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Motto: 

 

„To proto ať na daních král bere s mírou, 

ne více, 

aby tím nepoškodil svoje poddané. 

Uschne strom šálový, 

když příliš mnoho pryskyřice 

do kadidel se z jeho kmene dostane.“ 

 

(Sakja Pandita, tibetský duchovní učitel, 12. /13. století) 
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1 ÚVOD 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem daňových aspektů zdanění transferů 

nemovitých věcí, konkrétněji pak zdanění úplatných převodů nemovitých věcí, a jejich 

vlastnictví, a to s ohledem na v nedávné době uskutečněnou rozsáhlou novelizaci českého 

soukromého práva, v souvislosti s níž došlo i v oblasti právní úpravy daní k některým 

významným změnám. Téma si autor práce zvolil z důvodu, že zdanění nemovitých věcí je mu 

vzhledem k jeho profesnímu zaměření oblastí poměrně blízkou.  

Cílem práce je analyzovat daňové aspekty úplatných převodů nemovitých věcí a jejich 

vlastnictví. Jelikož se autor práce domnívá, že pro správné pochopení souvislostí týkajících se 

dané právní úpravy je potřeba seznámit se blíže s její historií, bude cíl práce kromě aktuálního 

smyslu slova plněn taktéž v historickém kontextu. V návaznosti na uvedené poznatky se pak 

autor zamyslí nad právní úpravou de lege ferenda. Dílčími cíli práce si autor stanovil 

seznámení čtenáře se základními souvisejícími pojmy a s charakteristikou české daňové 

soustavy, analýzu historické i současné právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, jakož 

i právní úpravy daně z nemovitých věcí, a zamyšlení se nad právní úpravou de lege ferenda 

v těchto oblastech. Dalším dílčím cílem práce je pak rozbor daně z příjmů a daně z přidané 

hodnoty, a to pouze v souvislostech s daným tématem, tedy s otázkami zdanění úplatných 

převodů nemovitých věcí. 

 Předkládaná práce sestává z několika kapitol, z nichž první dvě jsou jakýmsi úvodem 

do tématu, když seznamují čtenáře se základními souvisejícími pojmy, jimiž jsou daň, 

nemovitá věc a transfer nemovitých věcí, a dále také s charakteristikou daní. Je zde uvedeno, 

jakými způsoby daňová teorie nejčastěji jednotlivé daně rozděluje, jsou zde charakterizovány 

jednotlivé konstrukční prvky daně, z nichž autor práce v následujících dvou kapitolách, co se 

jejich struktury týká, vychází, a v neposlední řadě zde autor všechny daně, které český právní 

řád aktuálně zakotvuje, stručně charakterizuje. 

 Další dvě kapitoly práce jsou již kapitolami stěžejními, jelikož se věnují daňovým 

povinnostem přímo souvisejícím s úplatnými převody nemovitých věcí, resp. s vlastnictvím 

nemovitých věcí. První z nich podrobněji analyzuje daň z nabytí nemovitých věcí podle 

aktuálně účinných právních předpisů, předtím však je čtenář podrobněji uveden také 
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do historického kontextu, když je mu představena historie právní úpravy daní, které se dnes 

dají považovat za „předchůdkyně“ daně z nabytí nemovitých věcí. Autor zde vychází 

z období po druhé světové válce. Pokud se jedná o samotnou analýzu všech právních předpisů 

v rámci této kapitoly, snaží se autor práce vycházet z konstrukčních prvků daně tak, jak byly 

představeny v úvodních kapitolách. Poslední důležitá podkapitola pak má za úkol shrnutí 

dosavadních právních úprav a především zamyšlení se nad právní úpravou de lege ferenda.  

Následující kapitola této práce se zabývá analýzou historické a potažmo i aktuální 

právní úpravy daně z nemovitých věcí, autor práce zachovává shodnou strukturu kapitoly jako 

v případě kapitoly předchozí, čili je zde podrobněji poukázáno na historické právní úpravy 

od doby po druhé světové válce, následuje analýza současné právní úpravy daně z nemovitých 

věcí a také část věnující se zamyšlení de lege ferenda. 

Pokud se samotného textu předkládané práce týká, poslední kapitola se zabývá, jak již 

bylo výše naznačeno, dalšími s tématem práce souvisejícími daňovými povinnostmi. Co se 

následků úplatného převodu nemovitých věcí týká, mohou jimi být daň z příjmů a daň 

z přidané hodnoty. Těmto dvěma daňovým povinnostem je v rámci práce věnována poměrně 

menší část vzhledem k tomu, že s tématem souvisejí spíše nepřímo. Čtenář tak získá spíše 

stručnější povědomí o tom, v kterých situacích je příp. potřeba hradit také tyto dvě daně. 

Pokud jde o zdroje, ze kterých autor práce při jejím zpracování vychází a čerpá 

potřebné informace, v první řadě je na místě uvést samotné právní předpisy, které danou 

problematiku regulují či v minulosti regulovaly. V souvislosti s nimi autor práce používá také 

důvodové zprávy, záznamy z projednávání Parlamentu České republiky, odborné komentáře 

a judikaturu vyšších českých soudů, jakož i v menší míře Soudního dvora Evropské unie. 

V některých otázkách jsou také využity informace a stanoviska Generálního finančního 

ředitelství či Ministerstva financí a také odborné časopisecké a internetové články. Pokud se 

jedná o obecnou daňovou teorii, čerpá autor práce především z odborných daňových 

monografií. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

První kapitola předkládané práce se bude věnovat osvětlení základních pojmů 

souvisejících s tématem práce. 

2.1 Daň  

Daň je pojem, který je v českých právních předpisech, především tedy těch daňových, 

velmi hojně používán, nicméně jeho definici v žádném z nich český zákonodárce neuvádí. 

Z právního hlediska lze říci, že daň je platební povinností, kterou stát stanovuje 

prostřednictvím zákona a která státu slouží k úhradě celospolečenských potřeb, aniž by tento 

zdaňovanému subjektu poskytoval jakékoli ekvivalentní protiplnění. Uvedená skutečnost se 

v daňové teorii označuje jako nenávratnost daně – oproti nim pak český právní řád zná pojem 

poplatek, který se platí jako částečná úhrada nákladů spojených s činností státních orgánů 

nebo za oprávnění poskytovaná poplatníkovi, v čemž lze oproti dani spatřovat právě jeho 

návratnost. Daně a poplatky jsou však shodně nástrojem redistribuce hrubého domácího 

produktu a tvoří jeden ze základních příjmů veřejných rozpočtů. V souvislosti s nenávratnými 

daněmi lze obecně uvést, že tyto jsou hrazeny spíše periodicky, kdežto poplatky jsou většinou 

vybírány jednorázově v souvislosti s nějakým požadovaným protiplněním (vydání povolení, 

rozhodnutí soudu apod.) ze strany státu či územního samosprávního celku.1 

Český právní řád však ne vždy svou terminologií odpovídá uvedené daňové teorii – tak 

např. některé „místní poplatky“ naplňují obligatorní znaky daní, tedy v teoretickém smyslu 

nejsou poplatky, nýbrž jsou daněmi (poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt, poplatek ze vstupného nebo poplatek z ubytovací kapacity). Takových poplatků je 

v českém právním řádu celá řada, lze dále zmínit také např. poplatek za znečišťování ovzduší 

nebo poplatek z vysílání reklamy.2 

 

                                                 

1 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
2 BOHÁČ, R. Pojem poplatek v právním řádu České republiky [online]. [citováno 10. 2. 2015]. Dostupné z: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Verejnafinancnicinnost/BohacRadim.pdf> 
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Co se týká ústavního zakotvení možnosti stanovování daní a poplatků prostřednictvím 

zákona, toto je obsahem usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení  

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 

publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina základních práv 

a svobod“), které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat právě jen na základě zákona.3 

Jednotlivé daňové zákony předpokládají především existenci určitých skutečností, které 

jsou podmínkou pro vznik daňově-právního vztahu (např. určitá podnikatelská činnost, 

vlastnictví nemovité věci, transfer nemovité věci apod.), a také existenci subjektů, kterým 

daňový právní předpis splnění platebních povinností vůči státu či územnímu správnímu celku 

nařizuje. Konkrétní výše daně je pak určována na základě základu daně stanoveného dle 

příslušných ustanovení konkrétního daňového právního předpisu, který se následně násobí 

sazbou daně, pokud je tato dána procentem ze základu daně, nebo pevnou částkou, která je 

daným právním předpisem stanovena na jednotku daňového základu (např. na 1 m2, pokud je 

základem daně výměra pozemku apod.).4 

2.2 Nemovitá věc 

Základní třídění věcí v souvislosti s českým právním řádem spočívá v jejich dělení 

na věci movité a věci nemovité. Za nemovité věci jsou považovány pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a příp. další práva, 

která za nemovité věci prohlásí zákon. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo 

nehmotná, jsou považovány za věci movité.5 Věci nemovité lze pak dále dělit na ty, které jsou 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, a ty, které se naopak neevidují. Jejich rozdíly se 

projevují např. při nabývání vlastnického práva.  

V katastru nemovitostí se evidují: 

• pozemky v podobě parcel,  

                                                 

3 Čl. 11 odst. 5 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení  
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
4 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
5 § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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• budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí 

pozemku nebo práva stavby,  

• budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí 

pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,  

• jednotky 

• právo stavby,  

• a další nemovité věci, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis6 (např. některá vodní 

díla).7 

2.3 Transfer nemovitých věcí 

Transfer neboli převod je jedním ze způsobů derivativního (odvozeného) nabytí 

vlastnického práva. O převod vlastnického práva se jedná tehdy, pokud již věc někdy byla 

v něčím vlastnictví. Na rozdíl od přechodu vlastnického práva předpokládá převod 

vlastnického práva shodnou vůli stran převést vlastnictví z dosavadního vlastníka 

na nabyvatele. Převodem vlastnického práva dochází k pozbytí vlastnického práva na straně 

původního vlastníka a jeho nabytí na straně nabyvatele, přičemž nabyvatel nabývá vlastnické 

právo v celém jeho rozsahu, tedy včetně všech oprávnění a povinností.8 

Pokud se jedná o převod nemovité věci, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí, 

platí, že nabyvatel věc do vlastnictví nabývá okamžikem zápisu do katastru nemovitostí.9 

Pokud se jedná o nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, vlastnictví k nim 

přechází již účinností smlouvy, která nastává, nebylo-li sjednáno něco jiného, jejím 

uzavřením.10 

                                                 

6 § 3 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
7 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
8 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 
ISBN 978-80-7400-499-5. S. 331. 
9 § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
10 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 
ISBN 978-80-7400-499-5. S. 353. 
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Transfery nemovitých věcí lze rozdělit, jak již bylo výše naznačeno, na převody 

a přechody vlastnického práva k nemovitým věcem; převod i přechod vlastnického práva 

k nemovité věci pak může být buď úplatný, nebo neúplatný (viz následující přehled): 

1. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem: 

a. úplatný 

- koupě 

- směna 

- dědění na základě dědické smlouvy 

- smlouva o zajišťovacím převodu práva 

- vklad do obchodních korporací 

a další 

b. bezúplatný 

- darování 

 

2. Přechod vlastnického práva k nemovitým věcem: 

a. úplatný 

- vyvlastnění 

- vypořádání společného jmění manželů 

- dražba 

a další 

b. bezúplatný 

- dědění ze zákona 

- vydržení 

 

Předkládaná rigorózní práce se ve svých dalších částech bude zabývat zásadně pouze 

zdaňování úplatných převodů nemovitých věcí, nebude-li uvedeno jinak. 
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2.4 Nabytí vlastnického práva 

Pokud se týká způsobů nabytí vlastnického práva, tyto jsou v rámci českého právního 

řádu upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „nový občanský 

zákoník). Ten rozlišuje následující způsoby nabytí vlastnického práva: 

• přivlastnění a nález  

• přirozený přírůstek  

• umělý přírůstek  

• smíšený přírůstek  

• vydržení 

• převod vlastnického práva  

• nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

• nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 

Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo 

právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako 

svou držet, nikomu nepatří. Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Přitom platí, 

že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu alespoň tří let, má se za to, 

že ji opustil. Pokud byla movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, 

zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou. V případě věci nemovité 

pak podle nového občanského zákoníku je potřeba, aby její vlastník vlastnické právo 

nevykonával minimálně deset let – po uplynutí této doby se má za to, že věc opustil.11 Obecně 

se předpokládá, že si každý chce své vlastnictví podržet a tedy že každá nalezená věc není 

automaticky věc opuštěná. Proto kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou 

a přivlastnit si ji – nalezenou věc musí nálezce ze zákona vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo 

vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.12 

Způsobem nabytí vlastnického práva je také přirozený přírůstek. Je tak dáno, že plody, 

které vydává pozemek sám od sebe, aniž by byl obděláván, náleží vlastníkovi pozemku; to 

                                                 

11 § 1045 a § 1050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
12 § 1051 a § 1052 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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obdobně platí také o přirozených plodech jiných nemovitých věcí.13 Také přirozený přírůstek 

movité věci náleží jejímu vlastníkovi – může se jednat např. o plody, které vydává jeho 

zvíře.14 

Umělým přírůstkem myslí zákon např. zpracování movitých věcí několika vlastníků; 

nová věc vzniklá tímto způsobem za předpokladu, že zpracované věci nelze uvést 

do předešlého stavu buď vůbec, anebo jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou, 

náleží jako vlastníkovi tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl hodnotě výsledku. 

Přitom však platí, že tento vlastník nové věci zaplatí tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, 

hodnotu zpracované věci a tomu, kdo se na výsledku podílel prací, odměnu za práci.15 

Obdobně může dojít ke vzniku nové věci také smísením movitých věcí několika vlastníků – 

v tomto případě se pak ponechává na vůli každého z nich, zda si oddělí poměrnou část toho, 

co vzniklo smísením, anebo zda bude požadovat náhradu toho, co pozbyl.16  

V rámci právní úpravy nabytí vlastnictví prostřednictvím vzniku umělého přírůstku 

pak občanský zákoník reguluje také situace, kdy někdo užije cizí věc pro stavbu na cizím 

pozemku – tato stavba se ze zákona stává součástí pozemku, tedy jejím vlastníkem je vlastník 

tohoto pozemku, který však má povinnost náhrady hodnoty použité věci vůči jejímu 

původnímu vlastníkovi. Obecně tedy platí, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá 

majiteli tohoto pozemku.17 Ze zákona se dokonce v případech, kdy trvalá stavba zřízená 

na vlastním pozemku zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku, stane část pozemku 

zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby. To však přirozeně neplatí tehdy, 

stavěl-li zřizovatel stavby za absence dobré víry. Ten, kdo stavěl v dobré víře, je povinen 

vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, nahradit obvyklou cenu nabytého 

pozemku.18 

Občanský zákoník dále hovoří o nabytí vlastnictví ve formě smíšeného přírůstku. 

Při osetí pozemku cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami náleží vlastníku pozemku, 

co takto přibude, rostliny mu ale náleží až poté, co zapustí kořeny. Také v tomto případě je 

                                                 

13 § 1066 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
14 § 1072 a § 1073 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
15 § 1074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
16 § 1078 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
17 § 1083 a § 1084 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
18 § 1087 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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vlastník pozemku povinen k náhradě za osivo a rostliny ve smyslu, v jakém byl povinen 

vlastník přestavku (viz výše).19 

Dalším velmi specifickým případem nabytí vlastnického práva je vydržení. Drží-li 

poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, platí, že je vydrží a nabude věc 

do vlastnictví (nebrání tomu ani nepoctivost předchůdce).20 Aby vydržení mohlo nastat, 

vyžaduje zákon, aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku 

vlastnického práva, pokud by náleželo převodci, nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou 

osobou. K vydržení movité věci je potřeba, aby držba trvala nepřetržitě po dobu tří let. 

U nemovitých věcí se jedná o nepřerušenou držbu desetiletou. Pokud však uplyne doba 

dvojnásobně dlouhá, vydrží držitel vlastnické právo i za situace, kdy není schopen prokázání 

právního důvodu, na němž se držba zakládá (to neplatí v situacích, kdy bude prokázán 

nepoctivý úmysl držitele); tento institut je zákonem nazván jako mimořádné vydržení.21 

Jedním z nejobvyklejších způsobů nabytí vlastnického práva je jeho převod. Tento 

způsob je také klíčový v otázce souvislosti s tématem předkládané práce. Obecně platí, že 

vlastnické právo k individuálně určené věci se převádí okamžikem účinnosti uzavření 

smlouvy o jejím převodu – jiný okamžik však může být stanoven dohodou smluvních stran 

nebo na základě zákonného ustanovení.22 Pokud se jedná o převod vlastnického práva 

k nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, platí, že k nabytí věci do vlastnictví nového 

subjektu dochází až zápisem této skutečnosti do tohoto veřejného seznamu23 (jedná se 

o ustanovení kogentní, tedy smluvní strany se od něj nemohou vzájemnou dohodou odchýlit). 

Pokud se jedná o situaci, kdy je vlastnické právo nabýváno od neoprávněné osoby, 

vlastníkem věci se v takových případech stane ten, kdo získal věc, která není zapsána 

ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé 

strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k nabytí došlo: 

• ve veřejné dražbě,  

• od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku,  

                                                 

19 § 1088 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
20 § 1089 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
21 § 1091 a § 1095 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
22 § 1099 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
23 § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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• za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil,  

• od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno,  

• při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými 

na doručitele,  

• nebo při obchodu na komoditní burze.24 

 

 

Získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, stane se vlastníkem věci pouze 

za předpokladu, že prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo 

k věci.25 

 Konečně k nabytí vlastnického práva rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné 

moci dochází dnem, který je v tomto rozhodnutí stanoven. Pokud den nabytí vlastnického 

práva v rozhodnutí uveden není, platí, že jím je ten den, kdy došlo k nabytí právní moci 

daného rozhodnutí.26 

 K nabytí vlastnického práva může kromě výše uvedených případů dojít také 

na základě dědění v případě smrti vlastníka věci (tzv. zůstavitele). Dědickému právu se 

podrobněji věnuje Hlava III nového občanského zákoníku. 

 Právní teorie rozděluje způsoby nabytí vlastnického práva na originární a derivativní. 

O originární způsob nabytí vlastnického práva k věci se jedná vždy, pokud tato věc doposud 

nebyla předmětem vlastnictví anebo pokud tato věc sice již v minulosti vlastníka měla, ale její 

nynější nabyvatel vlastnické právo získal nezávisle na něm. Druhou skupinou způsobů nabytí 

vlastnického práva jsou nabytí derivativní, jež se odvozují od právního předchůdce. 

                                                 

24 § 1109 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
25 § 1111 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
26 § 1114 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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3 CHARAKTERISTIKA DANÍ 

Jelikož český právní řád neobsahuje žádný ucelený právní předpis, který by obsahoval 

dělení daní, je třeba i odpověď na tuto otázku hledat v daňové teorii. Ta rozeznává třídění daní 

podle nejrůznějších kritérií, z nichž pravděpodobně nejznámějším a nejhojněji laickou 

veřejností využívaným je kritérium dopadu daně – daně tak dělíme na přímé a nepřímé, 

přičemž daně přímé, resp. jejich výše jsou závislé na výši příjmů a majetku poplatníka, kdežto 

daně nepřímé jsou již součástí ceny zboží a služeb a tedy neberou na finanční a majetkovou 

situaci v tomto směru žádné ohledy. Mezi daně přímé jsou v rámci českého právního řádu 

řazeny např. daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z nabytí nemovitých věcí; 

daněmi nepřímými jsou v České republice daň z přidané hodnoty a spotřební daně. 

Dalším kritériem třídění daní může být způsob jejich placení. Některé daně jsou 

vybírány srážkově (např. daň z příjmů zaměstnaných fyzických osob), jiné se hradí 

jednorázově na základě podaného daňového přiznání (např. daň z nabytí nemovitých věcí).  

Pokud jde o vztah plátce a poplatníka, platí, že u některých druhů daní je osoba plátce 

totožná s osobou poplatníka (typicky např. u daně z příjmů právnických osob nebo daně 

z nabytí nemovité věci), a u jiných druhů daní je osoba plátce naopak od osoby poplatníka 

odlišná (daň z příjmů fyzických osob u zaměstnanců). 

 Často používané dělení daní je také podle objektu daně. Daně důchodové se hradí 

z příjmů poplatníků (jsou jimi např. daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických 

osob), daně majetkové postihují, majetek poplatníka a vybírají se v souvislosti 

s jeho vlastnictvím, držbou, pronajímáním apod. (např. daň z nabytí nemovitých věcí nebo 

daň z nemovitých věcí, které jsou předmětem tématu této práce). V české právní úpravě 

účinné do konce roku 2013 měly své místo také daň dědická a daň darovací; jejich předměty 

jsou v současné době zařazeny do předmětu daně z příjmů. Konečně kategorie daní 

spotřebních je skupinou, kam jsou řazeny daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické 

daně.27 

                                                 

27 MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I., RADVAN, M. Finanční právo a finanční správa: 2. díl. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3579-X. S. 11-12. 
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3.1 Konstrukční prvky daně 

Rigorózní práce ve svých částech analyzujících právní úpravu předmětných daní bude 

ve své struktuře vycházet z tzv. konstrukčních prvků daně. Jedná se o prvky zakotvené 

v zákonném právním předpisu, které tvoří předpoklady pro vznik, změnu nebo zánik daňově-

právního vztahu. Konstrukční prvky tedy mají tu vlastnost, že jednotlivé daně charakterizují 

a tvoří jejich základní stavební jednotku. Tyto prvky dělí daňová teorie do dvou skupin, a to 

na základní a vedlejší. Přitom platí, že odborná veřejnost se zcela neshoduje v jejich výčtu 

a rozdělení. V následujícím přehledu tak budou uvedeny prvky daně, které jsou odbornou 

veřejností shodně označovány jako základní – těmi jsou: 

• Subjekt daně, pokud jde o osobu povinnou k dani. Nejčastěji se jedná o poplatníka či 

o plátce daně. 

• Objektem (předmětem) daně je skutečnost, která je příčinou uložení daně – taková 

skutečnost, na jejímž základě plyne povinnost odvést daň. Objekt daně bývá často 

uváděn již v samotném názvu právního předpisu a v názvu příslušné daně, která je 

právě podle svého objektu mnohdy pojmenována.  

• Základem daně se rozumí zobrazení hodnoty objektu daně za účelem vyměření výše 

daňové povinnosti. 

• Daňová sazba je měřítkem pro stanovení výše daně ze základu daně. Sazba daně může 

být dána procentuálně – zákon tedy stanovuje výši daně jako určité procento ze 

základu daně – toto procento může být stejné pro všechny základy daně (sazba daně 

lineární) nebo se může s výší základu daně měnit (sazba daně proporcionální). Další 

možný způsob určení výše daně je prostřednictvím pevné daňové sazby – zákon uvádí 

přesnou částku bez ohledu na základ daně. 28 

 

Dalšími konstrukčními prvky daně jsou: 

• splatnost daně,  

• korekční prvky daně jako je např. osvobození od daně, 

                                                 

28 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. 11. vydání. Praha: VOX, 2012. ISBN 978-80-
87480-05-2. S. 14. 
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• rozpočtové určení daně.29 

3.2 Daňová soustava České republiky 

Co se týká české daňové soustavy, tato je tvořena souhrnem všech jednotlivých daní, 

které jsou v současné době vybírány; daňovou soustavu tedy nepřímo tvoří všechny daňové 

předpisy v rámci českého právního řádu. 

Daňová soustava České republiky je tvořena konkrétně těmito daněmi: 

• Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je daň, která byla do české daňové soustavy zavedena 

s účinností k 1. lednu 1993, čímž také nahradila dřívější daň z obratu. Daň z přidané hodnoty 

je typem nepřímé daně, která je využívána zejména v ekonomicky rozvinutých zemích; 

v České republice je tato daň doplněna spotřebními daněmi včetně daní energetických, které 

jsou uplatněny na vybrané výrobky spotřebního charakteru. Daň z přidané hodnoty je daní, 

která zatěžuje konečného spotřebitele, ale odvádí ji dodavatel nebo poskytovatel služeb. 

Obdobně jako v systému daně z obratu zajišťují plátci daně její vybírání od konečného 

spotřebitele, na rozdíl od daně z obratu se však vybírá po částech v jednotlivých fázích výroby 

a odbytu při prodeji a nákupu. Plátce daně má nárok odpočítat od své daňové povinnosti 

částku daně, kterou zaplatil svým dodavatelům na vstupu, čímž vlastně zdaňuje pouze její 

přidanou část, tedy přidanou hodnotu. Daň nese konečný spotřebitel, který ji hradí jako 

součást prodejní ceny nakoupeného zboží a služby a nemá už nárok na odpočet daně 

na vstupu.30 (Více k dani z přidané hodnoty viz dále v této práci.) 

• Daně spotřební 

Spotřební daně byly do české daňové soustavy zavedeny také v roce 1993 a obdobně jako 

daň z přidané hodnoty i ony se řadí mezi daně nepřímé. Mezi daně spotřební jsou v českém 

právním řádu řazeny: 

                                                 

29 RADVAN, M., MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ I., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční právo a finanční správa – Berní 
právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. ISBN 978-80-210-4732-7. S. 33. 
30 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
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- daň z minerálních olejů, 

- daň z lihu, 

- daň z piva, 

- daň z vína a meziproduktů, 

- a daň z tabákových výrobků. 

 

Mezi spotřební daně v širším slova smyslu lze řadit i energetické daně (viz dále). 

Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které jsou zejména provozovateli 

daňového skladu, oprávněnými příjemci, daňovými zástupci nebo výrobci. Předmětem daně 

jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie (dále také jen „Unie“) vyrobené nebo 

na daňové území Evropské unie dovezené. Tyto vybrané výrobky jsou vymezeny ve druhé 

části zákona o spotřebních daních. Dani nepodléhají vybrané výrobky, které byly již jednou 

zdaněny. Daňová povinnost vzniká výrobou nebo dovozem vybraných výrobků na území 

Unie.31 

• Energetické daně 

Energetické daně jsou dalším typem nepřímých daní. Jejich povahou se jedná 

o selektivní nepřímé daně, které je možné zařadit mezi spotřební daně. Energetické daně 

bývají rovněž označovány jako ekologické či environmentální daně. V České republice se 

uplatňují od roku 2008, přičemž právní úprava vychází z unijní právní úpravy. Mezi tyto daně 

patří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. 

Subjektem daně jsou plátci, kterými jsou zejména dodavatelé, kteří dodají zemní plyn, pevná 

paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli. Předmětem daně je plyn uvedený 

pod stanovenými kódy nomenklatury, pevná paliva a elektřina.32 

                                                 

31 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
32 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
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• Daně z příjmů 

Daně z příjmů dělí český právní řád do dvou skupin – jednou je daň z příjmů 

fyzických osob, druhou je daň z příjmů právnických osob. Pokud jde o daň z příjmů fyzických 

osob, jejími poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržují; u těchto poplatníků podléhají dani veškeré příjmy, které 

plynou ze zdrojů v tuzemsku i ze zdrojů v zahraničí. Ostatní poplatníci, tj. poplatníci, kteří 

na českém území nemají bydliště a ani se zde obvykle nezdržují, platí daň jen z příjmů, 

jejichž zdroj je na území České republiky. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou 

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. 

Pokud se jedná o daň z příjmů právnických osob, v tomto případě jsou poplatníky 

daně osoby, které výslovně uvádí zákon; platí však, že tyto osoby nejsou fyzickými osobami. 

Předmětem daně jsou zásadně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.33 

(O daních z příjmů podrobněji viz dále v této práci). 

• Daň silniční 

Daň silniční je součástí daňové soustavy České republiky také od roku 1993, přičemž 

byla zavedena jako daň nová, předchozí daňová soustava tuto daň nezahrnovala. Obdobnými 

platbami v uplynulém období byly daň z motorových vozidel a odvody z motorových vozidel. 

Poplatníky daně jsou osoby právnické i fyzické. U tuzemských vozidel je poplatníkem vždy 

ten, kdo je provozovatelem vozidla evidovaného v registru vozidel a je zapsán v technickém 

průkazu, a to jak v případě, že vozidlo používá k podnikání sám, tak v případě, že je ponechá 

k podnikání jiné osobě. U vozidel evidovaných v zahraničí je poplatníkem ten, kdo vozidlo 

užívá na českém území (např. řidič zahraničního kamionu, tuzemský nájemce zahraničního 

vozidla apod.). Předmětem daně jsou silniční vozidla, a to při současném splnění dvou 

podmínek. První podmínkou je, že vozidlo je registrováno a provozováno v České republice; 

druhou podmínkou je, že vozidlo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním. Bez ohledu 

na tuto podmínku jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, 

která jsou určena výhradně k přepravě nákladů. Povinnost k placení daně se týká jen vozidel 

                                                 

33 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
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dvoustopých. Dani nepodléhají vozidla, která nejsou určena k přepravní činnosti 

na pozemních komunikacích (např. traktory) a jejich přípojná vozidla nebo speciální 

automobily pásové (např. rolby k úpravě sněhu na horských svazích).34 

• Daň z nemovitých věcí 

• Daň z nabytí nemovitých věcí 

Dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí je věnována stěžejní část této 

práce, proto autor ohledně bližších informací odkazuje na příslušné kapitoly. 

                                                 

34 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [citováno 10. 2. 2015]. 
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4 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

S úplatnými transfery nemovitých věcí přímo souvisí daň z nabytí nemovitých věcí – 

spolu a daní z nemovitých věcí tak její rozbor bude tvořit stěžejní část předkládané práce. 

4.1 Historie 

Problematika historie daně z nabytí nemovitých věcí je oblastí velmi rozsáhlou, která by 

vydala na samostatnou práci tohoto formátu – s ohledem na to se autor práce bude v této 

podkapitole věnovat zejména období po druhé světové válce.  

V období před druhou světovou válkou byly účinné dva právní předpisy související 

s tématem daně z nabytí nemovitých věcí, a sice zákon č. 337/1921 Sb., o dani z obohacení, 

který upravoval tehdejší daň dědickou a daň darovací – podle ustanovení § 1 tohoto právního 

předpisu tak dani podléhaly případy „nabytí následkem úmrtí nebo pro případ smrti“ 

a „zaúplna nebo částečně bezúplatná nabytí mezi živými“. Vedle něj byl účinný také zákon 

č. 74/1901 ř. z., který reguloval převody nemovitých věcí. Oba tyto právní předpisy byly 

účinné až do roku 1957, tedy do období po druhé světové válce, kdy byly zrušeny a nahrazeny 

jiným právním předpisem. 

4.1.1 Zákony o notářských poplatcích 

4.1.1.1 První zákon o notářských poplatcích (1957 – 1964) 

Tímto novým právním předpisem byl zákon č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích, 

ze dne 18. dubna 1957 (dále jen „první zákon o notářských poplatcích“) s účinností 

od 1. července 195735. Účelem zákona bylo podle jeho ustanovení § 1, „aby byly sjednoceny 

a zjednodušeny předpisy o zpoplatnění dědictví, darování a úplatných převodů nemovitostí 

a zhospodárněny administrativní práce při zpoplatňování, zavádějí se jednotné notářské 

poplatky, a to z dědictví, z darování, z převodu nemovitostí a za úkony.“ V následujících 

částech pak uvedený právní předpis odděleně reguluje notářský poplatek z dědictví, notářský 

poplatek z darování a konečně také notářský poplatek z převodu nemovitostí. Co se týká 

                                                 

35 Odst. 119 nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., kterým se provádí zákon o notářských poplatcích. 
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předmětu daně (poplatku), posledně uvedený poplatek se platil z nemovitého majetku, který je 

v osobním nebo soukromém vlastnictví a úplatně se převádí do vlastnictví jiných osob nebo 

přechází prodejem nebo udělením příklepu v exekučním řízení, vyvlastněním nebo 

vydržením. Byla-li úplatou kryta jen část ceny převedeného nemovitého majetku, platil se 

poplatek z převodu nemovitostí za předpokladu, že byl vyšší než poplatek z darování. 

