 

KC´= KC/(1 + τ) 

KC´= 0,962 KC 

 

I…celková částka, kterou platí kupující při nákupu nemovité věci 

KC…kupní cena stanovená v kupní smlouvě 

I´…celková částka (včetně daně), kterou platí kupující při nákupu nemovité věci, za 

předpokladu, že by došlo k přenesení daňové povinnosti na nabyvatele 

KC´…nová kupní cena stanovená v kupní smlouvě po přenesení daňové povinnosti 

τ …sazba daně (0,04) 

 

  Z výše uvedeného vyplývá, že by v důsledku přenesení daňové 

povinnosti na nabyvatele vlastnického práva mělo dojít k poklesu cen 

nemovitých věcí (po zaokrouhlení) zhruba o 3,8%, což u 4procentní sazby daně 

znamená, že by prodávající inkasoval vyšší výslednou částku než doposud136. 

Z údajů v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) pak vyplývá, 

že snížení cen o 3,8% by ve svém důsledku znamenalo propad příjmů státního 

rozpočtu o 200 milionů Kč v krátkém období a až o 271 milionů Kč v období 

dlouhém.137 

  V souvislosti s výše uvedeným si však dovolím zmínit se v krátkosti 

o správnosti vstupního předpokladu: I = I´, tedy že se trh s nemovitými věcmi 

přizpůsobí takovým způsobem, aby kupující stále platili stejnou částku, a to 

včetně daně.  

  Tento předpoklad je založen na studii „How Do Stamp Duties Affect 

the Housing Market?“ provedené v Austrálii, která zkoumala dopady zvýšení 

převodní daně (land trasfer tax neboli stamp duty) na ceny nemovitých věcí 

a zároveň dopad na objem jejich prodeje.138 Pro pochopení následujících údajů 

                                                 
136 Tento rozdíl samozřejmě vychází z rozdílné výše odváděné daně při snížení kupní ceny 

nemovité věci. 

137 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 15. 

138 LEIGH, Andrew. How Do Stamp Duties Affect the Housing Market? [online]. Australia, 2009 
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je nezbytné upozornit, že subjektem převodní daně v Austrálii je právě nabyvatel 

vlastnického práva. Porovnáním dat bylo zjištěno, že při zvýšení převodní daně 

o 10 % došlo ke snížení cen nemovitých věcí o 1 - 2 procenta v krátkém období, 

a o 2 - 3 procenta v období tří let139.140 Vzhledem ke skutečnosti, že sazba 

převodní daně se v Austrálii pohybuje mezi 2 - 4 procenty hodnoty nemovité 

věci, je zřejmé, že to jsou prodávající, kteří nesou ekonomické břemeno daně.141 

  Na základě závěru, že prodávající, jakožto cenově neflexibilní činitelé 

trhu142, ponesou ekonomickou daňovou incidenci, bylo dospěno k předpokladu, 

že český trh by se po přenesení daňové povinnosti na nabyvatele vlastnického 

práva k nemovité věci přizpůsobil pouze tak, aby zde nebyly vyšší náklady pro 

kupujícího než doposud.143  

  Ačkoli může být tento předpoklad správný, což by bylo možné ověřit 

až v praxi porovnáním dat, existuje zde několik faktorů, které možná nebyly 

zohledněny správně či nebyly vzaty do úvahy vůbec. V prvé řadě je nutné 

upozornit právě na závěry Leighovy studie, kdy při 10% nárůstu převodní daně 

došlo k poklesu cen nemovitostí až o 4 %. Na základě tohoto výsledku je zřejmé, 

že cena nemovitých věcí reaguje poměrně citlivě na změny výše převodní 

daně144, nedomnívám se tedy, že je možné s jistotou konstatovat, že by v případě 

přenesení daňové povinnosti na nabyvatele vlastnického práva došlo ke snížení 

cen nemovitostí pouze o 3,8%, poněvadž tyto mohou reagovat pružněji a pokles 

by mohl být znatelnější. Dále je třeba akcentovat skutečnost, že Leighova studie 

se zaměřuje na analýzu při zvýšení převodní daně, nikoli přenesení daňové 

                                                 
[cit. 2014-06-04]. Dostupné z: http://andrewleigh.org/pdf/StampDuty.pdf. Research working 

paper. Australian National University. 

139 Souvisí s rychlostí šíření informace na trhu. 

140 Viz poznámku pod čarou č. 138, str. 16. 

141 Viz poznámku pod čarou č. 140. 

142 Leigh ve své studii uvádí, že z teoretického pohledu jsou to nepřizpůsobiví činitelé (cenově 

neflexibilní prodávající či kupující), kteří nesou reálnou daňovou incidenci. Viz poznámku pod 

čarou č. 138, str. 2. 

143 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 14. 

144 Ačkoli se tak nemusí u 4% sazby daně na první pohled zdát. 

http://andrewleigh.org/pdf/StampDuty.pdf
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povinnosti z převodce na nabyvatele vlastnického práva, přičemž jistě není 

možné v takovém případě aplikovat jeho závěry bez dalšího. 

  Pokud přijmeme závěry Leighovy studie a aplikujeme je s určitou 

rezervou na český trh, dovolím si konstatovat, že dle mého názoru by cena 

nemovitých věcí v případě přenesení daňové povinnosti na nabyvatele 

pravděpodobně klesla minimálně o 3,8% v závislosti na tom, jak by se trh této 

skutečnosti přizpůsobil. Samozřejmě je ale možné, že český trh zareaguje 

vlivem různých faktorů odlišně než trh australský, a Leighovy závěry tak nebude 

možno aplikovat ani částečně. Jak již však bylo řečeno, toto je pouze teoretický 

předpoklad, který by potvrdila či vyvrátila až praxe. 

2.2.3. Zhodnocení platné právní úpravy a návrhy de lege ferenda 

  Jak již bylo zmíněno výše, původně navrhovaná právní úprava 

subjektu daně se od té platné liší podstatným způsobem. Mimo jiné platná právní 

úprava odstranila i určité nedostatky, které se v původním návrhu vyskytly. 

Konkrétně se jednalo o vypuštění výslovného zmínění transformovaného fondu 

z ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, 

protože tento zde byl již pojmově obsažen jakožto fond obhospodařovaný 

penzijní společností. Další obdobnou změnou pak bylo odstranění ustanovení 

§ 1 odst. 1 písm. b)145 návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí kvůli jeho 

nadbytečnosti, tentokrát však s ohledem na fikci, že nabytí stavby, která se stane 

součástí pozemku, se považuje za nabytí vlastnického práva146. Výše uvedené 

změny je možno hodnotit zcela kladně. 

  Na druhou stranu však nebyla do platné právní úpravy převzata 

nejvýznamnější změna obsažená v návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých 

věcí, kterou bylo sjednocení osoby poplatníka daně. Jestliže srovnáme všechny 

                                                 
145 „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je…b) nabyvatel stavby, která se stane součástí 

pozemku.“ 

146 Viz ustanovení § 4 písm. b) návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a ustanovení § 3 

písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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výhody přenesení daňové povinnosti z převodce na nabyvatele vlastnického 

práva, kterými jsou: 

 

 zjednodušení zákona, kdy by nebylo nutné rozlišovat mezi převody 

a přechody vlastnického práva, 

 eliminace institutu ručitele, 

 zvýšení právní jistoty nabyvatele vlastnického práva, 

 vyšší motivace nabyvatele vlastnického práva k placení daně, 

 snížení administrativní zátěže, 

 snadná vymahatelnost v daňové exekuci a 

 možné zvýšení objemu prodeje nemovitých věcí v důsledku možného 

snížení jejich cen, 

 

a nevýhody takového sjednocení: 

 

 nutnost seznámení se s novou právní úpravou, 

 možnost zvýšení počtu daňových exekucí v důsledku nedostatečné 

informovanosti nových poplatníků daně a 

 snížení příjmů státního rozpočtu v důsledku snížení cen nemovitých 

věcí, 

 

domnívám se, že uvedené výhody převyšují negativa takové změny.  

   

  Celkově hodnotím platnou právní úpravu subjektu daně jako poměrně 

zdařilou, zejména s ohledem na společnou daňovou povinnost manželů, 

nastavení poplatníka daně – nabyvatele jako sběrné kategorie či zakotvení fikce, 

že fondy vymezené v ustanovení § 1 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí jsou jedinými nabyvateli či převodci vlastnického práva k nemovité věci. 

Na druhou stranu však návrat k rozlišování převodce a nabyvatele jako 

poplatníka daně považuji za krok špatným směrem, který neprospívá struktuře 

a přehlednosti právní úpravy. S ohledem na výše uvedené argumenty bych tedy 

de lege ferenda navrhovala ustanovení § 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 
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v uvedeném smyslu upravit, tedy stanovit poplatníkem daně ve všech případech 

nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci. 

2.3.   Osvobození od daně 

  Osvobození od daně z převodu nemovitostí dle zákona o trojdani bylo 

nastaveno poměrně široce, reflektovalo tehdejší snahu podpořit podnikání 

a výstavbu a bylo také samozřejmě determinováno politickou a ekonomickou 

situací 90. let minulého století. V okamžiku zrušení zákona o trojdani tak již 

byla po delší dobu celá řada těchto osvobození zcela neaktuální.147 Cílem ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí tak bylo v prvé řadě tento systém zaktualizovat, 

přičemž v této snaze navazoval zákonodárce také na některé změny, které měl 

původně provést s účinností od 1. 1. 2015 zákon č. 458/2011 Sb., o změně 

zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách 

daňových a pojistných zákonů, ve znění do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon 

o JIM“)148. 

  ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje osvobození od daně 

přehledně v ustanoveních §§ 6 až 9, přičemž porovnáním znění zákona o trojdani 

a platné právní úpravy je na první pohled zřejmé, že se jedná o značné 

zjednodušení celého systému. 

2.3.1. Věcné osvobození ve veřejnoprávní oblasti 

  Věcné osvobození ve veřejnoprávní oblasti je upraveno v ustanovení 

§ 6 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Dle odstavce 1 tohoto ustanovení jsou 

od daně osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovité věci členským státem 

Evropské unie (tedy i Českou republikou), jiným státem, je-li zaručena 

                                                 
147 Například osvobození převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem v souvislosti 

s privatizací či zánikem České a Slovenské Federativní republiky – viz ustanovení § 20 odst. 2 

a odst. 6 písm. a) a b) zákona o trojdani. 

148 Viz Část šestou zákona o JIM. 
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vzájemnost, a územním samosprávným celkem za splnění dalších podmínek zde 

uvedených. Důvod tohoto osvobození je zcela zřejmý – s ohledem na rozpočtové 

určení výnosu této daně149 by se jednalo o zcela nesmyslnou transakci a zbytečné 

administrativní náklady. Na tomto místě je vhodné učinit určitý komentář 

k tomuto ustanovení, a to prostřednictvím srovnání platné právní úpravy se 

zákonem o trojdani a návrhem zákona o dani z nabytí nemovitých věcí.  

  Zákon o trojdani obsahoval obdobné věcné osvobození v ustanovení 

§ 20 odst. 3, dle kterého byly osvobozeny převody nebo přechody vlastnického 

práva k nemovitosti z majetku ČR či jiného evropského státu, jakož i do jejich 

vlastnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že poplatníkem daně byl dle zákona 

o trojdani převodce či nabyvatel v závislosti na tom, zda se jednalo o převod či 

přechod vlastnického práva, je zřejmé, že dané věcné osvobození krylo veškeré 

případy, kdy mohla být poplatníkem ČR či jiný evropský stát. Naopak je možno 

argumentovat, že dané osvobození bylo nastaveno příliš široce, protože 

například při prodeji nemovitosti do vlastnictví ČR by byl od daně osvobozen 

převodce, což není v souladu s účelem tohoto osvobození. Samozřejmě je také 

otázkou, kdo nese v takovém případě ekonomickou daňovou incidenci, přičemž, 

pokud by to byl kupující, pak by mělo takto široké osvobození smysl. 

  V návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí zvolil zákonodárce 

odlišnou úpravu, tedy osobní osvobození pro státy EU, jiné státy, pokud je 

zaručena vzájemnost, a územní samosprávné celky při splnění dalších podmínek 

zde uvedených. Je zřejmé, že tato konstrukce osvobození měla zaručit pokrytí 

všech případů, kdy by tyto subjekty mohly být poplatníky daně, a zároveň se 

toto osvobození nemělo vztahovat na subjekty další, jak tomu bylo dle zákona 

o trojdani – viz předchozí odstavec. Pokud by však ekonomickou daňovou 

incidenci v tomto případě nesl prodávající, pak by s ohledem na skutečnost, že 

dle návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí měl být poplatníkem daně 

vždy nabyvatel vlastnického práva, bylo vhodnější osvobodit tyto případy 

věcně, nikoli osobně.  

                                                 
149 Viz ustanovení § 28 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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  Jak již bylo uvedeno výše, ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí volí 

osvobození věcné, které se však vztahuje pouze na případy, kdy vlastnické právo 

k nemovité věci nabývají vymezené subjekty. Tato změna oproti znění návrhu 

zákona o dani z nabytí nemovitých věcí však zcela ignoruje změnu v subjektu 

daně, kdy oproti původnímu návrhu není poplatníkem daně vždy nabyvatel, ale 

při koupi a směně je jím převodce vlastnického práva150. Typicky pak v případě 

prodeje nemovité věci z vlastnictví České republiky bude poplatníkem 

převodce, tedy Česká republika, protože se však nejedná o nabytí vlastnického 

práva členským státem Evropské unie, není v tomto případě ČR od daně 

osvobozena, což zcela jistě nebylo záměrem zákonodárce151. 

  Zatím však také pomíjím otázku veřejných podpor, které jsou 

neslučitelné s vnitřním trhem EU.152 Dle Rozsudku soudního dvora Evropské 

unie totiž takovou podporu může představovat právě i daňové osvobození.153 

Tyto zakázané subvence jsou rámcově vymezeny v čl. 107 Smlouvy o fungování 

Evropské unie154, dle kterého musí kumulativně splňovat následující podmínky: 

 

 jsou poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, 

 narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž, 

 zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby a 

  ovlivňují obchod mezi členskými státy. 

 

  V případě daní, které jsou příjmem státního rozpočtu, je podmínka 

podpory ze státních prostředků jistě splněna. Narušením hospodářské soutěže 

                                                 
150 Viz ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

151 Viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 6 odst. 1 písm. a). 

152 O veřejných podporách viz např. TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2011. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 9788074003332. Str. 564 – 577. 

153 Viz Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Presidente del Consiglio dei Ministri v Regione 

Sardegna,. In: Úřední věstník C. 2008, roč. 2008, č. 169. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0169&qid=1402491362470&from=CS>. 

154 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. In: Úřední věstník C. 2008, 

roč. 2008, č. 115. Databáze ASPI, CELEX: 12008E/TXT. 
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může být v podstatě jakékoli zvýhodnění určitého subjektu, kterým jsou 

změněny podmínky na daném trhu.155 I tato podmínka je při osvobození od daně 

splněna. Zda se jedná o zvýhodnění určitých podniků či odvětví výroby je třeba 

vykládat s ohledem na definice platné pro evropské soutěžní právo.156 Podnikem 

tak rozumíme soubor osobních hmotných i nehmotných statků spojených pod 

samostatným právním subjektem za účelem dosažení zvoleného dlouhodobého 

ekonomického cíle.157 Splnění této podmínky pak samozřejmě závisí na daných 

okolnostech konkrétního případu. Na otázku, zda subvence ovlivňuje obchod 

mezi členskými státy, můžeme pravděpodobně také odpovědět kladně, poněvadž 

stačí, aby daný subjekt byl v konkurenčním vztahu se subjekty na trhu EU.158 Ze 

shrnutí výše uvedeného vyplývá, že většinu podmínek můžeme presumovat za 

splněné, snad kromě podmínky třetí, zda se jedná o zvýhodnění podniků či 

určitých odvětví výroby, jejíž naplnění bude záviset na konkrétních okolnostech. 

V případě splnění všech uvedených podmínek by pak dané osvobození od daně 

mělo charakter veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem EU a jako takové 

by bylo zakázané, ledaže by se jednalo o tzv. podporu de minimis159, popř. 

podpory, které spadají do kategorie výjimek podpor slučitelných s vnitřním 

trhem EU.160 

  Z porovnání právní úpravy ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, 

zákona o trojdani a návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí vychází 

platná právní úprava bohužel nejhůře, protože plní základní účel daného 

                                                 
155 Blíže viz poznámku pod čarou č. 152, str. 567. 

156  Blíže viz poznámku pod čarou č. 155. 

157 „An undertaking is constituted by a single organization of personal tangible and intangible 

elements, united in an autonomous legal entity pursuing a given long-term economic aim.” Viz 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Mannesmann AG v High Authority of the European Coal 

and Steel Community. In: Úřední věstník C. 1962, roč. 1961, č. 19. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61961CJ0019&qid=1402485987208&from=CS>. 

158 Viz také poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 6 odst. 2. 

159 Viz také Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis. 

160 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 6 odst. 2. 
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osvobození od daně jen částečně (viz výše). Jestliže bylo záměrem zákonodárce 

osvobodit pouze subjekty vymezené v ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí, bylo by s ohledem na změnu v subjektu daně oproti znění 

návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí vhodné toto řešit osvobozením 

osobním, nikoli věcným. Druhou možností by také bylo zohlednění ekonomické 

daňové incidence při volbě nejlepšího způsobu osvobození vymezených 

subjektů. Jak Leigh ve své studii uvádí: „Z teoretického hlediska jsou to 

neflexibilní činitelé [cenově nepřizpůsobiví prodávající či kupující], kteří nesou 

ekonomické břemeno daní.“161 Osobně se domnívám, že ať už trh reaguje jakkoli 

(jsou cenově nepřizpůsobivými obecně prodávající či kupující), není možné na 

stát s ohledem na jeho zvláštnosti aplikovat všechny obecně zavedené a uznané 

principy fungování trhu, a to zejména s ohledem na jeho nedostatečnou 

flexibilitu. Jestliže toto uvážíme, je možné, že cenově nepřizpůsobivým 

činitelem na trhu bude právě vždy stát, ať už vystupuje v pozici převodce či 

nabyvatele vlastnického práva. S ohledem na tento hypotetický předpoklad by 

pak bylo vhodnější nastavit osvobození od daně stejným způsobem, jak tomu 

bylo v zákoně o trojdani, tedy věcně osvobodit případy nabytí majetku z i do 

vlastnictví vymezených subjektů.  

  Pokud však k výše uvedenému připojíme rozměr práva EU a uvážíme 

případnou náročnost prokazování, zda se v konkrétním případě jedná o veřejnou 

podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU, či nikoli, je nutno konstatovat, že 

se nejeví jako vhodné osvobozovat subjekty vymezené v ustanovení § 6 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí věcně, kdy osvobození dopadá nejenom na zde 

vymezené subjekty, a tedy by mohlo naplnit znaky zakázané subvence, ale 

naopak by bylo příhodné tyto subjekty osvobodit osobně, aby nehrozilo zmíněné 

riziko.  

  Vzhledem k částečné nefunkčnosti ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí, která nastala v důsledku nesystematické změny návrhu zákona 

o dani z nabytí nemovitých věcí, a nevhodnosti jiného řešení (viz vysvětlení 

výše) mohu pouze doporučit, aby došlo co nejdříve k novelizaci tohoto 

                                                 
161 Viz poznámku pod čarou č. 138, str. 2. 



46 

 

ustanovení a subjekty vymezené v ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí byly osvobozeny osobně. 

2.3.2. Věcná osvobození u nových staveb 

  Věcné osvobození u nových staveb bylo obsaženo již v zákoně 

o trojdani162, a to s cílem podpořit výstavbu. Ze stejného důvodu pak bylo 

převzato, ovšem s určitými úpravami, do ustanovení § 7 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí. Nově je tedy od daně osvobozeno první úplatné nabytí 

vlastnického práva k  

 

 pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného 

domu163, 

 nové stavbě rodinného domu a 

 nově vzniklým jednotkám, které nezahrnují jiné nebytové prostory než 

garáž, sklep či komoru užívané společně s bytem. 

 

  Z výše uvedeného vyplývá, že snahou zákonodárce bylo osvobodit 

nabytí vlastnického práva v případech, kdy se jedná o stavby či jednotky určené 

k bydlení. Na jiné stavby či např. bytový dům jako komplex se tak dané 

osvobození nevztahuje, což je změnou oproti zákonu o trojdani, kde takto byly 

osvobozeny převody či přechody staveb obecně164. 

  Dle zákona o trojdani se dále dané osvobození vztahovalo pouze na 

případy, kdy byla převodcem fyzická či právnická osoba, která tak činila 

v souvislosti se svou podnikatelskou činností, kterou byla výstavba nebo prodej 

staveb a bytů. Zmíněná podmínka však do ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 

                                                 
162 Viz ustanovení § 20 odst. 7 zákona o trojdani. 

163 I v tomto případě bylo cílem osvobodit nabytí vlastnického práva ke stavbě, nicméně bylo 

nutné zohlednit skutečnost, že stavba nemusí být po účinnosti nového občanského zákoníku vždy 

samostatnou věcí v právním slova smyslu, ale může být součástí pozemku či práva stavby. Blíže 

viz podkapitoly č. 2.1.1.1 a 2.1.1.2. 