Poplatek z převodu nemovitostí se platil i tehdy, pokud se převážně úplatně převáděla 

nemovitost z osobního nebo soukromého vlastnictví do socialistického vlastnictví. Na převod 

a přechod dočasných staveb a na zřízení a převod či přechod práva stavby se také nahlíželo 

jako na převod (přechod) do vlastnictví k nemovité věci.36 

 Pokud je na místě zabývat se subjektem daně (poplatku) podle prvního zákona 

o notářských poplatcích, poplatek z převodu nemovitostí byli povinni platit společně 

a nerozdílně nabyvatel, převodce, nabyvatelův právní nástupce ve vlastnictví převedené věci 

nebo její části. To platilo také pro situace, kdy nemovitá věc přecházela prodejem 

v exekučním řízení. Při převodu nemovité věci do socialistického vlastnictví pak měl 

povinnost uhradit poplatek převodce. Pokud nemovitá věc přecházela udělením příklepu 

v exekučním řízení, vyvlastněním nebo vydržením, platil poplatek z převodu nemovitostí 

nabyvatel a společně a nerozdílně s ním právní nástupce ve vlastnictví převedené věci, pokud 

nabyvatelem nebyla socialistická právnická osoba. Jestliže nabývaly nebo převáděly 

nemovitou věc dvě nebo více osob společně, všechny tyto osoby byly povinny platit poplatek 

rukou společnou a nerozdílnou. Poplatník však nebyl povinen zaplatit více, než činila cena 

podílu jím nabytého nebo převedeného.37 

 Co se týkalo základu daně (poplatku), podle prvního zákona o notářských poplatcích 

se poplatek z převodu nemovitostí určoval z obecné (prodejní) ceny převedené nemovité věci 

a jejího příslušenství. Pokud docházelo ke směně nemovitých věcí, pak se tento poplatek 

vypočítal z ceny té ze směňovaných nemovitých věcí, která měla vyšší cenu.38 Při koupi 

nemovité věci byla základem poplatku z převodu nemovitostí zpravidla kupní cena 

                                                 

36 § 11 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
37 § 12 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
38 § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
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s hodnotou vedlejších závazků, při dražbě nejvyšší podání, při vyvlastnění stanovená 

náhrada39. 

 Sazba daně (poplatku) byla stanovována ve výši od 6 % do 13 % základu daně 

(poplatku). Pokud šlo o transfer nemovitých věcí mezi osobami v blízkém osobním 

či příbuzenském poměru, pak se sazba pohybovala mezi 1 % a 5 % základu poplatku. 

U nemovitých věcí v soukromém vlastnictví se pak sazba ještě o 2 % základu poplatku 

navyšovala. Konkrétní sazby poplatků byly stanoveny v sazebníku uvedeném v příloze 

k nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., kterým se provádí zákon o notářských poplatcích. 

Podle tohoto právního předpisu platilo, že při převodech nemovitého majetku z rodičů na děti 

nebo jejich potomky a opačně, z rodičů na manžele dětí nebo jejich potomků a opačně, 

z nevlastních rodičů na nevlastní děti a mezi manžely byla stanovena výhodná sazba poplatku; 

v ostatních případech pak obecná sazba poplatku. Sazby daně tak, jak je nařízení stanovovalo, 

zobrazuje následující tabulka: 

 

 

Zdroj: Příloha 2. k nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., kterým se provádí zákon o notářských poplatcích. 

 

 Pokud v této době došlo k úplatnému převodu nemovité věci, nebyl poplatek 

z převodu nemovitosti však jediným poplatkem, který bylo nutné uhradit. S touto skutečností 

totiž souvisel také poplatek za úkony notářství, jenž byl upraven shodně jako poplatek 

                                                 

39 § 13 odst. 75 nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., kterým se provádí zákon o notářských poplatcích. 
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z převodu nemovitosti prvním zákonem o notářských poplatcích. Tento mj. uváděl, že 

za úkony notářství se platí poplatky a že za provedení úkonu mimo úřadovnu notářství je 

poplatník také povinen nahradit skutečně vzešlé výlohy.40 Subjektem tohoto poplatku byl 

jednoduše stanoven ten, kdo o úkon žádá. Pokud bylo poplatníků několik, pak byli povinni 

zaplatit poplatek společně a nerozdílně.41 Sazby poplatků byly opět stanoveny výše uvedeným 

provádějícím nařízením ministra financí, a to buď pevnými částkami za jednotlivé úkony, 

anebo z ceny předmětu úkonu. Podle prvního zákona o notářských poplatcích také bylo 

notářství oprávněno poplatek zvýšit až o 50 %, pokud by se jednalo o úkony zvlášť složité 

a obtížné nebo o úkony prováděné mimo úřadovnu notářství – v těchto případech zahrnoval 

zvýšený poplatek i drobné hotové výdaje jako jízdné apod.42 Výše poplatků za úkony 

notářství byla konkrétně stanovena v Příloze 3. k nařízení ministra financí č. 30/1957 Sb., 

kterým se provádí zákon o notářských poplatcích. 

 Podle prvního zákona o notářských poplatcích se dále k platnosti právního úkonu 

o převodu majetku vyžadovalo, aby tento byl u notářství zapsán do poplatkového rejstříku. 

Pokud bylo k převodu majetku potřeba přivolení nebo schválení jiného orgánu, platilo, že se 

právní úkon k registraci ohlašoval až po tomto přivolení nebo schválení. Právní úkon byl 

platný jen v tom rozsahu a s tím obsahem, s nímž byl registrován. To se však netýkalo 

nemovitého majetku, který se převáděl do socialistického vlastnictví nebo přecházel prodejem 

nebo udělením příklepu v exekučním řízení anebo vyvlastněním. Takový převod (přechod) 

nemovité věci byli účastníci povinni ohlásit u notářství do 15 dnů. Pokud by účastníci daného 

právního vztahu provedli převod nemovité věci, jenž by nebyl registrován, byl jim dle prvního 

zákona o notářských poplatcích vyměřen zvláštní poplatek, jako by šlo o převod registrovaný; 

došlo-li následně k registraci, byl poplatek vyměřen znovu.43 

 Úhrada notářských poplatků byla zajištěna zákonným zástavním právem 

na nemovitých věcech, které byly podrobeny poplatku, přičemž platilo, že toto zástavní právo 

mělo přednost před všemi ostatními zástavními právy váznoucími na nemovité věci.44 

 První zákon o notářských poplatcích byl zrušen v roce 1964. 

                                                 

40 § 14 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
41 § 15 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
42 § 16 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
43 § 18 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
44 § 19 odst. 1 zákona č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 
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4.1.1.2 Druhý zákon o notářských poplatcích (1964 – 1984) 

Od 1. dubna 1964 nabyl účinnosti zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, 

ze dne 31. ledna 1964 (dále jen „druhý zákon o notářských poplatcích“). Podle ustanovení 

§ 1 tohoto zákona se poplatky vybíraly za činnost státních notářství, z úplatného převodu 

vlastnictví k nemovitým věcem, za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana a za bezúplatné 

nabytí majetku převodem. Tedy, jednalo se opět v rámci jednoho právního předpisu o úpravu 

několika institutů předcházejících daň z nabytí nemovitých věcí, dědickou daň a darovací daň. 

Co se týkalo notářského poplatku z převodu nemovitostí, jeho subjektem neboli 

poplatníkem byl převodce; na rozdíl od předchozí právní úpravy zde byl zaveden také institut 

nabyvatele – ručitele. Nabyvatel byl ze zákona poplatníkem poplatku z převodu nemovitostí, 

pokud se jednalo o nabytí nemovité věci vyvlastněním nebo o nabytí nemovité věci prodávané 

při výkonu rozhodnutí. V situacích, kdy se vybíral poplatek při vzájemné směně dvou 

nemovitých věcí, platilo, že tento jsou povinni uhradit převodce a nabyvatel společně 

a nerozdílně.45 Od poplatku za úkony jsou osvobozeny všechny socialistické organizace 

a úkony týkající se převodu majetku na socialistickou organizaci.46 

Co se týká předmětu poplatku, tento se vybíral za úplatný převod nebo úplatný 

přechod k vlastnictví nemovité věci. V případě směny nemovitých věcí platilo, že převody 

obou nemovitých věcí se považovaly za jeden převod – poplatek se pak vybíral vždy 

z převodu té nemovité věci, z jejíhož převodu byl stanovený poplatek vyšší. Pokud došlo 

k situaci, kdy byla nemovitá věc prodávána za cenu nižší než obvyklou, postupovalo se 

ve věci vyměření poplatku následovně – do výše úplaty se převod považoval za úplatný 

a převod ve výši rozdílu mezi úplatou a cenou obvyklou se považoval za bezúplatný, tedy 

z takového převodu pak byl odveden jak poplatek z převodu nemovitostí, tak poplatek 

z darování. Od poplatku byly osvobozeny převody nemovitých věcí, které byly nabývány 

ze socialistického vlastnictví.47 

                                                 

45 § 9 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
46 § 3 vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích. 
47 § 6 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
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Co se týkalo základu poplatku, zákon hovoří velmi stručně – základem poplatku byla 

úplata za nemovitou věc.48 Sazby poplatku uvedené v druhém zákoně o notářských poplatcích 

se prakticky nelišily od těch uvedených v zákoně z roku 1957: jejich výše činila 6 % až 13 % 

základu poplatku, tedy kupní ceny za nemovitou věc. Pokud se jednalo o úplatný převod 

nemovité věci mezi osobami blízkými, byly stanoveny sazby poplatku ve výši od 1 % do 5 % 

základu poplatku. V čem se tato právní úprava odlišovala od té předchozí, byly sazby 

poplatku z převodu nemovitostí ze soukromého vlastnictví – ty byly ještě o 3 % základu 

poplatku vyšší než sazby uvedené výše v tomto odstavci.49 Konkrétní sazby poplatků pak byly 

obdobně jako v případě prvního zákona o notářských poplatcích stanoveny v prováděcím 

právním předpisu – tím byla vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona 

o notářských poplatcích, ze dne 11. února 1964. V příloze 2 k této vyhlášce byl uveden 

sazebník poplatků z převodu nemovitostí – výše sazeb zobrazuje následující tabulka: 

 

Zdroj: Příloha 2 k vyhlášce ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích. 

 

Z tabulky je patrné, že i v tomto případě bylo zachováno rozdělení sazby poplatku na obecnou 

a výhodnou – mezi kterými stranami právního vztahu muselo k převodu nemovité věci dojít, 

aby bylo možné uplatnit výhodnou sazbu, zobrazuje popis pravého sloupce tabulky. 

 I na základě druhého zákona o notářských poplatcích bylo potřeba v souvislosti 

s úplatným převodem nemovité věci kromě notářského poplatku z převodu nemovitostí 

                                                 

48 § 7 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
49 § 8 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
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uhradit notářský poplatek za úkony. Tento poplatek platil nabyvatel nemovité věci 

za registraci úkonů o převodu nemovité věci.50 Předmětem tohoto poplatku byly opět úkony 

státního notářství ve věci převodu nemovité věci. Také sazby tohoto poplatku byly konkrétně 

stanoveny prostřednictvím citované vyhlášky ministerstva financí (Příloha 1), a to buď 

pevnými částkami, nebo procentem z ceny notářského úkonu. U notářských úkonů zvlášť 

složitých, obtížných nebo časově náročných se stanovený poplatek úměrně zvyšoval, nejvýše 

však o 100%.51 

 Ohledně převodu nemovitých věcí platila také ohlašovací povinnost. Převodce 

i nabyvatel byli povinni převod ohlásit příslušnému státnímu notářství do patnácti dnů ode 

dne, kdy byli o převodu nemovité věci vyrozuměni. Pokud by převod nebyl ohlášek státnímu 

notářství včas, bylo stanoveno zákonné penále ve výši 1 % z poplatku z převodu nemovitostí 

za každý měsíc prodlení.52 

 Uvedená právní úprava byla účinná do konce roku 1984. 

4.1.1.3 Třetí zákon o notářských poplatcích (1985 – 1992) 

Od 1. ledna 1985 vstoupil v účinnost nový zákon regulující danou problematiku – 

zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ze dne 18. prosince 1984 (dále jen „třetí 

zákon o notářských poplatcích“), který současně zrušil druhý zákon o notářských poplatcích 

i jeho prováděcí vyhlášku. Poplatky stejně jako v případech dvou předchozích zákonů 

vyměřovala státní notářství a byly vybírány za činnost státních notářství, z úplatného převodu 

nebo úplatného přechodu vlastnictví k nemovitým věcem a z úplatného přechodu práva 

osobního užívání pozemku, za bezplatné nabytí majetku úmrtím občana a za ostatní 

bezúplatná nabytí majetku. Podle toho se rozlišovaly notářské poplatky za úkony, notářské 

poplatky z převodu nebo přechodu nemovitostí, notářské poplatky z dědictví a notářské 

poplatky z darování.53 

                                                 

50 § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
51 § 4 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
52 § 10 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 
53 § 1 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
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Poplatníkem, tedy subjektem poplatku z převodu nemovitostí byl opět převodce, 

zatímco nabyvatelem se ze zákona stal ručitelem.54 Ručitel byl povinen splatný poplatek 

zaplatit, pokud tak neučinil poplatník, přestože byl o zaplacení upomenut; ručení přitom 

trvalo po dobu, po kterou mohl být poplatek vymáhán na poplatníkovi.55 Nabyvatel byl 

poplatníkem v případě, že se jednalo o nabytí nemovité věci prodávané při výkonu 

rozhodnutí, poplatníkem je nabyvatel. V případech, kdy šlo o směnu prodávaných nemovitých 

věcí, platilo, že poplatníky byli ze zákona společně a nerozdílně převodce a nabyvatel.56 

Předmětem tohoto poplatku byl jak úplatný převod nebo úplatný přechod vlastnictví 

k nemovité věci, tak i úplatný přechod práva osobního užívání pozemku. Opět platilo, že 

pokud docházelo ke směně dvou nemovitých věcí, pak se vzájemné převody považovaly za 

jeden převod a notářský poplatek z převodu nemovitosti se hradil pouze z té nemovité věci, 

z jejíhož převodu byl stanovený poplatek nejvyšší.57 

Podle ustanovení třetího zákona o notářských poplatcích byla základem poplatku 

zjištěná cena.58 Pro zjištění výše základu poplatku přitom byla rozhodná cena nemovité věci 

ke dni, kterým vlastnictví k ní přešlo.59  

Co se týká sazby poplatku z převodu nemovitosti, třetí zákon o notářských poplatcích 

v tomto směru přišel s novinkou – zavedl pro poplatkové účely rozdělení osob do tří skupin 

podle stupně příbuzenského vztahu nebo obdobného osobního poměru mezi převodcem 

a zůstavitelem: 

• I. skupina: manžel, děti, vnuci, rodiče; 

• II. skupina: sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily 

nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné 

domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly 

odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele; 

• III. skupina: ostatní osoby.60 

                                                 

54 § 10 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
55 § 27 odst. 1 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
56 § 10 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
57 § 8 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
58 § 9 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
59 § 4 odst. 1 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí 
zákon České národní rady o notářských poplatcích. 
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Na základě uvedeného rozčlenění pak byly vyměřovány všechny poplatky, jež jsou 

předmětem regulace třetím zákonem o notářských poplatcích:  

• notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí mezi osobami zařazenými 

do I. skupiny činil u každého poplatníka 1 % základu poplatku, minimálně však 

100,- Kčs; 

• notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí mezi osobami zařazenými 

do II. skupiny činil u každého poplatníka 5 % základu poplatku, nejméně však 

200,- Kčs; 

• notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí mezi osobami zařazenými 

do III. skupiny činil u každého poplatníka, nejméně však 300,- Kčs. 

 

Dále platilo, že sazby poplatků z věcí nabývaných ze soukromého vlastnictví nebo 

do soukromého vlastnictví se ze zákona zvyšovaly na dvojnásobek.61 

 Opět i třetí zákon o notářských poplatcích znal notářský poplatek za úkon. Tento 

poplatek se vybíral za úkony státního notářství a podrobněji jej opět upravoval předpis 

provádějící tento zákon, tedy vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky 

č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích. 

Poplatníkem byl obdobně jako v předchozích právních úpravách ten, kdo žádal o provedení 

notářského úkonu nebo ten, v jehož zájmu státní notářství bez návrhu notářský úkon 

provádělo.62 Třetí zákon o notářských poplatcích od poplatku za notářský úkon osvobozoval 

československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy a Státní banku 

československou; dále byly opět osvobozeny notářské úkony týkající se převodu majetku 

na socialistické organizace.63 Co se týkalo sazeb tohoto poplatku, byl dán i tentokrát buď 

pevnými částkami, nebo procentem z ceny předmětu notářského úkonu. U notářských úkonů 

                                                                                                                                                         

60 § 22 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
61 § 23 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
62 § 5 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
63 § 6 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
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zvlášť složitých a obtížných nebo časově náročných bylo státní notářství oprávněno stanovený 

poplatek přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %.64 

 Co se týká ohlašovací povinnosti stanovené třetím zákonem o notářských poplatcích, 

platilo, že převodce je povinen ohlásit převod nemovitých věcí příslušnému státnímu notářství 

do patnácti dnů ode dne, kdy byl o tomto převodu vyrozuměn; shodnou povinnost měl také 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Pokud by nebyl převod ohlášen včas, byl 

poplatník povinen platit penále ve výši 0,5 % z poplatku za každý započatý měsíc prodlení.65 

 Třetí zákon o notářských poplatcích byl účinný do 31. prosince 1992. 

4.1.2 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

(1993 - 2013) 

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

(dále jen „zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí“) je posledním 

právním předpisem, který předcházel aktuální právní úpravě. Jeho účinnost lze spojit 

s počátkem samostatné České republiky. S ohledem na zejména politické události, které se 

na našem území děly na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let dvacátého století, 

bylo lze novou právní úpravu v této době očekávat. V průběhu účinnosti tohoto zákona došlo 

asi k padesáti novelizacím, což zapříčinilo, že se právní předpis stával čím dál méně 

přehledným a tudíž bylo na místě jej nahradit novou právní úpravou. Kromě uvedeného 

zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí vznikl v této době ještě 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který byl generálním právním předpisem 

ve vztahu k ostatním daňovým předpisům a reguloval především procesní otázky daní. Tento 

zákon již také není účinný, byl zrušen k 1. lednu 2010 a nahrazen novým právním předpisem. 

V souvislosti s daní z převodu nemovitostí pak na půdě českého zákonodárce vznikly také 

další právní předpisy, zabývající se např. oceňováním majetku, vyvlastněním nebo některými 

obecnějšími občanskoprávními či obchodněprávními otázkami. Těmito právními předpisy se 

však autor – vzhledem k tématu práce – nebude dále zabývat. Naopak z důvodu, že zákon 

o dani dědické, dani darovací a dani o převodu nemovitostí byl tím právním předpisem, 

z něhož se vycházelo při vzniku aktuálně účinné právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí 
                                                 

64 § 4 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
65 § 11 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 
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a tedy je také v mnohém dodnes aktuální, bude o tomto pojednáno ve srovnání se zákony 

o notářských poplatcích podrobněji. Pokud bylo řečeno, že zákon o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí v průběhu své účinnosti prošel mnoha novelizacemi, je 

na místě poznamenat, že v této části práce se autor bude zabývat zásadně poslední účinnou 

právní úpravou (do konce roku 2013), nebude-li uvedeno jinak. 

Jak pravděpodobně lze očekávat, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí přinesl do českého právního řádu řadu změn, co se právní úpravy daně z převodu 

nemovitých věcí týká. Jak je patrné již ze samotného názvu právního předpisu, od roku 1993 

se za převod nemovité věci přestaly platit poplatky a začaly se platit daně. Na tomto místě je 

třeba poznamenat, že toto označení je v souladu s dnešní daňovou teorií (rozlišení daní 

od poplatků viz výše v této práci). Znamená to, že se český zákonodárce vrátil k principům 

z let 1921 až 1957 a opět daný institut nazval termínem daň. Nešlo nyní již o poplatky 

za úkony nebo smlouvy, nýbrž o jednorázovou daň či dávku majetkového charakteru.66 

Další výrazná změna byla zaznamenána v oblasti kompetencí – dřívější zákony 

o notářských poplatcích měly společné to, že státní notářství měla kompetence v oblasti 

rozhodovací činnosti, vyměřování daně i výběru daně. Tyto oblasti byly nově rozděleny mezi 

několik institucí – rozhodovací činnosti dostaly na starost soudy a katastrální úřady, 

vyměřování a výběr daní pak obstarávaly finanční úřady. 

• Subjekt daně 

Co se týká subjektu daně z převodu nemovitostí, dle zákona o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí byl poplatníkem zásadně převodce s tím, že nabyvatel 

se ze zákona stal ručitelem.67 Pokud tedy daň nebyla uhrazena ze strany převodce, byl tuto 

povinen uhradit z titulu ručitele nabyvatel. Ručitel tedy ručil za konkrétní daň vyměřenou 

z převodu vlastnictví majetku na základě smlouvy, jejímž byl účastníkem; za nedoplatky 

na příslušenství daně však neručil. Ze zákonné úpravy vyplývá, že ručení vzniklo současně se 

vznikem daňové povinnosti poplatníka. Přitom však platilo, že ručitel (nabyvatel) nebyl 

                                                 

66 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Digitální repozitář: Česká národní rada 1990 – 1992: 
35. schůze: Čtvrtek 30. dubna 1992 [online]. [citováno 15. 1. 2014]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/stenprot/035schuz/s035035.htm> 
67 § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
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solidárním dlužníkem spolu s poplatníkem (převodcem nemovité věci). Než mohlo dojít 

k uplatnění ručení, byl správce daně povinen nejprve učinit úkony nutné k vybrání či 

vymožení daňového nedoplatku na převodci. Správce daně byl oprávněn ručitele vyzvat 

k úhradě nedoplatku pouze tehdy, nebyl-li nedoplatek uhrazen poplatníkem, ačkoliv byl tento 

o jeho úhradu bezvýsledně upomenut, a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání 

na poplatníkovi. Zákonná povinnost ručení trvala, dokud nebyl nedoplatek na dani zcela 

uhrazen (ručitelem nebo daňovým subjektem), anebo dokud nenastala jiná skutečnost mající 

za následek jeho zánik. Pokud nebyla splatná daň uhrazena a byly-li splněny ostatní 

podmínky pro vydání výzvy k úhradě nedoplatku ručitelem, nebylo vydání výzvy ručiteli, 

případně zahájení vymáhání jeho ručitelské povinnosti, překážkou tomu, aby v případě změny 

majetkových poměrů poplatníka nebo po změně jiné okolnosti rozhodné pro úspěšnost 

vymáhání na poplatníkovi, bylo zahájeno dodatečně vymáhání nedoplatku i vůči tomuto. 

Zaplacením dlužné daně ručitelem byla splněna jeho ručitelská povinnost.68  

Pokud tedy byl závazek spočívající v uhrazení daně z převodu nemovitostí splněn 

ze strany nabyvatele – ručitele, tomuto uhrazením daně vznikla pohledávka za převodcem 

nemovité věci. Tato pohledávka byla považována za regresní nárok svého druhu, který je 

nutno posuzovat v souvislosti s občanskoprávními právními předpisy regulujícími 

bezdůvodné obohacení.69 Při uzavírání smluv regulujících úplatné transfery nemovitých věcí 

nebylo výjimkou, pokud došlo k dohodě mezi účastníky, tedy mezi převodcem a nabyvatelem 

nemovité věci o tom, že daň převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Takováto dohoda nebyla 

neplatná pro rozpor se zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí. Dohoda však vázala pouze účastníky smlouvy, nikoliv správce daně, a tedy nic 

neměnila na tom, že poplatníkem této daně je převodce nemovité věci. Ten se pak mohl podle 

dohody obsažené ve smlouvě o převodu nemovité věci domáhat po kupujícím náhrady 

zaplacené daně.70  

Pokud se však jednalo o nabytí nemovité věci při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, 

vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě 

anebo o nabytí nemovité věci na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti 

                                                 

68 Generální finanční ředitelství. Pokyn GFŘ č. D – 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v 
daňovém řízení ze dne 20. října 2011, č. j. 6379/11-2310-602525. In: Beck-online [právní informační systém]. C. 
H. Beck [citováno 2. 1. 2015]. 
69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 31 Cdo 1693/2008. 
70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2001, sp. zn. 33 Odo 714/2001. 
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s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení 

likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, byl poplatníkem daně z převodu 

nemovitostí dle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nabyvatel. 

Šlo-li o směnu nemovitých věcí, pak platili daň převodce a nabyvatel rukou společnou 

a nerozdílnou.71  

• Objekt daně 

Předmětem daně z převodu nemovitostí byl úplatný převod nebo přechod vlastnictví 

k nemovitým věcem.72 Předmětem daně byl tedy jen takový převod nebo přechod nemovitých 

věcí, kdy smluvní straně, která vlastnictví převáděla nebo z jejíhož vlastnictví přecházely 

nemovité věci do vlastnictví jiného subjektu, byla poskytována určitá protihodnota, kterou 

bylo nutno považovat za úplatu za převáděné nebo přecházející vlastnictví k nemovitým 

věcem. Takovou protihodnotou může být např. i zánik dluhu převodce.73 Rozhodujícím 

kritériem pro určení, zda se jedná o úplatný či neúplatný převod či přechod vlastnictví 

k nemovité věci, bylo poskytnutí úplaty, za níž je třeba považovat veškerá finanční plnění 

dohodnutá mezi převodcem a nabyvatelem sjednaná ke dni převodu vlastnického práva 

k nemovité věci, jakož i veškerá protiplnění, která nemusí být nutně vyjádřena v penězích, 

nicméně znamenají hospodářský prospěch či přírůstek.74 Tak např. pokud by šlo o převod 

vlastnictví k nemovité věci na základě postupní smlouvy, je třeba tento převod považovat 

za úplatný a tedy podléhající dani z převodu nemovitostí, neboť postupitel jako protihodnotu 

za nemovitou věc „získal“ hodnotu pohledávky (hodnotu částky, kterou postupitel dlužil 

postupníkovi).75 

Při zrušení a vypořádání někdejšího podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem 

byl předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části 

podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním.76 Pokud tedy 

spoluvlastníci zrušili a vypořádali spoluvlastnictví k několika nemovitým věcem tak, že každý 

                                                 

71 § 8 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
72 § 9 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
73 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 11 Ca 123/2004. 
74 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. dubna 2007, sp. zn. 1 Afs 10/2007. 
75 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 11 Ca 123/2004. 
76 § 9 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
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z nich byl nadále výlučným vlastníkem některé z těchto nemovitých věcí, přičemž hodnota 

nemovitých věcí každého z nich odpovídala hodnotě spoluvlastnických podílů, nepodléhalo 

takové zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dani z převodu nemovitostí.77 

Předmětem daně z převodu nemovitostí byl rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitým 

věcem v případech, kdy došlo následně k odstoupení od smlouvy a převod vlastnictví 

k nemovitým věcem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo přechod 

vlastnictví k nemovitým věcem v souvislosti s postoupením pohledávky.78 

Vyměňovaly-li se nemovité věci, považovaly se jejich vzájemné převody za jeden 

převod. Daň se pak vybrala z převodu té nemovité věci, z jejíhož převodu byla vyměřená daň 

vyšší.79 Přitom platilo, že k výměně nemovitých věcí nemuselo dojít pouze na základě směnné 

smlouvy, ale např. také na základě dvou souběžně uzavíraných kupních smluv.80 Pokud 

na základě rozhodnutí úřadu provádějícího vyvlastnění nemovitých věcí přešlo vlastnické 

právo k vyvlastňované nemovité věci a současně k nemovité věci poskytované místo náhrady 

v penězích, považovaly se tyto přechody za jeden přechod a daň se vybírala z přechodu 

nemovité věci z vlastnictví vyvlastňovaného.81 

• Základ daně 

 Pokud se jedná o základ daně, tento konstrukční prvek daně byl oproti dřívějším 

právním úpravám výrazně rozpracován. O tom, co bude tvořit základ daně z převodu 

nemovitostí, rozhodovaly okolnosti tohoto převodu. Základem daně byla zásadně cena 

zjištěná podle někdejšího zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), a to i v případě, že cena sjednaná stranami smlouvy 

byla nižší než tato zjištěná cena. Pokud však sjednaná cena byla vyšší než cena zjištěná, 

platilo, že základem daně byla cena sjednaná – jinými slovy, která z těchto dvou cen byla 

vyšší, ta tvořila základ daně.82 Co se týká zjištěné ceny, tato se pro účely stanovení základu 

                                                 

77 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 2006, sp. zn. 1 Afs 28/2006. 
78 § 9 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
79 § 9 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
80 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2011, sp. zn. 2 Afs 2/2011. 
81 § 9 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
82 § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
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daně z převodu nemovitostí zjišťuje ke dni nabytí nemovité věci; tímto dnem je den, 

ke kterému nastávají právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.83 Se 

stanovováním zjištěné ceny také úzce souvisel právní režim úplatně převáděné stavby – 

platilo, že pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí byl rozhodující ten právní režim 

stavby, který vznikl dnem nabytí nemovité věci a trval do budoucna, nikoli příp. odlišný 

právní režim této stavby existující do okamžiku jejího převodu.84 Naopak pokud jde o 

zjišťování výše sjednané kupní ceny, platilo, že její součástí byla pro účely stanovení základu 

daně z převodu nemovitostí veškerá finanční plnění sjednaná jako úhrada za prodávané 

nemovité věci, tedy např. i částka, kterou by se kupující zavázal uhradit za prodávající jejich 

věřiteli.85  

 Co se týká majetku, jehož cena „spadala“ do základu daně z převodu nemovitostí, 

v tomto smyslu nebylo rozhodující, jak smluvní strany převáděný majetek ve smlouvách 

rozčlenily, nýbrž to, zda věci smluvními stranami převáděné měly skutečně takový charakter, 

že bylo potřeba jejich hodnotu učinit součástí základu daně z převodu nemovitostí. Pokud by 

se jednalo např. o úplatný převod vinice a na ní umístěných konstrukcí, které v kupní smlouvě 

byly označeny za věci movité, nicméně v souladu s českým právním řádem se jednalo o věci 

nemovité, bylo nutné i jejich sjednanou či zjištěnou cenu do základu daně z převodu 

nemovitostí zahrnout.86  

 Jak již bylo uvedeno výše, základ daně je konstrukčním prvkem, který byl v zákoně 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí rozsáhleji rozpracován. O tom, co 

je v tom kterém případě základem daně, přehledněji informuje následující tabulka: 

                                                 

83 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. února 2003, sp. zn. 31 Ca 8/2002. 
84 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 2. října 2001, sp. zn. 30 Ca 51/2001. 
85 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20. července 2005, sp. zn. 2 Afs 210/2004. 
86 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2013, sp. zn. 1 Afs 73/2013. 
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• Sazba daně 

Co se týká sazby daně z převodu nemovitostí, v návaznosti na třetí zákon o notářských 

poplatcích byly i zde pro účely výpočtu daně osoby zařazeny do tří skupin, které vyjadřovaly 

vztah mezi nabyvatelem a převodcem. Přitom platilo stejně jako v třetím zákoně o notářských 

poplatcích, že příbuzenské vztahy vzniklé narozením byly postaveny na roveň vztahům 

založeným osvojením. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

rozděloval osoby do skupin následujícím způsobem: 

• I. skupina: příbuzní v řadě přímé a manželé; 

• II. skupina:  

a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, 

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů 

a osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem 

ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost 

nebo byly odkázány výživou na nabyvatele; 

• III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby.87 

 

Zatímco sazby daně dědické a daně darovací se s ohledem na zařazení do té které skupiny 

osob lišily, v případě daně z převodu nemovitostí zákon uvedl, že pro všechny skupiny osob 

činí daň z převodu nemovitostí 4 % ze základu daně;88 výpočet daně se provedl tak, že se 

základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru89 vynásobil číslem 0,04. Na právě 

uvedeném příkladu je možné si všimnout komplikovanosti a nepřehlednosti zákona, když 

osoby „pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí“ dělí 

do skupin a následně pro případ daně z převodu nemovitostí konstatuje, že pro všechny osoby 

je tato daň shodná. 

                                                 

87 § 11 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném 
do 31. prosince 2013. 
88 § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném 
do 31. prosince 2013. 
89 § 17 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném 
do 31. prosince 2013. 
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 V porovnání s předchozími právními úpravami lze také ve způsobu úpravy sazby daně 

z převodu nemovitostí spatřovat jisté odlišnosti. Zásadní změnou bylo snížení daňového 

zatížení úplatných převodů nemovitých věcí – na místo dosavadních progresivních sazeb 

daně, které činily až 20 % základu daně, přinesl zákon o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí jednotnou sazbu daně z úplatného převodu nemovitých věcí 

pro všechny skupiny osob. Progresivní stupnice daňové sazby tak byla nahrazena sazbou 

lineární. K tomu došlo zejména z důvodu, že bylo třeba podpořit trh s nemovitými věcmi 

a přiblížit se sazbám obdobných daní uplatňovaných v zemích tehdejšího Evropského 

společenství.90  

 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v původním znění 

předepisoval sazbu daně z převodu nemovitostí ve výši 5 %. Novela zákona91 účinná 

od 1. ledna 2004 předmětnou daň poměrně výrazně snížila na 3 % ze základu daně. Následně 

proběhla další novela předmětného zákona92 s účinností od 1. ledna 2013 – od tohoto dne 

činila sazba daně z převodu nemovitostí 4 %93 a tak tomu bylo až to zrušení předmětného 

právního předpisu. 

• Korekční prvky daně 

 Pokud má být pojednáno o korekčních prvcích daně z převodu nemovitostí jako 

o jednom z konstrukčních prvků daně, je na místě poznamenat, že v tomto ohledu zákon 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí hovoří o osvobození od daně. 