164 Viz ustanovení § 20 odst. 7 písm. a) zákona o trojdani. 
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přejata nebyla, čímž došlo k zrovnoprávnění např. menších investičních projektů 

nepodnikajících osob s projekty velkých developerů. Dle mého názoru zde 

nebylo pro odlišné zacházení logického důvodu, tedy je tento krok vítanou 

změnou, která může ve svém důsledku více přispět k podpoře bytové výstavby.  

  Poslední významnou změnou je pak zavedení podmínky, že dané 

osvobození se vztahuje pouze na nabytí vlastnického práva, ke kterému došlo do 

5 let ode dne, kdy bylo dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), možno novou stavbu či byt užívat, tedy od právních účinků 

kolaudačního souhlasu či od uplynutí 30 dnů od oznámení záměru stavbu 

užívat165. Tato podmínka nahrazuje dosavadní povinnost prokázat, že stavba či 

byt dosud nebyly užívány, což představovalo přílišnou administrativní zátěž.166 

Zároveň lhůta pěti let navazuje na ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu, kdy 

je nabytí vlastnického práva osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí, 

podléhá dodání nemovité věci dani z přidané hodnoty, přičemž po uplynutí lhůty 

5 let je tomu naopak. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí tak systematicky 

navazuje i na další daňové zákony. 

  Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti osvobození prvních úplatných 

nabytí vlastnických práv k nemovitým věcem došlo ke třem zásadním změnám. 

Dle ustanovení § 7 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí jsou nově osvobozeny 

pouze stavby a byty určené k bydlení, dále není třeba, aby převodce podnikal 

v oboru výstavby nebo prodeje staveb a bytů, a konečně také již není osvobození 

vázáno na podmínku, aby stavba nebyla dosud užívána, ale na objektivně 

a snadno prokazatelnou lhůtu pěti let běžící ode dne užívání dle stavebního 

zákona. Dle mého názoru je možno všechny tyto změny hodnotit jedině 

pozitivně, protože ve svém důsledku vedou ke zjednodušení zákona a snížení 

administrativní zátěže.  

                                                 
165 Pokud v této době stavební úřad užívání stavby nezakáže. Viz ustanovení §§ 119, 120 a 122 

stavebního zákona. 

166 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 7 odst. 2. 
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2.3.3. Věcná osvobození u jednotek 

  Nabytí vlastnického práva nájemcem (fyzickou osobou) k jednotce, 

kterou převádí bytové družstvo či právnická osoba, která byla zřízena za účelem, 

aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, je věcně osvobozeno v ustanovení 

§ 8 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Toto ustanovení je kompilací 

ustanovení § 20 odst. 6 písm. f), g) a i) zákona o trojdani, přičemž tato právní 

úprava byla převzata v podstatě beze změny. Důvodem osvobození těchto 

případů byla skutečnost, že bytové družstvo či právnická osoba pořídily byty za 

peníze jejich členů, tedy by při zdanění tohoto sekundárního převodu 

vlastnického práva v podstatě došlo ke dvojímu zdanění stejného případu. 

  Pro aplikaci osvobození nabytí vlastnického práva k jednotce167, jejíž 

součástí je družstevní byt, je nutné nejdříve naplnit definici družstevního bytu, 

která je vymezena v ustanovení § 729 zákona o obchodních korporacích. Toto 

osvobození se pak dále vztahuje také na jednotky, které jsou vymezeny dle 

zákona o vlastnictví bytů.168 S ohledem na skutečnost, že tyto jednotky budou 

v praxi často převáděny spolu s nebytovými prostory, je nutno aplikovat 

omezující podmínku, že se smí jednat pouze o nebytové prostory, které jsou 

garáží, sklepem nebo komorou.169 

  Při naplnění uvedených podmínek a v případě, že je vlastnické právo 

převáděno na nájemce, který je fyzickou osobou,170 bude pak toto nabytí 

vlastnického práva k dané jednotce osvobozeno od daně z nabytí nemovitých 

věcí.171 

                                                 
167 Vlastnické právo je nutno vztahovat k jednotce, která je dle ustanovení § 1159 nového 

občanského zákoníku věcí nemovitou a zahrnuje byt a podíl na společných částech domu.  

168 Viz ustanovení § 56 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

169 Viz stanovení § 8 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato omezující podmínka se uplatní 

i na jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů.  

170 Při převodech z majetku zmíněné právnické osoby zřízené za účelem, aby se stala vlastníkem 

domu s jednotkami, musí být nájemce také členem této právnické osoby a podílet se na pořízení 

domu s jednotkami, a to alespoň prostřednictvím svého právního předchůdce – viz ustanovení § 8 

odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

171 Jestliže bude vlastnické právo k jednotce nabýváno do společného jmění manželů, je 
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  O ustanovení § 8 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí je možno 

konstatovat, že přebírá úpravu zákona o trojdani, přičemž kategorii osvobození 

nikterak nerozšiřuje, čímž naplňuje jeden z cílů při aktualizaci systému 

osvobození172. Platnou právní úpravu považuji za zdařilou, a to zejména 

s ohledem na jazykové vyjádření, stručnost a přehlednost daného ustanovení, 

a nemám k ní žádných výtek.  

2.3.4. Ostatní věcná osvobození 

  Navzdory obecnému cíli zákonodárce nerozšiřovat případy 

osvobození, zavádí ustanovení § 9 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí tři nové 

případy osvobození od daně.  

  Prvým z nich je osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

při provádění reorganizace173 v rámci insolvenčního řízení, „jde-li o vydání části 

dlužníkových aktiv věřitelům…“.174 Důvodem pro zavedení tohoto osvobození 

bylo snížení finančního zatížení věřitele, jehož pohledávky zpravidla nejsou 

v rámci reorganizace vypořádány v plném rozsahu.175 Poněkud zvláštně však 

působí formulace „jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům…“, resp. 

jestliže tímto zákonodárce zamýšlel osvobodit vydání nemovité věci ve prospěch 

věřitelů k uspokojení pohledávek, bylo možno daný text výrazně zjednodušit. 

Při využití metody extenzivního výkladu by totiž bylo také například možno 

dovodit, že se jedná o osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci při 

                                                 
postačující, aby výše uvedené podmínky splnil alespoň jeden z manželů. Viz ustanovení § 8 odst. 3 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

172 Tento cíl byl mnohokrát zdůrazněn v rámci Vypořádání připomínek – viz poznámku pod čarou 

č. 41, např. vypořádání připomínky Ministerstva vnitra č. 42, str. 28, či vypořádání připomínky 

Nejvyššího kontrolního úřadu č. 70, str. 47. 

173 Reorganizace je způsob řešení úpadku dlužníka, při kterém se po schválení reorganizačního 

plánu postupně uspokojují pohledávky věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Viz 

ustanovení § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

174 Viz ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

175 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 9 odst. 1 písm. a). 
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prodeji třetí osobě, „jde-li“ (následně) o vydání finančních prostředků věřitelům. 

Celkově je tento případ osvobození formulován zbytečně složitě a nejasně, což 

neprospívá principu právní jistoty.  

  Druhým případem osvobození je nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci při jejím vložení do sociálního družstva nebo evropského fondu 

sociálního podnikání. Dle důvodové zprávy byla účelem tohoto osvobození jeho 

veřejná prospěšnost.176 

  Třetím případem je osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci, která je předmětem finančního leasingu, jejím uživatelem dle zákona 

o daních z příjmů177. Cílem tohoto osvobození bylo zrovnoprávnit situace koupě 

nemovitých věcí například za hotové peníze s pořízením na finanční leasing. 

Vzhledem k povaze finančního leasingu, jehož cílem je postupně 

„profinancovat“ cizí investici, za kterou byla nemovitá věc pořízena, by bez 

tohoto osvobození zaplatil uživatel tuto daň dvakrát. 

  Z těchto tří případů osvobození dle ustanovení § 9 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí hodnotím jednoznačně kladně zakotvení osvobození nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci v rámci finančního leasingu, které bylo 

doposud daňově znevýhodněno. Tímto ustanovením tak zákonodárce napravuje 

dosavadní situaci a zamezuje dvojímu zdanění při sekundárním převodu 

vlastnického práva k nemovité věci na uživatele v rámci finančního leasingu.  

  Co se týče zakotvení dvou dalších případů osvobození, tyto považuji 

za nesystémové a nevhodně zvýhodňující pouze vybrané subjekty, přičemž jsou 

také v rozporu se základním cílem zákonodárce nerozšiřovat případy osvobození 

od daně z nabytí nemovitých věcí. Jestliže je osvobozeno nabytí vlastnického 

práva v rámci reorganizace, je otázkou, proč není osvobozeno například nabytí 

vlastnického práva v rámci exekuce, když i v tomto případě věřitel často není 

zcela uspokojen. Také je sporné, zda by se i v tomto případě nemohlo jednat 

o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU.178 Obdobně pak 

v případě osvobození vložení nemovitých věcí do sociálního družstva je 

                                                 
176 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 9 odst. 1 písm. b). 

177 Viz ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů. 

178 Viz výklad v podkapitole č. 2.3.1. 
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otázkou, proč není osvobozen například vklad do nadace, která dle zákona plní 

veřejně prospěšný či dobročinný účel179. 

  Na základě výše uvedeného se domnívám, že by měly být případy 

osvobození dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí jako nesystémové a diskriminující odstraněny. V případě 

ponechání stávajícího znění bych navrhla alespoň lépe formulovat ustanovení 

písm. a), které umožňuje víceré výklady a odporuje tak principu právní jistoty. 

2.3.5. Vklady do obchodních korporací 

  Dle ustanovení § 20 odst. 6 písm. d) zákona o trojdani byly od daně 

z převodu nemovitostí osvobozeny vklady vložené do základního kapitálu 

obchodní společnosti nebo družstva, jestliže účast vkladatele dané nemovitosti 

trvala alespoň po dobu 5 let nebo mu byla při zániku účasti nemovitost vrácena. 

Toto osvobození bylo zakotveno v 90. letech minulého století s cílem podpořit 

podnikatelskou činnost a zakládání družstev.180 Nyní je však možno konstatovat, 

že je tento cíl překonaný a pro dané osvobození již neexistuje opodstatnění.  

  Řešení této situace přinesl zákon o JIM, který s účinností od 1. 1. 2015 

podrobil, až na výjimky181, zdanění vklady nemovitých věcí do obchodních 

korporací. Tato právní úprava byla následně převzata do ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí, přičemž nyní jsou nabytí vlastnického práva k nemovitým 

věcem právnickými osobami osvobozena pouze dle ustanovení § 6 odst. 2 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí (viz podkapitolu č. 2.3.1). 

  Ačkoli byla tato změna motivována pravděpodobně zejména 

finančně, tedy zvýšením příjmů státního rozpočtu, nelze než souhlasit s dalšími 

pozitivy, kterými jsou zjednodušení zákona a snížení administrativní náročnosti 

                                                 
179 Viz ustanovení § 306 nového občanského zákoníku. 

180 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 58. 

181 I nadále měly být osvobozeny převody vlastnictví k nemovitostem mezi územním 

samosprávným celkem a 1. obchodní společností, je-li územní samosprávný celek jejím 

společníkem, nebo 2. družstvem, je-li územní samosprávný celek jeho členem. Viz Část šestou 

Čl. XI bod 5 zákona o JIM. 
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při prokazování splnění podmínek pro osvobození,182 a celkově tedy hodnotit 

tuto změnu kladně.  

2.3.6. Shrnutí 

Cílem ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí bylo aktualizovat systém 

osvobození od daně a zásadně přitom nerozšiřovat případy osvobození 

nastavené zákonem o trojdani. Dle mého názoru bylo tohoto cíle až na některé 

výjimky (viz dále) dosaženo a systém osvobození od daně je tak nyní přehledně 

upraven v ustanoveních §§ 6 až 9 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.  

Ke změnám, které je jistě možno hodnotit kladně patří zakotvení 

osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci v rámci finančního 

leasingu, čímž dochází k zamezení dvojího zdanění, dále pak zejména 

aktualizace úpravy věcného osvobození u nových staveb, kdy nově není 

vyžadováno, aby převodce podnikal v oboru výstavby či prodeje staveb a bytů, 

či zavedení pětileté lhůty pro toto osvobození namísto dosavadní obtížně 

prokazatelné podmínky, že stavba nebyla dosud užívána. 

Negativně je však možno hodnotit úpravu věcného osvobození ve 

veřejnoprávní oblasti a rozšíření osvobození v ustanovení § 9 ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí.  

Kvůli nesystémové změně v platné právní úpravě osvobození od daně 

oproti znění návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která zcela 

ignorovala změnu v subjektu daně, nyní ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí nekryje veškeré případy, které zákonodárce pravděpodobně 

zamýšlel. Typicky v případě prodeje nemovité věci z vlastnictví České 

republiky, kdy je poplatníkem převodce, tedy Česká republika, nebude tato od 

daně osvobozena, protože se nejedná o nabytí vlastnického práva členským 

státem Evropské unie. Vzhledem k této částečné nefunkčnosti ustanovení § 6 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí a nevhodnosti jiného řešení navrhuji, aby 

došlo co nejdříve k novelizaci tohoto ustanovení a zde vymezené subjekty byly 

                                                 
182 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 60 – 61. 
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osvobozeny osobně, nikoli věcně, jak je tomu nyní. V podrobnostech viz 

podkapitolu č. 2.3.1. 

  Co se týče zakotvení nových případů osvobození do ustanovení § 9 

odst. 1 písm. a) a b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, domnívám se, že tyto 

nadbytečně rozšiřují systém osvobození od daně, jsou nesystémové 

a neodůvodněně zvýhodňují některé případy nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci. Z těchto důvodů navrhuji, aby došlo k jejich odstranění. 

V případě jejich ponechání, by pak bylo vhodné alespoň lépe formulovat 

ustanovení písm. a), které umožňuje víceré výklady a odporuje tak principu 

právní jistoty. V podrobnostech viz podkapitolu č. 2.3.4. 

2.4.   Základ a sazba daně 

  Co se týče sazby daně, v tomto ohledu ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí převzalo právní úpravu zákona o trojdani beze změny. Sazba 

daně je tedy i nadále stanovena na 4%183. Problematikou, která však doznala 

značných změn, je právní úprava základu daně, což je důvodem, proč se jí tato 

podkapitola dále podrobně věnuje. 

2.4.1. Platná právní úprava základu daně 

  Před analýzou nové právní úpravy a jejím srovnáním se zákonem 

o trojdani je zcela nezbytné s ohledem na množství změn popsat a vysvětlit 

mechanismus stanovení základu daně dle ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.  

  Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj184, 

kterým jsou odměna a náklady zaplacené poplatníkem znalci za znalecký 

posudek, pokud je tento vyžadovanou přílohou daňového přiznání185. Nabývací 

                                                 
183 Srov. ustanovení § 26 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí a ustanovení § 15 zákona o trojdani. 

184 Viz ustanovení § 10 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

185 Uznatelný výdaj musí být prokazatelný (doklad o zaplacení je přílohou daňového přiznání) 

a musí být poplatníkem uplatněn. Viz ustanovení §§ 24, 36 a 37 ZOS o dani z nabytí nemovitých 
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hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně,186 

a nabývací hodnotou je v závislosti na daném případu: 

 

 sjednaná cena, 

 srovnávací daňová hodnota, 

 zjištěná cena, nebo 

 zvláštní cena.187 

 

  Z důvodu názornosti přikládám níže obrázek znázorňující postup 

určení základu daně dle ustanovení §§ 11 a 12 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí. 

 

2.4.1.1. Zvláštní cena 

  Zvláštní cena je nabývací hodnotou vždy, kdy je možno ji určit.188 

Jedná se o cenu, která byla již dříve určena v rámci soudního či správního řízení, 

ve veřejné dražbě nebo dle určitých zákonem stanovených postupů189 a nyní je 

                                                 
věcí. 

186 Viz ustanovení § 11 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

187 Viz ustanovení § 11 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

188 Viz ustanovení § 12 odst. 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

189 Viz např. zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

Základ daně 

= nabývací hodnota -
uznatelný výdaj (ZP)

Zvláštní 
cena 

- lze-li určit

Sjednaná cena 

- je-li ≥ SDH, 
nebo

- stanoví-li zákon

Srovnávací daňová 
hodnota (SDH)

- je-li > sjednaná cena

= 75% zjištěné 
ceny/směrné hodnoty

Zjištěná cena

- nelze-li určit ani 
jednu z předchozích, 

nebo

- stanoví-li zákon
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použita i pro účely určení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Je jí například 

cena dosažená vydražením při exekuci prodejem nemovité věci, cena určená 

znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu do obchodní korporace, cena dosažená 

prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení či nařízené 

likvidace pozůstalosti, ale také cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku 

členského státu Evropské unie či určená soudem jako náhrada při zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví.190  

  Důvodem pro využití této ceny je skutečnost, že v daných případech 

jsou objektivně zákonem nastavena pravidla pro určení cen v rámci daných 

řízení či postupů. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí tak využitím těchto cen 

podstatně snižuje náklady na určení základu daně.  

  Kromě skutečnosti, že „lze“ takto zvláštní cenu „určit“ dle ustanovení 

§§ 17 až 21 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, musí být tato cena zároveň 

„určitelná“.191 S ohledem na lhůtu pro splatnost zálohy daně192 je totiž možné, 

že zvláštní cena nebude v dané době ještě „určitelná“ například kvůli 

dlouhotrvajícímu soudnímu řízení. V takovém případě bude nutné postupovat 

podle obecných pravidel pro určení nabývací hodnoty (viz dále).193  

2.4.1.2. Sjednaná cena 

  Za předpokladu, že nelze určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou 

cena sjednaná194, jestliže je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě nebo 

tak stanoví ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.195 Sjednanou cenou 

                                                 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

190 Viz ustanovení §§ 17 – 21 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

191 Viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 12 odst. 4. 

192 Viz ustanovení §§ 32, 33 a 46 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

193 Viz ustanovení § 12 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

194 Jestliže je ve smlouvě stanovena. 

195 Viz ustanovení § 12 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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samozřejmě rozumíme úplatu196 za nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci.197  

  Důvodem pro zavedení sjednané ceny jakožto primárního zdroje pro 

určení nabývací hodnoty, resp. základu daně byla snaha o celkové omezení 

povinnosti vypracovávat znalecké posudky pro určení základu daně.198 Zároveň 

však kvůli možnosti obcházení daňové povinnosti sjednáním nízkých, popř. až 

symbolických, kupních cen bylo nutno porovnat tuto cenu s určitou objektivně 

stanovenou hodnotou.199 Tuto úlohu plní dle ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí srovnávací daňová hodnota.  

  Sjednanou cenu je tak možno využít jako nabývací hodnotu ve dvou 

případech. Za prvé, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě (viz 

podkapitolu č. 2.4.1.3), a za druhé, jestliže tak výslovně stanoví ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Dle ustanovení § 22 ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí je tak sjednaná cena výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku zde vymezených 

subjektů, např. územního samosprávného celku, a také jedná-li se o nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlouvě o výstavbě za účelem 

vzniku nové jednotky či změny jednotky stávající. Důvodem pro aplikaci 

sjednané ceny v případě nabytí nemovité věci z a do majetku zde vymezených 

subjektů je opět skutečnost, že pravidla pro sjednání cen jsou upravena 

v zákoně200. Pokud jde o případ druhý, tedy nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci ujednané ve smlouvě o výstavbě, zde dochází k aplikaci 

sjednané ceny z důvodu, že se jedná pouze o nabytí podílu na nemovité věci201, 

kdy by se směrná hodnota stanovovala jen obtížně a zároveň by bylo 

                                                 
196 Úplatu je třeba vykládat s ohledem na ustanovení § 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

197 Viz ustanovení § 13 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

198 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 16 – 27. 

199 Blíže viz poznámku pod čarou č. 198. 

200 Viz ustanovení §§ 38, 39, 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů; ustanovení §§ 17, 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů; ustanovení §§ 15 až 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

201 Např. rozšíření podlahové plochy jednotky na úkor společných prostor. 
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nepřiměřené požadovat vypracování znaleckého posudku z důvodu nízké částky 

stanovené daně.202 

2.4.1.3. Srovnávací daňová hodnota 

  Srovnávací daňová hodnota je částka, která odpovídá 75% směrné 

hodnoty či zjištěné ceny (viz podkapitolu č. 2.4.1.4), přičemž poplatník si může 

zvolit, kterou z uvedených pro její výpočet využije.203 Srovnávací daňová 

hodnota se užije pro stanovení nabývací hodnoty pouze v případě, jestliže nelze 

určit zvláštní cenu a zároveň je sjednaná cena nižší než srovnávací daňová 

hodnota.204  

  Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase, 

přičemž zohledňuje druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně 

technické parametry nemovité věci.205 Směrná hodnota se určuje u „běžných“ 

nemovitých věcí206, které jsou uvedeny v ustanovení § 15 odst. 3 ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Jsou jimi např. stavby rodinných domů, jednotky 

zahrnující bytové prostory, pozemky s rodinnými domy či pozemky bez trvalého 

porostu a zemědělské a lesní pozemky za splnění dalších podmínek v ustanovení 

§ 15 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.207 Postup určení směrné 

hodnoty byl na základě zákonného zmocnění208 stanoven vyhláškou 

Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu 

o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „Vyhláška“).  