Pokud jde o formu právní úpravy, oblast osvobození od daně je další oblastí, která v důsledku 

mnoha novelizací zákona v jeho posledním znění působila velmi neuspořádaně 

a komplikovaně zejména z důvodu, že všechny tři druhy daní, které předmětný právní předpis 

upravuje, resp. osvobození od nich, se děje nekoordinovaně v rámci týchž ustanovení. Tedy, 

v rámci jednoho paragrafu je nutné vyhledávat mezi mnoha odstavci, které z nich regulují 

problematiku té které daně; některá ustanovení se přitom dotýkají pouze jedné ze tří daní, 

                                                 

90 PELC, V. Daň z převodu nemovitostí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-125-3. S. 62. 
91 Zákon č. 420/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony. 
92 Viz zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním 
schodku veřejných rozpočtů v původním znění. 
93 Finanční správa. Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí 
[online]. Vydáno 7. 1. 2013 [citováno 16. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/novinky/2013/informace-gfr-ke-zvyseni-sazby-dane-1378> 
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některé dvou, některé všech tří. Takové řešení se autorovi práce jeví jako velmi nešťastné 

a v tomto ohledu velmi uvítal právní úpravu novou. 

Osvobození od daně z převodu nemovitostí se vztahovalo na celou řadu převodů. 

Takové osvobození však bylo podle zákona vázáno na řadu podmínek, bez jejichž splnění 

nebylo možné osvobození od daně dosáhnout.94 

 Na základě zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byly 

od daně z převodu nemovitostí osvobozeny převody, kdy by ze zákona byl poplatníkem daně 

stát nebo instituce financovaná z veřejného rozpočtu, proto se zdá být logické, že zákonodárce 

tyto případy od daně z převodu nemovitostí osvobodil. Jednalo se konkrétně o tyto případy: 

 

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem při likvidaci státních podniků, 

akciových společností s plnou majetkovou účastí státu a společností s ručením 

omezeným s plnou majetkovou účastí státu; 

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem akciových společností s plnou 

majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené 

vládou České republiky; 

• převody vlastnictví k nemovitým věcem akciových společností s plnou majetkovou 

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

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem v souvislosti s rozdělováním 

a slučováním obcí nebo se změnami jejich území; 

• převody vlastnictví k nemovitým věcem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných 

svazků obcí, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou 

ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitých věcí, 

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem mezi zřizovateli veřejných 

výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi; 

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem při provádění reorganizace 

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

                                                 

94 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7. S. 231. 
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o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají 

věřitelé majetkovou účast.95 

 

Osvobození od daně z převodu nemovitostí, pokud se jednalo o nemovité věci 

z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, nebo naopak do vlastnictví České 

republiky nebo jiného evropského státu, bylo zákonodárcem také výslovně uvedeno. To se 

přirozeně nedotýkalo situací, kdy s majetkem státu hospodařil podnikatelský subjekt.96 S tím 

souvisí další skupina situací, které zákonodárce taktéž osvobodil od zahrnutí do základu daně 

z převodu nemovitostí. Byly jimi: 

• převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem akciových společností s plnou 

majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu 

nebo rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na Státní pozemkový 

úřad; 

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

v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.97 

 

Dále byly od daně z převodu nemovitostí osvobozeny: 

• převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na základě 

rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách; 

• vklady vložené do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva se sídlem 

v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu; 

• převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení 

nebo přeměně.98 

 
                                                 

95 § 20 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
96 § 20 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
97 § 20 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
98 § 20 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
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Zajímavou skupinou situací, které byly konečně také od daně osvobozeny, je tato: 

• bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev 

do vlastnictví členů – fyzických osob; 

• převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů 

těchto družstev – fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži 

nebo bytu vznikl po splacení členského podílu (dalšího členského vkladu) těmito členy 

nebo jejich právními předchůdci; 

• převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části 

bytového družstva; 

• převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala 

vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců převáděných bytů 

a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické 

osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými 

penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy;99 

• první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novou stavbou, 

na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novou 

stavbou nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou 

zkušebního provozu, jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby 

je prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo 

prodej staveb a bytů, nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb 

a bytů, anebo je-li převodcem obec; 

• k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební 

úpravou, provedenou formou vestavby a byt nebyl dosud užíván, jestliže převodcem je 

fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich 

podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů, nebo jejich 

předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem 

obec.100 

                                                 

99 § 20 odst. 6 písm. f) až i) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění účinném do 31. prosince 2013. 
100 § 20 odst. 7 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
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Co se problematiky osvobození od daně v případě prvních úplatných převodů 

novostaveb týká, v této oblasti docházelo k mnoha sporným situacím, které vedly 

až k rozhodování vyšších českých soudů. Jelikož dle názoru autora práce je 

nejpravděpodobnější, že se většina čtenářů této práce setká zejména s tímto typem osvobození 

od daně, je na místě uvést několik praktických poznámek.  

Pokud jde o samotnou charakteristiku prvního úplatného převodu, platilo, že možnost 

uplatnit osvobození od daně z převodu nemovitostí při prvním úplatném převodu vlastnictví 

ke stavbě či může být vyčerpána pouze takovým převodem, jehož účinky později nezaniknou, 

a jenž tedy splnil svůj ekonomický účel. Úplatný převod stavby či bytu je proto osvobozen 

od daně i tehdy, pokud táž věc byla již dříve předmětem kupní smlouvy, od níž převodce 

později odstoupil pro nezaplacení kupní ceny kupujícím.101 

Otázkou také je, co se rozumělo pod pojmem „dřívější užívání stavby“. Platilo, 

že pro účely osvobození od daně není podstatné, zda nová stavba byla před jejím prvým 

převodem užívána bez vědomí, anebo s vědomostí jejího vlastníka; podstatné nebylo ani to, 

zda byla užívána legálně či protiprávně. Podstatné pro nastoupení účinků osvobození od daně 

bylo pouze to, zda byla užívána s ekonomickým důsledkem či profitem vlastníka, anebo 

nikoliv. Pobíral-li vlastník nové stavby před jejím prvým převodem od dřívějších uživatelů 

ekonomické benefity (např. nájem), pak nebyl naplněn cíl a smysl právní úpravy týkající se 

osvobození od této daně.102 Bytem, který „nebyl dosud užíván“, je třeba rozumět byt 

v materiálním slova smyslu, nikoliv v právním smyslu, který ještě nebyl fakticky užíván 

k bydlení. Aby vznikl nárok na osvobození od daně, musí se jednat o takové byty, jež nově 

vznikly, nikoliv však z nemovitých věcí určených k bydlení – tedy takové, které vůbec před 

svým vznikem nebyly určeny a kolaudovány k bydlení, jako např. hospodářské stavby.103 

  Vzhledem k výše uvedeným jednotlivým skutečnostem, na jejichž základě zákon 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí předpokládal osvobození od daně 

z převodu nemovitostí, lze shrnout, že od daně byly osvobozeny tyto kategorie případů: 

                                                 

101 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2006, sp. zn. 1 Afs 57/2005. 
102 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. února 2010, sp. zn. 1 Afs 1/2010. 
103 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. září 2008, sp. zn. 7 Afs 85/2008. 
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1. Převody a přechody vlastnictví k nemovitým věcem z vlastnictví České republiky – 

převodcem, prodávajícím je stát a ten sám sobě daně neplatí. Jednalo se o případy 

převodů nemovitých věcí z majetku organizačních složek státu, obchodních 

společností s plnou majetkovou účastí státu, z majetku Pozemkového fondu ČR apod. 

Osvobozeny byly také převody a přechody vlastnictví k pozemkům na základě 

rozhodnutí pozemkových úřadů. V případech, kdy nabyvatelem nemovité věci byl stát, 

bylo stanovené osvobození od daně široké – žádný převodce neplatil daň. 

2. Další skupinou osvobozených převodů a přechodů nemovitých věcí byly případy, kdy 

převodcem i nabyvatelem byla obec, dobrovolný svazek obcí, nebo veřejná výzkumná 

instituce či veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení a zřizovatel neziskových 

ústavních zdravotnických zařízení. 

3. Osvobození platilo také pro vklady nemovitých věcí do základního kapitálu 

obchodních společností (s časovým testem pěti let), převody a přechody majetku 

právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně. 

4. Konečně zákon také od daně osvobodil první úplatné převody novostaveb – smyslem 

tohoto ustanovení bylo podpořit trh s nemovitými věcmi prostřednictvím podpory 

bytové výstavby, resp. výstavby nemovitých věcí vůbec.104 

 

Aby bylo možné tomu kterému subjektu přiznat osvobození od daně z převodu 

nemovitostí, bylo nutné, aby byly současně splněny všechny zákonem stanovené podmínky 

ke dni vzniku daňově-právního vztahu, tedy ke dni, kdy nastala skutečnost, která byla 

předmětem daně z převodu nemovitostí.105 

 Kromě zákonného osvobození od daně bylo Generální finanční ředitelství oprávněno 

na žádost z moci úřední daň z převodu nemovitostí prominout – zejména v případech 

odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady, nebo zrušení rozhodnutí o vyvlastnění. 

Podmínkou bylo zachování tříleté lhůty ode dne vzniku právních účinků vkladu práva 

do katastru nemovitostí, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném 

převodu nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo 

                                                 

104 PELC, V. Daň z převodu nemovitostí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-125-3. S. 71. 
105 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 2002, sp. zn. 29 Ca 525/2000. 
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ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění; současně zákon požadoval, aby daňový 

subjekt požádal o prominutí daně nebo ručitel podal podnět Generálnímu finančnímu 

ředitelství nejpozději do tří let ode dne, kdy nastanou výše uvedené skutečnosti.106 

4.2  Současná právní úprava 

Jak již bylo naznačeno výše, s účinností k 1. lednu 2014 zákon o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí nahradil nový právní předpis, a sice zákonné opatření 

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

z nabytí nemovitých věcí“ nebo také jen „zákonné opatření“). Kromě toho, že byla zrušena 

daň z převodu nemovitostí a nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, také ostatní dvě daně 

upravované zákonem účinným do konce roku 2013 zaznamenaly ve své právní regulaci 

významný posun – došlo k jejich zrušení a jejich předmět se nově stal součástí právní úpravy 

daní z příjmů.  

Pozornému čtenáři neunikne skutečnost, že na rozdíl od naprosté většiny všech 

základních právních předpisů upravujících daňové problematiky v podobě zákona, právní 

předpis aktuálně regulující daň z nabytí nemovitých věcí má formu zákonného opatření. Stalo 

se tak z důvodu, že dne 28. srpna 2013 byla rozpuštěna česká Poslanecká sněmovna a horní 

komora Parlamentu České republiky se tak na přechodnou dobu stala jediným zákonodárným 

sborem jinam dvoukomorového Parlamentu.107 Před Senátem tak v tu chvíli stál nelehký úkol 

– bylo potřeba projednat tzv. doprovodné zákony k rekodifikaci soukromého práva hmotného 

a tyto přijmout ve formě zákonného opatření. Senát dostal z Poslanecké sněmovny ještě před 

jejím rozpuštěním k dalšímu legislativnímu projednání najednou celkem deset návrhů zákonů, 

které tvořily komplex doprovodných zákonných předpisů, jejichž schválením byla podmíněna 

účinnost již platného nového občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)․ Podrobné 

projednávání v senátních výborech, konkrétně pak v ústavněprávním výboru a výboru pro 

hospodářství, zemědělství a dopravu, podrobilo zvláště některé předlohy ostré kritice. Jejím 

výsledkem bylo usnesení ústavněprávního výboru, v němž se navrhlo plenární schůzi Senátu 

                                                 

106 § 25 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
účinném do 31. prosince 2013. 
107 Legs. Senát v pozici osamoceného zákonodárce. Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 2. ISSN 1210-6410. 
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zamítnout tři z předložených návrhů zákonů; jedním z nich byl také návrh zákona o dani 

z nabytí nemovitých věcí.108  

Jelikož se v případě právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí jednalo 

o problematiku zásadně související s rekodifikací soukromého práva, bylo potřebné, aby nový 

právní předpis byl přijat co nejdříve, aby mohl nabýt účinnosti obdobně jako nové 

soukromoprávní předpisy od začátku roku 2014 – tedy byla splněna ústavní podmínka 

„neodkladnosti“ dle ustanovení čl. 33 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), jež je nezbytná, pokud se jedná 

o schvalování právního předpisu Senátem. Pokud k jeho schválení skutečně dojde, pak je 

nutná následná ratihabice Poslaneckou sněmovnou. Související ustanovení čl. 33 Ústavy zní 

následovně: 

„(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná 

opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. 

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního 

rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle 

čl. 10. 

(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda. 

(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky 

a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony. 

(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první 

schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.“ 

 

Velmi důležité tedy v této souvislosti je Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 

27. listopadu 2013 o schválení zákonného opatření Senátu, jež je velmi stručné: „Poslanecká 

sněmovna schvaluje podle čl. 33 odst. 5 Ústavy České republiky zákonné opatření Senátu 

                                                 

108 Redakce. Senát otevřel prostor k aplikaci institutu zákonného opatření. Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 1. 
ISSN 1210-6410. 
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č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.“  Od 1. ledna 2014 tak je uvedené zákonné 

opatření Senátu účinné. 

 Následující část této podkapitoly se bude podrobněji věnovat aktuální právní úpravě 

daně z nabytí nemovitých věcí. Jelikož se jedná o institut velmi mladý, existuje dosud jen 

velmi omezené množství literatury a judikatury postihující danou oblast. Z toho důvodu autor 

práce mj. odkazuje k předešlé části předkládané práce analyzující právní úpravu daně 

z převodu nemovitostí, a to pouze do té míry, do které jsou ty které otázky upravovány oběma 

uvedenými právními předpisy stejně či obdobně. 

4.2.1 Subjekt daně 

Subjektem daně z nabytí nemovitých věcí je zásadně převodce vlastnického práva 

k nemovité věci. Na rozdíl od předchozí právní úpravy a související judikatury zde však došlo 

ke změně – dohodnou-li se převodce a nabyvatel ve věci úplatného převodu vlastnického 

práva k nemovité věci, že poplatníkem bude nabyvatel, tato okolnost je nově závazná nejen 

mezi smluvními stranami, ale také pro třetí strany, tedy i pro správce daně. V případech, kdy 

jde o nabytí vlastnického práva jiným způsobem než koupí nebo směnou, je poplatníkem daně 

nabyvatel vlastnického práva.109 Takovými jinými případy mohou být např. přechod 

vlastnického práva při výkonu rozhodnutí, exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním 

řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě, při nabytí nemovité věci na základě 

smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení 

právnické osoby bez likvidace, při rozdělení likvidačního zůstatku při rušení právnické osoby 

s likvidací110, ale také v případě vkladů nemovitých věcí do obchodních korporací nebo 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.111 

V případech, kdy se jedná o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo 

z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, 

má se za to, že tyto fondy jsou jedinými nabyvateli nebo převodci vlastnického práva 

                                                 

109 § 1 odst. 1 a 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
110 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 35-36. 
111 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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k nemovité věci.112 Jinými slovy, všechny uvedené fondy jsou poplatníky, ať v záležitosti 

převodu vlastnického práva k nemovité věci figurují jako převodce či nabyvatel. 

I v nové právní úpravě zdanění převodů a přechodů nemovitých věcí zůstává zákonné 

ustanovení, podle něhož je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je 

nabyvatel tohoto práva ručitelem.113 

Co se týká subjektu daně, lze konstatovat, že nová právní úprava v zásadě zachovává 

dosavadní právní úpravu osoby poplatníka daně, podle které byla osoba poplatníka daně 

z převodu nemovitostí určena odchylně podle toho, zda šlo o úplatný převod nebo o úplatný 

přechod vlastnictví k nemovité věci. Byla-li nemovitá věc převáděna na základě smlouvy, 

poplatníkem daně byl převodce, tedy příjemce úplaty, nabyvatel byl v těchto případech 

ručitelem. Při přechodech nemovitých věcí, k nimž dochází zpravidla při výkonu rozhodnutí, 

exekuci nebo dražbě, byl poplatníkem nabyvatel. Tedy v případech, kdy byl podle dřívější 

právní úpravy poplatníkem nabyvatel, zůstává jím i nadále.114  

Smluvním stranám však zákon nově povoluje zvolit si dohodou poplatníkem 

nabyvatele, což eliminuje nutnost existence ručitelství za daň. Využití této možnosti podle 

zákonodárce povede ke zvýšení jistoty nabyvatele, že daňová povinnost bude řádně a včas 

uhrazena a nebude později z titulu ručitele vyzván k plnění za převodce.115 Generální finanční 

ředitelství však v souvislosti s předmětným ustanovením zákonného opatření uvedlo, že 

ujednání mezi smluvními stranami ohledně zvolení osoby nabyvatele poplatníkem musí být 

součástí konkrétního právního jednání, tedy součástí konkrétní kupní nebo směnné smlouvy, 

na jejímž základě dochází k nabytí nemovitých věcí. Z této smlouvy přitom musí být zřejmá 

shoda účastníků na změně osoby poplatníka, nestačí pouze záměr přenést na nabyvatele část 

povinností v daňovém řízení – tedy doporučen byl např. text „Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel“.116 

                                                 

112 § 1 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
113 § 41 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
114 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
115 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
116 Generální finanční ředitelství. Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka podle 
§ 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 
25. 7. 2014 [citováno 11. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-
dani/Informace_GFR_ke_zmene_osoby_poplatnika_250714.pdf> 
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V původním vládním návrhu zákona, který však byl Senátem České republiky 

zamítnut, došlo ke změně v osobě poplatníka – nově měl být ze zákona poplatníkem daně 

zásadně nabyvatel. Podle důvodové zprávy k zamítnutému vládnímu návrhu zákona o dani 

z nabytí nemovitých věcí zde právní úprava dosud kromě jiného vycházela z názoru, že 

převodce má z úplatného převodu finanční prostředky, ze kterých je schopen daň zaplatit. 

Je-li však poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce, je nabyvatel ze zákona 

ručitelem; popsaná právní úprava tak přináší v praxi určité problémy vyvolané zejména 

skutečností, že při správě daně již ve většině případů není nemovitá věc ve vlastnictví 

poplatníka, ale jiné osoby. Daň je tak často obtížně vymahatelná, neboť poplatník již nemusí 

mít dostatečný majetek, který by bylo možno v případě, kdy daň sám neuhradí, postihnout 

daňovou exekucí. Správa daní se rovněž prodlužuje a její administrativní náročnost 

pro správce daně se zvyšuje, musí-li být posléze vedeno řízení i s ručitelem. Daná právní 

úprava měla být problematická i z pohledu nabyvatele, neboť v postavení ručitele nemá 

dostatečnou právní jistotu. Nová právní úprava tedy měla přijít se zásadní změnou v osobě 

poplatníka daně, jímž měl být dle Vlády jako navrhovatele právního předpisu ve všech 

případech nabyvatel, přičemž současně mělo dojít ke zrušení institutu ručitele daně. Tato 

změna měla přinést zlepšení postavení nabyvatele, neboť ten podle stávající právní úpravy při 

sjednávání kupní ceny nemá jistotu, zda nebude hradit daň namísto převodce z titulu ručení. 

Může nastat situace, kdy nabyvatel zaplatí převodci kupní cenu zohledňující daň z převodu 

nemovitostí a následně na něm bude tato daň jako na ručiteli požadována správcem daně – 

fakticky tak nabyvatel může zaplatit daň dvakrát s tím, že platba daně správci daně bude vyšší 

o daň z částky daně zohledněné v kupní ceně. Kromě toho i v právní úpravě v rámci zákona 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí bylo již popsáno mnoho případů, 

kdy poplatníkem byl nabyvatel (výkon rozhodnutí, exekuce, dražby aj.), tímto by tedy došlo 

ke sjednocení osoby poplatníka pro všechny situace a tím i ke zjednodušení právní úpravy 

a větší právní jistoty účastníků právních vztahů, na jejichž základě je nutné daň uhradit. 

Dalším pozitivním faktorem by zjevně bylo také opuštění zákonného institutu ručení.117 

Dalším faktorem, proč by Česká republika v budoucnu měla uvažovat o změně 

v osobně poplatníka, je skutečnost, že v rámci Evropské unie existují pouze dvě země, kde je 

                                                 

117 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
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poplatníkem daně zásadně převodce – došlo by tak ke sjednocení české právní úpravy 

s úpravou v Evropské unii převažující. Argumentem je také fakt, že by pravděpodobně došlo 

ke snížení administrativní náročnosti v souvislosti s výběrem daně, pokud by došlo k zániku 

zákonného institutu ručitele. Případnou daňovou exekuci by bylo lze uplatnit i formou prodeje 

předmětné nemovité věci, která by byla ve vlastnictví poplatníka daně.118 Po zamítnutí tohoto 

vládního návrhu však došlo ke změně ustanovení regulujícího subjekt daně a poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí tak ze zákona zůstal převodce vlastnického práva. 

Pokud se jedná o ustanovení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 

ohledně poplatníka daně v případech podílových fondů, fondů obhospodařovaných penzijními 

společnostmi nebo svěřenských fondů, je na místě uvést argumenty, které zákonodárce 

k uvedené právní úpravě vedly. V případech podílových fondů a fondů obhospodařovaných 

penzijními společnostmi lze určit nabyvatele nebo i převodce nemovité věci, nicméně jejich 

stanovení poplatníky zákonodárce z praktického hlediska nepovažoval za vhodné. Podílový 

fond nemá právní osobnost a majetek v podílovém fondu je ve vlastnictví všech podílníků 

v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Při nabytí nemovité věci 

do podílového fondu jsou tedy faktickými nabyvateli podílníci. Jejich stanovení poplatníky 

daně z nabytí nemovitých věcí by však nebylo praktické, pokud již z podstaty podílového 

fondu (sloužícího ke kolektivnímu investování) vyplývá, že by se jednalo o vysoký počet 

osob, které ani nejsou standardně informovány o změnách majetku fondu, tedy plnění daňové 

povinnosti z jejich strany by s sebou neslo neúměrně vysoké administrativní náklady.119  

Mezi fondy obhospodařované penzijní společností patří důchodový fond, účastnický 

fond a transformovaný fond. Důchodový a účastnický fond opět nemají právní osobnost, 

jejich majetek patří jejich účastníkům opět v určitém poměru. Transformovaný fond je pak 

v daném smyslu obdobou fondu účastnického. Nastává tak analogická situace té v případě 

podílového fondu, pročež byla také zavedena stejná právní úprava. Svěřenský fond také nemá 

právní osobnost, ovšem jeho majetek není dle účinného českého právního řádu ve vlastnictví 

nikoho.120 

                                                 

118 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
119 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
120 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.  
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4.2.2 Objekt daně 

Objektem daně z nabytí nemovitých věcí je dle zákonného opatření úplatné nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci. Přitom platí, že tato věc může být pozemkem, stavbou, 

částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, a dále 

v souvislosti s novou právní úpravou občanského práva právem stavby, jímž zatížený 

pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na některé 

uvedené nemovité věci. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí může být toliko nabytí 

vlastnického práva k některé uvedené nemovité věci na základě zajišťovacího převodu práva, 

úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.121 

Co se týká nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, toho lze dosáhnout třemi 

způsoby se třemi rozdílnými právními režimy: 

• při smluvním převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nezapsaným v katastru 

nemovitostí se pojí s účinností smlouvy, 

• při smluvním převodu vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaným v katastru 

nemovitostí se pojí se zápisem do katastru, 

• při vzniku vlastnického práva k nemovitým věcem z jiného právního důvodu se pojí 

s účinky dané skutečnosti (rozhodnutí soudu nebo správního úřadu atp.). 

 

Přitom platí, jak již bylo výše uvedeno, že předmětem daně je pouze nabytí vlastnického 

práva k taxativně uvedeným nemovitým věcem. Pokud jde o druh těchto nemovitých věcí, 

může se jednat o pozemek, stavbu (tj. např. podzemní stavbu se samostatným účelovým 

určením nebo stavbu, která je samostatnou nemovitou věcí, jelikož je ve vlastnictví jiné osoby 

než vlastníka pozemku), část inženýrské sítě, jednotku, právo stavby a spoluvlastnický podíl 

na některé z těchto nemovitých věcí. Podmínkou pro vznik povinnosti uhradit daň z nabytí 

nemovité věci dále je, aby se tato nemovitá věc nebo v případě práva stavby jím zatížený 

pozemek nacházely na území České republiky – tedy jinými slovy, žádné nabytí nemovité 

věci nacházející se v zahraničí není předmětem české daně z nabytí nemovitých věcí. 

                                                 

121 § 2 odst. 1 a 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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Oproti předchozí právní úpravě si lze všimnout, že předmět daně je zde vymezen 

obšírněji, tedy že byly vymezeny konkrétní druhy nemovitých věcí, jejichž úplatné nabytí má 

za následek uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Nezbytnost omezení rozsahu předmětu 

daně na konkrétní druhy nemovitých věcí byla dána skutečností, že vymezení nemovitých 

věcí v rámci nového občanského zákoníku, odkud zákonné opatření daný pojem převzalo, je 

pro účely zdanění daní z nabytí nemovitých věcí příliš široké. Záměrem zákonodárce však 

bylo v zásadě zachovat tradiční rozsah předmětu daně.122  

Z věcných práv je předmětem daně stanovena pouze nabytí práva stavby, a to proto, že 

jeho součástí je stavba, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně 

jakožto samostatná nemovitá věc. Samotné právo stavby je v novém občanském zákoníku 

pojato jako věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka, přičemž právo 

stavby je považováno za věc nemovitou. Právo „mít stavbu“ zahrnuje právo stavbu 

na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, ale i již zřízenou stavbu převzít a „mít“ 

(zejména za účelem rekonstrukce, modernizace a dalšího využití). Právo stavby lze smluvně 

nabývat či převádět a jeho úplatné nabytí je tedy předmětem daně.123 

 

 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také úplatné nabytí vlastnického práva 

k spoluvlastnickému podílu na vymezených nemovitých věcech – jedná se tedy o oblast 

postihující zejména případy podílového a bytového spoluvlastnictví. Pokud se jedná 

o podílové spoluvlastnictví, nový občanský zákoník hovoří o tom, že každý ze spoluvlastníků 

je úplným vlastníkem svého podílu.124 Jde tak o speciální úpravu vůči obecnému právu 

výlučného vlastníka s jeho vlastnictvím v mezích právního řádu nakládat a jiné osoby z toho 

vyloučit; vlastnictví podílu však neznamená neomezený výkon vlastnických práv jednotlivým 

spoluvlastníkem, neboť i zde může být nakládání s podílem omezeno, a to dvojím způsobem. 

Vlastník může být ve výkonu vlastnických práv ke svému podílu omezen na základě zákona. 

Zákonné omezení může spočívat např. v existenci předkupního práva spoluvlastníka, 

v nemožnosti žádat o zrušení spoluvlastnictví v nevhodnou dobu či jenom k újmě některého 

                                                 

122 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
123 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
124 § 1121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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ze spoluvlastníků nebo v samotné realizaci spoluvlastnických práv, jež jsou limitována 

stejnými právy ostatních spoluvlastníků (spoluvlastník není oprávněn společnou věc 

bez dalšího užívat výlučně sám a ostatní spoluvlastníky z užívání faktickým jednáním 

vyloučit). Vedle toho pak může mít omezení v nakládání s podílem či realizace práv 

vztahujících se k vlastnictví podílu základ i ve smluvním ujednání – typicky jde o ujednání, 

na základě kterých může být smluvně vyloučena nebo omezena volnost dispozice se 

spoluvlastnickým podílem např. v podobě sjednaného předkupního práva při převodu podílu; 

může jít také o smluvně založený odklad zrušení spoluvlastnictví. Podobné omezení může být 

pak založeno např. i pořízením pro případ smrti – dovětkem.125  

V souvislosti s právě uvedeným je třeba chápat spoluvlastnický podíl jako 

samostatnou nemovitou věc, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Proto 

podílový spoluvlastník vždy odpovídá pouze za svůj podíl na nemovité věci a tedy vzniká mu 

také daňová povinnost pouze k tomuto jeho podílu. Každý ze spoluvlastníků tak má v případě 

nabytí z nebo do podílového spoluvlastnictví povinnost podat daňové přiznání za svůj podíl 

a uhradit daň také pouze za tento svůj podíl.126 

 Zákonné opatření v souvislosti s předmětem daně z nabytí nemovitých věcí uvádí, že 

v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž 

spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí 

vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou 

odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto 

nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním. Úplatou pak není podíl na těchto 

nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.127 

 Z pohledu zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se za nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci 

do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla 

samostatnou nemovitou věcí nebo součástí práva stavby, nebo která byla neoprávněně zřízena 

                                                 

125 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 
ISBN 978-80-7400-499-5. S. 442. 
126 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
127 § 2 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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na tomto pozemku.128 První případ, na který se uvedená fikce vztahuje, se týká stavby spojené 

se zemí pevným základem, která není součástí pozemku, na němž je zřízena, a je 

ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku – ta je dle nového občanského zákoníku 

samostatnou nemovitou věcí129; tato stavba se stane součástí pozemku, na němž stojí, 

v okamžiku, kdy se tyto dvě nemovité věci stanou vlastnictvím téhož vlastníka.130 

V případech, kdy dochází k této situaci, tedy kdy se dvě nemovité věci (pozemek a stavba 

na něm stojící ve vlastnictví dvou odlišných subjektů) stávají vlastnictvím jednoho subjektu, 

není možné jednoznačně určit, zda se jedná o nabytí vlastnického práva k nemovité věci – ač 

stavba jako samostatná nemovitá věc byla předmětem převodu, v okamžiku nabytí toto své 

postavení samostatné nemovité věci ztrácí a nelze k ní samostatně nabýt vlastnické právo. 

Vzhledem k tomu, že i tyto situace chtěl zákonodárce zdanit, byla zavedena tato konstrukce, 

na základě níž je nabytí takovéto stavby předmětem daně a k pozemku, na němž byla zřízena, 

nebude přihlíženo. Tyto případy je pochopitelně nutné odlišovat od těch situací, kdy je 

nabývána stavba, která již součástí pozemku před samotným převodem vlastnického práva 

byla a tudíž není samostatným předmětem převodu, nýbrž musí být převáděna v rámci 

převodu pozemku, na kterém stojí, jako jeho součást.131 Obdobně tomu bude i v případech, 

kdy se stavba, která byla součástí práva stavby, nebo stavba, která byla neoprávněně zřízena 

na cizím pozemku, stane součástí tohoto pozemku. 

 Pokud se jedná vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu, jak již 

bylo uvedeno výše, v tomto případě nelze určit, kdo vlastně vlastnické právo nabývá, a tedy 

i tyto situace byl zákonodárce nucen regulovat speciálními ustanoveními, pokud je chtěl 

zahrnout do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí. Podstata svěřenského fondu spočívá 

ve vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele tak, že tento svěří správci majetek k určitému 

účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek 

držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu tedy vznikne oddělené a nezávislé vlastnictví 

vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. 

Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet 

fondu právě tento svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím 
                                                 

128 § 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
129 § 3055 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
130 § 3058 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
131 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 60-61. 
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správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského 

fondu plněno.132 Podle zákonného opatření se tak za nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Opět 

i v těchto situacích je potřeba, aby se toto vyčlenění, resp. nabytí nemovité věci vyznačovalo 

úplatností.133  

 Zákonné opatření také oproti předchozí právní úpravě nově výslovně stanovuje, že 

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je nabytí vlastnického práva k některé výše 

vymezené nemovité věci na základě zajišťovacího převodu práva či na základě úplatného 

postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.134 V novém právním předpisu 

tedy byla zohledněna výše uvedená judikatura k zákonu o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí, což jak pro správce daně, tak zejména pro poplatníka pravděpodobně 

znamená vyšší právní jistotu. Co se týká institutu smlouvy o zajišťovacím převodu práva, 

touto zajišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo135 

(tímto právem může být mj. vlastnické právo k nemovité věci). Od převodů běžných tak právě 

podmínka dočasnosti odlišuje převod zajišťovací.136 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

je zajišťovací převod práva převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn.137 

Uvedené ustanovení nového občanského zákoníku způsobilo změnu právního stavu, jelikož 

dosavadní judikatura Nejvyššího soudu považovala zajišťovací převod práva vždy za převod 

s rozvazovací podmínkou, jejímž splněním se vlastníkem věci bez dalšího stává původní 

majitel (dlužník, který toto zajištění dal).138 Jde-li tedy o převod s rozvazovací podmínkou 

(smluvní strany se nedohodnou odchylně od zákonného ustanovení), pak účinky převodu se 

splněním zajištěného dluhu zaniknou a vše se vrátí do předešlého stavu. Pokud by však dluh 

splněn nebyl, znamenalo by to, že se podmíněný převod změní v nepodmíněný a v důsledku 

toho připadne věřiteli právo převedené původně jen na dočasnou dobu jako trvalé. 

I v případech zajišťovacích převodů vlastnických práv k nemovitým věcem tedy bylo nutné 

dané situace v rámci zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí příslušně upravit. 