                                                 
202 Blíže viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 22. 

203 Viz ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

204 Viz ustanovení § 12 odst. 2 a 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

205 Viz ustanovení § 15 odst. 1 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

206 Těch, které jsou na realitním trhu běžně obchodované. 

207 Směrná hodnota se naopak neurčuje u lesních pozemků s lesním porostem, pozemků, které jsou 

vodní plochou, staveb hromadných garáží a pozemků, jejichž součástí je stavba hromadné garáže, 

a u nedokončených staveb nebo jednotek a u pozemků, jejichž součástí je nedokončená stavba. 

Viz ustanovení § 15 odst. 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

208 Viz ustanovení § 15 odst. 6 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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  V prvé řadě je nutno upozornit, že Vyhláška upravuje určení směrné 

hodnoty pouze u pozemků, staveb a jednotek, nikoli tedy např. u práva stavby. 

Dle původního záměru zákonodárce měl poplatník povinnost sám na základě 

této Vyhlášky daň vyčíslit, avšak vzhledem ke kritice v rámci připomínkového 

řízení bylo od tohoto záměru upuštěno.209 Nyní tedy dle ustanovení § 43 ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen vyčíslit pouze zálohu, která 

činí 4% ze sjednané ceny210, a dále uvést údaje týkající se velikosti, druhu, 

polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité 

věci, přičemž daň následně vyměří správce daně211. Ačkoli se jedná poměrně 

o velké množství údajů, jednotlivé formuláře příloh daňového přiznání a pokyny 

k jejich vyplnění přehledně objasňují, jaké údaje mají být uvedeny.212 Některé 

z těchto údajů jsou však svou povahou velice technické, např. tloušťka či 

materiál obvodových stěn, či vyžadují určité specifické znalosti, které nemusí 

být běžně poplatníkům známy, např. o existenci cenových map či povodňovém 

riziku podle specifikace povodňových zón. Je však možno konstatovat, že tyto 

specifické informace jsou dohledatelné na internetových stránkách jednotlivých 

ministerstev.213 Na druhou stranu je třeba v přiznání uvést i řadu dalších údajů, 

které mohou být často až subjektivního charakteru, zejména pokud je posuzuje 

                                                 
209 Viz poznámku pod čarou č. 41, např. připomínku Úřadu vlády České republiky – ministr 

a předseda Legislativní rady č. 2, str. 2 – 3, nebo připomínku Masarykovy univerzity č. 119, str. 74 

– 75. 

210 Viz ustanovení § 44 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

211 Viz ustanovení § 43 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

212 Jednotlivé formuláře včetně příloh daňového přiznání a kalkulačky na určení směrné hodnoty 

jsou dostupné z: Daňové tiskopisy: Databáze aktuálních daňových tiskopisů. Finanční správa 

[online]. © 2013 - 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-

tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-

tiskopisu.aspx?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25. 

213 Ohledně povodňových zón viz Povodňový plán České republiky: Grafická část. Ministerstvo 

životního prostředí [online]. © 2006 - 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: 

http://www.dppcr.cz/html_pub/. Ohledně existence cenových map viz Veřejný sektor: Regulace, 

Oceňování majetku, Cenové mapy. Ministerstvo financí České republiky [online]. © 2005-2013 

[cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-

majetku/cenove-mapy. 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25
http://www.dppcr.cz/html_pub/
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-majetku/cenove-mapy
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ocenovani-majetku/cenove-mapy
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sám poplatník, typicky např. posouzení občanské vybavenosti v okolí, polohy 

pozemku v obci214 či stavu stavby215. 

  Jak již bylo řečeno výše, druhým způsobem určení srovnávací daňové 

hodnoty je využití zjištěné ceny, což je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen „zákon 

o oceňování majetku“)216. Tato se pro určení srovnávací daňové hodnoty uplatní, 

pokud: se tak poplatník rozhodne, poplatník neposkytne informace pro určení 

směrné hodnoty217 či její stanovení není možné.218  

  Zvláštní ustanovení pak upravuje určení srovnávací daňové hodnoty 

v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, 

přičemž platí, že je možno užít buď směrnou hodnotu, anebo zjištěnou cenu, 

nikoli však kombinaci obou.219 Pokud tedy alespoň pro jednu nemovitou věc 

nebude možné určit směrnou hodnotu220, bude nutné využít cenu zjištěnou.  

  

                                                 
214 Zejména hranice mezi pozemky navazujícími na centrum obce a pozemky v okrajových částech 

obce není zcela zřejmá.  

215 Je možno konstatovat, že vnímání poplatníka daně a znalce nemusí být v tomto ohledu vždy 

shodné, zejména s ohledem na skutečnost, že toto posouzení by se mělo zakládat na široké 

technické znalosti nemovité věci. 

216 Viz ustanovení § 16 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

217 Poplatník musí v daňovém přiznání uvést informace dle ustanovení § 43 odst. 1 ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty. Pokud tak neučiní ani po výzvě správce daně, 

tento jej vyzve k předložení znaleckého posudku pro určení srovnávací daňové hodnoty – viz 

ustanovení § 36 odst. 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

218 Viz ustanovení § 14 odst. 2 a 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

219 Viz ustanovení § 14 odst. 4 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. Blíže viz také poznámku 

pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 14 odst. 4. 

220 Např. z důvodu, že se jedná o nemovitou věc, která není často obchodována na realitním trhu 

– např. hotel.  
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2.4.1.4. Zjištěná cena 

   Jak již bylo řečeno výše, zjištěnou cenou rozumíme cenu stanovenou 

podle zákona o oceňování majetku. Zjištěnou cenu je možno využít dvěma 

způsoby: 

 

 pro učení srovnávací daňové hodnoty (viz podkapitolu č. 2.4.1.3) nebo 

 přímo jako nabývací hodnotu. 

 

   Zjištěná cena slouží jako zbytková kategorie pro určení nabývací 

hodnoty, resp. je jí využito za předpokladu, že nelze užít ani zvláštní, ani 

sjednanou cenu, ani srovnávací daňovou hodnotu, anebo pokud tak stanoví ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí.221 Dle ustanovení § 23 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí je tak zjištěná cena výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci na základě finančního leasingu, 

zajišťovacího převodu práva, úplatného postoupení pohledávky zajištěné 

zajišťovacím převodem práva, nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu 

nebo jeho části, a dále, pokud nelze samostatně určit sjednanou cenu222. Důvod 

pro tuto úpravu je zřejmý, ve všech případech by se sjednaná cena určovala jen 

obtížně. Například při převodu obchodního závodu kupní cena zohledňuje 

nejenom aktiva, ale i pasiva, či při nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

v rámci finančního leasingu jsou v této ceně zohledněny i úroky.223 

2.4.2. Srovnání se zákonem o trojdani 

Postup zjištění základu daně z převodu nemovitostí byl upraven 

v ustanovení § 10 zákona o trojdani, přičemž jeho konstrukce byla, až 

                                                 
221 Viz ustanovení § 12 odst. 3 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

222 Jedná se o případy, kdy je ve smlouvě převáděna např. nemovitá věc spolu s věcmi movitými, 

přičemž ze smlouvy není zjistitelné, jaká je kupní cena nemovité věci samostatně. Viz ustanovení 

§ 23 písm. b) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

223 Podrobněji viz poznámku pod čarou č. 45, komentář k ustanovení § 23. 
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výjimky224, postavena na porovnání ceny sjednané ve smlouvě a ceny zjištěné 

dle zákona o oceňování majetku. Poplatník byl tak ze zákona vždy povinen 

předložit znalecký posudek225 pro porovnání cen, čímž mělo být zamezeno 

sjednávání nízkých či symbolických cen, resp. i obcházení daně darovací.226  

  Důvodová zpráva k návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí 

k této problematice uvádí, že většina států EU v současné době vypracování 

znaleckých posudků nevyžaduje, využívá pro srovnání jiné hodnoty, či dokonce 

provádí ocenění na vlastní náklady.227 Celková snaha při přípravě ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí tak směřovala zejména ke snížení zákonné povinnosti 

poplatníků vypracovávat znalecké posudky, a tedy ke snížení nákladů 

a administrativní náročnosti.228 Do budoucna je dále předpokládáno, že dojde 

k vytvoření databáze obvyklých cen běžně obchodovaných nemovitých věcí, 

s nimiž pak bude sjednaná cena porovnávána.229 Prozatím však zákonodárce 

zvolil určitý kompromis, tedy porovnání se srovnávací daňovou hodnotou, která 

je určena na základě směrné hodnoty či zjištěné ceny, a možnost odečtu 

uznatelného výdaje na zpracování znaleckého posudku z nabývací hodnoty.230 

2.4.3. Hodnocení platné právní úpravy základu daně 

  Jak již bylo řečeno výše, nová právní úprava základu daně byla 

motivována zejména snahou o omezení zákonné povinnosti vypracovávat 

znalecké posudky, které nově není nutné předkládat pro „běžně“ obchodované 

nemovité věci, pokud si poplatník zvolí porovnání sjednané ceny se srovnávací 

daňovou hodnotou stanovenou na základě směrné hodnoty, jejíž postup určení 

je upraven ve Vyhlášce. Podle evidence správců daně bylo v roce 2011 pro účely 

                                                 
224 Viz ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) až k) a odst. 2 zákona o trojdani. 

225 Viz ustanovení § 21 odst. 3 zákona o trojdani. 

226 Blíže viz poznámku pod čarou č. 18, str. 17. 

227 Blíže viz poznámku pod čarou č. 18, str. 17 – 19. 

228 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 16 – 27. 