                                                 

132 § 1448 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
133 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
134 § 2 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
135 § 2040 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
136 HULMÁK, M. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054) I. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. S. 1274. 
137 § 2040 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
138 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006. 
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Na místě je poznamenat, že třebaže se toto právo může jevit jako bezúplatné, je předmětem 

daně. Pokud by tomu totiž nebylo, mohl by v této oblasti vzniknout značný prostor 

pro daňovou optimalizaci.139 

 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je toliko nabytí vlastnického práva 

k některé z vymezených nemovitých věcí na základě úplatného postoupení pohledávky 

zajištěné zajišťovacím převodem práva. Podle nového občanského zákoníku může věřitel 

celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka 

jiné osobě (postupníkovi).140 Účinností postoupení pohledávky tak přestává být postupitel 

věřitelem pohledávky a na jeho místo nastupuje postupník. Úprava postoupení pohledávky 

vychází ze dvou předpokladů – jednak z toho, že změnou v osobě věřitele se nemění obsah 

pohledávky, za druhé z toho, že k postoupení pohledávky není třeba souhlasu dlužníka 

(vzhledem k tomu, že obsah pohledávky se cesí nemění, není jejím provedením právní 

postavení dlužníka dotčeno, jeho souhlas se změnou věřitele se proto nevyžaduje).141 Jestliže 

postoupením pohledávky postupník nabude všechna práva, která jsou s touto spojena (včetně 

jejího zajištění), může nabýt také vlastnické právo k nemovité věci, které bylo dříve 

převedeno na postupitele dlužníkem prostřednictvím zajišťovacího převodu práva (viz výše). 

Jedná se tedy o obdobnou situaci jako v případě samotného zajišťovacího převodu práva 

a tudíž i tato byla v rámci zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí speciálně 

upravena. Pokud je tedy pohledávka zajištěná zajišťovacím převodem práva postupována 

úplatně, pak lze danou nemovitou věc, jedná-li se o nemovitou věc splňující i další 

předpoklady dle zákonného opatření, zahrnou do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí.142 

 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také úplatné nabytí jednotek, jež jsou 

vymezené zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

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

zákony (zákon o vlastnictví bytů) (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“) 143, spolu se s nimi 

                                                 

139 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
140 § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
141 HULMÁK, M. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054) I. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. S. 725-726. 
142 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
143 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů, byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, s účinností od 1. ledna 2014. 
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spojenými podíly na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví 

k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.144 Podle nového občanského zákoníku 

totiž nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými 

prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona o vlastnictví 

bytů, vznikne i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku vlastnické právo 

k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů (tj. podle již 

neúčinného zákona o vlastnictví bytů).145 Nový občanský zákoník tak vylučuje vznik 

takového vlastnictví bytů, které by v sobě slučovalo právní režim založený zákonem o 

vlastnictví bytů a právní režim založený novým občanským zákoníkem; pokud tedy došlo 

k nabytí vlastnického práva podle zákona o vlastnictví bytů alespoň k jedné jednotce v domě 

s byty a nebytovými prostorami přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, 

platí, že i po nabytí jeho účinnosti bude nadále vznikat vlastnické právo k dalším jednotkám 

v tomto domě podle předpisů dosavadních, tedy podle zákona o vlastnictví bytů. Rozhodující 

je tedy skutečnost, zda vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v domě nabyl nabyvatel 

před účinností nového občanského zákoníku.146  

Tento „starý“ režim se však nebude týkat společenství vlastníků jednotek – podle 

jiného ustanovení nového občanského zákoníku se totiž právní povaha právnických osob 

regulovaných tímto právním předpisem řídí jeho ustanoveními ode dne nabytí jeho účinnosti 

a ustanovení společenské smlouvy nebo statutu těchto právnických osob, která odporují 

donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku, pozbývají závaznosti dnem nabytí 

jeho účinnosti; právnická osoba je zároveň povinna do tří let ode dne nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona (v opačném 

případě může být soudem nařízeno její zrušení a likvidace).147 Společenství vlastníků 

jednotek je právnickou osobou upravenou prostřednictvím nového občanského zákoníku, 

a tedy vztahují se na něj uvedené zákonem stanovené povinnosti.148 

                                                 

144 § 56 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
145 § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
146 KABELKOVÁ, E., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-444-5. S. 334-335. 
147 § 3041 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
148 KABELKOVÁ, E., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-444-5. S. 334-335. 
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 Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí konečně také výslovně některé 

případy nabytí nemovitých věcí z předmětu daně vyjímá; jedná se o nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci prováděním pozemkových úprav, přeměnami obchodních korporací nebo 

poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.149 Pozemkovými úpravami se rozumí změny 

v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených 

hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem 

a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční 

výstavbu.150 Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových 

úprav; o provedení pozemkových úprav rozhoduje pozemkový úřad za podmínek stanovených 

zákonem. S ohledem na skutečnost, že v daných případech jsou komplexně řešeny vlastnické 

vztahy a uspořádání pozemků velkého počtu vlastníků za účelem vytvoření půdně ucelených 

hospodářských jednotek, přičemž hodnota nabývaného a pozbývaného pozemku se musí 

pohybovat v zákonem stanovených odchylkách, není nabytí pozemků tímto způsobem 

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, a to zejména z důvodu eliminace administrativní 

zátěže jak na straně správce daně, tak na straně případného poplatníka.151 

 Co se týká nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem na základě 

přeměn obchodních korporací, toto nabytí zákonné opatření vyloučilo z předmětu daně 

z nabytí nemovitých věcí z důvodu, že otázka úplatnosti či bezplatnosti přechodu či převodu 

majetku v rámci přeměn obchodních společností a družstev není v doktríně řešena zcela 

jednoznačně. Právní úprava se v tomto ohledu téměř neodlišuje od právní úpravy předchozí – 

zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí tyto případy od daně 

z převodu nemovitostí osvobozoval.152 

 Konečně pokud se jedná o případ nabytí vlastnického práva k nemovité věci ze strany 

vyvlastňovaného, je-li mu tato věc poskytnuta jako náhrada při vyvlastnění, není toto nabytí 

vlastnického práva předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Vyvlastněním přitom český 

právní řád rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

                                                 

149 § 5 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
150 § 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnickým vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů. 
151 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
152 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě153 ve veřejném zájmu, a to na základě zákona 

a za náhradu.154 Při vyvlastnění nemovité věci se za vyvlastněnou nemovitou věc obecně 

poskytuje náhrada v penězích v obvyklé ceně nemovité věci, je však možno místo finanční 

náhrady poskytnout vyvlastňovanému jiný pozemek nebo stavbu z majetku vyvlastnitele.155 

4.2.3 Základ daně 

Podle zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí je základem daně nabývací 

hodnota snížená o uznatelný výdaj.156 Základem daně je tedy třeba chápat částku, z níž se 

určuje daňová povinnost. Tato částka se v případech, kdy je poplatník povinen pro účely 

stanovení daně předložit znalecký posudek, snižuje o uznatelný výdaj, tedy o částku, kterou 

poplatník prokazatelně zaplatil jako odměnu nebo úhradu nákladů znalci za vyhotovení tohoto 

posudku. Není-li povinnou přílohou daňového přiznání znalecký posudek, pak je nabývací 

hodnota rovna základu daně.157  

V otázce, co může být uznatelným výdajem, je pak potřeba zohlednit některá zvláštní 

ustanovení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která upravují tvrzení, 

stanovení a placení daně. Např. jde o ustanovení, podle něhož je poplatník povinen platit daň 

z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.158 Uznatelným 

výdajem tedy v souvislosti s tím může být pouze takový výdaj, který z věcné podstaty není 

možné uplatnit v případech, kdy je k určení srovnávací daňové hodnoty použita směrná 

hodnota (viz dále v tomto oddílu práce). Odměna nebo úhrada nákladů znalce za vyhotovení 

znaleckého posudku tuto podmínku splňují; pokud je k určení srovnávací daňové hodnoty 

použita směrná hodnota namísto zjištěné ceny, není vyžadovanou přílohou daňového přiznání 

znalecký posudek, a tudíž také není možné tyto výdaje uplatňovat jako uznatelné. Tuto 

podmínku je nutno dodržovat – v opačném případě by totiž mohlo dojít ke značnému ztížení 

                                                 

153 § 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. 
154 Čl. 11 odst. 4 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
155 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
156 § 10 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
157 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 84. 
158 § 44 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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správy daně a zvýšení nákladů na ni často zcela nepoměrně k částce, kterou by poplatník 

uplatněním takového uznatelného výdaje na dani ušetřil.159 

Podle Generálního finančního ředitelství je předmětný výdaj uznatelný za podmínek, 

že: 

• je zaplacen znalci poplatníkem, 

• je prokázán, 

• je uplatněn v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání.160 

 

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje čtyři typy nabývací 

hodnoty – sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena a zvláštní cena. O každé 

z nich bude v následující části práce podrobněji pojednáno. Všechny však mají společné, že je 

třeba je stanovovat ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně.161 

• Sjednaná cena 

Co se týká sjednané ceny, tou je pro účely stanovení daně z nabytí nemovitých věcí 

rozuměna úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci;162 touto úplatou je však nutné 

chápat jakékoli protiplnění, které je nebo má být na základě ujednání mezi smluvními 

stranami poskytnuto za nabytí vlastnického práva k nemovité věci nabyvatelem nebo jinou 

osobou, buď ve prospěch převodce, nebo třetí osoby. Znamená to tedy, že sjednaná cena je 

cenou celkovou, tedy i včetně daně z přidané hodnoty (to odpovídá skutečnosti, pokud se to 

zjištěné ceny daň z přidané hodnoty také promítá). Na druhou stranu si není možné institut 

sjednané ceny vykládat tak, že by zahrnoval i vedlejší plnění, která nabyvatel poskytne 

v souvislosti s nabytím vlastnického práva k nemovité věci mimo rámec smluvního vztahu 

s převodcem – např. platby realitní kanceláři za zprostředkování koupě.163 

                                                 

159 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
160 Generální finanční ředitelství. Vysvětlení postupu stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí [online]. 
Vydáno 14. 2. 2014 [citováno 11. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/vysvetleni-postupu-stanoveni-
zakladu-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-4782> 
161 § 11 odst. 1 a 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
162 § 13 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
163 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí kromě jiného uvádí situace, kdy je 

nabývací hodnotou výhradně sjednaná cena. Tedy, sjednaná cena je výlučně nabývací 

hodnotou, pokud se jedná o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo naopak 

do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady 

regionu soudržnosti.164 V případě majetku územního samosprávného celku náleží 

rozhodování o majetkoprávních úkonech souvisejících s převodem nemovitých věcí, 

do pravomoci zastupitelstev územních samosprávných celků a tedy cena se sjednává zásadně 

ve výši v daném místě a čase obvyklé. Dobrovolné svazky obcí a Regionální rada regionu pak 

postupují obdobně.165  

Dalšími případy, kdy je sjednaná cena výlučně nabývací hodnotou, jsou ty, kdy jde 

o nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlouvě o výstavbě, které je nabyto 

za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo 

stavební úpravou domu.166 Jedná se o ustanovení úzce související s rekodifikací českého 

soukromého práva – nový občanský zákoník reguluje výstavbu domu s jednotkami v rámci 

smlouvy o výstavbě, přičemž kromě jiného uvádí, že má-li jednotka vzniknout nástavbou, 

přístavbou nebo stavební úpravou domu a nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, 

ujednají strany ve smlouvě o výstavbě i vymezení jednotek v domě a vlastník nebo osoba 

k tomu oprávněná z jiného věcného práva převede na zájemce o nabytí nové jednotky 

spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve velikosti odpovídající velikosti jeho 

spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky na společných částech. Naopak pokud má 

vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna nástavbou, přístavbou 

nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky již vymezeny, musí smluvní strany 

ve smlouvě o výstavbě ujednat i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové 

jednotky nebo změně dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby odpovídaly nově určeným 

velikostem spoluvlastnických podílů.167 Účel nabytí vlastnického práva je v tomto případě 

velmi důležitý proto, že jde pouze o případy, kdy je nabýván jen podíl na nemovité věci. 

Nikdy tedy nemůže jít o situaci, že by osoba nabyla celou nemovitou věc.  

                                                 

164 § 22 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
165 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
166 § 22 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
167 § 1172 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nabývací hodnota se v těchto případech zjišťuje podle obecných pravidel (viz dále 

v této práci). Pokud by si tedy např. někdo chtěl zvětšit podlahovou plochu bytu na úkor 

sousedního bytu, nejprve by musel nabýt vlastnické právo k podílu na jednotce, jejíž 

podlahová plocha bude stavební úpravou zmenšena. Má-li v domě s jednotkami vzniknout 

nová jednotka v podkroví domu za předpokladu, že toto podkroví bylo dosud společnou částí 

nemovité věci (tedy vlastníky byli všichni vlastníci jednotek, a to v poměru dle jejich podílů 

na společných částech domu), je nejprve nutné zařídit odkup potřebných podílů 

na jednotlivých jednotkách v domě. Pokud se jedná o situace, kdy v domě dosud žádné 

jednotky vymezeny nebyly a přístavbou zde má vzniknout jednotka a současně s ní budou 

vymezeny v domě i další jednotky, je nejprve potřeba odkoupení podílu na pozemku, 

na kterém dům stojí (pokud je dům součástí pozemku) nebo odkoupit podíl přímo na domě 

(pokud dům není součástí pozemku).168 

S ohledem na skutečnost, ž se jedná o případy, které nejsou příliš obvyklé, a zároveň 

lze předpokládat, že daňová povinnost poplatníka by nedosahovala vysokých částek, bylo by 

podle mínění zákonodárce často ve finančním nepoměru požadovat znalecký posudek nebo 

složitě zjišťovat směrnou hodnotu (viz dále v této práci), a tedy v uvedených případech je 

nabývací hodnotou vždy sjednaná cena.169 

• Zjišt ěná cena 

Zjištěná cena je druhým typem nabývací hodnoty pro účely stanovení daně z nabytí 

nemovitých věcí. Zákonné opatření o ní hovoří jako o ceně zjištěné na základě zákona 

upravujícího oceňování majetku170 – tímto zákonem je myšlen zákon č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů. Podrobnější postupy zjištěné ceny pak stanovuje v souvislosti s tímto 

zákonem prováděcí právní předpis, na základě něhož jsou určovány přesné postupy 

ke stanovení zjištěné ceny v daných případech. 

Zákonodárce stanovil, že v některých případech je zjištěná cena výlučně nabývací 

hodnotou. Jedná se o situace, kdy jde o nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě: 

                                                 

168 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
169 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
170 § 16 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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• finančního leasingu, 

• zajišťovacího převodu práva, 

• úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva, 

• nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž je tato 

nemovitá věc součástí. 

 

V případech, kdy je společně s nemovitou věcí nabýván také jiný majetek a sjednanou 

cenu tak nelze samostatně určit, je také nabývací hodnotou výlučně zjištěná cena.171 

• Srovnávací daňová hodnota 

Srovnávací daňovou hodnotou jako dalším typem nabývací hodnoty zákonodárce 

stanovil částku odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny. Přitom platí, že 

poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, 

nebo zjištěnou cenu. Pokud však poplatník neposkytne údaje o nemovité věci, jež jsou 

potřebné k určení směrné hodnoty (údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, 

stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci172), nebo pokud směrnou 

hodnotu nelze určit (směrnou hodnotu lze určit pouze u vybraných nemovitých věcí, které 

jsou zpravidla často obchodovatelné na realitním trhu – viz níže), použije se pro určení 

srovnávací daňové hodnoty vždy zjištěná cena.173 Srovnávací daňovou hodnotou však vždy 

bude buď 75 % směrné hodnoty, nebo 75 % zjištěné hodnoty – to odpovídá účelu zavedení 

institutu srovnávací daňové hodnoty, jímž bylo potlačení sjednávání cen nemovitých věcí, 

které jsou výrazně nižší než jejich tržní cena.174 

Pokud dochází ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, 

jejichž spoluvlastníci jsou totožní, pokud jde o nemovité věci vymezené zákonným opatřením 

o dani z nabytí nemovitých věcí, je předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva 

k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému 

rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech 

                                                 

171 § 23 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
172 § 43 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
173 § 14 odst. 1 až 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
174 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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po vypořádání a před vypořádáním175 (viz výše). K určení srovnávací daňové hodnoty 

v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž 

spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých 

věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím 

směrné hodnoty.176 Podmínka, že se v daných případech použije buď pouze směrná hodnota, 

nebo pouze zjištěná hodnota, vyplývá ze skutečnosti, že je žádoucí, aby v těchto situacích 

docházelo k jednotnému určování cen jednotlivých nemovitých věcí.177 

Pokud bylo uvedeno, že srovnávací hodnotu může tvořit 75 % ze směrné hodnoty, je 

potřeba čtenáře seznámit také s tímto institutem. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých 

věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, a to ve srovnatelném časovém období s tím, 

že je zohledněn druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry 

nemovité věci.178 Pro určení směrné hodnoty nejsou třeba znalecké posudky179, nýbrž postup 

jejího určení stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou.180 Absence znaleckých posudků je 

pozitivním přínosem především, co se snížení administrativní zátěže týká.181 

Zákonodárce v rámci zákonného opatření také stanovuje, ve kterých případech se 

určuje, resp. neurčuje směrná hodnota. Směrná hodnota se tak určuje u: 

• pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo 

stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek, 

• stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li 

tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito 

stavbami funkční celek, 

• jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 

a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek, 

                                                 

175 § 2 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
176 § 14 odst. 4 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
177 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
178 § 15 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
179 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 42. 
180 Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 
nemovitých věcí. 
181 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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• nemovité věci tvořící příslušenství k těmto nemovitým věcem.182 

 

Naopak u těchto nemovitých věcí se směrná hodnota neurčuje: 

• u lesního pozemku s lesním porostem, 

• u pozemku, který je vodní plochou, 

• u stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže, 

• u nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, 

• u jehož součástí je nedokončená stavba.183 

 

Lze shrnout, že u právě uvedených nemovitých věcí se směrná hodnota neurčuje z důvodu, že 

existuje velká variabilita faktorů, které mohou ovlivňovat cenu těchto nemovitých věcí a kvůli 

nimž nelze shromáždit dostatek údajů pro možnost jejího určení. Dalším důvodem je, že tyto 

nemovité věci nejsou tak častým předmětem převodů, aby byly k dispozici dostatečné údaje 

pro určení směrné hodnoty.184 

• Zvláštní cena 

Posledním typem nabývací hodnoty je zvláštní cena. Zákonné opatření o dani z nabytí 

nemovitých věcí upravuje zvláštní cenu ve více ustanoveních, a to podle toho, v případech 

kterých úplatných převodů či přechodů nemovitých věcí je zvláštní ceny dosahováno. 

Zvláštní cena je stanovena zákonným opatřením o dani z nabytí nemovitých věcí pro zvláštní 

případy, přičemž pro každý jednotlivý případ je tato stanovena odlišně. Zákonné opatření zná 

zvláštní cenu při vydražení a předražku, zvláštní cenu u obchodních korporací, zvláštní cenu 

v souvislosti s insolvencí, zvláštní cenu v souvislosti s pozůstalostí a zvláštní cenu v ostatních 

případech. 

Zvláštní cenou se rozumí cena dosažená vydražením nebo předražkem: 

                                                 

182 § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
183 § 15 odst. 4 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
184 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 94-95. 
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• při výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci,  

• při exekuci prodejem nemovité věci, 

• při daňové exekuci prodejem nemovité věci, 

• nebo při prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě.185 

 

Zvláštní cenou se rozumí: 

• v případě vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité věci uvedená 

ve společenské smlouvě této společnosti, 

• v případě vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci určená znalcem při 

ocenění nepeněžitého vkladu, 

• v případě vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená 

znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu, nebo pro účely zvyšování základního 

kapitálu kapitálové společnosti podle zákona o obchodních korporacích, 

• v případě příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti 

nepeněžním plněním ve formě nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci 

určená podle zákona o obchodních korporacích.186 

 

Zvláštní cenou se dále rozumí: 

• cena dosažená prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení, 

• cena nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro účely 

ocenění 

• majetkové podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci 

insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod 

dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé 

majetkovou účast.187 

                                                 

185 § 17 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
186 § 18 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
187 § 19 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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Zvláštní cenou je také cena dosažená prodejem nemovité věci v rámci nařízené 

likvidace pozůstalosti nebo z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.188 

 Konečně poslední ustanovení zabývající se regulací zvláštní ceny obsahuje další 

různorodé případy, kdy je určována zvláštní cena. Podle něj je zvláštní cenou: 

• cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo 

jiného státu, 

• při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem náhrada, rozdíl v penězích nebo 

úplata poskytnutá při prodeji nemovité věci v dražbě, 

• částka odpovídající části peněžního ocenění nemovité věci připadající 

na spoluvlastnický podíl společníka při sdružení majetku do společnosti, 

• náhrada za vyvlastnění stanovená pravomocným rozhodnutím ve vyvlastňovacím 

řízení nebo v řízení před soudem, 

• náhrada za nabytý pozemek zastavěný přestavkem,  

• náhrada za stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem pozemku stavebníkovi 

při zániku práva stavby, 

• náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zřízením stavby na cizím pozemku, 

• cena stanovená při převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu.189 

 

• Postup určení nabývací hodnoty 

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí stanovuje postup určení nabývací 

hodnoty. Tou je sjednaná cena, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo 

pokud tuto zákonné opatření určuje jako výlučnou nabývací hodnotu (viz výše). Pokud je 

sjednaná cena nižší než srovnávací daňová hodnota, platí, že nabývací hodnotou je srovnávací 

daňová hodnota. Zjištěná cena je nabývací hodnotou v případech, kdy není nabývací 

hodnotou sjednaná cena ani srovnávací daňová hodnota a v případech, kdy zákonné opatření 

                                                 

188 § 20 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
189 § 21 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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o dani z nabytí nemovitých věcí určuje, že tato je výlučně nabývací hodnotou. Avšak ve všech 

případech, kdy je možné dle tohoto právního předpisu určit zvláštní cenu, je nabývací 

hodnotou výlučně tato.190 

Pro lepší představu o dané problematice poslouží následující znázornění: 

 

Zdroj: Finanční správa. Vysvětlení postupu stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 
14. 2. 2014 [citováno 15. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-
dani/Urceni_nabyvaci_hodnoty.pdf> 

 

4.2.4 Sazba daně 

Co se týká sazby daně, byla tato převzata z minulé právní úpravy tak, aby zůstala 

zachována stávající sazba daně – její výše je tedy 4 % ze základu daně.191 Stále se tedy jedná 

                                                 

190 § 12 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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o daňovou sazbu procentní lineární – procento ze základu daně se se změnou výše základu 

daně nemění.192 Daň z nabytí nemovitých věcí se podle zákonného opatření vypočte jako 

součin základu daně, tedy nabývací hodnoty s odečtením příp. uznatelného výdaje, 

zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru, a sazby daně, tedy hodnoty ve výši 0,04.193 

Pokud však výše daňové povinnosti daňového subjektu činí méně než 200,- Kč, právní 

úprava stanovuje, že v těchto případech se daň nestanoví a neplatí.194 Oproti předchozí právní 

úpravě tak byl tento limit zvýšen na dvojnásobek, a to z důvodu vhodnosti sjednocení s limity 

uvedenými v daňovém řádu u pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z prodlení.195 

4.2.5 Korekční prvky daně 

Pokud se jedná o korekční prvky daně, v tomto smyslu zákonodárce v zákonném 

opatření o dani z nabytí nemovitých věcí hovoří o osvobození od daně – v rámci několika 

ustanovení zde jsou taxativně určeny případy převodů nemovitých věcí, jež jsou od daně 

ze zákona osvobozeny. Osvobození od daně zákonné opatření dělí do několika oblastí – věcná 

osvobození ve veřejnoprávní oblasti, věcná osvobození u nových staveb, věcná osvobození 

u jednotek a ostatní věcná osvobození. 

• Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti 

Ve veřejnoprávní oblasti je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí práva 

k nemovité věci členským státem Evropské unie a jiným státem v případě vzájemnosti 

osvobození, územním samosprávným celkem v souvislosti se změnou jeho území, také 

v souvislosti se zánikem právnické osoby zřízené územním samosprávným celkem 

a v souvislosti se snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní 

samosprávný celek jejím jediným členem. Zákonné opatření dále od daně osvobozuje 

vlastnické právo k nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo z majetku 

jiného státu, pokud je u tohoto jiného státu zachována vzájemnost, a členský stát Evropské 

unie nebo jiný stát je zřizovatelem této právnické osoby, nebo je jediným členem této 

                                                                                                                                                         

191 § 26 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
192 PELC, V. Daň z nabytí nemovitých věcí. 1. vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7502-012-3. 
S. 44. 
193 § 27 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
194 § 41 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
195 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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právnické osoby. Osvobozeno je dále nabytí vlastnického práva k nemovité věci právnickou 

osobou, pokud nabývá vlastnické právo k nemovité věci z majetku územního samosprávného 

celku a tento je zřizovatelem dané právnické osoby, nebo je jejím jediným členem. V žádném 

z uvedených případů však nesmí jít o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem 

Evropské unie podle unijních právních předpisů.196 

Podle smlouvy o fungování Evropské unie v aktuálním znění jsou státní podpory 

slučitelné s vnitřním trhem za předpokladu, že se jedná o: 

• podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se 

poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků;  

• nebo podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými 

mimořádnými událostmi. 

Za podpory slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie mohou být považovány také: 

• podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 

životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji vymezených regionů 

Smlouvy o fungování Evropské unie s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou 

a sociální situaci; 

• podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu 

společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství 

některého členského státu; 

• podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo 

hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla 

v rozporu se společným zájmem; 

• podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní 

podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému 

zájmu; 

• jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím.197 

 

                                                 

196 § 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
197 Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie v aktuálním znění. 
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V případech, kdy je nabyvatelem Česká republika, je osvobození logické – daň je 

příjmem státního rozpočtu, tedy stát ji nebude platit sám sobě. Nabyvatelem může být také 

organizační složka státu nebo státní organizace, která jedná vlastním jménem – např. státní 

podnik. Co se týká osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci jiným státem, 

členem Evropské unie, toto platí ve shodném rozsahu jako v případě nabývající České 

republiky. Pokud nabyvatelem nemovité věci však je nečlenský stát Evropské unie, aplikuje 

se princip vzájemnosti; v případech, kdy daný stát osvobozuje od daně obdobné české dani 

z nabytí nemovitých věcí Českou republiku, bude tento stát také v České republice od daně 

osvobozen.198 Princip vzájemnosti však nelze aplikovat mezi členskými státy Evropské unie, 

a to z důvodu, že zde existuje integrační princip.199 O tom ostatně několikrát judikoval sám 

Soudní dvůr Evropské unie.200 

Pokud jde o zmíněné osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci 

v případech, kdy je nabyvatelem územní samosprávný celek, je třeba uvést, že tomu tak je 

pouze za předpokladu, že bude splněna některá podmínka daná zákonným opatřením o dani 

z nabytí nemovitých věcí – to požaduje, aby šlo o nabytí vlastnického práva v případech 

souvisejících se změnou území územního samosprávného celku, nebo v případech zániku 

právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem, nebo v případech 

snižování základního kapitálu obchodní korporace, jejímž je daný územní samosprávný celek 

jediným členem.201  

Nejedná-li se o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie, 

zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí od daně osvobozuje také nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci právnickou osobou za předpokladu, že tato nabývá 

vlastnické právo k nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo z majetku 

jiného státu, je-li u tohoto jiného státu zachována vzájemnost, a členský stát Evropské unie 

nebo jiný stát je buď zřizovatelem této právnické osoby, nebo jediným členem této právnické 

osoby. K osvobození od daně dojde dále v případech, kdy vlastnické právo k nemovité věci 

nabývá právnická osoba z majetku územního samosprávného celku a územní samosprávný 
                                                 

198 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
199 SIMON, D. Komunitární právní řád. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-114-5. S. 376. 
200 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. listopadu 1964 ve spojených věcech Komise proti 
Belgii, sp. zn. C-90/63, a Komise proti Lucembursku, sp. zn. C-91/63; a dále rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 11. ledna 1990 ve věci Ministère public  proti Blanguernon, sp. zn. C-38/89. 
201 § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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celek je zřizovatelem této právnické osoby, nebo jediným členem této právnické osoby; 

přitom se má za to, že poslední uvedená podmínka je splněna i tehdy, pokud jsou členy 

právnické osoby pouze územní samosprávné celky.202 

• Věcná osvobození u nových staveb 

Další kategorií případů osvobozených od daně z nabytí nemovitých věcí jsou věcná 

osvobození u nových staveb. Zákonodárce tak od daně z nabytí nemovitých věcí osvobodil ta 

úplatná nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová 

stavba rodinného domu, dále k nové stavbě rodinného domu a také k jednotce, která 

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem 

v nové stavbě bytového domu nebo nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební 

úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, v bytovém domě. 

Osvobozeny jsou také první úplatná nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě, 

která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný 

než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Důležité je však dodat, že nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci ve všech právě uvedených případech je od daně 

osvobozeno pouze za toho předpokladu, že k němu dojde nejpozději do pěti let ode dne, 

od kterého lze podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo 

jednotku změněnou stavební úpravou užívat.203 Právní úprava tak i v tomto ohledu pokračuje 

v dosavadním trendu – důvody, proč jsou první úplatné převody uvedených nemovitých věcí 

osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, byly blíže uvedeny již v části této práce 

pojednávající o osvobození od daně z převodu nemovitostí na základě zákona o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Odchylka nové právní úpravy od té předešlé 

spočívá v tom, že oproti dosavadní úpravě zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 

nepodmiňuje osvobození u nových staveb podnikatelskou činností, kterou je výstavba anebo 

prodej staveb a bytů, na straně převodce.204 

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k otázce novostavby kolaudované jako 

bytový dům a poté rozčleněné na jednotky (byty), které budou prodávány – zda tedy v této 

                                                 

202 § 6 odst. 2 a 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
203 § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
204 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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situaci bude nabytí vlastnického práva od daně osvobozeno či nikoli. Osvobození náleží, 

pokud k nabytí jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo 

komoru užívané společně s bytem, dojde do pěti let od kolaudace bytového domu. Protože 

jedním z rozhodujících hledisek pro přiznání osvobození je „novost“ nemovité věci, pak také 

v případě nabývání jednotek, které nevznikly výstavbou, ale až později rozčleněním bytového 

domu, je nutné brát jako počátek běhu prekluzivní lhůty kolaudaci bytového domu, nikoli 

až okamžik rozčlenění domu na jednotky.205 

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je kromě jiného zřízení práva stavby 

za úplatu, a to bez ohledu na to, z jakého titulu toto právo vzniklo. Obdobně jako v případě 

zřízení práva stavby náleží i nabytí práva stavby při dalších dispozicích s ním osvobození 

od daně při splnění zákonným opatřením stanovených podmínek. Bude-li nastíněna situace, 

kdy vlastník pozemku postavil hrubou stavbu rodinného domu, poté zřídil úplatně právo 

stavby k pozemku, přičemž součástí práva stavby byla rozestavěná stavba rodinného domu. 

Této transakci náleželo osvobození dle zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Stavebník dům dostavěl a následně právo stavby, jehož součástí byla nová stavba rodinného 

domu, prodal dalšímu subjektu – nejedná se již o první úplatné nabytí práva stavby, jehož 

součástí je nová stavba rodinného domu, a osvobození tomuto nabytí nenáleží, i kdyby ostatní 

podmínky byly splněny. Pokud ale vlastník pozemku zřídil právo stavby k nezastavěnému 

pozemku, stavebník postavil rodinný dům a následující rok právo stavby, jehož součástí byla 

nová stavba rodinného domu, prodal dalšímu subjektu, pak nabytí práva stavby náleží 

osvobození dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých 

věcí.206 

                                                 

205 Generální finanční ředitelství. Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb: 
Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“) [online]. Vydáno 20. 8. 2014 [citováno 24. 1. 2015]. 
Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-
dani/Informace_GFR_k_osvobozeni_od_dane_u_novych_staveb.pdf> 
206 Generální finanční ředitelství. Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby: Informace Generálního 
finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 
[online]. Vydáno 20. 8. 2014 [citováno 24. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_GFR_k_pravu_stavby.pdf> 
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• Věcná osvobození u jednotek 

Třetí skupinou případů, kdy dochází ze zákona k osvobození od daně z nabytí 

nemovité věci, jsou věcná osvobození u jednotek. Zákonné opatření od daně z nabytí 

nemovitých věcí osvobozuje nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní 

byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje 

jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto 

družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru. Obdobně je od daně osvobozeno 

také nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, 

sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala 

vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je 

nájemcem této jednotky, je členem této právnické osoby a zároveň se podílela (nebo se 

podílel její právní předchůdce) svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu 

s jednotkami. V případě, že se tato jednotka stane součástí společného jmění manželů, nárok 

na osvobození od daně vznikne také v případě, kdy výše uvedené podmínky splní jen jeden 

z manželů.207 

Pokud se jedná o družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, těmito se rozumí 

byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového 

družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové 

družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní 

předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. Za družstevní je také považován 

takový byt, na jehož pořízení se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo 

jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě podle 

dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému 

břemenu zajišťující jeho členovi právo byt užívat za podmínek stanovených pro užívání 

družstevního bytu.208 Družstevní byty a družstevní nebytové prostory, pokud se o jejich 

úplatné převody týká, jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny proto, že nelze 

                                                 

207 § 8 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
208 § 729 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). 
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vyloučit budoucí převod jednotek z bytového družstva do vlastnictví fyzické osoby, která se 

(nebo její předchůdce) podílela finančně nebo i jinak na pořízení těchto jednotek.209 

• Ostatní věcná osvobození 

Má-li být konečně pojednáno o ostatních věcných osvobozeních od daně z nabytí nemovitých 

věcí, zákonné opatření uvádí, že k němu dochází při provádění reorganizace v rámci 

insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod 

dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou 

účast.210 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, upravuje jako jeden ze způsobů řešení úpadku v insolvenčním 

řízení reorganizaci. V procesu reorganizace jsou prováděna jednotlivá opatření směřující 

k uspokojování pohledávek věřitelů za pokračujícího provozu úpadcova podniku. Tato 

opatření mají vést k ozdravení hospodaření úpadce podle soudem schváleného 

reorganizačního plánu a současně také alespoň k částečnému uspokojení pohledávek věřitelů. 

Pokud by nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem bylo zdaněno, znamenalo by to 

finanční zatížení věřitele, jehož majetkové nároky mohou být samotným odsouhlasením 

reorganizačního plánu oslabeny a nemusejí být vždy vypořádány v plné výši.211 

 Zákonodárce od daně také osvobozuje nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci při vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo 

evropského fondu sociálního podnikání.212 Sociálním družstvem je rozuměno družstvo, které 

soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti 

za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním 

uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti 

sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb 

a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.213 Evropský fond 

sociálního podnikání je definován unijním právem jako subjekt kolektivního investování, 

který investuje stanovenou formou alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů 

a nesplaceného upsaného kapitálu do jiných evropských fondů sociálního podnikání nebo do 
                                                 

209 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
210 § 9 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
211 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
212 § 9 odst. 1 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
213 § 758 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
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podniků, které (za předpokladu splnění dalších podmínek) mají jako hlavní cíl dosažení 

měřitelného, pozitivního sociálního dopadu v souladu se svými stanovami nebo jiným 

zákonným dokumentem, jímž se zakládá podnik, přičemž poskytují služby či zboží 

ohroženým osobám či osobám na okraji společnosti nebo používají metodu výroby zboží či 

poskytování služeb, která zahrnuje podnikem vytyčený sociální cíl, používají zisky k dosažení 

svého stěžejního cíle místo rozdělování zisků a zavedly předem definované postupy a pravidla 

pro situaci, kdy by zisky byly rozdělovány akcionářům a vlastníkům, a jsou řízeny 

odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, 

zákazníků a zúčastněných subjektů, kterých se týká jejich podnikatelská činnost.214 

 Mezi ostatní věcná osvobození je zařazeno také osvobození nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu jejím uživatelem. Přitom platí, že 

pro účely daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního leasingu i právo 

stavby.215 Institut finančního leasingu je upraven prostřednictvím zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Finančním leasingem se podle tohoto 

právního předpisu rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli 

za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede 

vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na tohoto uživatele 

věci, nebo právo uživatele na takový převod. Pokud k tomuto převodu vlastnického práva 

po uplynutí sjednané doby nedojde, má se za to, že tento právní vztah je od počátku vztahem 

nájemním, nikoli vztahem z finančního leasingu.216 K osvobození v tomto případě 

zákonodárce vedla vhodnost sjednocení zdanění finančního leasingu nemovité věci 

ve srovnání s pořízením nemovité věci za hotové peníze či na úvěr.217 

4.3 Diskuze a doporučení de lege ferenda 

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí mělo za cíl nahradit již nepřehlednou 

předchozí právní úpravu v rámci zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí. Nepřehlednost tohoto zákona však nebyla jediným důvodem, proč Česká 

                                                 

214 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
215 § 9 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
216 § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
217 Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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republika potřebovala novou právní úpravu dané problematiky. Kromě zajištění přehlednosti 

právní úpravy měl zákonodárce ještě další cíle, kterých by prostřednictvím nové právní 

úpravy mělo být dosaženo. 

Jedním z těchto cílů bylo např. snížení počtu případů, kdy je pro stanovení základu daně 

nezbytné vypracování znaleckého posudku určujícího zjištěnou cenu, a tím i snížení nákladů 

poplatníků na zajištění těchto posudků. Byla tak přijata zcela nová koncepce základu daně, 

pokud se jedná o nabývání běžně převáděných nemovitých věcí. Zákonodárce v důvodové 

zprávě k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí předestírá, že tento způsob 

právní úpravy byl zvolen především z důvodu, že běžně převáděné nemovité věci, tedy 

rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, garáže, pozemky tvořící s těmito stavbami 

funkční celek, pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby, a dále pozemky bez trvalého 

porostu, na nichž není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby, a bytové, 

garážové, sklepní a komorové jednotky jsou právě těmi nemovitými věcmi, jejichž převody 

tvoří 70 % - 80 % všech převáděných nemovitých věcí.218 Oproti dosavadní právní úpravě tak 

došlo k významné změně spočívající ve skutečnosti, že se sjednaná cena již neporovnává 

s cenou zjištěnou na základě znaleckého posudku, nýbrž se srovnávací daňovou hodnotou, jež 

má být primárně odvozována od směrné hodnoty vycházející z cen těchto běžně převáděných 

nemovitých věcí v daném místě a čase. Poplatník si však sám může zvolit, že sjednaná cena 

bude srovnávána se zjištěnou cenou a tedy, že obstará znalecký posudek. Přitom je hlavní 

podmínkou celého tohoto postupu, aby byl registr nemovitých věcí naplněn dostatečným 

množství údajů o daných nemovitých věcech; v ostatních případech není možné směrnou 

hodnotu určit. Poplatník tedy je povinen nechat vypracovat znalecký posudek, odměna 

a náklady znalce však mohou být uplatněny ve formě uznatelného výdaje. 

Dalším cílem zákonodárce při vzniku nového právního předpisu upravujícího daň 

z nabytí nemovitých věcí bylo snížení administrativní zátěže, která souvisí jak se stanovením, 

tak s výběrem daně, a to jak na straně poplatníků, tak na straně správce daně. To přirozeně 

souvisí s výše uvedeným, tedy, že byla omezena povinnost poplatníků předkládat znalecké 

posudky o zjištěné ceně převáděné nemovité věci. Zákonodárce v tomto směru také 

předpokládá eliminaci rozsahu písemností, které je poplatník povinen předkládat – nově tedy 

                                                 

218 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
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poplatníci nemají být povinni přikládat k daňovým přiznáním takové písemnosti, jež si 

správce daně může sám obstarat prostřednictvím informačních systémů veřejné správy. 

Do budoucna se předpokládá v souvislosti s elektronizací katastru nemovitostí další 

významný postup kupředu v této oblasti. Poplatník také nově může přílohy daňového přiznání 

dokládat ve formě prostých kopií.219 

 Jedním z úkolů, které si zákonodárce v souvislosti se vznikem zákonného opatření 

stanovil, byla také aktualizace systému osvobození od daně – v předchozí právní úpravě byla 

zakotvena mnohá osvobození od daně, která v současné době již nejsou potřebná ani 

odůvodnitelná a která vycházela ze společenských a ekonomických okolností devadesátých 

let dvacátého století. Jednalo se např. o osvobození převodů a přechodů vlastnictví 

k nemovitým věcem v souvislosti s privatizací státního majetku nebo osvobození vkladů 

do obchodních společností a družstev, které mělo podpořit rozvoj podnikání v počáteční fázi 

tržního hospodářství. Z uvedených důvodů byly tedy tyto případy osvobození od daně 

zrušeny. V dané souvislosti je třeba také uvést, že v případech osvobození od daně 

při nabývání nemovitých věcí z majetku státu nebo územního samosprávného celku byla 

právní úprava přizpůsobena právním předpisům Evropské unie, tedy osvobození se přiznává 

pouze tehdy, pokud nejde o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem. Redukce 

případů osvobození od daně má mít opět za následek snížení administrativní náročnosti 

a logicky také zvýšení příjmů státního rozpočtu.220 

 Pokud se jedná o úvahy de lege ferenda, v první řadě bude pojednáno o otázkách 

změny osoby poplatníka tak, jak bylo navrhováno v původním vládním návrhu zákona o dani 

z nabytí nemovitých věcí, který nebyl přijat. Aktuální právní úprava stanovuje poplatníkem 

zásadně převodce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ale v mnohých vymezených 

případech je poplatníkem naopak nabyvatel. Pokud by tedy byl poplatníkem stanoven 

ve všech případech nabyvatel nemovité věci, vedlo by to ke sjednocení právní úpravy 

a k vyšší právní jistotě účastníků. V dané souvislosti se na schůzi Poslanecké sněmovny dne 

8. srpna 2013 vyjádřil poslanec Miroslav Kalousek takto: „(…) protože jak známo, nabyvatel, 

který podle současné právní úpravy není plátcem daně, je ale ručitelem za prodávajícího, 

                                                 

219 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
220 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
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který když prodá, peníze zmizí a daň není odvedena, tak se ten, kdo nabyl nemovitost, časem, 

třeba za rok nebo za rok a půl, dozví, že je povinen jako ručitel daňovou povinnost zaplatit, 

což často vede k poměrně velmi dramatickým situacím i s nepříjemnými sociálními 

dopady.“221 Nabyvatel jako poplatník daně by také mohl být lépe motivován k uhrazení daně, 

pokud by byl vlastníkem převáděné nemovité věci (hrozící daňová exekuce) a také by již 

nebylo potřeba dále upravovat institut ručitele, protože už by to nebylo potřeba. Kromě 

zjednodušení české právní úpravy by také došlo k jakési harmonizaci v evropském prostředí, 

kdy ve většině evropských právních úprav je poplatníkem právě zásadně nabyvatel nemovité 

věci (viz následující tabulka). 

 

Členský stát 
EU 

Zdanění/zpoplatn ění 
převodů nemovitých 

věcí  (ano/ne) 

Poplatník dan ě 

nabyvatel  nabyvatel a p řevodce p řevodce 

Belgie ano �   

Bulharsko ne    

Dánsko ano �   

Estonsko ne    

Finsko ano �   

Francie ano �   

Irsko ano �   

Itálie ano �   

Kypr ano �   

Litva ne    

Lotyšško ano �   

Lucembursko ne    

Maďarsko ano �   

Malta ano �   

Německo ano  �  

                                                 

221 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Stenografický zápis 57. schůze, 8. srpna 2013 [online]. 
Vydáno 8. 8. 2013 [citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/057schuz/s057062.htm> 
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Nizozemí ano �   

Polsko ano   � 

Portugalsko ano �   

Rakousko ano  �  

Rumunsko ne    

Řecko ano �   

Slovensko ne    

Slovinsko ano   � 

Španělsko ano �   

Švédsko ano �   

Velká Británie ano �   

Zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 

24. 4. 2013 [citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 

 

Dalším pozitivním důsledkem přenosu daňové povinnosti z převodce na nabyvatele by mohlo 

být snížení kupních cen nemovitých věcí, pokud převodce dosud kupní cenu navyšoval 

o částku ve výši daně z převodu nemovitostí, tudíž daň fakticky uhradil již za předchozí 

právní úpravy poplatník. Sníží-li se sjednaná cena, z níž se stanovuje daňová povinnost, pak 

dojde také ke snížení samotné této daňové povinnosti, což by také mohlo být pozitivním 

přínosem pro nabyvatele. Neopomenutelným důvodem je také snížení administrativní 

náročnosti spojené s vymáháním daně. Jak poznamenal na schůzi Senátu dne 12. září 2013 

senátor Jaroslav Kubera, „ člověk prodá dům, peníze prohraje v herně nebo propije, a stát se 

nedomůže svého. Jiný člověk ten dům koupí, on je ten poplatník, a samozřejmě když nezaplatí, 

tak mu ten dům sebereme. Takže je to jednodušší, když to platí kupující.“222 

 Argumenty proti převodu daňové povinnosti z převodce na nabyvatele nemovité věci 

však při schvalování návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí zazněly samozřejmě 

také, když tento nakonec nebyl přijat a bylo nutné ustanovení ohledně poplatníka daně 
                                                 

222 Senát Parlamentu České republiky. Stenozáznam z 1. dne 13. schůze [online]. Vydáno 12. 9. 2013 [citováno 
20. 1. 2015. Dostupné z: 
<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5141&D=12.09.2013#b14386> 
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výrazně změnit a přiblížit tak předchozí právní úpravě. Podle nich má převodce inkasující 

kupní cenu finanční zdroje na to, aby mohl daň uhradit, naproti tomu nabyvatelé často nákup 

nemovitých věcí financují prostřednictvím hypotečních úvěrů, přičemž daň z nabytí 

nemovitých věcí z nich není možné financovat. Tedy, poplatníkům by se mohla situace velmi 

ztížit. Argumentem také bylo (a senátor Kubera jej svým projevem viz výše potvrzuje), že stát 

si vlastně tuto změnu prosazuje, protože to je pro něj pohodlnější, jednodušší, chce mít 

z hlediska vymahatelnosti svých pohledávek lepší podmínky než soukromé osoby; takto by 

však stát být upřednostňován neměl.223  

 Podle informací autora práce by mělo být možné čerpat hypoteční úvěr mj. také 

za účelem úhrady daně z nabytí nemovitých věcí. Za tohoto předpokladu se autor práce 

domnívá, že by bylo již s ohledem na právní úpravy ostatních evropských zemí vhodné, aby 

se zákonným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v budoucnu stal nabyvatel nemovité 

věci. Má-li nabyvatel být ručitelem, toto postavení pro něj představuje právní nejistotu, kdy si 

tento po nějakou dobu nemůže být jist, zda daň bude skutečně ze strany převodce uhrazena, 

nebo zda bude vymáhána po něm a budou tak následovat možné finanční problémy 

nabyvatele a také možné dlouhodobé spory s původním vlastníkem nemovité věci ohledně 

uplatnění nároku na vrácení uhrazené částky na převodci prostřednictvím občanského 

soudního řízení. Dalším pozitivem by v případě přenosu daňové povinnosti na nabyvatele 

byla skutečnost, že by se kupní ceny nemovitých věcí pravděpodobně snížily, neboť 

v důsledku toho, že převodce je aktuálně povinen hradit daň, jsou ceny často o částku dani 

odpovídající navyšovány, a tedy by se poměrně snížila také částka odpovídající dani, pokud je 

určována právě z kupní ceny. 

 Další otázkou k diskuzi se nabízí osvobození převodů družstevních bytů, přičemž byty 

nabývané do osobního vlastnictví takovéto výhody nepožívají. Je na místě uvést stanovisko 

Ústavního soudu České republiky – podle něj rozlišování mezi převody těchto dvou kategorií 

bytů lze akceptovat, neboť nepochybně existuje rozdíl mezi vlastnickým právem k bytu 

a právy a povinnostmi člena družstva. Družstevní byt je možné vymezit jako byt nacházející 

se v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, který slouží k uspokojování 

                                                 

223 Senát Parlamentu České republiky. Stenozáznam z 1. dne 13. schůze [online]. Vydáno 12. 9. 2013 [citováno 
20. 1. 2015. Dostupné z: 
<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=5141&D=12.09.2013#b14386> 
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bytových potřeb členů tohoto bytového družstva. Družstevní byty družstvo pronajímá svým 

členům, kteří mohou dále převádět pouze své družstevní podíly. Předmětem převodu 

v případě smlouvy o převodu členství v bytovém družstvu jsou členská práva a povinnosti, ne 

převod vlastnického práva. Hlavním důvodem nabytí členských práv a povinností na straně 

nabyvatele bude samozřejmě zájem o získání práva nájmu družstevního bytu, které je spojeno 

s daným členstvím. Z výše uvedeného vyplývá, že u družstevních bytů jde o jiný právní vztah 

než v případě bytů v osobním vlastnictví. Jakkoli funkce bytů v osobním vlastnictví 

a družstevních bytů je prakticky srovnatelná, při bližším pohledu je nutno konstatovat, že se 

pozice vlastníka nemovité věci a vlastníka členských práv výrazným způsobem odlišují, což 

je nejlépe patrné na příkladu možností dispozic s věcí a s členskými právy.224 

 Se stanoviskem Ústavního soudu nelze než souhlasit – v daném případě se nemůže 

jednat o diskriminaci, členovi družstva plynou z tohoto postavení nejen práva, ale také 

povinnosti, platí družstvu nájemné za užívání bytu. Pokud dojde k nabytí např. původně 

družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva, tento převod je od daně spravedlivě 

osvobozen s ohledem na to, že se tato osoba finančně či jinak podílela na vzniku bytových 

jednotek. 

 Poslední diskutovanou otázkou je opodstatněnost existence samotné daně z nabytí 

nemovitých věcí a její právní úpravy. Jak vyplývá z rozprav Senátu a Poslanecké sněmovny 

k zamítnutému vládnímu návrhu zákona o nabytí nemovitých věcí a také k návrhu přijatého 

zákonného opatření, někteří zákonodárci tuto daň považují za zbytečnou a vykořisťující. 

Podle poslance Adolfa Beznosky tato daň „má v sobě zakódovanou nemravnost, kdy člověk 

při nákupu nemovitosti platí extra daň z peněz, které už jednou zdanil. Konkrétně – pokud 

kupříkladu mladý pár kupuje svoje první bydlení, místo daně z převodu nemovitosti by si 

za stejné peníze mohl pořídit třeba kuchyň nebo si vybavit obývák.“225 Podle Strany 

svobodných občanů daň z nabytí nemovitých věcí neospravedlnitelně opakovaně zdaňuje 

                                                 

224 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08. 
225 Parlamentní listy. ODS navrhla zrušení daně z převodu nemovitostí [online]. Vydáno 27. 11. 2013 [citováno 
17. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/ODS-navrhla-zruseni-dane-
z-prevodu-nemovitosti-295027> 
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hodnoty, které byly nakoupeny ze zdaněného příjmu a z jejichž nákupu byla zaplacena daň 

z přidané hodnoty.226  

 V tomto ohledu lze poukázat na příklad Slovenské republiky, která k 1. lednu 2004 

daň z převodu nemovitostí zrušila. Předmět daně se částečně přesunul do zákona upravujícího 

daň z příjmů, tuto je však převodce povinen uhradit pouze za situace, kdy je vlastníkem 

převáděné nemovité věci po dobu kratší než pět let a zároveň mezi cenou, za kterou 

nemovitou věc prodal, a cenou, za kterou ji koupil, existuje kladný rozdíl. Od výsledné částky 

lze ještě odečíst prokazatelně vynaložené náklady (např. náklady na rekonstrukci, odměny 

znalce, advokáta apod.). Daň se pak počítá z této částky a výše sazby je 19 % nebo 25 % 

podle výše základu daně.227 Zrušení transferových daní na Slovensku mělo dva hlavní 

důvody; prvním z nich byl problém, že se jimi zdaňoval majetek již jednou zdaněný, druhým 

důvodem byla neefektivita výběru a malý výnos daní, který se pohyboval v relaci okolo 1 % 

z celkových daňových příjmů. 

 Autor práce se ztotožňuje s názorem, že v případě daně z nabytí nemovitých věcí je 

zdaňován příjem, který byl již jednou zdaněn. Je však potřeba poukázat na to, že takové dvojí 

zdanění není českým právním řádem zakázáno. Také je vhodné uvést, že daněn není nabytý 

majetek, nýbrž se jedná o zdanění právního jednání, na jehož základě je vlastnictví daného 

majetku převáděno na nabyvatele. Dvojí zdanění se v České republice objevuje i v jiných 

případech – např. zdanění zisku právnických osob, kdy následně rozdělované dividendy jsou 

předmětem daně z příjmu fyzických osob. Princip dvojího zdanění není špatný sám o sobě, 

rozhodující je však celkové daňové zatížení. Základním argumentem pro ponechání zdanění 

převodů majetku jsou zejména výnos těchto daní, kdy každoročně inkaso transferových daní 

činí přibližně 1 % příjmů státního rozpočtu (cca 8 mld. Kč v posledních letech) s jasnou 

převahou výnosu u daně z nabytí nemovitých věcí. 

 Co se týká nákladů na administrativu spojenou s výběrem daně z nabytí nemovitých 

věcí, tyto ve vztahu k vybrané částce tvoří necelá 3 %. Neefektivita výběru daně tak 

pravděpodobně nemůže být obstojným argumentem pro zrušení této daně. Pokud by úplatný 

                                                 

226 Strana svobodných občanů. Svobodní chtějí rušit daně [online]. [citováno 17. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.svobodni.cz/1-nezobrazeno/85-svobodni-chteji-rusit-dane/> 
227 Slovenská realitná akadémia. Platenie dane pri predaji nehnuteľnosti (bytu, domu, pozemku) [online]. 
[citováno 15. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.sora.sk/poradna/platenie-dane-pri-predaji-nehnutelnosti> 
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transfer nemovitých věcí dani nepodléhal, vedla by tato situace k výpadku inkasa do státního 

rozpočtu (v porovnání s rokem 2012) o 7,6 mld. Kč.228  Pro zachování daně také hovoří fakt, 

že kromě Slovenské republiky tato daň existuje ve všech evropských státech.229  

Autor této práce se domnívá, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí není správným 

krokem. Jedním z dalších důvodů je domněnka, že pokud bude zrušena jedna z transferových 

daní, začne docházet k obcházení v tom smyslu, že místo přechodu nemovitého majetku jako 

dědictví či místo darování nemovitého majetku za života budou vznikat fiktivní úplatné 

převodu s cílem vyhnout se placení daní230. Pokud však daň z nabytí nemovitých věcí má být 

daní za právní úkon, bylo by např. vhodné poplatníky osvobodit od dalších poplatků za právní 

úkon (např. za vklad do katastru nemovitostí). 

                                                 

228 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí [online]. Vydáno 24. 4. 2013 
[citováno 10. 1. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0> 
229 NECKÁŘ, J. Současnost a budoucnost transferových daní [online]. Vydáno 2008 [citováno 20. 1. 2015]. 
Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/financ/neckar.pdf> 
230 Daň dědická a daň darovací byly v České republice zrušeny s účinností k 1. lednu 2014, předměty daní jsou 
nyní předměty daně z příjmů. 
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5 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Pokud je s úplatnými transfery nemovitých věcí spojována daň z nabytí nemovitých 

věcí, pak je na místě uvést nyní daň, která je v současné době spojována s vlastnictvím 

nemovité věci jako takovým – daň z nemovitých věcí. Té se bude věnovat tato kapitola. 

V první řadě však opět bude poukázáno na historii její právní úpravy, a to podrobněji 

v období od konce druhé světové války. 

5.1 Historie 

V období před druhou světovou válkou byl v Československu účinný zákon 

č. 76/1927 Sb., o přímých daních (dále jen „zákon o přímých daních“). Ten skupinu přímých 

daní dělil na daň důchodovou a na daně výnosové, jimiž rozuměl všeobecnou daň 

výdělkovou, zvláštní daň výdělkovou, daň pozemkovou, daň domovní, daň rentovou a daň z 

tantiém a vyššího služného.231 Předchůdkyní dnešní daně z nemovitých věcí tak byla 

pozemková daň, jíž byly podrobeny všechny pozemky, jež bylo lze hospodářsky obdělávat 

(taxativně pak byly uvedeny výjimky), přičemž platilo, že pozemkovou daní je povinen 

držitel dani podrobeného pozemku zapsaný do pozemkového katastru.232 Další předchůdkyní 

daně z nemovitých věcí pak byla daň domovní, které se podrobovaly všechny budovy spojené 

pevně se zemí nebo v zemi, zřízené k trvalým účelům, i se zastavěnou plochou a nádvořím. 

Budovy se zdaňovaly buď podle činžovního výtěžku, aneb podle počtu obytných místností; 

podle toho zákon rozlišoval domovní daň činžovní a domovní daň třídní.233 

Zákon o přímých daních prošel po druhé světové válce, v roce 1948, částečnou 

novelizací, jeho některé části byly v této době zrušeny; jednalo se (v souvislosti s tématem 

předkládané práce) zejména o problematiku pozemkové daně, která byla nově regulována 

zákonem č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani (dále jen „první zákon o zemědělské dani“). 

Zákon o přímých daních pak pozbyl účinnosti k 1. lednu 1953, kdy vešel v účinnost mj. zákon 

č. 80/1952 Sb., o domovní dani (dále jen „první zákon o domovní dani“). Následujícím 

                                                 

231 Čl. I. zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních.  
232 § 94 až § 96 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních. 
233 § 117 a § 118 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních. 
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úpravám daně zemědělské a domovní se bude autor věnovat v dalších oddílech této 

podkapitoly; nejprve bude pojednáno o historii daně zemědělské, následně pak o historii daně 

domovní. 

5.1.1 Zákony o zemědělské dani 

5.1.1.1 První zákon o zemědělské dani 

Co se týkalo subjektu zemědělské daně, této podléhaly fyzické osoby provozující 

na vlastní účet zemědělské hospodářství.234  

Objektem daně tak bylo zemědělské hospodářství provozované fyzickou osobou až 

do výměry padesáti hektarů pozemků s katastrálním výtěžkem, přičemž se jím rozuměl 

souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale 

zemědělství, lesnictví nebo rybnikářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou účastí 

na kapitálových společnostech, cenných papírů a úsporných vkladů.235 K provozu 

zemědělského hospodářství patřily podle prvního zákona o zemědělské dani také vedlejší 

výroba, pokud se omezovala na zpracování výrobků vlastního hospodářství a pokud taková 

výroba nebyla zpravidla a převážně provozována samostatnými průmyslovými podniky 

(pilami, mlýny, pekárnami, pivovary, lihovary, cukrovary apod.) nebo v daném případě 

nebyla provozována živnostníky v samostatném závodě (v mlékárnách, sýrárnách, sušírnách, 

drůbežárnách, chovatelských farmách apod.); dále také prodej výrobků vlastního 

zemědělského hospodářství a vedlejší zaměstnání provozovaná příležitostně.236 Přitom nebylo 

podstatné, zda je zemědělské hospodářství provozováno na půdě vlastní, pachtované či 

převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.237  

 Pokud jde o základ daně, v tomto ohledu byly rozhodné výrobní oblast, ve které leží 

zemědělské hospodářství nebo jeho největší část, celková výměra všech pozemků 

s katastrálním výtěžkem a jejich průměrný katastrální výtěžek.238  

                                                 

234 § 1 odst. 1 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
235 § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
236 § 3 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
237 § 4 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
238 § 7 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
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Výše daně v závislosti na uvedených skutečnostech pak byla přesně stanovována 

v tabulkách přiložených k druhému zákonu o zemědělské dani. První zákon o zemědělské 

dani také uváděl slevu na dani obdobné té, která je dnes známá v oblasti daní z příjmů 

fyzických osob (viz dále v této práci) – poplatníkům se daň snižovala o 480,- Kčs na druhého 

člena dvojice založené manželstvím nebo skutečným spolužitím, o 480,- Kčs na první dítě, 

o 540,- Kčs na druhé dítě, o 600,- Kčs na třetí a na každé další dítě a o 480 Kčs na každého 

z rodičů. Přitom platilo, že u druhého člena dvojice a u nezletilých dětí se přihlíží jen k těm, 

které žijí s poplatníkem ve spotřebním společenství, a u zletilých dětí a u rodičů k těm, kteří 

jsou v poplatníkově zaopatření. Stejně jako rodiče se pak posuzovali i prarodiče, nevlastní 

rodiče, pěstouni, zeťové, snachy, tchán a tchýně poplatníka nebo jeho manželky (manžela), 

byli-li v jeho péči, a dále také zletilí sourozenci, zletilí synovci a zletilé neteře poplatníka 

nebo jeho manželky (manžela), pokud byli práce neschopni a v jeho péči.239 Daň se také 

snižovala tělesně a duševně postiženým poplatníkům, a to s ohledem na stupeň invalidity.240 

Pokud daň činila u poplatníka – fyzické osoby méně než 540,- Kčs a u ostatních poplatníků 

méně než 1.080,- Kčs, pak se nevyměřovala.241 Daň také bylo možné snížit s přihlédnutím 

na zvláštní poměry poplatníka, jež jej podstatně zatěžovaly.242 Daň byla splatná jednorázově 

do konce ledna následujícího roku.243 

První zákon o zemědělské dani byl účinný v období od 14. dubna 1948 

do 22. prosince 1952. 

5.1.1.2 Druhý zákon o zemědělské dani 

Od roku 1953 se zemědělská daň vyměřovala podle nového právního předpisu – byl 

jím zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani (dále jen „druhý zákon o zemědělské dani). 

„Nová“ zemědělská daň byla zavedena v zájmu rozvoje zemědělství a k podpoře přechodu 

malých a středních zemědělců k družstevní výrobě s vyšší produktivitou práce.244 Jednalo se 

částečně o předchůdkyni dnešní daně z nemovitých věcí, co se pozemků týká, a částečně také 

                                                 

239 § 13 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
240 § 14 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
241 § 18 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
242 § 19 odst. 1 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
243 § 22 odst. 1 zákona č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani. 
244 § 1 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 
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dnešní daně z příjmů, co se příjmů ze zemědělské činnosti týká (příjmy ze zemědělské 

činnosti již nepodléhaly tehdejší dani z příjmů obyvatelstva). 

Zemědělské dani podléhaly příjmy ze zemědělského hospodářství, a to s výjimkou 

příjmů ze zemědělských hospodářství státního socialistického sektoru. Daní tak byly povinny 

osoby, ať už se jednalo o jednotlivce či o jednotná zemědělská družstva, jež na vlastní nebo 

společný účet provozovaly zemědělské hospodářství. Přitom však nebylo rozhodující, zda se 

zemědělské hospodářství provozovalo na půdě vlastní, pronajaté či obhospodařovávané 

na základě jiného právního poměru.245 K provozu zemědělského hospodářství druhý zákon 

o zemědělské dani řadil mj. vedlejší výrobu zpracovávající výrobky tohoto hospodářství, 

vedlejší zaměstnání jako povoznictví, orání, tření lnu apod., prodej výrobků pocházejících 

z vlastního zemědělského hospodářství a pokud se jednalo o zemědělská družstva, pak i jejich 

všechny ostatní činnosti.246  

Co se základu daně týká, dle druhého zákona o zemědělské dani jím byl příjem, který 

se počítal dle průměrných norem výnosnosti stanovených každoročně vládou podle výrobní 

oblasti, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k daným výrobním úkolům. Platilo však, že 

okresní národní výbor byl oprávněn zvýšit dani podrobený příjem až o 30 % s přihlédnutím 

k mimořádným příjmům poplatníka.247 

Zdaňovacím obdobím v případě placení zemědělské daně byl jeden kalendářní rok.248 

Sazby daně dle druhého zákona o zemědělské dani jsou uvedeny v následující tabulce. 

                                                 

245 § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 
246 § 4 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 
247 § 6 a § 7 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 
248 § 5 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 
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národní výbor oprávnění upravit 

vyměřenou daň vesnickým bohá

panovala v dané době nižší právní jistota poplatníka, než tomu je za sou

Konečně zemědělcům, kteří byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradn

ze zemědělské činnosti, se da

15.000,- Kčs.250 

 Daň z nemovitých vě

splátkách. Poplatník měl povinnost do 30.

daně a do 30. listopadu zbylých 50

Druhý zákon o země

do 24. července 1959. 

                                                 

249 § 10 zákona č. 77/1952 Sb., o země
250 § 11 zákona č. 77/1952 Sb., o země
251 § 21 zákona č. 77/1952 Sb., o země
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Zdroj: § 9 zákona č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 

Zákon dále upravoval optimalizace daňové povinnosti ve formě zvýšení, resp. snížení 

tným poplatníkům se daň zvyšovala o 10 % vyměř

ma nezletilými dětmi se daň snižovala o 15 %, se tř

% vyměřené daně, vždy ale o maximální částku 6.000,

edpokladem pro snížení daně bylo, že poplatníkovi ze stejných důvodů nebyla snížena již 

řípadě základu daně i výslednou daňovou povinnost m

ní upravit – zákon hovoří o tom, že okresní národní výbor m

 vesnickým boháčům až o 30 %.249 V tomto ohledu tak pravd

 nižší právní jistota poplatníka, než tomu je za současné právní úpravy. 

ří byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradn

innosti, se daň nevyměřovala, pokud základ daně nep

nemovitých věcí se platila okresnímu národnímu výboru, a to ve t

l povinnost do 30. dubna odvést 20 % daně, do 31.

listopadu zbylých 50 % daně.251 

Druhý zákon o zemědělské dani byl účinný v období od 22.

 

. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 

. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 

. 77/1952 Sb., o zemědělské dani. 