229 Viz poznámku pod čarou č. 18, např. str. 20. 

230 V podrobnostech viz podkapitolu č. 2.4.1.3. 
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určení daně z převodu nemovitostí zpracováno 176 328 znaleckých posudků.231 

Nová právní úprava by tak měla znamenat minimální232 úsporu zhruba 115 

milionů Kč na straně poplatníků.233 

  V této souvislosti je nutno zdůraznit, že srovnávací daňovou hodnotou 

je pouze 75% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Nabízí se tak prostor určité 

optimalizace daňové povinnosti, zejména s ohledem na skutečnost, že je možno 

dopředu si určit orientační směrnou hodnotu na internetových stránkách 

Finanční správy a dle ní pak případně upravit kupní cenu. Určitého propadu 

příjmů státního rozpočtu bude také dosaženo v případě, že sjednaná cena bude 

nižší než srovnávací daňová hodnota, a tedy nabývací hodnotou bude 75 % 

směrné hodnoty či zjištěné ceny, nikoli 100 % zjištěné ceny, jak tomu bylo dle 

zákona o trojdani.234 Vzhledem ke skutečnosti, že směrná hodnota bude vždy 

vyjadřovat pouze průměrnou tržní cenu, bylo by dle mého názoru příliš přísné 

stanovit jako srovnávací daňovou hodnotu 100 % hodnoty směrné. Teoreticky 

by to bylo možné u ceny zjištěné235, avšak tím by došlo k znevýhodnění této 

možnosti, což pravděpodobně nebylo záměrem zákonodárce. 

  Právní úprava základu daně se dočkala velké kritiky v rámci 

připomínkového řízení, kdy bylo upozorňováno zejména na její složitost, 

nesrozumitelnost, terminologické nepřesnosti, náročnost stanovení směrné 

hodnoty a nedostatečnou odbornost nejenom poplatníků, ale i správců daně při 

stanovení směrné hodnoty.236 Na základě těchto připomínek došlo následně 

                                                 
231 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 16, Tabulka 2.1. 

232 Jedná se o spodní hranici úspor, protože statistické údaje nezahrnují všechny prodané nemovité 

věci. Blíže viz poznámku pod čarou č. 18, str. 24. 

233 Viz poznámku pod čarou č. 18, str. 25, Tabulka 2.3. 

234 Blíže viz poznámku pod čarou č. 18, str. 21, Zhodnocení rizik. 

235 S ohledem na skutečnost, že zjištěná cena je stanovena pro konkrétní nemovitou věc na základě 

širší škály parametrů, a nejedná se tak pouze o „průměrnou“ tržní cenu. 

236 Viz poznámku pod čarou č. 41, např. připomínku Ministerstva spravedlnosti č. 32, str. 23 

(složitost, nesrozumitelnost), připomínku Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. č. 144, str. 83 – 84 

(neodbornost správce daně), připomínku Komory soudních znalců ČR č. 155, str. 94 – 95 

(terminologie), připomínku Masarykovy univerzity č. 119, str. 74 -75 (kdo vypočte výši daně). 
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k úpravě zejména terminologické237 a dále také úpravě výpočtu základu daně, 

kdy nyní směrnou hodnotu vypočítává správce daně, nikoli poplatník238. 

  Co se týče připomínek složitosti a nepřehlednosti právní úpravy 

základu daně, dovolím si konstatovat, že tato je opravdu poměrně složitá a po 

prvním přečtení pravděpodobně i matoucí, na druhou stranu je však celá 

konstrukce vystavěna velmi logicky a dle mého názoru je jen otázkou času, než 

se nový systém a terminologie zažije.  

  Blíže se však zastavím u určení směrné hodnoty. Po zhodnocení všech 

údajů, které jsou vyžadovány pro jednotlivé přílohy k daňovému přiznání, je 

zřejmé, že řada z nich může být poměrně problematickými. Jak již bylo uvedeno 

v podkapitole č. 2.4.1.3, některé údaje jsou velmi technické, vyžadují značné 

úsilí poplatníků vedoucí k jejich dohledání239 či jsou naopak natolik subjektivní, 

že je mohou poplatníci uvést nesprávně, ať již úmyslně, či nikoli240. S ohledem 

na skutečnost, že správce daně má jen minimální možnost ověřit některé z těchto 

údajů241, objevuje se zde opět prostor pro určitou daňovou optimalizaci. 

K tomuto Komora soudních znalců uvádí, že: „...při zrušení povinnosti podávat 

znalecký posudek reálně přibude potenciálních sporů, podvodů, chyb 

a nejasností…“.242 

  Dále je nutno upozornit, že zpracování znaleckého posudku nemá 

pouze daňový význam, ale také při něm dochází k stavebně technickému 

hodnocení nemovité věci a soupisu veškerého vybavení, čímž je k určitému datu 

„fixován“ stav nemovité věci. To může být velice užitečné např. pro budoucí 

právní spory a zároveň je tak poskytována podrobná informace o stavu nemovité 

věci kupujícím.243 Tato problematika jde již však nad rámce ZOS o dani z nabytí 

                                                 
237 Původně „srovnávací cena“ je nyní označována jako „srovnávací daňová hodnota“ a původně 

„administrativní cena“ je nyní „směrnou hodnotou“. Viz např. poznámku pod čarou č. 18, str. 21. 

238 Viz ustanovení § 43 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

239 Např. tloušťka či materiál zdí, určení existence cenových map či povodňového rizika. 

240 Např. údaje týkající se občanské vybavenosti či polohy v obci. 

241 Např. nahlédnutím do katastru nemovitostí či místním šetřením dle ustanovení §§ 80 – 84 

daňového řádu. 

242 Viz poznámku pod čarou č. 41, připomínku č. 153, str. 88 - 92. 

243 Blíže viz např. poznámku pod čarou č. 41, připomínku Komory soudních znalců ČR č. 155, 
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nemovitých věcí, kde bylo snahou zákonodárce pouze omezit zákonnou 

povinnost předkládat znalecké posudky pro vyměření daně, resp. vlastníci 

nemovitých věcí si mohou i nadále nechat dobrovolně zpracovat znalecké 

posudky či zvolit způsob stanovení srovnávací daňové hodnoty na základě 

zjištěné ceny244. 

  Jak již bylo řečeno v podkapitole č. 2.4.2, současná právní úprava 

základu daně je pouze určitým kompromisem, úpravou dočasnou, přičemž 

dlouhodobým záměrem zákonodárce je stanovit základ daně srovnáním 

sjednané ceny s cenou obvyklou. Tento záměr však nebude možné uvést do 

praxe, dokud nedojde k vytvoření dostatečně bohaté databáze obvyklých cen 

„běžně“ obchodovaných nemovitých věcí. K této problematice se vyjádřila 

Asociace znalců a odhadců ČR, o. s. následovně: „…pokud nebude zjišťována 

cena podle cenového předpisu, dojde postupně k deformaci databází cen 

nemovitostí na MF. Současný dobrý a zaběhnutý systém se chybnou novelou 

rychle zruší…“.245 

  Celkově hodnotím systém určení základu daně jako poměrně zdařilý 

a logický kompromis, dovolím si vyjádřit své pochybnosti o budoucím reálném 

využití směrné hodnoty pro určení srovnávací daňové hodnoty. S ohledem na 

individuální povahu některých nemovitých věcí, složitost a komplexnost údajů 

vyžadovaných v přílohách k daňovému přiznání a nesporné výhody zpracování 

znaleckých posudků, ať už je jimi rozsáhlost poskytnutých informací o stavu 

nemovité věci či pohodlnost poplatníků, se domnívám, že i nadále velká řada 

poplatníků zvolí možnost zpracování znaleckého posudku pro určení srovnávací 

daňové hodnoty. S ohledem na složitost určení směrné hodnoty se dále také 

nedomnívám, že by platná právní úprava základu daně přinesla takové snížení 

administrativní náročnosti, ať již na straně poplatníků či správců daně, jak 

deklaruje předkladatel zákona v Důvodové zprávě.246 

                                                 
str. 88 – 92. 

244 Viz ustanovení § 14 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí. 

245 Viz poznámku pod čarou č. 41, připomínku č. 148, str. 86. 

246 Viz poznámku pod čarou č. 18, např. str. 22 – 23, Varianta II., Klady. 
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  Za velmi relevantní pak dále považuji argument, že při zrušení 

povinnosti předkládat znalecké posudky pro účely vyměření daně dojde 

k deformaci databází obvyklých cen, což by do budoucna mohlo přinést značné 

problémy při zavedení dlouhodobého záměru zákonodárce srovnávat sjednané 

ceny s cenami obvyklými pro účely určení základu daně.  

2.4.4. Shrnutí 

  Jak již bylo podrobně vysvětleno výše, právní úprava základu daně 

doznala v ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí opravdu značných změn 

motivovaných zejména snahou o omezení zákonné povinnosti předkládat 

znalecké posudky pro určení základu daně. Nově je tak základem daně nabývací 

hodnota snížená o uznatelný výdaj, kterým jsou náklady na zpracování 

znaleckého posudku. Nabývací hodnota je pak určena na základě ceny zvláštní, 

ceny sjednané, srovnávací daňové hodnoty či ceny zjištěné. K určení základu 

daně má však primárně sloužit cena sjednaná, která se pro daňové účely 

porovnává se srovnávací daňovou hodnotou, která je stanovena jako 75 % 

směrné hodnoty určené na základě Vyhlášky nebo 75 % zjištěné ceny podle 

zákona o oceňování majetku. Směrnou hodnotu dle platné právní úpravy určuje 

správce daně na základě údajů, které poplatník uvede v daňovém přiznání. Tyto 

údaje jsou často velmi technického charakteru, některé vyžadují značné úsilí 

k jejich dohledání či je možno je označit až za subjektivní. Zároveň lze také 

konstatovat, že postup určení směrné hodnoty správcem daně je také poměrně 

náročný, minimálně z hlediska časového. Z těchto důvodu si dovolím 

nesouhlasit se závěry předkladatele návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých 

věcí, že nová právní úprava povede k takovému snížení administrativní 

náročnosti, jak bylo predikováno.  

  Přes značnou komplikovanost a nově zavedenou terminologii je však 

možno hodnotit tuto úpravu jako poměrně zdařilou a konstatovat, že 

zákonodárce dosáhl svého cíle, když účinně omezil zákonnou povinnost 

předkládat znalecké posudky pro určení základu daně. Vzhledem k tomuto 

hodnocení bych tak připojila pouze jednu konkrétní výtku, a to k ustanovení § 21 



66 

 

písm. d) bod 1. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, které bych navrhovala pro 

jeho nadbytečnost novelou vypustit s ohledem na skutečnost, že náhrady za 

vyvlastnění nejsou předmětem daně z nabytí nemovitých věcí247. 