 

 

ě zvýšení, resp. snížení 

ěřené daně. Naopak 

%, se třemi dětmi o 30 % 

částku 6.000,- Kčs. 

vodů nebyla snížena již 

ovou povinnost měl okresní 

í o tom, že okresní národní výbor může zvýšit 

tomto ohledu tak pravděpodobně 

časné právní úpravy. 

í byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradně na příjmy 

ě nepřesáhnul částku 

cí se platila okresnímu národnímu výboru, a to ve třech 

, do 31. července 30 % 

období od 22. prosince 1952 
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5.1.1.3 Třetí zákon o zemědělské dani

Po necelých sedmi letech ú

zrušen a nahrazen zákonem č

o zemědělské dani“).  

Obdobně jako u předchozích právních úprav i nyní podléhaly zem

zemědělská družstva a fyzické osoby, které m

daně byly opět příjmy ze země

Pokud bylo poplatníkem

celkový hrubý peněžní příjem z

k významné změně – v případě

norem výnosnosti, nýbrž ze

zemědělská družstva se svou výší odlišovala, co do oblasti, v

podrobněji viz následující tabulka.

Z důvodů, které nebyly dostate

okresní národní výbor spolu s

až o 2 %.254 Zemědělským družstv

z dalších zákonem taxativně uvedených d

                                                 

252 § 2 zákona č. 50/1959 Sb., o země
253 § 7 zákona č. 50/1959 Sb., o země
254 § 8 odst. 2 zákona č. 50/1959 Sb., o zem
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Třetí zákon o zemědělské dani 

Po necelých sedmi letech účinnosti druhého zákona o zemědělské dani byl tento 

zrušen a nahrazen zákonem č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani (dále jen „t

ředchozích právních úprav i nyní podléhaly zem

lská družstva a fyzické osoby, které měly příjmy ze zemědělské výroby.

íjmy ze zemědělského hospodářství.  

Pokud bylo poplatníkem zemědělské družstvo, základem daně byl skute

říjem z rostlinné a živočišné výroby.253 V tomto ohledu tedy došlo 

řípadě zemědělského družstva již nebyla daň placena z

ze skutečně dosažených příjmů. Sazba daně

se svou výší odlišovala, co do oblasti, v níž se pozemky nacházely 

ji viz následující tabulka. 

 

Zdroj: § 8 odst. 1 zákona č. 50/1959 Sb., o zem

, které nebyly dostatečně vyjádřeny zařazením půdy do výrobní oblasti, mohl 

okresní národní výbor spolu s místním národním výborem sazbu daně zvýšit nebo snížit 

lským družstvům mohla být samotná daňová povinnost snížena také 

ě uvedených důvodů.  

 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 
. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

 

ě ělské dani byl tento 

lské dani (dále jen „třetí zákon 

edchozích právních úprav i nyní podléhaly zemědělské dani 

lské výroby.252 Objektem 

 byl skutečně dosažený 

tomto ohledu tedy došlo 

ň placena z průměrných 

 pro poplatníky – 

níž se pozemky nacházely – 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

 

dy do výrobní oblasti, mohl 

ě zvýšit nebo snížit 

ová povinnost snížena také 
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 Pokud poplatníkem nebylo zem

základ a sazba daně upraveny speciáln

podle průměrných norem výnosnosti

zvláštních plodin a o specializovaná odv

vypočítával ze skutečně dosažených pen

že okresní národní výbor byl nadán pravo

s přihlédnutím k mimořádným p

 Sazba zemědělské daně

 Tak jako v případě druhého zákona o zem

stanoveny stejné procentuální sazby pro zvýšení 

nezletilých dětí poplatníka. Na rozdíl od druhého zákona o zem

vyměřenou daň takto snížit až o 6.000,

výrazně snížil na 1.200,- Kčs.

zemědělcům, kteří byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradn

ze zemědělské činnosti – předchozí zákon umož

nepřesahoval 15.000,- Kčs, nová právní úprava tuto 

                                                 

255 § 12 zákona č. 50/1959 Sb., o země
256 § 14 zákona č. 50/1959 Sb., o země
257 § 16 zákona č. 50/1959 Sb., o země
258 § 17 zákona č. 50/1959 Sb., o země
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Pokud poplatníkem nebylo zemědělské družstvo, tedy byly jím fyzické osoby, byly 

 upraveny speciálně. Příjem, který byl podrobován dani, se po

rných norem výnosnosti stanovených vládou. Pokud se jednalo o p

specializovaná odvětví živočišné výroby, pak se dani podrobený p

 dosažených peněžních a naturálních příjmů.255 I v

že okresní národní výbor byl nadán pravomocí zvýšit či snížit dani podrobený p

ádným příjmům poplatníka a ke specifickým místním pom

lské daně pro poplatníky – fyzické osoby činila: 

Zdroj: § 15 odst. 1 zákona č. 50/1959 Sb., o zem

ě druhého zákona o zemědělské dani i v této právní úprav

stanoveny stejné procentuální sazby pro zvýšení či snížení daně s ohledem na po

tí poplatníka. Na rozdíl od druhého zákona o zemědělské dani, kde bylo možné 

 takto snížit až o 6.000,- Kčs, třetí zákon o zemědělské dani tuto 

čs.257 Nová právní úprava byla o mnoho př

í byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradn

předchozí zákon umožňoval daň nevyměřit, pokud její základ 

s, nová právní úprava tuto částku snížila na pouhé 3.000,

 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

 
lské družstvo, tedy byly jím fyzické osoby, byly 

íjem, který byl podrobován dani, se počítal opět 

ou. Pokud se jednalo o pěstování 

išné výroby, pak se dani podrobený příjem 

I v této době platilo, 

i snížit dani podrobený příjem 

m poplatníka a ke specifickým místním poměrům.256 

 

. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 

 

této právní úpravě byly 

ohledem na počet 

lské dani, kde bylo možné 

ělské dani tuto částku 

Nová právní úprava byla o mnoho přísnější také vůči 

í byli výživou svou a své rodiny odkázáni výhradně na příjmy 

ěřit, pokud její základ 

ástku snížila na pouhé 3.000,- Kčs.258 
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Co se týkalo placení zemědělské daně, tato se hradila stále stejným způsobem – 

příslušnému národnímu výboru ve třech splátkách stejně jako za předchozí právní úpravy.259 

Třetí zákon o zemědělské dani byl účinný do 31. prosince 1966. 

5.1.1.4 Čtvrtý zákon o zemědělské dani 

Ode dne 1. ledna 1967 vstoupil v účinnost v pořadí již čtvrtý zákon o zemědělské dani 

– konkrétně zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani (dále jen „čtvrtý zákon o zemědělské 

dani“). Ten na zemědělskou daň poprvé nahlíží zcela novým způsobem – zemědělskou daň 

rozděluje na daň z pozemků a daň důchodů. Zatímco daň z důchodů je obdobou zemědělské 

daně tak, jak ji znaly předchozí právní úpravy, daň z pozemků je novým typem daně, jež se 

svou charakteristikou velmi přiblížila dnešní dani z nemovitých věcí. 

Daň z pozemků byl povinen platit každý uživatel pozemků, jež byly předmětem 

daně.260 Předmětem daně pak byly veškeré pozemky, které byly vedené evidencí nemovitých 

věcí jako zemědělská půda, a to bez ohledu na to, zda byly skutečně obdělávány či nikoli. 

Z kategorie nezemědělské půdy dani z pozemků podléhaly také hospodářsky využívané vodní 

plochy a soukromé okrasné zahrady ve vlastnictví občanů.261 Z předmětu daně byly vyňaty 

rekultivované pozemky po dobu pěti let, pozemky, na nichž byla osázena vinná réva 

v souvislé výměře alespoň 1/4 ha, po dobu šesti let, intenzívní ovocné sady v souvislé výměře 

alespoň 1 ha, po dobu čtyř let, nebo chmel v souvislé výměře alespoň 1/2 ha, po dobu dvou let; 

pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické 

republice, jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, 

a konzuly z povolání, za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že byla 

zaručena vzájemnost; a konečně pozemky, které byly ve správě a v užívání místních 

národních výborů.262 

Pokud jde o základ daně, tím byla celková výměra všech pozemků, které podléhaly 

dani z pozemků. Do té se však nezapočítávala výměra samostatných pozemků (zahrad) 

do 400 m2, výměra ploch patřících k rekreačním chatám do 400 m2 a výměra ploch patřících 

                                                 

259 § 19 odst. 1 zákona č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. 
260 § 4 odst. 1 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
261 § 2 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
262 § 3 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
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k rodinným domkům nejvýše do 800 m2.263 Malé výměry zahrad u rodinných domů a chat 

nebyly zdaňovány. 

Sazba daně na 1 ha byla odstupňována v příloze ke čtvrtému zákonu o zemědělské 

dani, a to v podobě sazebníku podle přírodních stanovišť (přírodní stanoviště bylo označení 

pro soubor klimatických, půdních a terénních činitelů, které v určitém území přibližně stejně 

působí na zemědělskou výrobu). Daň z vodních ploch činila vždy shodně 50,- Kčs na 1 ha 

nehledě na zařazení do přírodního stanoviště.264 Národní výbor měl stále oprávnění ke snížení 

daně – v případě daně z pozemků dle čtvrtého zákona o zemědělské dani mu však toto 

oprávnění náleželo pouze v taxativně vyjmenovaných případech – tedy: národní výbor mohl 

daň snížit až o polovinu, pokud šlo o daň z pozemků, jichž nebylo lze plně využívat k 

zemědělské výrobě nebo šlo-li o poplatníky, jestliže jimi obhospodařované pozemky byly 

podstatně horší ve srovnání s ostatními pozemky v obci, nebo jejichž zemědělská půda nebo 

její část byla během roku rozhodnutím příslušného národního výboru odňata natrvalo 

zemědělské výrobě.265  

 Pokud šlo o daň z důchodů, tato tvořila pohyblivou složku daně závislou na výši 

docíleného hrubého důchodu v zemědělském podniku a měla spolu s ostatními ekonomickými 

nástroji použitými v novém systému řízení, plánovaní a financování zemědělství ovlivňovat 

užití hrubého důchodu, zejména pro fond spotřeby.266  

 Poplatníky daně z důchodů byli státní statky a statky řízené oborovým ředitelstvím 

Šlechtitelských a semenářských podniků, jednotná zemědělská družstva a občané provozující 

zemědělskou výrobu.267  

Předmětem daně z důchodů byl důchod skutečně dosažený v průběhu zdaňovacího 

období.268  

U statků a jednotných zemědělských družstev byl základem daně z důchodů hrubý 

důchod z veškeré jejich činnosti snížený o zaplacenou daň z pozemků, o příděly fondům 
                                                 

263 §5 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
264 § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
265 § 8 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
266 Důvodová zpráva k zákonu č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 22. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0100_02.htm> 
267 § 9 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
268 § 11 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
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účelově vázaným, o pojistné majetkového pojišt

sociálního zabezpečení družstevních rolník

Sazba daně u statků a jednotných zem

průměrný měsíční důchod př

1.000,- Kčs, a stanovil se tolika procenty, kolik 

deseti procenty. Pokud uvedená 

nepřesahovala uvedených 1.000,

Pokud šlo o občany provozující zem

podle odlišných ustanovení čtvrtého zákona o zem

ze zemědělské výroby, k níž pat

a vedlejší výroba, pokud souvisela s rostlinnou nebo živo

Obdobně jako v předchozích právních úpravách i v

zdaňování občanů určován podle pr

Sazba daně z důchodů u ob

Zdroj: §

                                                 

269 § 13 zákona č. 112/1966 Sb., o zem
270 § 14 zákona č. 112/1966 Sb., o zem
271 § 15 zákona č. 112/1966 Sb., o zem
272 § 16 odst. 1 zákona č. 112/1966 Sb., o zem
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istné majetkového pojištění a o příspěvky na úhradu náklad

ení družstevních rolníků.269  

ů a jednotných zemědělských družstev se počítala z 

chod připadající na jednoho stálého pracovníka p

s, a stanovil se tolika procenty, kolik činila jedna setina této částky, nejvýše však 

deseti procenty. Pokud uvedená částka průměrného měsíčního příjmu stálého pracovníka 

esahovala uvedených 1.000,- Kčs, daň se nevyměřovala.270 

any provozující zemědělskou výrobu, těmto byla da

čtvrtého zákona o zemědělské dani. Zdaňovány byly jejich p

níž patřila rostlinná a živočišná výroba a dále př

vedlejší výroba, pokud souvisela s rostlinnou nebo živočišnou výrobou.271

ředchozích právních úpravách i v této je základem dan

ován podle průměrných norem výnosnosti.272  

ů u občanů činila: 

Zdroj: § 18 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 

 

. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 

. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 

. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 

 
vky na úhradu nákladů 

čítala z částky, o kterou 

ka přesahoval částku 

inila jedna setina této částky, nejvýše však 

íjmu stálého pracovníka 

mto byla daň stanovována 

ovány byly jejich příjmy 

išná výroba a dále příležitostná činnost 
271 

této je základem daně v případech 
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Pokud jde o zvýšení či snížení daně s přihlédnutím k počtu dětí poplatníka, právní úprava se 

shoduje s právní úpravou předchozí. Kromě toho národní výbor mohl vyměřenou daň až 

o polovinu zvýšit, a to s přihlédnutím k mimořádným příjmům poplatníka, nebo až o polovinu 

snížit, pokud se jednalo o zemědělce přestárlé nebo se změněnou pracovní schopností anebo 

pokud to vyžadovaly místní poměry.273 Poplatníkům, jejichž důchod ze zemědělské výroby 

spolu s příjmy z jiných pramenů nepřesáhl 3.000,- Kčs za rok, se daň nevyměřila.274 

 Správu daně stále vykonávaly okresní národní výbory.275 Splatnost daně byla oproti 

předchozí právní úpravě pozměněna – poplatníci byli povinni daň z pozemků uhradit 

ve čtyřech splátkách, a to 20% daně vždy nejpozději do 31. března, 30% do 31. července, 

20% do 30. září a 30% do 30. listopadu; daň z důchodů občanů byla splatná shodně. Daň 

z důchodů statků a jednotných zemědělských družstev pak byla splatná po uplynutí roku 

najednou do 31. března.276 

Čtvrtý zákon o zemědělské dani pozbyl účinnosti ke dni 1. lednu 1975. 

5.1.1.5 Pátý zákon o zemědělské dani 

Od 1. ledna 1975 byl v Československu účinný zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské 

dani (dále jen „pátý zákon o zemědělské dani“), který opět nově upravoval danou 

problematiku. Zemědělská daň byla nyní upravena opět způsobem odlišným oproti 

předchozím právním regulacím – pátý zákon o zemědělské dani upravoval zemědělskou daň, 

která podle něj zahrnovala daň z pozemků, daň ze zisku, daň z mezd a odměn a daň z příjmů 

občanů ze zemědělské výroby; kromě toho pak také příspěvek na sociální zabezpečení.277  

První část zákona byla věnována pro předkládanou práci stěžejní dani z pozemků. 

Subjektem daně byl každý uživatel půdy náležející do předmětu daně.278  

                                                 

273 § 19 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
274 § 20 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
275 § 23 odst. 1 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
276 § 26 odst. 1 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. 
277 § 1 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
278 § 4 odst. 1 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
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Předmět daně z pozemků se oproti předchozí právní úpravě také nezměnil.279 Co se 

týká osvobození od daně, z předmětu daně byly vyňaty shodné případy jako za předchozí 

právní úpravy; nově se pak osvobození rozšiřovalo také na pozemky nově osázené 

bobulovinami (rybíz, angrešt aj.), které v prvních letech po osázení nedávají plný užitek, 

a na pozemky ve správě a užívání okresních a krajských národních výborů – zde bylo 

důvodem osvobození zachování stejné zásady jako u pozemků užívaných místními národními 

výbory.280 281 

 Pokud jde o základ pozemkové daně, pátý zákon o zemědělské dani se svou úpravou 

ani v tomto případě nijak výrazně neodchyloval od čtvrtého zákona o zemědělské dani. Stejně 

jako doposud se tak do základu daně nezapočítávaly pozemky náležející k rodinným domům 

nebo sloužící k rekreačním účelům, pokud nepřekročily stanovenou hranici výměry. 

Do základu daně se také nezapočítávala zastavěná plocha, a to z důvodu, že z této byla 

placena daň domovní. Oproti dosavadní právní úpravě bylo vypuštěno ustanovení o tom, že 

do základu daně se nezapočítává výměra samostatných pozemků (zahrad), činí-1i 

nejvýše 400 m2; důvodem k této úpravě byl požadavek, aby bylo odstraněno zvýhodnění 

uživatelů několika pozemků oproti uživatelům téže nebo i menší výměry jednoho pozemku.282 

Sazba daně z pozemků byla i zde odstupňována podle přírodních stanovišť a podrobně 

uvedena v příloze k zákonu. Výše daně z hospodářsky využívaných vodních ploch byla opět 

50,- Kčs z každého 1 ha.283 Sazby daně se oproti právní úpravě v rámci čtvrtého zákona 

o zemědělské dani změnily – k jejich úpravám došlo na základě zásadního zhodnocení 

přírodních stanovišť s přihlédnutím k dosaženým hospodářským výsledkům za léta 1969 

až 1971. Tím došlo také ke sblížení sazeb této daně v celé republice.284 Správce daně měl opět 

oprávnění ke snížení daně poplatníkům obdobně jako za účinnosti čtvrtého zákona 

o zemědělské dani; ke změně zde došlo, pokud se jednalo o situace, kdy byla zemědělská 

půda nebo její část během roku rozhodnutím příslušného orgánu natrvalo odňata zemědělské 

                                                 

279 § 1 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
280 Důvodová zpráva k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 25. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1971fs/tisky/t0072_03.htm> 
281 § 3 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
282 Důvodová zpráva k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 25. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1971fs/tisky/t0072_03.htm> 
283 § 6 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
284 Důvodová zpráva k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 25. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1971fs/tisky/t0072_03.htm> 
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výrobě – v těchto případech bylo možné poskytovat snížení daně bez omezení, nikoli pouze 

do maximální výše 50 %.285 

Daň z pozemků všech poplatníků byla splatná ve třech splátkách, ovšem oproti 

předchozí právní úpravě byly změněny termíny splatnosti – 20 % nejpozději do 30. dubna 

roku následujícího po zdaňovacím období, 30 % daně do 31. srpna a 50 % daně do 30. 

listopadu.286 

Co se týká právní úpravy zemědělské daně ze zisku, daně z mezd a odměn a daně 

z příjmů občanů ze zemědělské výroby, tyto s tématem předkládané práce souvisejí již velmi 

okrajově, a proto o nich nebude blíže pojednáno. 

Pátý zákon o zemědělské dani byl účinný v období od 1. ledna 1975 

do 31. prosince 1988. 

5.1.1.6 Šestý zákon o zemědělské dani 

Posledním československým zákonem upravujícím danou problematiku byl zákon 

č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani (dále jen „šestý zákon o zemědělské dani“). Jeho 

prostřednictvím byla zrušena a nahrazena předchozí citovaná právní norma. I šestý zákon 

o zemědělské dani v návaznosti na pátý dělil zemědělskou daň do čtyř „dílčích daní“, a sice 

na daň z pozemků, daň z objemu mezd a odměn, daň ze zisku a daň z příjmu občanů 

ze zemědělské výroby.287 

Nová zemědělská daň se vztahovala nejen na podniky zemědělské výroby 

a zemědělských služeb jako dosavadní daň, ale také na potravinářské a další podniky 

zemědělskopotravinářského komplexu.288 

Pokud se jednalo o daň z pozemků, vymezení poplatníků zůstalo shodné jako 

v dosavadní právní úpravě; povinnost platit daň má vždy uživatel pozemku bez ohledu na to, 

zda je současně vlastníkem či nikoliv.289 

                                                 

285 § 7 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
286 § 44 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. 
287 § 1 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
288 Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0102_03.htm> 
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Předmětem daně z pozemků byla i nadále zemědělská půda bez ohledu na to, zda byla 

hospodářsky obdělávána či nikoliv. Daň tedy platili všichni uživatelé zemědělské půdy 

a z nezemědělské půdy podléhaly dani okrasné zahrady v užívání občanů. Oproti 

dosavadnímu stavu se daň z pozemků nevztahovala na hospodářsky využívané vodní plochy – 

tato daň podle důvodové zprávy k šestému zákonu o zemědělské dani neměla významnou 

ekonomickou účinnost. Pokud se jednalo o osvobození od daně z pozemků, toto bylo oproti 

dřívější právní úpravě rozšířeno také na všechny pozemky užívané rozpočtovými 

organizacemi290 (dosud se obdobné osvobození vztahovalo pouze na pozemky ve správě 

a užívání národních výborů a jejich rozpočtových organizací; důvodem pro rozšíření tohoto 

osvobození bylo zachování stejné zásady u všech rozpočtových organizací).291 

Základem daně z pozemků byla zásadně celková výměra všech pozemků, které této 

dani podléhaly. Oproti dosavadnímu stavu však bylo vypuštěno ustanovení o tom, že 

do základu daně se nezapočítává jeden pozemek téhož uživatele do výměry 400 m2 určený 

k rekreačním účelům.292 Důvodem bylo, že s novou právní úpravou došlo mj. také ke zvýšení 

částky, do které se daň neplatí, a to z 20,- Kčs na 100,- Kčs a tedy z takovýchto drobných 

pozemků by stejně daň až na nemnohé výjimky placena nebyla.293 

Co se týká sazby daně, tato byla opět stanovována v závislosti na zařazení pozemku 

do příslušné produkční ekonomické skupiny – daňová povinnost připadající na 1 ha pozemku 

byla opět pro jednotlivé případy uvedena v příloze k danému právnímu předpisu.294 

U hospodářsky využívaných vodních ploch byl dosavadní výnos daně (50,- Kčs na 1 ha) 

nahrazen zvýšeným výnosem daně ze zisku.295 Také šestý zákon o zemědělské dani dával 

správci daně oprávnění ke snížení daně poplatníkům až o 50 % v případech, kdy 

obhospodařovávané pozemky byly podstatně horší ve srovnání s ostatními pozemky v témže 

katastrálním území. Fakultativní snížení nebo prominutí daně z pozemků zaplavených, 

                                                                                                                                                         

289 § 2 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
290 § 3 a § 4 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
291 Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0102_03.htm> 
292 § 5 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
293 Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0102_03.htm> 
294 § 6 odst. 1 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
295 Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0102_03.htm> 
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z pozemků, na nichž se provádějí vodohospodářské úpravy, z pozemků odňatých během roku 

dočasně nebo natrvalo zemědělské výrobě a z pozemků využívaných jako letištní a vojenská 

pásma bylo dále rozšířeno i na pozemky, na které se vztahoval zákon regulující státní ochranu 

přírody a zákony regulující státní památkovou péči, neboť i na těchto pozemcích byly 

omezeny možnosti jejich obhospodařování. Při snížení nebo prominutí daně mělo být vždy 

přihlíženo k otázce, do jaké míry nelze pozemky plně využívat k zemědělské výrobě 

a zejména k ekonomickým důsledkům z toho vyplývajícím.296 

Daň z pozemků byla u všech poplatníků splatná ve třech splátkách – 20 % nejpozději 

do 30. dubna, 30 % do 31. srpna a zbylých 50 % do 30. listopadu běžného zdaňovacího 

období. Jestliže daň z pozemků vyměřená občanovi nepřesahovala 300,- Kčs a daň vyměřená 

organizaci nepřesahovala 2.000,- Kčs, byl poplatník povinen daň zaplatit jednorázově 

nejpozději do 30. dubna běžného zdaňovacího období.297 Splatnost daně tak zůstala stejná 

jako v předchozí právní úpravě až na uvedenou hranici v případě občanů, která byla 

z dřívějších 100,- Kčs zvýšena na 300,- Kčs. 

 Obdobně jako v případě pátého zákona o zemědělské dani nebude na tomto místě o 

dalších dílčích daních s ohledem na nedostatečnou provázanost s tématem předkládané práce 

pojednáno.  

Šestý zákon o zemědělské dani byl účinný v období od 1. ledna 1989 

do 31. prosince 1992. Zrušen a nahrazen byl zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(podrobněji viz následující kapitola této práce). 

5.1.2 Zákony o domovní dani 

Dnešní dani z nemovitých věcí kromě daně zemědělské předcházela daň domovní. 

Právě jejím právním úpravám bude věnován tento oddíl. 

5.1.2.1 První zákon o domovní dani 

Jak již bylo uvedeno výše, prvním zákonem o domovní dani je myšlen zákon 

č. 80/1952 Sb., o domovní dani. První zákon o domovní dani byl také jedním z právních 

                                                 

296 § 7 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
297 § 28 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani. 
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předpisů, které s účinností od 1. ledna 1953 významným způsobem novelizovaly a z velké 

části také nahradily zákon o přímých daních.  

Důvodová zpráva k prvnímu zákonu o domovní dani vysvětluje nutnost přijetí nového 

zákona zejména s ohledem na to, že dosavadní systém zdanění domovního majetku pocházel 

z doby kapitalistického zřízení, kdy byla veřejná správa rozdělena mezi státní správu 

a samosprávu. Proto také tento majetek dosud podléhal kromě daně domovní, jejímž 

poplatníkem byl dle zákona o přímých daních vlastník domu, také další poplatky národním 

výborům, které platili nájemníci.  

Dále k otázkám nutnosti zavedení nového systému zdanění důvodová zpráva uvádí: 

„Převážná část větších činžovních domů je dosud v rukou soukromých vlastníků, kteří mají 

z nich značný bezpracný důchod. Tento bezpracný důchod je zvlášť velký u domů postavených 

podle zákonů o stavebním ruchu. Těchto zákonů využily buržoasní vrstvy a stavěly si domy 

za peníze státu, který jim nejenom pomáhal platit hypotékami úroky a splácet hypotéku, nýbrž 

je i osvobodil na dlouhou řadu let od domovní daně a větší části bytových dávek. Bezpracný 

důchod si soukromí vlastníci činžovních domů zvyšují i tím, že neprovádějí údržbu domů, 

takže náš bytový majetek chátrá a znehodnocuje se; vlastníci domů osvobozených od domovní 

daně a dávek mají nadto zisk z toho, že nejenom vybírají vysoké nájemné, ale v nájemném 

inkasují i částky, které připadají na domovní daň a dávky, od jejichž placení jsou osvobozeni. 

Je tedy značný počet majitelů domů, kteří mají velké příjmy, aniž by byli nuceni pracovat.“ 

Nová právní úprava tak zrušila dosavadní daňová osvobození a zavedla naopak taková 

opatření, aby vlastníci činžovních domů platili větší daň než dosud, a zároveň zajišťovala, aby 

byly z nájemného zadržovány potřebné částky na údržbu domů. Soukromí vlastníci větších 

domů tak měli novou povinnost jimi vybrané nájemné odvádět na zvláštní účty u peněžních 

ústavů, kde z něho byla zčásti srážena daň a zčásti bylo vázáno na provádění oprav. 

Dosavadní právní úprava domovní daně byla složitější, zatímco nová právní úprava majetek 

zdaňovala jedinou daní a jednotně na celém státním území.298 

Pokud se jedná o samotnou daň, jejími poplatníky byli jednotlivci, pokud se jednalo 

o budovy v jejich vlastnictví, a družstva, dobrovolné organizace, jiné právnické osoby 

                                                 

298 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0664_02.htm> 
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a sdružení osob jak z budov vlastních, tak i z budov, které měly v trvalém užívání. Poplatníky 

byly také hospodářské organizace, které odváděly domovní daň z budov, jež byly 

ve vlastnictví státu a v jejich správě nebo trvalém užívání.299 

Předmětem daně byly budovy obytné i budovy provozní, zřízené však pouze k trvalým 

účelům, se zastavěnou plochou, nádvořím a domovní zahradou.300 Z budov zřízených jen 

pro přechodné účely, např. pro dobu provádění staveb, se domovní daň nevybírala. Pokud se 

jednalo o budovy soukromých vlastníků v obcích, které měly více než tisíc obyvatel, 

zdaňovaly se také domovní zahrady, a to prostřednictvím zvýšení základu daně nebo sazby 

daně. Důvodem byla okolnost, že v této době neexistovala samostatná daň z pozemků. 

V obcích s méně než tisíci obyvateli většinou nebyl uživatel domovní zahrady současně 

provozovatelem zemědělského hospodářství, a proto by nebylo účelné podrobovat tyto 

domovní zahrady zemědělské dani.301 

Základ a sazba daně se lišily podle toho, zda se jednalo o budovy pronajaté či o budovy 

nepronajaté (viz citovaný úryvek důvodové zprávy výše). Z budov zcela nebo částečně 

pronajatých se daň počítala ze základu daně, který byl tvořen nájemným a cenou z užívání 

za kalendářní rok.302 V případech budov nepronajatých se daň počítala podle výměry 

zastavěné plochy; to však neplatilo pro budovy hospodářských organizací a družstev 

(hospodářské organizace a družstva oceňovaly budovy ve svých rozvahách, a bylo tak možno 

při zdaňování těchto budov vycházet z hodnoty uvedené v rozvaze).303 V obcích, které měly 

více než dva tisíce obyvatel, se daň počítala podle výměry zastavěné plochy také z budov 

zcela nebo částečně pronajatých; v obcích, které měly více než dva tisíce a současně méně než 

šest tisíc obyvatel se domovní daň tímto způsobem počítala také z budov, v nichž byla 

pronajata méně než polovina počtu obytných místností.304 Pokud je na místě uvést 

odůvodnění této právní úpravy, pak důvodová zpráva k prvnímu zákonu o domovní dani 

uvádí, že v obcích do dvou tisíc obyvatel, jejichž počet v celkovém počtu obcí převažuje, je 

                                                 

299 § 4 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
300 § 3 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
301 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0664_02.htm> 
302 § 5 odst. 1 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
303 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0664_02.htm> 
304 § 7 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
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jen málo pronajatých budov, a proto zde byl v zájmu jednoduchosti zaveden výpo

podle výměry zastavěné plochy i z budov zcela nebo 

mají více než dva tisíce a mén

částečně při sazbě 45 % základu dan

nové daňové zatížení podstatn

zásadně jednat pouze o malé domy, byly tyto nap

plochy i tehdy, byly-li jen z menší 

 Jak již bylo výše poznamenáno, také sazba dan

jednalo o budovu pronajatou č

daně. Přitom platilo, že převyšoval

základu daně.306 Daň tedy byla stanovena progresivní formou. Da

byla stanovena následujícím př

Zdroj: § 8

 

Domovní daň u nepronajatých budov se dále u provozních budov patrových platila z

patra stejně jako z přízemí. V 

dále zvyšovala o 50 %, pokud šlo o obytnou budovu jednopatrovou nebo obytnou budovu 

zcela či částečně pronajatou; pokud byla obytná budova dvoupatrová 

daň zvyšovala na dvojnásobek.

dobře vybavená, pak bylo stanoveno oprávn

                                                 

305 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5.
<http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0664_02.htm>
306 § 6 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani.
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jen málo pronajatých budov, a proto zde byl v zájmu jednoduchosti zaveden výpo

né plochy i z budov zcela nebo částečně pronajatých. 

ají více než dva tisíce a méně než šest tisíc obyvatel, by bylo u budov pronajatých jen 

základu daně (viz níže) s případnou přirážkou za

ové zatížení podstatně vyšší než dosavadní. Protože se v těchto situací

 jednat pouze o malé domy, byly tyto napříště zdaňovány podle vým

li jen z menší části pronajaty.305 

Jak již bylo výše poznamenáno, také sazba daně se lišila v závislosti na tom, zda se 

jatou či nepronajatou. Daň z budov pronajatých č

řevyšoval-li základ daně částku 30. 000,- Kčs, 

 tedy byla stanovena progresivní formou. Daň z budov nepronajatých 

následujícím přehledem: 

Zdroj: § 8 odst. 1 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 

 u nepronajatých budov se dále u provozních budov patrových platila z

 případě nepronajatých budov v obcích do tisíce obyv

%, pokud šlo o obytnou budovu jednopatrovou nebo obytnou budovu 

 pronajatou; pokud byla obytná budova dvoupatrová či vícepatrová, pak se 

 zvyšovala na dvojnásobek. Pokud byla obytná budova se zahradou, pa

e vybavená, pak bylo stanoveno oprávnění národního výboru daňovou povinnost zvýšit 

 

č. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5.
<http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0664_02.htm> 

. 80/1952 Sb., o domovní dani. 

 
jen málo pronajatých budov, a proto zde byl v zájmu jednoduchosti zaveden výpočet daně 

 pronajatých.  V obcích, které 

u budov pronajatých jen 

irážkou za domovní zahradu 

ěchto situacích bude 

podle výměry zastavěné 

závislosti na tom, zda se 

 z budov pronajatých činila 45 % základu 

čs, činila daň 50 % 

budov nepronajatých 

 

 u nepronajatých budov se dále u provozních budov patrových platila z každého 

obcích do tisíce obyvatel se daň 

%, pokud šlo o obytnou budovu jednopatrovou nebo obytnou budovu 

či vícepatrová, pak se 

Pokud byla obytná budova se zahradou, patrová nebo zvláště 

ňovou povinnost zvýšit 

. 80/1952 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: 
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až o 50 % a u budov v Praze, Brně, Bratislavě a v lázeňských městech až o 100 %. Konečně 

byl národní výbor také oprávněn domovní daň přiměřeně snížit či zcela prominout – to 

za podmínky, že se jednalo o budovu chatrnou. Prominutí daně kromě toho muselo být 

schváleno okresním národním výborem.307 

 Pokud se jednalo o daň z budov hospodářských organizací a družstev, tato byla 

stanovena v nepoměrně nižší výši – 1 % základu daně.308 

Jak již bylo předznamenáno začátkem tohoto pododdílu, byla dána zákonná povinnost 

vlastníků pronajatých budov, ze kterých se platila daň a současně nájemné přesahovalo ročně 

15.000,- Kčs, odvádět nájemné na zvláštní účet nájemného u peněžního ústavu; z tohoto účtu 

pak byla odváděna domovní daň a dále se minimálně 30 % nájemného muselo převést na účet 

oprav budovy.309 

Co se týká splatnosti domovní daně, tato byla v případech budov nepronajatých 

splatná ve dvou termínech, a to do 15. února a do 15. května. V ostatních případech se daň 

platila čtvrtletně, a to vždy do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu.310 

První zákon o domovní dani pozbyl účinnosti dne 1. ledna 1962. 

5.1.2.2 Druhý zákon o domovní dani 

První zákon o domovní dani byl nahrazen zákonem č. 143/1961 Sb., o domovní dani 

(dále jen „druhý zákon o domovní dani“). Podle zákonodárce bylo třeba první zákon 

o domovní dani po devíti letech nahradit. První zákon o domovní dani byl, jak již bylo 

uvedeno, postaven na několika zásadách: 

 

• Dani podléhaly všechny budovy bez ohledu na charakter vlastníka budovy (soukromý 

či socialistický sektor) a na způsob užívání. 

 

                                                 

307 § 8 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
308 § 10 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
309 § 12 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
310 § 16 zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani. 
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V reakci na podrobení všech budov domovní dani bylo nutné prostřednictvím 

prováděcích předpisů upravit mnohá osvobození jak věcného, tak osobního charakteru. Vývoj 

společenských a hospodářských vztahů pak způsobil, že od roku 1956 bylo nutné od daně 

osvobozovat další nemovité věci, a to zejména, co se budov ve vlastnictví státu ve správě 

nebo trvalém užívání hospodářských organizací týkalo. Od roku 1960 pak osvobozeny 

od daně také budovy (jejich části) dobrovolných organizací a družstev sloužící účelům 

kulturním, výchovným nebo vzdělávacím. Z těchto důvodů byla osvobození mnohdy vázána 

na určité podmínky a rozhodování v konkrétním případě, zda jde o budovu (její část) 

osvobozenou či nikoliv, se tak stávalo obtížným a komplikovaným. 

Na dobrovolné organizace v této době začaly postupně přecházet některé úkoly 

státních orgánů, v důsledku čehož by se také rozšířily podmínky pro další věcná osvobození 

od domovní daně. Od roku 1960 přešlo nejen do vlastnictví státu, ala i do vlastnictví družstev 

mnoho nemovitých věcí, zejména staveb, na jejichž opravy budou muset družstva vynakládat 

značné prostředky. Zákonodárce tak nabyl přesvědčení, že za tohoto stavu není vhodné 

a účelné vůbec podrobovat domovní dani budovy, které jsou národním majetkem nebo jsou 

ve vlastnictví družstevních nebo společenských organizací. Vybírání domovní daně by se 

proto prakticky mělo omezit pouze na budovy patřící soukromým osobám, soukromým 

organizacím nebo cizozemským subjektům.311 

 

• U činžovních domů ve vlastnictví soukromníků měla daň působit na omezování 

bezpracných příjmů a na zajištění finančních prostředků pro jejich řádné udržování. 

 

I zde došlo k situaci, kdy značný počet činžovních domů patřících soukromým osobám 

přešel do vlastnictví státu, popřípadě do vlastnictví socialistických organizací. Přesto však dle 

názoru tehdejšího zákonodárce u zbývajících činžovních domů v soukromém vlastnictví bylo 

potřeba, aby domovní daň i nadále působila k omezování bezpracných příjmů a k zajišťování 

finančních prostředků pro řádnou údržbu domovního majetku. Tato úprava se navíc druhým 

                                                 

311 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1961 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0055_00.htm> 
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zákonem o domovní dani ještě rozšířila i na pronajaté činžovní budovy i v obcích do dvou 

tisíc obyvatel, které byly dříve zdaňovány jako nepronajaté budovy, tedy podle zastavěné 

plochy.312 

 

• U rodinných domků byla daň příspěvkem na částečnou úhradu nákladů na vybudování 

a udržování zdravotních a hygienických zařízení, veřejných komunikací apod., které 

budovaly místní národní výbory pro všechny občany. 

 

Dosavadní právní úprava zdanění nerozlišovala mezi rodinnými domky a ostatními 

budovami. Skutečností rozhodnou pro způsob vyměření daně byla okolnost, zda budova je 

pronajata nebo není. Výjimku činily pouze budovy v obcích do dvou tisíc obyvatel, kdy se 

daň vyměřovala vždy podle zastavěné plochy bez ohledu na to, zda budova byla pronajata či 

nikoliv. Zdanění podle zastavěné plochy, zejména v menších obcích, bylo vždy nižší než 

zdanění podle nájemného a ceny užívání. Jelikož tehdejší Ústava přislibovala zvýšenou 

ochranu rodinným domům jako majetku v osobním vlastnictví, měla být napříště skutečností 

rozhodnou pro stanovování způsobu vyměření daně (tedy zda daň bude vyměřena podle 

zastavěné plochy nebo podle nájemného a ceny užívání) právě okolnost, zda se jedná či 

nejedná o rodinný dům; pouze za předpokladu, že rodinný dům byl pronajat a nebyl ani zčásti 

užíván vlastníkem nebo osobami jemu blízkými, měla být daň vyměřena z nájemného.313 

Pokud se jedná o subjekt daně, bylo stanoveno, že daň podle druhého zákona 

o domovní dani platí vlastník budovy. Příslušelo-li k budově právo požívání, stíhaly 

povinnosti uložené tímto zákonem vlastníku budovy poživatele.314 

Objektem neboli předmětem daně domovní byly budovy zřízené k trvalým účelům, 

 a to s výjimkou budov, které byly v socialistickém vlastnictví. Společně s budovami 

podléhala dani také plocha jimi zastavěná, nádvoří a domovní zahrada.315 

                                                 

312 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1961 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0055_00.htm> 
313 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1961 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0055_00.htm> 
314 § 3 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
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Co se týkalo osvobození od dan

diplomatickými zástupci cizích stát

jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívali výsad a imunity, a konzuly 

z povolání za předpokladu, že byla zaru

československými občany, a dále pro budovy nebo jejich 

podle mezinárodních smluv a dohod.

Základ daně se určoval dv

užívaných zcela nebo zčásti vlastníkem nebo osobami

a ceny užívání z budov ostatních.

prostřednictvím přehledu níže. Základem dan

úhrn nájemného a ceny užívání za kalendá

vyměřovala.318 

V závislosti na způsobu ur

jednalo o vyměření daně podle zastav

následujícího přehledu: 

Zdroj: § 9 od

Také druhý zákon o domovní dani dával národním výbor

povinnosti – vyšší sazby mohl použít p

zvlášť dobře vybavených nebo z bud
                                                                                

315 § 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
316 § 4 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
317 § 5 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
318 § 12 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
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Co se týkalo osvobození od daně, to platilo pro budovy či jejich 

plomatickými zástupci cizích států pověřenými v Československé socialistické republice, 

jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívali výsad a imunity, a konzuly 

edpokladu, že byla zaručena vzájemnost a že uživatelé budov nebyli 

any, a dále pro budovy nebo jejich části, kterým příslušelo osvobození 

podle mezinárodních smluv a dohod.316 

čoval dvěma způsoby – podle zastavěné plochy z rodinných dom

části vlastníkem nebo osobami mu blízkými, a podle nájemného 

ceny užívání z budov ostatních.317 Základ daně určené podle zastavěné plochy bude uveden 

ehledu níže. Základem daně stanovované dle nájemného a ceny užívání byl 

úhrn nájemného a ceny užívání za kalendářní rok, který předchází roku, na který se da

ůsobu určení základu daně je pak určována sazba dan

ě podle zastavěné plochy, byla domovní daň

Zdroj: § 9 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 

Také druhý zákon o domovní dani dával národním výborům oprávnění ke zvýšení da

vyšší sazby mohl použít při výpočtu daně z budov patrových, z

e vybavených nebo z budov s domovní zahradou, a to až do horní hranic
                                                                                

. 143/1961 Sb., o domovní dani 

. 143/1961 Sb., o domovní dani 
movní dani 

. 143/1961 Sb., o domovní dani 

 
či jejich části užívané 

eskoslovenské socialistické republice, 

jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívali výsad a imunity, a konzuly 

ena vzájemnost a že uživatelé budov nebyli 

ásti, kterým příslušelo osvobození 

né plochy z rodinných domů 

mu blízkými, a podle nájemného 

ěné plochy bude uveden 

 stanovované dle nájemného a ceny užívání byl 

edchází roku, na který se daň 

ována sazba daně. Pokud se 

né plochy, byla domovní daň stanovena podle 

 

 

ění ke zvýšení daňové 

 z budov patrových, zčásti pronajatých, 

ov s domovní zahradou, a to až do horní hranice sazby 
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uvedené v přehledu výše. Národní výbor mohl také domovní daň snížit, a to v případech, kdy 

budovu uznal za chatrnou, jakož i pokud sjednalo o daň z nepronajatých nouzových budov 

a obytných chat; daň mohla být popřípadě také zcela prominuta. Stejně mohl národní výbor 

postupovat, pokud by se ukázalo, že vybírání daně plnou sazbou by bylo tvrdostí.319 U budov, 

z nichž byla vyměřována daň ze zastavěné plochy, tedy bylo upuštěno od dosavadního 

systému základních sazeb, které mohly být zvýšeny o různě vysoké přirážky (10% až 100%), 

jestliže šlo o budovy patrové, pronajaté, zvlášť dobře vybavené nebo o budovy s velkou 

domovní zahradou. Tento systém byl značně komplikovaný a nebyl vždy místními národními 

výbory správně uplatňován. Místo toho tedy měly místní národní výbory zásadně používat 

při vyměření domovní daně nejnižší sazby a u budov patrových, zčásti pronajatých, zvlášť 

dobře vybavených nebo u budov s velkou domovní zahradou měly být aplikovány vyšší sazby 

daně v rámci stanoveného rozpětí.320 

 Domovní daň z rodinných domů, které byly zcela pronajaty nebo zcela užívány jinými 

osobami než vlastníkem a osobami vlastníku blízkými, a z ostatních budov bez ohledu, jakým 

způsobem byly užívány, se vyměřovala nájemného a ceny užívání.321 Daň činila ročně 45 % 

základu daně, a převyšoval-li základ daně částku 8.000,- Kčs, pak daň činila 50 % základu 

daně.322 

 Pokud se jedná o splatnost daně, platilo, že daň, která se vyměřuje podle zastavěné 

plochy, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 15. února a do 15. května, 

a daň, která se vyměřuje podle nájemného a ceny užívání, je splatná ve čtyřech stejných 

splátkách, a to nejpozději do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu.323 

 Druhý zákon o domovní dani byl účinný v období od 1. ledna 1962 

do 31. prosince 1992. 

                                                 

319 § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
320 Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1961 Sb., o domovní dani [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0055_00.htm> 
321 § 10 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
322 § 12 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
323 § 18 odst. 2 a 3 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
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5.2 Současná právní úprava 

S účinností od začátku roku 1993 je na našem území aktuální zákon č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitých věcí324 (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Jedná se o právní 

předpis, který za dvaadvacet let své existence prošel více než dvaceti novelizacemi. Úvodem 

však bude pojednáno o důvodech, proč tento zákon v roce 1992 vznikl. 

Jak již bylo předestřeno výše, zákon o dani z nemovitých věcí měl za úkol nahradit 

zákony regulující daň zemědělskou a daň domovní. Doposud podléhaly zdanění pouze 

pozemky, které byly vedené v evidenci nemovitých věcí jako zemědělská půda v lepších 

agroekologických podmínkách a okrasné zahrady ve vlastnictví občanů. Do celkové výměry 

všech pozemků podléhajících dani z pozemků se nezapočítávaly pozemky patřící k rodinným 

domům a pozemky zemědělské půdy členů zemědělských družstev, které souvisely 

s pozemkem, na němž se nacházela obytná budova, nebo byl v zastavěném území obce, 

činila-li jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2. Jinými slovy velká 

část pozemků zemědělskou daní vůbec zdaňována nebyla. Domovní dani podléhaly pouze 

budovy zřízené k trvalým účelům včetně plochy jimi zastavěné, přičemž se nezdaňovaly 

budovy v  socialistickém vlastnictví. Nová právní úprava si kladla za cíl zdanit většinu 

pozemků a také většinu staveb.325  

Zákon o dani z nemovitých věcí upravuje daň z nemovitých věcí a v této souvislosti je 

úprava této daně rozdělena do dvou částí na daň z pozemků a daň ze staveb.326 V další části 

práce bude pojednáno o právní úpravě daně z nemovitých věcí tak, jak je účinná v době 

vzniku předkládané práce. 

5.2.1 Daň z pozemků 

5.2.1.1 Subjekt daně 

Pokud se jedná o daň z pozemků, jejím poplatníkem je zásadně vlastník pozemku. 

Daňová povinnost se přitom stanovuje každé fyzické a právnické osobě, která je vlastníkem 

                                                 

324 Do roku 2013 se právní předpis nazýval zákon o dani z nemovitostí. 
325 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0659_02.htm> 
326 § 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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pozemku nacházejícího se na území České republiky, a to bez ohledu na její bydliště a sídlo; 

při zdanění se tak vychází především z vlastnického práva k pozemkům.327 Za vlastníka 

pozemku je vždy považován ten, kdo je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí.328 

U pozemků ve vlastnictví České republiky jsou poplatníky daně organizační složka 

státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, 

které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu, nebo právnická 

osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona 

upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky. Poplatníkem daně pozemků 

u pozemků, které jsou ve svěřenském fondu, je tento svěřenský fond, a pokud jde o pozemky 

v podílovém fondu, pak je poplatníkem daně tento podílový fond. Obdobně tomu je také 

v případech pozemků ve fondu obhospodařovávané penzijní společností. Z pozemků, které 

jsou zatíženy právem stavby, je poplatníkem daně z nemovitých věcí stavebník.  

Co se týká pozemků, které jsou pronajaté nebo propachtované, v těchto případech je 

poplatníkem daně vždy nájemce nebo pachtýř, a to za předpokladu, že jde o pozemek 

evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, že je s ním příslušný hospodařit 

Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo byl tento pozemek 

převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. V případech, kdy 

vlastník pozemku není znám, nebo pokud hranice pozemku v terénu reálně vznikly po předání 

pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené, je poplatníkem daně z pozemků 

ze zákona jejich uživatel.329 

V minulosti byla sporná otázka převodu či přechodu nemovité věci na přelomu 

zdaňovacího období. Jestliže se vlastníkem nemovité věci osoba stává ke dni podání návrhu 

na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž příslušný katastrální úřad 

rozhoduje až následně a vlastnické právo je tedy zapisováno zpětně až na základě 

pravomocného rozhodnutí o povolení tohoto zápisu, pak se logicky může v praxi objevit 

takový případ, kdy nebude možné v termínu pro podání daňového přiznání možné určit, kdo 

byl v rozhodný den (1. leden daného roku) vlastníkem nemovité věci, resp. poplatníkem daně 

                                                 

327 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0659_02.htm> 
328 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2006. ISBN 80-7179-478-3. S. 47. 
329 § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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z nemovité věci. Daná problematika vedla ke zhoršení právní jistoty účastníků řízení, načež 

o uvedených situacích bylo rozhodováno také ze strany soudů. Městský soud v Praze např. 

rozhodl, že poplatníkem daně z nemovitých věcí je vlastník nemovité věci, tj. osoba zapsaná 

jako vlastník v katastru nemovitostí k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Stala-li se 

osoba poplatníkem daně z nemovitostí zpětně na základě vkladu práva provedeného 

katastrálním úřadem až po dni, do něhož je poplatník povinen podat daňové přiznání, je tato 

osoba povinna podat daňové přiznání a daň zaplatit až po provedení vkladu vlastnického 

práva. Nebyla-li osoba v průběhu roku předcházejícího zdaňovacímu období v katastru 

nemovitostí zapsána jako vlastník nemovité věci, nebyla ani poplatníkem daně z nemovitostí, 

a tedy nebyla ani povinna daň platit.330 Problém nakonec vyřešila novela zákona o dani 

z nemovitých věcí účinná od začátku roku 2005; v aktuálně účinné právní úpravě danou 

záležitost reguluje ustanovení § 13 odst. 11 zákona o dani z nemovitých věcí, když říká, že 

„nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického 

do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník 

povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové 

přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad 

práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací 

období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Povinnost podat daňové 

přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost podal současný společný zástupce 

nebo společný zmocněnec.“ 

Zákon o dani z nemovitých věcí také určuje osobu poplatníka daně pro případ, kdy se 

jedná o spoluvlastnictví nemovité věci. Platí, že poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité 

věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost 

společně a nerozdílně.331 Uvedené ustanovení se vztahuje jak na daň z pozemků, tak na daň 

ze staveb. 

                                                 

330 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 2003, sp. zn. 29 Ca 324/2001. 
331 § 13 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.2.1.2 Objekt daně 

Podle zákona o dani z nemovitých věcí jsou předmětem daně z pozemků pozemky 

na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. Přitom zákon dodává, že 

předmětem daně z pozemků nejsou: 

• pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,  

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

• pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu 

a průmyslovému chovu ryb,  

• pozemky určené pro obranu České republiky,  

• pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků 

jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.332 

 

Dani z pozemků tak podléhají pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, 

luk a pastvin, lesní půdy hospodářských lesů, rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem 

ryb, stavební pozemky a ostatní plochy. Pozemky, které nelze zemědělsky obdělávat, nebo 

které nemohou poskytovat žádný užitek, nejsou předmětem daně. Z lesních pozemků podléhá 

dani pouze půda hospodářských lesů, zbývající část lesních pozemků se nezdaňuje, neboť se 

jedná o pozemky lesů ochranných a zvláštního určení, kde převládají výslovně ochranné, 

ekologické a celospolečenské funkce nad funkcí produkční. Z vodních ploch podléhají dani 

pouze rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. Ostatní vodní plochy přírodních 

a umělých toků a nádrží jsou převážně zdrojem pitné vody, energie, popř. jsou veřejně 

přístupné nebo se jedná o močály a bažiny, a proto nejsou do daně z pozemků zahrnuty.333  

Pokud se jedná o pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky 

ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami, 

tyto byly z předmětu daně z pozemků vyňaty až v souvislosti s novelou zákona účinnou 

od začátku roku 2014. Jednalo se o reakci na nový občanský zákoník a novou úpravu 

                                                 

332 § 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
333 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0659_02.htm> 
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jednotek. Jednotka nově s účinností nového občanského zákoníku zahrnuje byt a podíl 

na společných částech nemovité věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen. 

Obdobné platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových 

prostorů.334  Tento pozemek je tudíž součástí jednotky, a proto by neměl být zdaněn daní 

z pozemků. Pokud je pozemek součástí jednotky, předmětem zdanění je jednotka jako 

nemovitá věc, a pozemek není samostatným předmětem daně z pozemků. Pokud takový 

pozemek bude přesahovat zastavěnou plochu nadzemní části budovy, bude u jednotek 

aplikován odlišný koeficient při stanovení upravené podlahové plochy. Z důvodů snížení 

administrativní náročnosti na straně poplatníků i správců daně jsou z předmětu daně 

z pozemků vyňaty také pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané 

společně s těmito jednotkami. V takovém případě poté bude u jednotek aplikován odlišný 

koeficient při stanovení upravené podlahové plochy. Pokud se bude jednat o pozemek sice 

užívaný společně s těmito jednotkami, ale ve spoluvlastnictví pouze některých vlastníků 

jednotek, bude takový pozemek samostatně předmětem daně z pozemků.335 

5.2.1.3 Základ daně 

Co se týká základu daně, tento je určován v závislosti na tom, o jaký druh pozemku se 

jedná. Pokud jde o orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, 

je základem daně cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou 

cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění zákona o dani 

z nemovitých věcí.336 Pro průměrnou cenu půdy je kromě druhu pozemku rozhodující také, 

ve kterém katastrálním území se pozemek nachází. S účinností od 1. ledna 2015 je seznam 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 

přílohou k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 

 Základem daně u pozemků hospodářských lesů a u rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů 

                                                 

334 § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
335 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
336 § 5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 

3,80,- Kč.337 Znamená to, že v případě zdaňování pozemků hospodářských lesů a rybníků 

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb si poplatník může mezi stanovenými způsoby 

výpočtu základu daně zvolit jemu více vyhovující způsob. Praxi více používaná, 

administrativně méně náročná a finančně výhodnější bývá druhá uvedená varianta, kdy se 

základ daně stanoví jako součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80,- Kč. V tomto 

případě je cena pozemků hospodářských lesů a chovných rybníků zákonodárcem 

presumována shodně pro všechny případy. O výhodnosti tohoto postupu může svědčit 

i skutečnost, že se uvedená fixní částka od počátku roku 1995 dosud nikdy nezvýšila. První 

uvedená varianta, tedy výpočet základu daně na základě ceny pozemku zjištěné dle platných 

cenových předpisů, je vhodná toliko pro majitele rozsáhlých lesních pozemků a velkých 

rybničních ploch, jelikož tato metoda vyžaduje každoroční oceňování pozemků k 1. lednu 

zdaňovacího období podle oceňovacích předpisů338. Je taktéž na místě uvést poznámku, že 

pro účely výpočtu daně z nemovitých věcí není součástí ceny pozemků cena porostů – 

základem daně je pouze cena samotného pozemku.339  

 Zákon konečně uvádí, že základem daně u ostatních pozemků je jejich skutečná 

výměra v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období;340 přitom ostatními pozemky jsou 

myšleny zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. V těchto případech 

neexistuje pro účely výpočtu daně z pozemků stanovená cena a tedy jedinou možností je 

vycházet i zde z výměry pozemku v m2. Pokud se jedná o zastavěné plochy a nádvoří, je 

potřebné si uvědomit, že výměry, které udává katastr nemovitostí, se pro účely daně 

z pozemků nezapočítávají v celém rozsahu, nýbrž pouze v té svojí části, která není zastavěna 

stavbou; tak tomu je i v případě ostatních ploch.341 Na druhu pozemku „ostatní plochy“ také 

                                                 

337 § 5 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
338 Oceňovacími předpisy v tomto případě jsou aktuálně účinné zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2008 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 
339 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 79. 
340 § 5 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
341 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2006. ISBN 80-7179-478-3. S. 79-80. 
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mohou stát stavby, které nejsou v katastru nemovitostí uvedeny jako zastavěná plocha (např. 

v objektech průmyslových podniků nebo u ploch pro těžební činnost).342 

 Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 

travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb se podle zákona o dani z nemovitých věcí zaokrouhluje na celé 

koruny nahoru. Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 

nahoru. Výsledná daň z pozemků se pak zaokrouhluje na celé koruny nahoru.343 

Aktuální právní úprava daně z pozemků, co se určování základu daně týká, 

neodpovídá předpokladům zákonodárce, které uvádí důvodová zpráva z roku vzniku zákona 

o dani z nemovitých věcí, tedy z roku 1992 – zde se hovoří o tom, že v daném období nebyly 

zcela splněny podmínky pro určování základu daně z cen nemovitých věcí, tedy nebyly zde 

právní ani materiální podmínky pro realizaci ocenění a jeho propojení na evidenci nemovitých 

věcí v plném rozsahu předmětu daně, a proto bylo nutné zvolit výše uvedený způsob 

stanovení základu daně. Od roku 1996 se však předpokládalo splnění uvedených podmínek 

a měla tak být provedena novelizace zákona o dani z nemovitých věcí, v níž základ daně 

u všech nemovitých věcí bude tvořit jejich cena.344 

5.2.1.4 Sazba daně 

Sazba daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů činí 0,75 % 

základu daně. V případě trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků 

s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je to 0,25 % základu daně.345 Uvedené druhy 

pozemků jsou tedy zdaněny procentní lineární sazbou, a to již od počátku účinnosti zákona 

o dani z nemovitých věcí. Od roku 1992, kdy zákon vznikl, došlo dokonce k poklesu daně 

z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, a to z 1 % na uvedených 

0,75 %.346  

                                                 

342 ROHLÍČKOVÁ, A. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-
7049-078-0. S. 42. 
343 § 12a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
344 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0659_02.htm> 
345 § 6 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
346 § 6 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v původním znění. 



Daňové aspekty transferů nemovitých věcí 

Mgr. Martin Horák 

 

 
- 114 -  

 

Je-li základ daně tedy vyjádřen prostřednictvím hodnoty pozemku, přičemž není 

rozhodující, zda tato je určena na základě oceňovacích předpisů, za použití koeficientu bonity 

půdy nebo pouze přiřazením zákonem stanovené částky určující cenu pozemku za 1 m2, bude 

sazba daně stanovena výší procenta ze základu daně. Při úvahách o výši daňové sazby 

v těchto případech zákonodárce uvažoval především v souvislosti s výnosností jednotlivých 

druhů pozemků. Radvan však poznamenává, že s ohledem na fakt, že majitelé trvalých 

travních porostů mají možnost dosáhnout na dotace Evropské unie, se tento přístup zdá 

v dnešní době překonaný.347 

U ostatních pozemků pak zákon stanovuje sazbu daně odlišným způsobem – tato činí 

za každý 1 m2 u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním 

sloužících pro:  

• zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,- Kč,  

• průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní 

druhy podnikání 5,- Kč. 

 

Od začátku roku 2012 nabyla účinnosti novela zákona o dani z nemovitých věcí, kterou se 

zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají 

předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Podle aktuálně účinné právní úpravy se 

zpevněnou plochou pozemku rozumí „pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru 

nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch 

je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.“348 

Aby šlo o zpevněnou plochu pro účely zákona o dani z nemovitých věcí, musí se jednat 

o pozemek, na němž se nachází stavba. Stavbou zpevňující povrch pozemku je stavba 

ve smyslu stavebního zákona – stavbou se tak rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.349 S ohledem 

                                                 

347 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 82. 
348 § 6 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
349 § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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na uvedenou formulaci je zřejmé, že stavební dílo musí být výsledkem stavební nebo 

montážní činnosti. Stavebním dílem nemůže být pouhé nahromadění, případně složení 

stavebního materiálu na určitém místě. Ke vzniku stavebního díla musí být použity stavební 

nebo montážní technologie – tedy soubor určitých znalostí, dovedností nebo postupů, nutných 

k jeho vzniku; o stavebním díle není možné hovořit, pokud k jeho vzniku žádné takové 

schopnosti nebo znalosti třeba nebyly.350 

V případě stavebních pozemků činí sazba daně za 1 m2 2,- Kč; u ostatních ploch 

a u zastavěných ploch a nádvoří je to 0,20,- Kč.351 Pokud se tedy jedná o pozemky, u nichž 

není pro účely vyměření daně z nemovitých věcí cena stanovena, je základem daně, jak již 

bylo výše uvedeno, výměra pozemku. Z tohoto důvodu je také sazba daně u těchto pozemků 

stanovena pevnou sazbou za 1 m2. Samotná sazba daně má dvojí hodnotu, jak již bylo 

uvedeno výše – nižší sazba daně je aplikována v případech pozemků zastavěná plocha 

a nádvoří a ostatní plochy, vyšší sazba platí pro stavební pozemky. Důvodem pro stanovení 

výrazně vyšší sazby je v tomto případě motivace k rychlejšímu dokončení staveb.352 Autor 

práce se však v této souvislosti domnívá, že motivační funkce v tomto případě v naprosté 

většině případů pravděpodobně naplněna nebude – rozdíl v daňové povinnosti ze stavebních 

pozemků oproti daňové povinnosti ze zastavěných ploch není v konečném důsledku nijak 

extrémně vysoký s ohledem na veškeré náklady spojené s výstavbou. 

 Zákon o dani z nemovitých věcí uvádí vlastní definici stavebního pozemku, která je 

aplikovatelná výhradně pro účely tohoto právního předpisu. Stavebním pozemkem se 

pro účely zákona o dani z nemovitých věcí rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění 

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

bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě 

veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše 

nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, stane-li se 

zdanitelná stavba nebo jednotka předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení 

                                                 

350 Finanční správa. Generální finanční ředitelství: Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve sbírce zákonů pod č. 212/2011 [online]. Vydáno 
15. 11. 2011 [citováno 7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2011/zpevnene-plochy-pozemku-jako-predmet-dan-3996> 
351 § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
352 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 83. 



Daňové aspekty transferů nemovitých věcí 

Mgr. Martin Horák 

 

 
- 116 -  

 

nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem 

pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.353 Obecná definice 

stavebního pozemku je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) – podle něj je 

stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 

k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.354  

Dále v této souvislosti platí, že stavba, která má být na stavebním pozemku postavena, 

musí být věcí nemovitou podle předpisů soukromého práva, tedy musí se jednat o stavbu 

pevně spojenou se zemí. V tomto případě se bude jednat o stavební pozemek i tehdy, pokud 

se bude jednat o stavbu podzemní.355 Pokud by se však mělo jednat o zastavění pozemku 

stavbou, která je věcí movitou, nebude tento pozemek považován za pozemek stavební a daň 

z pozemků bude vyměřena podle druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. To 

samé platí pro pozemek, který je již zastavěn a na kterém má být vystavěna další stavba, příp. 

také, pokud se jedná o přístavbu, nástavbu či dostavbu – pro účely stanovení daně z pozemků 

v takovém případě pozemek nebude posuzován jako stavební, nýbrž jako pozemek toho 

druhu, který je uveden v katastru nemovitostí.356 

Základní sazby daně u stavebních pozemků tak, jak byly uvedeny výše, se pro výpočet 

konečné daňové povinnosti poplatníka dále násobí koeficientem – jeho výše je závislá 

na velikosti, resp. typu obce, kde se tento pozemek nachází. Konkrétně se základní sazba 

násobí koeficientem: 

• 1,0 v obcích do 1.000 obyvatel, 

• 1,4 v obcích nad 1.000 obyvatel do 6.000 obyvatel,  

• 1,6 v obcích nad 6.000 obyvatel do 10.000 obyvatel,  

• 2,0 v obcích nad 10.000 obyvatel do 25.000 obyvatel,  

• 2,5 v obcích nad 25.000 obyvatel do 50.000 obyvatel,  

                                                 

353 § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
354 § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
355 MARKOVÁ, H. Daň z nemovitostí. In: Daňový receptář: všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích. 
1. vydání. Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 80-86199-64-9. S. 367. 
356 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 83. 
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• 3,5 v obcích nad 50.000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,  

• 4,5 v Praze. 

 

Platí však oprávnění obce, která může závaznou vyhláškou stanovené koeficienty změnit. 

O zvýšení nebo snížení tohoto koeficientu se může jednat za předpokladu, že k němu dojde 

o jednu až o tři kategorie podle členění koeficientů viz výše; pro Prahu lze koeficient zvýšit 

až na 5,0.357 

 Uvedené koeficienty jsou nazývány také polohovou rentou. Důvodem, proč dochází 

k násobení základní sazby těmito koeficienty, je skutečnost, že např. hodnota stavebních 

pozemků ve velkých městech je několikanásobně vyšší než hodnota stavebních pozemků 

na malé vesnici; zákonodárce tímto způsobem zohledňuje hodnotu nemovitého majetku 

pro účely stanovení daně z pozemků. Pokud se jedná o oprávnění obce ke zvýšení, resp. 

snížení koeficientů daných zákonem o dani z nemovitých věcí, je nasnadě zamyslet se nad 

důvody, z nichž k tomu dochází. V případech snížení koeficientu se může jednat např. 

o zhoršené životní prostředí nebo umístění konkrétního pozemku mimo centrum obce. 

Ke zvýšení koeficientu může dojít naopak např. v souvislosti s umístěním pozemku 

v atraktivní části obce. Obce tímto způsobem mohou s úspěchem prosazovat vlastní politiku 

bydlení.358  

5.2.1.5 Korekční prvky daně 

• Osvobození od daně 

I v případě daně z nemovitých věcí bude korekčními prvky daně myšleno zásadně 

osvobození od daně. Taxativní výčet případů, kdy jsou pozemky od daně z nemovitých věcí 

osvobozeny, obsahuje zákon o dani z nemovitých věcí. Přitom platí, že některá z těchto 

osvobození mohou být aplikována bez dalšího, jiná jsou použitelná pouze za předpokladu 

                                                 

357 § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
358 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 87. 
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uplatnění nároku ze strany poplatníka. Osvobozen může být jak celý pozemek, tak jen jeho 

část. 