  Znovu však upozorním na skutečnost, že současný systém určení 

základu daně je pouze určitým kompromisem, který by měl být v budoucnu 

nahrazen srovnáním cen sjednaných s cenami obvyklými dle databáze. Ačkoli 

se zcela ztotožňuji se snahou zákonodárce omezit zákonnou povinnost 

předkládat znalecké posudky pro určení základu daně, domnívám se, že by učinil 

lépe, kdyby býval nezvolil současný kompromis výpočtu základu daně, ale 

vyčkal naplnění databází obvyklými cenami „běžně“ obchodovaných 

nemovitých věcí a zavedl přímo až tento systém. Důvodem pro tuto výtku je 

zejména skutečnost, že nyní může při omezení povinnosti předkládat znalecké 

posudky dojít k deformaci jednotlivých databází, čímž může být budoucí záměr 

zkomplikován, popř. až zmařen. Ačkoli tato změna již pravděpodobně nebude 

nyní možná, de lege ferenda navrhuji, aby se právní úprava základu daně dle 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí navrátila k systému srovnání sjednané ceny 

s cenou zjištěnou, jak tomu bylo v zákoně o trojdani, a jako určitá protiváha byla 

ponechána možnost odečtení uznatelného výdaje za zpracování znaleckého 

posudku od základu daně.  

  Závěrem si ještě dovolím konstatovat, že zpracování znaleckého 

posudku má kromě pohodlnosti poplatníků daně i další nesporné výhody, 

kterými jsou zejména komplexnost zhodnocení stavebně technického stavu 

nemovité věci či časové „zafixování“ tohoto stavu, které může být užitečné pro 

případné budoucí spory. Tato poznámka se již však pohybuje nad rámec ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí, které upravuje pouze zákonnou povinnost 

poplatníků daně předkládat znalecké posudky a samozřejmě nikterak nevylučuje 

jejich dobrovolné zpracování, přičemž je zároveň umožněno tento postup zvolit 

i pro určení srovnávací daňové hodnoty. S ohledem na tyto výhody bych osobně 

doporučila dobrovolné zpracování znaleckých posudků pro stavby a jednotky 

v zájmu poplatníků samotných.  

                                                 
247 Viz ustanovení § 5 písm. c) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce s názvem „Rekodifikace soukromého 

hmotného práva a majetkové daně“ bylo popsat a kriticky zhodnotit novou 

hmotněprávní úpravu daně z nabytí nemovitých věcí účinnou od 

1. ledna 2014248, tuto porovnat s právní úpravou daně z převodu nemovitostí dle 

zákona o trojdani, upozornit na jejich hlavní odlišnosti a v neposlední řadě pak 

navrhnout možnosti platné právní úpravy de lege ferenda. 

Nutnost přijetí nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí 

vyvstala v reakci na skutečnost, že v rámci rekodifikace soukromého hmotného 

práva byla zavedena celá řada změn, které se nutně musely projevit i v daňových 

zákonech. Z těch nejdůležitějších je to samozřejmě obnovení zásady superficies 

solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě, či rozšíření definice věci v novém 

občanském zákoníku i na věci nehmotné. Kombinace těchto dvou faktorů pak 

značně ovlivnila definici nemovité věci podle nového občanského zákoníku, na 

což logicky musela reagovat i právní úprava daně z převodu nemovitostí, resp. 

z nabytí nemovitých věcí, která tuto právní úpravu subsidiárně využívá. Hlavní 

odlišnosti a novinky v ZOS o dani z nemovitých věcí oproti právní úpravě 

zákona o trojdani jsou shrnuty v následujících odstavcích.  

Za účelem zachování dosavadního rozsahu předmětu daně muselo 

nutně v platné právní úpravě dojít k zúžení definice nemovitých věcí, což ZOS 

o dani z nabytí nemovitých věcí činí pozitivním i negativním vymezením. 

S ohledem na zásadu superficies solo cedit se musel zákonodárce také vypořádat 

se stavbou, která již v řadě případů není samostatnou věcí v právním slova 

smyslu. Do platné právní úpravy tak byly zavedeny fikce, díky nimž je možno 

podřadit případy, kdy se stavba stane součástí pozemku či práva stavby pod 

předmět daně, čímž bylo zamezeno široké možnosti daňových úniků. Další 

novinkou je nový způsob zdanění směny nemovitých věcí, kdy nově je tato 

považována za dva samostatné převody, přičemž daň je odváděna z obou z nich, 

nikoli tedy pouze z toho, ze kterého je daň vyšší, jak tomu bylo v zákoně 

                                                 
248 Ohledně zúžení tématu diplomové práce viz Úvod. 
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o trojdani. Z dalších změn je pak nutno zmínit vyjmutí případů náhrad za 

vyvlastnění z předmětu daně, což je systematická změna, kterou je možno 

hodnotit zcela pozitivně. Obecně je možno konstatovat, že platná právní úprava 

předmětu daně navazuje na právní úpravu zákona o trojdani, pouze ji 

přizpůsobuje rekodifikaci soukromého hmotného práva. 

Co se týče právní úpravy subjektu daně, i v tomto ohledu ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí navazuje na znění zákona o trojdani. Dle platné právní 

úpravy je tak poplatníkem daně buď převodce, nebo nabyvatel v závislosti na 

daném případu. Ačkoli bylo původně navrhováno stanovit poplatníkem daně 

výhradně nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci, toto znění nebylo 

nakonec přijato (viz níže návrhy de lege ferenda). Důležitými změnami v právní 

úpravě subjektu daně jsou pak jistě zavedení společné daňové povinnosti pro 

manžele, což by ve svém důsledku mělo vést ke snížení administrativní zátěže, 

či stanovení fondů v ustanovení § 1 odst. 2 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 

subjekty daně, což opět snižuje administrativní zátěž (kvůli četnosti členů např. 

u podílového fondu) či umožňuje výběr daně v případech, kdy nebylo možno 

určit osobu nabyvatele či převodce vlastnického práva (např. u svěřenského 

fondu). 

Platná právní úprava osvobození od daně v určité míře také navazuje 

na znění zákona o trojdani, avšak s ohledem na skutečnost, že celá řada zde 

uvedených osvobození byla již často neaktuální, ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí tuto úpravu značně zestručnilo a aktualizovalo. Nově bylo 

například zavedeno osvobození od daně v případě nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci v rámci finančního leasingu, čímž zákonodárce napravil 

dosavadní situaci, kdy docházelo k dvojímu zdanění. Dále také došlo 

k aktualizaci ustanovení o věcném osvobození nových staveb, kdy nově již není 

vyžadována podmínka, aby převodce podnikal v oboru výstavby nebo prodeje 

staveb a bytů, či byla zavedena 5letá prekluzivní lhůta namísto dosavadní 

obtížně prokazatelné podmínky, že stavba nebyla dosud užívána. Až na některé 

výjimky (viz dále návrhy de lege ferenda) je nyní osvobození od daně z nabytí 

nemovitých věcí upraveno velmi zdařile, aktuálně a přehledně.  
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Největších změn se v platné právní úpravě dočkal systém určení 

základu daně, kde ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí navazuje na zákon 

o trojdani jen opravdu minimálně. Tyto změny byly motivovány zejména 

snahou o omezení zákonné povinnosti předkládat znalecké posudky pro účely 

stanovení základu daně. Základem daně je tak nyní nabývací hodnota snížená 

o uznatelný výdaj, kterým jsou odměna a náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud je tento vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Nabývací 

hodnota je určena jako zvláštní cena (vycházející zejména z různých soudních 

či správních řízení), cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota nebo cena 

zjištěná dle zákona o oceňování majetku. Primárně je základ daně stanoven dle 

sjednané ceny, tato však musí být pro daňové účely srovnána s objektivně 

určenou srovnávací daňovou hodnotou. Srovnávací daňová hodnota je 

stanovena jako 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty, která je určena dle 

Vyhlášky, přičemž které z nich bude užito, je na volbě poplatníka. V případě 

využití směrné hodnoty pro stanovení srovnávací daňové hodnoty nemusí 

poplatník k daňovému přiznání přikládat znalecký posudek, musí však uvést 

celou řadu údajů, na jejichž základě pak správce daně směrnou hodnotu 

vypočítá. Tyto údaje jsou často velmi technické (např. tloušťka zdí), některé 

vyžadují velmi specifické znalosti (např. o povodňových rizicích podle 

specifikace povodňových zón) či mohou být až subjektivního charakteru (např. 

stav stavby). Vzhledem k množství těchto údajů je také možno konstatovat, že 

postup určení směrné hodnoty správcem daně je poměrně náročný a minimálně 

po určitou dobu bude tento představovat zvýšenou administrativní zátěž pro 

správce daně. Dále je nutné upozornit, že platná právní úprava je pouze určitým 

kompromisem, resp. úpravou dočasnou, protože dle úmyslu zákonodárce by 

mělo postupem času dojít k zavedení obvyklých cen dle databází, kterých by 

mělo být užito pro srovnání s cenou sjednanou namísto srovnávací daňové 

hodnoty. Ačkoli je právní úprava základu daně poměrně složitá, je nutno 

konstatovat, že je vystavěna velice logicky a v rámci možností stručně 

a přehledně, a ve svém důsledku tak efektivně plní cíl zákonodárce, kterým bylo 

omezit zákonnou povinnost poplatníků předkládat znalecké posudky. V této 

souvislosti nad rámec ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí pouze upozorním, 
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že znalecké posudky mají řadu nesporných výhod nesouvisejících s otázkami 

daňovými, zejména získání podrobného zhodnocení stavebně technického stavu 

nemovité věci. Z tohoto důvodu bych proto i nadále doporučila zpracování 

znaleckého posudku, pokud je převáděno vlastnické právo ke stavbě či jednotce. 

Viz také dále návrhy de lege ferenda. 

Jen pro úplnost tohoto shrnutí doplním, že sazba daně se oproti znění 

zákona o trojdani nezměnila, zůstává tedy i nadále na 4 % ze základu daně. 

Celkově si dovolím konstatovat, že je ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí poměrně úspěšným počinem zákonodárce. Platná právní 

úprava je velmi přehledná, stručná a jazykově taktéž zdařilá, kde to bylo účelné, 

navazuje na zákon o trojdani, který zároveň aktualizuje a přizpůsobuje změnám 

a novým institutům zavedeným v rámci rekodifikace soukromého hmotného 

práva, čímž účinně zabraňuje možným daňovým únikům. V jistých ohledech je 

však zřejmé, že současné znění ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí bylo přijato 

poměrně překotně po neschválení původního návrhu zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí, což se negativně projevilo v nesystematičnosti některých 

změn, které zcela ignorovaly některé další změny oproti úpravě původního 

návrhu zákona.  

S ohledem na tuto skutečnost a některé další „nedostatky“ platné 

právní úpravy si proto de lege ferenda dovoluji navrhnout následující: 

 

 V ustanovení § 55 odst. 1 písm. f) ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí 

navrhuji doplnit výslovnou zmínku o zániku daňové povinnosti 

v případě úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím 

převodem vlastnického práva. V současné podobě toto ustanovení 

umožňuje víceré výklady, což není v souladu s principem právní jistoty, 

přičemž zejména není zřejmé, zda v tomto případě dochází při obnovení 

původního vlastnického práva k zániku daňové povinnosti, či nikoli. 

Pro odůvodnění a podrobnosti viz podkapitolu č. 2.1.1.3. 

 

 Druhý návrh de lege ferenda se týká logické struktury ZOS o dani 

z nabytí nemovitých věcí. Z důvodu snadnější orientace v textu právní 
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úpravy a logické návaznosti jednotlivých ustanovení bych navrhovala 

přesunout ustanovení § 53 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí z Části 

třetí Společná ustanovení do Hlavy II Předmět daně, což je oblast, 

o které dle mého názoru tematicky pojednává. V podrobnostech viz 

podkapitolu č. 2.1.1.6. 

 

 Ohledně subjektu daně navrhuji v ustanovení § 1 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí stanovit poplatníkem daně ve všech případech 

nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci. Jedná se o znění 

původně navrhované zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí, které 

však v této podobě do platné právní úpravy převzato nebylo. Ze 

srovnání argumentů pro a proti je však zřejmé, že klady případné zápory 

dalece převyšují. Pro odůvodnění a podrobnosti viz podkapitoly č. 2.2.2 

a 2.2.3. 

 

 Vzhledem k částečné nefunkčnosti ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí 

nemovitých věcí a nevhodnosti jiného řešení navrhuji, aby zde 

vymezené subjekty byly osvobozeny osobně, nikoli věcně. Tato změna 

je velice důležitou, neboť kvůli nesystémové změně v platné právní 

úpravě osvobození od daně oproti znění návrhu zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí, která zcela ignorovala změnu v subjektu daně, nyní 

ustanovení § 6 ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí nekryje veškeré 

případy, které zákonodárce pravděpodobně zamýšlel. Typicky 

v případě prodeje nemovité věci z vlastnictví České republiky, kdy je 

poplatníkem převodce, tedy Česká republika, nebude tato od daně 

osvobozena. Pro odůvodnění a podrobnosti viz podkapitolu č. 2.3.1. 

 

 S ohledem na nadbytečné rozšíření dosavadního systému osvobození 

od daně, které neodůvodněně a nesystémově zvýhodňuje některé 

případy nabytí vlastnického práva, navrhuji, aby došlo k výmazu 

ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí. V případě jejich ponechání, dále navrhuji alespoň lépe formulovat 
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ustanovení písm. a), které umožňuje víceré výklady a odporuje tak 

principu právní jistoty. V podrobnostech viz podkapitolu č. 2.3.4. 

 

 Co se týče právní úpravy základu daně, navrhuji, aby bylo vymazáno 

ustanovení § 21 písm. d) bod 1. ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí, 

které je s ohledem na skutečnost, že náhrady za vyvlastnění jsou 

vyloučeny z předmětu daně, zcela nadbytečné. V podrobnostech viz 

podkapitoly č. 2.1.3 a 2.4.4. 

 

 Poslední návrh de lege ferenda je poněkud komplexnější a s ohledem 

na rozsah dotčené právní úpravy v současné době jen obtížně 

proveditelný. Nicméně navrhuji, aby se právní úprava základu daně dle 

ZOS o dani z nabytí nemovitých věcí navrátila k systému srovnání 

sjednané ceny s cenou zjištěnou, jak tomu bylo v zákoně o trojdani, 

a jako určitá protiváha byla ponechána možnost odečtení uznatelného 

výdaje za zpracování znaleckého posudku od základu daně. Hlavním 

argumentem pro tuto změnu je možné zmaření budoucího záměru 

zákonodárce srovnávat sjednané ceny s cenami obvyklými v databázích 

Ministerstva financí namísto srovnávací daňové hodnoty. Za současné 

právní úpravy, kdy byla značně omezena povinnost předkládat znalecké 

posudky, totiž reálně hrozí, že dojde k deformaci obvyklých cen 

v těchto databázích a budoucí záměr tak nebude možno uskutečnit. 

V podrobnostech viz podkapitoly č. 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4. 
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Seznam použitých zkratek 

 

daň daň z nabytí nemovitých věcí 

 

ČR Česká republika 

 

EU Evropská unie 

 

MF Ministerstvo financí 

 

zákon o trojdani Zákon o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu 

nemovitostí. In: Sbírka zákonů. 

1992, č. 357, ve znění účinném do 

31. 12. 2013. 

 

ZOS o dani z nabytí nemovitých 

věcí 

Zákonné opatření Senátu o dani 

z nabytí nemovitých věcí. 

In: Sbírka zákonů. 2013, č. 340. 

 

nový občanský zákoník Občanský zákoník. In: Sbírka 

zákonů. 2012, č. 89.  

 

Vyhláška Vyhláška Ministerstva financí 

k provedení zákonného opatření 

Senátu o dani z nabytí nemovitých 

věcí. In: Sbírka zákonů. 2013, č. 419.  
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Prameny 

A. Právní předpisy 

 

 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. In: Sbírka zákonů. 

2013, č. 340. 

 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. In: Sbírka 

zákonů. 1992, č. 357, ve znění účinném do 31. 12. 2013. 

 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. In: Sbírka 

zákonů. 1992, č. 357, ve znění účinném do 31. 12. 2007. 

 Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s 

rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. In: Sbírka 

zákonů. 2013, č. 344. 

 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 2012, č. 89.  

 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 1964, č. 40, ve znění účinném do 31. 

12. 2013. 

 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění). In: Sbírka zákonů. 2006, č. 184, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). In: Sbírka zákonů. 2012, č. 90. 

 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. In: Sbírka zákonů. 

2008, č. 125, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. In: Sbírka zákonů. 2002, č. 139, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů. 1992, č. 586, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů. 1992, č. 586, ve znění účinném 

do 31. 12. 2007. 

 Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 
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některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o 

vlastnictví bytů) a doplňují některé zákony. In: Sbírka zákonů. 1994, č. 72, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Daňový řád. In: Sbírka zákonů. 2009, č. 280, ve znění pozdějších předpisů. 

 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka 

zákonů. 1993, č. 2. 

 Zákon o dani silniční. In: Sbírka zákonů. 1993, č. 16, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon o dani z nemovitých věcí. In: Sbírka zákonů. 1992, č. 338, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon o důchodovém spoření. In: Sbírka zákonů. 2011, č. 426, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon o doplňkovém penzijním spoření. In: Sbírka zákonů. 2011, č. 427, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. In: Sbírka zákonů. 

2013, č. 240. 

 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a 

dalších změnách daňových a pojistných zákonů. In: Sbírka zákonů. 2011, č. 

458, ve znění do 31. 12. 2013. 

 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). In: Sbírka 

zákonů. 2006, č. 182, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka 

zákonů. 2006, č. 183, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka zákonů. 2004, č. 235, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

In: Sbírka zákonů. 2000, č. 219, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000, č. 128, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon o krajích (krajské zřízení). In: Sbírka zákonů. 2000, č. 129, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 Zákon o podpoře regionálního rozvoje. In: Sbírka zákonů. 2000, č. 248, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 

1997, č. 151, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákonného opatření Senátu o dani 

z nabytí nemovitých věcí. In: Sbírka zákonů. 2013, č. 419.  

 Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu. In: 

Sbírka zákonů. 2013, č. 379. 

 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. In: Úřední věstník 

C. 2008, roč. 2008, č. 115. Databáze ASPI, CELEX: 12008E/TXT. 

 Nařízení Komise (EU) o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis. In: Úřední věstník C. 2013, č. 1407. 

 

 

B. Soudní rozhodnutí 

 

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2006, sp. zn. 1 Afs 

28/2006, ASPI ID: JUD34815CZ. 

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 2Afs 

151/2005. ASPI ID: JUD34493CZ. 

 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 30 Ca 

14/2006, ASPI ID: JUD138019CZ. 

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 2 Afs 
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Summary 

This master thesis deals with the topic of ‘Recodification of Private 

Substantive Law and Property Taxes’, however, it is mostly concerned with real 

estate transfer tax. Since the recodification of private law introduced a lot 

of changes and new institutes into civil law, tax legislation had to reflect this as 

well, which led to the new legislative provision of Senate no. 340/2013 about 

real estate transfer tax. This paper describes and critically evaluates new 

legislation, compares it with the previous one (in force until 31 December 2013) 

and points out the main differences and new institutes with aim to introduce 

suggestions to improve the current legislation.  

This thesis is divided into the following four parts: Introduction, 

Recodification and Property Taxes, Real Estate Transfer Tax and Conclusion.  

The second chapter of Recodification and Property Taxes acts as an 

introduction to the main topic, describes the nature of property taxes and defines 

the recodification. It explains general changes brought by the recodification 

(especially the restoration of the ‘superficies solo cedit’ principle and the 

inclusion of the intangible things into definition of ‘things’) and how it led to 

the necessity of amendment of tax legislation. Afterwards, the main alterations 

concerning the other property taxes are also discussed. 

The third chapter of Real Estate Transfer Tax deals with the main 

topic of this thesis and is subdivided into four chapters which follow the 

elements of real estate transfer tax: Object, Subject, Tax Exemption and Tax 

Base and Rate. Each chapter describes new legislation, compares it with the 

previous one, critically evaluates and introduces suggestions ‘de lege ferenda’. 

Finally, the Conclusion summarises the most important changes in 

this legislation, partial conclusions and all the suggestions to amend the current 

legislation. Overall, it is possible to conclude that the effective legislation is well 

written, has a logical structure, follows the previous law and alters it when 

suitable or necessary in the view of recodification of private substantive law. 

Nevertheless, there is still room to improve the law. 

  



81 

 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se věnuje dopadům rekodifikace 

soukromého hmotného práva na právní úpravu majetkových daní, přičemž se 

podrobně zaměřuje na daň z nabytí nemovitých věcí. Práce je rozdělena na čtyři 

kapitoly včetně úvodu a závěru. Kapitola druhá pojednává o rekodifikaci a 

nejdůležitějších změnách, které přináší, a jejich dopadech na zákony upravující 

majetkové daně. Stěžejní třetí kapitola se pak podrobně věnuje platné právní 

úpravě daně z nabytí nemovitých věcí, kterou analyzuje, porovnává se starší 

právní úpravou, změny hodnotí a navrhuje možnosti de lege ferenda.  
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Abstract 

This master thesis deals with the impact of recodification of private 

substantive law on property tax legislation, however, it is mostly concerned with 

real estate transfer tax. This paper is divided into four chapters including 

introduction and conclusion. The second chapter deals with recodification and 

the most important changes it has brought and their impact on property tax 

legislation. The central third chapter is concerned with the effective regulation 

of real estate transfer tax, which is thoroughly analysed and compared with the 

previous legislation. Apart from this, the chapter critically evaluates this 

legislation and introduces suggestions ‘de lege ferenda’. 
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