Aniž by bylo třeba cokoli dokládat ze strany poplatníka daně z pozemků, jsou 

osvobozeny: 

• pozemky ve vlastnictví České republiky, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti 

nebo pronajímány či propachtovány; pokud jsou pronajaty nebo propachtovány obci, 

kraji, organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci a těmito nejsou využívány 

k podnikatelské činnosti, pak jsou osvobozeny také, 

• pozemky ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,  

• pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly 

z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají 

diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany 

České republiky, a že je zaručena vzájemnost,  

• pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště,  

• pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť; to platí pouze, nejsou-li 

využívány k podnikání nebo pronajímány, 

• v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou 

o upravující vodní tok,  

o přehrady,  

o sloužící ochraně před povodněmi,  

o sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,  

o vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,  

o kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož 

i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo 

o přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného 

zařízení podle energetického zákona, 

• pozemky zastavěné stavbou, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou 

účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, 

pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné 

dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené 

pro veřejnou dopravu, 
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• pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské 

pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení 

• a pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu; to platí 

pouze, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány.359 

 

Na základě uplatnění nároku na osvobození od daně z pozemků v daňovém přiznání 

pak jsou podle zákona o dani z nemovitých věcí osvobozeny: 

• pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného 

památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je ve vlastnictví České 

republiky, nebo který je přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě 

písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem tohoto pozemku; 

to platí pouze, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány, 

• pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání 

náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských 

společností, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy těchto 

církví a náboženských společností, 

• pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně 

prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, 

mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,  

• pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící: 

o škole nebo školskému zařízení, 

o poskytování péče o děti do tří let věku na základě oprávnění provozovat 

živnostenské podnikání,  

o muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek 

muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,  

o knihovně vedené v evidenci knihoven,  

o veřejnému archivu,  

                                                 

359 § 4 odst. 4 ve spojení s vybranými ustanoveními § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 
věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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o zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb,  

o zařízení sociálních služeb,  

o fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti; 

to platí pouze, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány, 

• pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící 

výlučně: 

o k úpravě odpadů pro jejich další využití, 

o k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,  

o k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,  

o pro třídění a sběr odpadů,  

o pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,  

o pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky, 

o provozu malých vodních elektráren, 

o provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,  

o provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je 

získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům, 

o pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které 

dodávají teplo spotřebitelům,  

o pro čistírny odpadních vod,  

o rozvodnému tepelnému zařízení, 

• pozemky území zvláště chráněných s výjimkou národních parků a chráněných 

krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky 

zařazené do jejich I. zóny,  

• pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, 

pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které 

nelze žádným způsobem využívat, 

• zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu pětadvaceti let, 

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

nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě, 
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• části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně 

signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, 

vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,  

• pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování 

akreditovaných studijních programů; to platí pouze, nejsou-li využívány k podnikání 

nebo pronajímány, 

• pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí; to platí pouze, nejsou-li 

využívány k podnikání nebo pronajímány, 

• pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, 

jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, 

• pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace 

o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.360 

 

Pokud výše byly jmenovány případy pozemků tvořících jeden funkční celek se zdanitelnou 

stavbou nebo jednotkou, je na místě uvést, že těmito se rozumí části pozemků nezbytně nutné 

k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.361 

 Poměrně obsáhlý výčet případů osvobození od daně z pozemků je dán velmi rozsáhle 

stanoveným předmětem daně a také specifiky jednotlivých druhů pozemků. Co se osvobození 

konkrétních výše uvedených případů týká, těmito jsou často prezentovány společenské zájmy, 

které je podle názoru zákonodárce vhodné respektovat, resp. podporovat. Z tohoto důvodu 

jsou také osvobozovány především pozemky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, nebo se 

osvobození např. vztahuje k pozemkům, které slouží k zabezpečování veřejných služeb. 

Nezanedbatelnou roli v tomto ohledu hrají také aspekty ekologické, ekonomické, právní 

a politické. V neposlední řadě je tímto způsobem také brán zřetel na Českou republikou 

uzavřené mezinárodní smlouvy. Je na místě připomenout, že pokud dochází k osvobození 

                                                 

360 § 4 odst. 4 ve spojení s vybranými ustanoveními § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 
věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
361 § 4 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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od daně z pozemků, neznamená to automaticky také osvobození od daně ze staveb (to platí 

také naopak).362 

 Veškeré možnosti, jak dosáhnout osvobození od daně z pozemků, byly výše uvedeny 

v taxativním výčtu obdobně, jak jej uvádí aktuálně účinný zákon o dani z nemovitých věcí. 

V některých zahraničních právních úpravách v této souvislosti jsou dána oprávnění orgánů 

územní samosprávy k rozšíření zákonem daného výčtu nemovitých věcí, které se od daně 

osvobozují, a to z důvodů, že právě tyto orgány mají často nejlepší povědomí o místních 

podmínkách a potřebách.363 Pokud jde o Českou republiku, zákon o dani z nemovitých věcí 

dává obdobné oprávnění obcím pouze pro případy řešení důsledků živelních pohrom; 

v takovýchto situacích může obec zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí 

na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené touto živelní pohromou, 

a to nejdéle na dobu pěti let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již 

uplynulé zdaňovací období.364 

• Místní koeficient 

Mezi korekčními prvky daně je v tomto případě na místě uvést také místní koeficient. 

Jedná se o institut v rámci zákona o dani z nemovitých věcí poměrně nový, zavedený novelou 

účinnou od začátku roku 2008. Podle předmětného ustanovení může obec stanovit obecně 

závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce jeden místní koeficient, 

a to ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy 

nemovitých věcí365, výjimkou jsou však některé druhy nemovitých věcí – orné půdy, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.366 Obecně závazná vyhláška 

musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti 

nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je 

neplatná.367 

                                                 

362 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 57. 
363 Evropská společenství. Inventory of Taxes. 1. vydání. Lucemburk: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2000. ISBN 92-828-5663-1. S. 325. 
364 § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
365 § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
366 § 12 ve spojení s § 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
367 § 16a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.2.2 Daň ze staveb a jednotek 

Druhá část zákona o dani z nemovitých věcí se věnuje dani ze staveb a jednotek. 

Podrobněji o ní bude pojednávat tento oddíl předkládané práce, a to opět s ohledem 

na jednotlivé konstrukční prvky daně. 

5.2.2.1 Subjekt daně 

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je podle zákona o dani z nemovitých věcí 

vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky.368 Daň je tak povinna platit každá fyzická 

i právnická osoba, která vlastní stavbu nacházející se na území České republiky, a to bez 

ohledu na její bydliště, sídlo, národnost či státní občanství.369 Přitom platí obecná zásada 

zákazu přenosu daňové povinnosti, že dohoda, podle níž daňovou povinnost ponese místo 

daňového subjektu zcela nebo částečně jiná osoba, není vůči správci daně účinná.370 

V případě daně ze staveb nepřipouští zákon o dani z nemovitých věcí z tohoto pravidla 

žádnou výjimku. Poplatníkem je tedy zásadně vlastník stavby, bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru jako osoba zapsaná v katastru nemovitostí k 1. lednu příslušného 

zdaňovacího období.371 

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek ve vlastnictví České republiky je organizační 

složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní 

organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu. 

Státní majetek může být spravován také právnická osoba, která má právo ho trvale užívat 

na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku 

České republiky – pokud se jedná o tento právní vztah, pak je poplatníkem daně uvedená 

právnická osoba. Co se týká daně ze staveb a jednotek, které jsou ve svěřenském fondu, 

v podílovém fondu nebo ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, platí, že 

poplatníkem daně je vždy tento fond.372 

                                                 

368 § 8 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
369 Důvodová zpráva k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí [online]. [citováno 6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0659_02.htm> 
370 § 241 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
371 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-
478-3. S. 114-115. 
372 § 8 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poplatníkem daně ze staveb a jednotek může být také pachtýř nebo nájemce – je tomu 

tak tehdy, pokud se jedná o pronajaté nebo propachtované jednotky, které zahrnují nebytový 

prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného 

domu; to vše za podmínky že jsou s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo 

Správa státních hmotných rezerv, nebo jsou převedené na základě rozhodnutí o privatizaci 

na Ministerstvo financí.373 

5.2.2.2 Objekt daně 

Zákon o dani z nemovitých věcí vymezuje předmět daně ze staveb a jednotek tak, že 

jím je zdanitelná stavba, a to budova, inženýrská stavba nebo jednotka, nachází-li se na území 

České republiky. Pokud se jedná o budovu, tato musí být budovou ve smyslu zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy 

nadzemní stavbou spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna 

a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.374 Z hlediska daně 

z nemovitých věcí je irelevantní, zda taková budova je nebo není evidována v katastru 

nemovitostí.375 Co se týká uvedených inženýrských staveb, tyto jsou předmětem daně 

ze staveb a jednotek pouze v případě, pokud jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

                                                 

373 § 8 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
374 § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
375 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
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č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdě

deno jinde v této práci, jednotkou je třeba rozumět nemovitou v

ě oddělenou část domu a podíl na společných 
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v části upravující správu daně z nemovitých věcí zahrnuje kompletní předmět daně ze staveb 

a jednotek. Rovněž má toto ustanovení zajišťovat, že pro účely daně z nemovitých věcí má 

zdanitelná stavba, která není nemovitou věcí podle nového občanského zákoníku, ale je 

součástí pozemku nebo práva stavby, vlastníka, tj. je vytvořena fikce vlastnického práva 

k takovéto stavbě. Tímto vlastníkem a zároveň také poplatníkem daně ze staveb a jednotek je 

buď vlastník pozemku, jehož je stavba součástí, nebo stavebník, který je vlastníkem práva 

stavby jako nehmotné nemovité věci, jehož je stavba součástí.379 

5.2.2.3 Základ daně 

S ohledem na vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek, kdy jím nejsou stavby 

bez svislé nosné konstrukce, nýbrž pouze stavby se svislou nosnou konstrukcí380, byla 

základem daně u zdanitelných staveb stanovena výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu 

k 1. lednu zdaňovacího období. V této souvislosti zákon o dani z nemovitých věcí uvádí, že 

zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha stavby 

podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.381 Zastavěnou 

plochou stavby se podle stavebního zákona rozumí „plocha ohraničená pravoúhlými průměty 

vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny; plochy lodžií a arkýřů se přitom také započítávají. U objektů poloodkrytých (bez 

některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými 

vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny; u zastřešených staveb nebo jejich částí 

bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 

střešní konstrukce do vodorovné roviny.382 Od začátku roku 2014 tak došlo ke změně 

vymezení zastavěné plochy, která již není vázána na půdorys, ale přebírá se její vymezení 

ze stavebního zákona; tato definice bude aplikována pouze na nadzemní část zdanitelné 

                                                 

379 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
380 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
381 § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
382 § 2 odst. 7 zákona č. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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stavby. Důležité je, že pro zjištění zastavěné plochy stavby je rozhodující skutečný stav 

zastavěné plochy stavby.383 

Pokud je daň vyměřována z jednotek, pak je základem daně upravená podlahová 

plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího 

období vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou 

plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek 

v domě, nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech.384 Od začátku roku 2014 opět došlo 

ke změně právní úpravy – doposud byla základem daně ze staveb a jednotek je u jednotky 

výměra podlahové plochy jednotky v m2 ve všech případech vynásobená koeficientem 1,20. 

Tento koeficient se nově aplikuje pouze tehdy, pokud s jednotkou není spojen spoluvlastnický 

podíl na pozemku nebo se jedná pouze o pozemek zastavěný domem, v němž jsou jednotky. 

Pokud součástí jednotky je pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu nadzemní části 

domu, nebo pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívaný společně 

s těmito jednotkami, poté se z důvodů, že určité pozemky jsou součástí jednotky a z důvodů 

snížení administrativní náročnosti na straně poplatníků i správců daně, použije koeficient 

1,22. Uvedené pozemky jsou naopak od začátku roku 2014 nově vyňaty z předmětu daně 

z pozemků (viz výše).385  

S ohledem na přizpůsobení vymezení pojmu jednotky právní úpravě v rámci nového 

občanského zákoníku zákon o dani z nemovitých věcí uvádí, že do podlahové plochy 

jednotky se nezapočítává podlahová plocha společných částí nemovité věci v rozsahu podílu 

na nich.386 

 Zákon o dani z nemovitých věcí dále stanovuje, že základ daně ze staveb a jednotek se 

zaokrouhluje na celé m2 nahoru. Daň ze staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby 

nebo souhrn zdanitelných staveb a za jednotlivé jednotky nebo souhrn jednotek se 

                                                 

383 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
384 § 10 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
385 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
386 § 10 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Obdobně se postupuje také při zaokrouhlování daně 

odpovídající spoluvlastnickému podílu na zdanitelné stavbě nebo jednotce.387 

5.2.2.4 Sazba daně 

Základní sazby daně jsou zákonem uvedeny v závislosti na tom, o jaký typ zdaňované 

stavby, resp. jednotky se jedná. Základní sazba daně činí: 

• u budovy obytného domu 2,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící 

příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 

2,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 

• u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou 

rekreaci 6,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u budovy, která plní doplňkovou funkci 

k těmto budovám, s výjimkou garáže, 2,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 

• u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující 

část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy,  

• u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné 

stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k:  

o podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2,- Kč 

za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,  

o podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní 

zemědělské výrobě 10,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené 

podlahové plochy,  

o ostatním druhům podnikání 10,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené 

podlahové plochy,  

• u ostatní zdanitelné stavby 6,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy,  

• u ostatní jednotky 2,- Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.388  

 

                                                 

387 § 12a odst. 3 a 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
388 § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pokud byly výše uvedeny základní sazby daně, je zřejmé, že – obdobně jako tomu 

bylo u daně z pozemků – budou tyto ještě dále upraveny do konečné podoby sazby daně. 

Základní sazba daně za 1 m2 zdanitelné zastavěné plochy stavby se dále zvyšuje o 0,75,- Kč 

za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě 

třetiny zastavěné plochy, a to v těchto z výše uvedených případů: 

• u budovy obytného domu a u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného 

domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy, 

• u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou 

rekreaci a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou 

garáže,  

• u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u jednotky, jejíž převažující 

část podlahové plochy je užívána jako garáž,  

• u ostatní zdanitelné stavby.  

 

V případech zdanitelných staveb k podnikání se základní sazba také dále upravuje, a to 

konkrétně zvýšením o 0,75,- Kč na 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná 

plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy.389 

U budovy obytného domu a u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného 

domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy, jakož také u ostatní jednotky tak, jak 

byly vymezeny výše v tomto pododdílu práce, dochází ještě k další úpravě sazby daně, a to 

obdobně jako v případě daně z pozemků vynásobením tzv. polohovou rentou. Sazba daně 

vzniklá podle předchozích odstavců se dále násobí tímto koeficientem přiřazeným 

k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu: 

• 1,0 v obcích do 1.000 obyvatel, 

• 1,4 v obcích nad 1.000 obyvatel do 6.000 obyvatel, 

• 1,6 v obcích nad 6.000 obyvatel do 10.000 obyvatel, 

• 2,0 v obcích nad 10.000 obyvatel do 25.000 obyvatel, 

• 2,5 v obcích nad 25.000 obyvatel do 50.000 obyvatel, 
                                                 

389 § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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• 3,5 v obcích nad 50.000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech, 

• 4,5 v Praze. 

 

Přitom platí, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, 

který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění 

koeficientů.390 Zákon dále uvádí, že pokud v jedné jednotce existuje stejný poměr 

podlahových ploch užívaných k různým účelům, použije se ke zdanění nejvyšší z příslušných 

sazeb; u zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném 

poměru k různým druhům podnikání, se použije taktéž nejvyšší příslušná sazba.391 

 Podle zákona o dani z nemovitých věcí může dojít ještě k dalšímu zvýšení sazby daně. 

Daň ze staveb a jednotek za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným 

k podnikání (s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který 

je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě) se automaticky zvyšuje o součin výměry 

podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a 2,- Kč. Daň za jednotku, která zahrnuje 

mj. nebytový prostor užívaný k podnikání (s výjimkou nebytového prostoru, který je 

osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním 

nebo vodním hospodářství) se zvyšuje o součin upravené podlahové plochy tohoto 

nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž 

převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto 

jednotku.392 Uvedená právní úprava zvýšení sazby daně je opět právní úpravou poměrně 

novou, účinnou od 1. ledna 2014. Jedná se tedy i zde o navázání na nové pojetí jednotky 

podle nového občanského zákoníku, která může být tvořena souborem bytů a nebytových 

prostorů (viz výše).393 

                                                 

390 § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
391 § 11 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
392 § 11a odst. 1 a 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
393 Důvodová zpráva k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů [online]. Vydáno 5. 11. 2013 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-
senatu-c-344-2013-sb-15110> 
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5.2.2.5 Korekční prvky daně 

• Osvobození od daně 

Zákon o dani z nemovitých věcí mj. upravuje v rámci zvláštního ustanovení také 

korekční prvky daně ze staveb a jednotek, přesněji řečeno se jedná i v tomto případě 

především o osvobození od daně. 

 Zákonodárce v aktuálně účinné právní úpravě od daně ze staveb a jednotek 

osvobozuje: 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví České republiky, nejsou-li využívány 

k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány 

obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou 

osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se 

nacházejí,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými 

zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které 

podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, 

a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,  

• zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní 

památku, který je ve vlastnictví České republiky, nebo který je přístupný z důvodů 

výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem 

kultury a vlastníkem, 

• budovy nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a registrovaných 

náboženských společností sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu 

duchovní správy těchto církví a náboženských společností, a to pouze v případě, 

nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány, 

• budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, 

odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových 

organizací a jejich pobočných organizací, a to pouze v případě, nejsou-li využívány 

k podnikání, pronajímány nebo propachtovány, 
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• zdanitelné stavby:  

o vodárenských objektů včetně úpraven vody,  

o kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby 

určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,  

o k závlaze a odvodňování pozemků,  

o přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného 

zařízení podle energetického zákona,  

• zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu 

s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící:  

o školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku  

o poskytování péče o děti do tří let věku, 

o muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek 

muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,  

o knihovnám vedeným v evidenci knihoven,  

o veřejným archivům, 

o zdravotnickým zařízením,  

o zařízením sociálních služeb,  

o fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,  

o spolkům zdravotně postižených občanů.  

• zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně:  

o k úpravě odpadů pro jejich další využití,  

o k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,  

o k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,  

o pro třídění a sběr odpadů,  

o pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,  

o pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky, 

o provozu malých vodních elektráren, 

o provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,  

o provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je 

získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,  
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o pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které 

dodávají teplo spotřebitelům,  

o nebo jako zdroje energie z biomasy,  

• budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo 

ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně 

posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží 

k jejich trvalému bydlení,  

• budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví držitele průkazu ZTP, který je buď 

příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem 

příspěvku na živobytí, nebo držitele průkazu ZTP/P,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky kulturních památek po provedení stavební úpravy, 

počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení 

změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém 

využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho 

územním obvodu,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí, a to 

pouze v případě, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, a to pouze 

v případě, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány.394 

 

Jak je z velmi dlouhého taxativního výčtu případů, kdy je stavba či jednotka od daně 

z nemovité věci osvobozena, patrné, jednotlivé situace se téměř neliší od těch, které byly 

vyčteny v části práce zabývající se osvobozením od daně z pozemků v rámci zákona o dani 

z nemovitých věcí. Opět tedy půjde o obdobné důvody, které v citované části práce byly 

podrobněji uvedeny a které zákonodárce k zakotvení osvobození od daně vedly.  

I v rámci osvobození od daně ze staveb a jednotek platí, že některá osvobození 

nastávají, aniž by poplatník byl nucen cokoli dokládat, jiná naopak nastávají až na základě 
                                                 

394 § 9 odst. 1 a 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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doložení potřebných skutečností v daňovém přiznání. Nárok na osvobození od daně nemusí 

být uplatněn v daňovém přiznání, tedy nastává bez dalšího dokladování poplatníkem, v těchto 

z případů uvedených výše – jedná-li se o: 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví České republiky, nejsou-li využívány 

k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány 

obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou 

osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se 

nacházejí,  

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými 

zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které 

podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, 

a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost, 

• zdanitelné stavby:  

o vodárenských objektů včetně úpraven vody,  

o kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby 

určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,  

o k závlaze a odvodňování pozemků,  

o přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného 

zařízení podle energetického zákona,  

• zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu 

s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, 

• zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho 

územním obvodu. 

 

U ostatních výše uvedených osvobození od daně ze staveb a jednotek platí, že poplatník nárok 

na toto osvobození musí uplatnit v daňovém přiznání.395 

                                                 

395 § 9 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Místní koeficient 

Místní koeficient je také v případě daně ze staveb a jednotek institutem, který je třeba 

zařadit mezi korekční prvky daně. Místní koeficient je upraven v zákoně o dani z nemovitých 

věcí v rámci společných ustanovení, tedy jeho regulace je shodná jak pro pozemky, tak 

pro stavby a jednotky, a tedy je na místě v dalším odkázat na část předkládané práce 

pojednávající o korekčních prvcích daně z pozemků. 

5.3 Diskuze a doporučení de lege ferenda 

Daň z nemovitých věcí je pravděpodobně nejstarším typem daně v lidské historii. Již 

v rané římské republice se platila daň z půdy, domů, otroků, zvířat i z movitého majetku, 

ovšem její sazby byly velmi nízké. V dalších etapách římské historie byly daně postupně 

zvyšovány, až došlo k tomu, že lidé pozemky z důvodu neúnosnosti daně z nich odváděné 

začali opouštět. Dokonce docházelo k tomu, že se drobní rolníci vzdávali římského občanství 

a dobrovolně se hlásili do otroctví, aby nemuseli vysoké daně odvádět; začal tak pomalu 

vznikat feudální systém. Ve čtvrtém století našeho letopočtu římský císař sice uvedené 

praktiky zakázal, nicméně bylo to již v době pokročilého stadia úpadku římské říše. Mnozí 

v konečném důsledku vítali invazi barbarů, která znamenala osvobození od daňového 

břemene.  

Ve staré Anglii se v devátém století vybírala plošná daň podle velikosti pozemků, 

která by v dnešní době byla pravděpodobně považována za „mafiánské výpalné“. Později byla 

tato daň zachována, nicméně hradila se již pouze z orné půdy. V anglosaském světě daň 

hrazená z nemovitého majetku zdomácněla, což platí také pro Severní Ameriku. Její výše zde 

však nikdy nepřekročila únosnou mez a tedy neměla fatální následky, jak tomu bylo ve starém 

Římě. Výjimky však existovaly i zde, např. na území New York City majitelé ponechávali 

vlastní nájemní domy opuštěné, jelikož jim výše regulovaného nájemného neumožňovala 

vydělat ani na samotnou daň z této nemovité věci. V důsledku toho vznikly chudinské čtvrti 

např. v Bronxu nebo Harlemu. 
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 To vše se dělo v dobách, kdy státní správa neměla žádný přehled o zisku rolníků 

a obchodníků a majetková daň byla jakousi náhradou daně z příjmů.396 Teprve ve chvíli, kdy 

civilizace vyspěla a zná např. účetnictví, je možné daně vybírat efektivně.  

 Teprve v novověku bylo na daň z majetku pohlíženo jako na daň z luxusu – příkladem 

zde může být např. daň z oken, která se platila v Anglii v osmnáctém a devatenáctém století 

a která se vztahovala pouze na domy, které měly šest a více oken. V devatenáctém století pak 

tato daň byla nahrazena moderní daní z příjmů.397 

 V návaznosti na stručný pohled do historie daně z nemovitých věcí lze konstatovat, že 

i dnes existují dva názorové proudy, a to i v rámci České republiky, pokud jde o otázku, zda 

daň z nemovitých věcí je daní spravedlivou, která by měla být vybírána. Jedna část veřejnosti 

hovoří o tom, že v dnešní době česká daň z nemovitých věcí tvoří stále méně významnou část 

veřejných financí, jelikož je tvořena na základě zastaralé koncepce (tak tomu má být také 

v ostatních vyspělých zemích světa kromě anglosaských zemí, Japonska a Koreje). V dnešní 

době daň z nemovitých věcí nenaplňuje „úlohu“ daně z příjmů, nýbrž stojí vedle ní; argument 

ohledně administrativní jednoduchosti je také již delší dobu překonán (ve vyspělých zemích je 

pravdou spíše opak). V některých zemích i v rámci Evropské unie dokonce dochází 

k paradoxnímu výsledku, kdy procento daňových příjmů zdaleka nedosahuje procenta 

nákladů na výběr daní (např. Řecko). Pokud jde o země střední Evropy, tyto neměly nikdy 

ve své historii velkou tradici ani fiskální význam. Tak tomu je dodnes v bývalých zemích 

Rakouska-Uherska dodnes.398 

 V následujícím přehledu je uvedeno porovnání daně z nemovitých věcí v jednotlivých 

zemích, co se procenta zdanění majetkovými daněmi týká (údaje z roku 2013). 

                                                 

396 Pokud se jedná o méně rozvinuté země se zaostalou státní správou, zde je výběr majetkové daně 
administrativně mnohem jednodušší než výběr daně z příjmů, a z toho důvodu i v současnosti Světová banka 
doporučuje těmto zemím výběr majetkových daní jako alternativu daně z příjmů. 
397 KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 [citováno 
8. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-
nemovitosti> 
398 KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 [citováno 
8. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-
nemovitosti> 
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činnosti, které jsou na druhé straně podporovány ze státního rozpočtu. Státy vydávají značné 

finanční prostředky na podporu stavebního spoření, hypoték apod. Administrativně jednodušší 

se tak může jevit omezení státních příspěvků a současné zrušení daní z vlastnictví nemovitého 

majetku. 400 

 Daň z nemovitých věcí je daní celosvětově nepopulární, jelikož nezohledňuje příjmy 

poplatníků. Pokud navíc existuje regulované nájemné, pak může dojít k vyostření situace 

a majitelé činžovních domů jsou tímto systémem nezvýhodněni.401 Podle názoru odpůrců 

daně z nemovitých věcí by mělo být zohledněno, jakým způsobem bylo vlastnictví nemovité 

věci dosaženo a jakým způsobem je s ní nakládáno. Pokud je např. jedním člověkem za 

účelem vlastního bydlení zakoupen byt, přičemž za tímto účelem tento kupující musel využít 

hypotečního úvěru od banky, a druhým člověkem byl obdobný byt zděděn a nyní je jím 

pronajímán, měly by dané okolnosti být ve výši daně zohledněny tak, aby oba majitelé bytů 

neplatili stejnou daň, pokud pro každého z nich znamená různou míru finančního zatížení.402 

 V neposlední řadě je na místě uvést argument, který byl zmiňován a blíže rozebrán 

v rámci úvah de lege ferenda v kapitole pojednávající o dani z nabytí nemovitých věcí, totiž 

že daň z nemovitých věcí je již ze své podstaty daní nespravedlivou, neboť zdaňuje majetek, 

k jehož pořízení zpravidla vlastník použil již jednou zdaněné prostředky.403 O tom, že dvojí 

zdanění tohoto typu není v podmínkách České republiky záležitostí zakázanou, bylo 

pohovořeno již výše v této práci. 

 Proti uvedeným argumentům odpůrců daně z nemovitých věcí stojí argumenty jejích 

příznivců. Podle nich je v konečném důsledku možné zpochybňovat a kritizovat všechny 

vybírané daně, pravděpodobně žádná daň nebude – alespoň v podmínkách České republiky – 

daní oblíbenou, kterou lidé budou platit rádi. Co se však daně z nemovitých věcí týká, 

                                                 

400 KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 [citováno 
8. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-
nemovitosti> 
401 MUSIL, D. Daň z nemovitostí [online]. [citováno 5. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.conference-
cm.com/podklady/history1/referaty/05_Musil_David_ref.pdf> 
402 KOHOUT, P. Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti [online]. Vydáno 8. 8. 2005 [citováno 
8. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/statni-rozpocet/17455-neefektivni-a-nespravedliva-dan-z-
nemovitosti> 
403 RADVAN, M., KRANECOVÁ, J. Zdanění nemovitého majetku na základě tržní hodnoty [online]. [citováno 
6. 2. 2015]. Dostupné z: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/nastroje/Radvan_Michal__1614_.pdf> 
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významným argumentem je, že tato je na rozdíl od všech ostatních daní v České republice 

v celé své části příjmem obcí (daň je příjmem té obce, na jejímž území se nemovitá věc 

nachází).404 Daň z nemovitých věcí je tedy typickou místní daní a tedy pokud bylo výše 

uvedeno, že v porovnání s hrubým domácím produktem v rámci České republiky netvoří 

významný finanční podíl veřejných rozpočtů, je na tomto místě potřebné dodat, že příjmy 

z této daně však mohou tvořit významnou část obecních příjmů. Pro lepší představu o tom, 

jakou roli mohou příjmy z daně z nemovitých věcí v obecním rozpočtu hrát, autor na tomto 

místě uvádí přehled příjmů rozpočtu obce. Příjmy rozpočtu obce tak tvoří zejména: 

• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  

• příjmy z výsledků vlastní činnosti a příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, 

pokud jsou příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,  

• příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, zejména ze 

správních poplatků, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce 

a příjmy z místních poplatků,  

• výnosy daní nebo podíly na nich,  

• dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů a dotace z rozpočtu kraje,  

• prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí,  

• přijaté peněžité dary a příspěvky,  

• jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.405 

 

Daň z nemovitých věcí se v roce 2008 podílela na celkových daňových příjmech obecných 

rozpočtů z 2,8 %.406 

                                                 

404 § 4 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. 
405 § 7 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
406 CHRENKO, P. Fiskální význam daně z nemovitostí. Seminář „Budoucnost daně z nemovitostí: zvýšit nebo 
zrušit?“. Praha: CEVRO, 18. 2. 2010. 



Daňové aspekty transferů nemovitých věcí 

Mgr. Martin Horák 

 

 
- 142 -  

 

Jak již bylo uvedeno výše, daň z nemovitých věcí hraje v rozpočtu obcí v jiných 

zemích mnohem větší roli než v České republice – to by paradoxně mohl být argument také 

pro zachování české daně z nemovitých věcí, alespoň ze strany českého poplatníka. 

Daň z nemovitých věcí je přímým příjmem obce, tedy samosprávného celku 

nejnižšího stupně rozhodování, jehož činnost, a tím také využití vybraných peněz, 

mají občané největší možnost ovlivnit. To je ve shodě také se skutečností, která se 

týká jednání obecního zastupitelstva – jednání o rozpočtu obce se mohou všichni její občané 

nejen zúčastnit, ale také do něj mohou přímo vstupovat (např. v otázkách zvýšení či snížení 

koeficientů pro výpočet daňové povinnosti – viz výše). Pokud si občan obce uvědomí, že tato 

vydává peníze především na věci, které jsou v drtivé většině službou vlastním obyvatelům, je 

vlastně v jeho vlastním zájmu daň bez vznášení protiargumentů platit.  

 Dalším protiargumentem, pokud jde o výše uvedené názory proti existenci daně 

z nemovitých věcí, je, že u daně ze staveb platí, že ze zastavěné plochy se daň za každé další 

nadzemní podlaží o 75 % zvyšuje – v tomto ohledu dochází de facto k zohlednění počtu osob 

nemovitou věc užívajících, ale ve většině případů také do jisté míry k zohlednění výše příjmů 

poplatníka, pokud je brán zřetel na skutečnost, že velkou plochu životního prostoru na osobu 

si může dovolit spíše jen člověk s nadprůměrnými příjmy.407 

 Pokud se jedná o daň z pozemku, zde je logika jejího stanovení odlišná – jedná se 

především o regulační nástroj, který má zajistit, aby se o pozemek někdo staral, tedy aby 

pozemek neležel ladem. Za předpokladu, že je daň z pozemků nastavena správným způsobem, 

tato funguje o mnoho lépe než např. příkazy k využívání pozemku, kontroly nebo sankce. 

Výše daně z pozemků je správná a spravedlivá v případě, kdy žádný pozemek neleží ladem 

a všechny pozemky mají konkrétního vlastníka; v případě, že by byla daň nulová, logicky by 

docházelo k čím dál více případům, kdy by se o pozemky nikdo nestaral – vlastníci by si 

nevyužívané pozemky nechali např. pro výhodnější prodej v budoucnosti, aniž by je v dané 

chvíli sami využívali, přičemž by z nich nemuseli daň odvádět (tedy „ležení ladem“ by je nic 

nestálo). Jestliže by však došlo k nastavení daně příliš vysoko, mělo by to za důsledek 

pravděpodobně to, že by se vlastníci svých pozemků začali zbavovat a pozemky by si pro 

                                                 

407 HAVLÍČKOVÁ, K. Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem [online]. Vydáno 2. 8. 2005 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/investice/17446-dan-z-nemovitosti-platme-vic-a-s-usmevem> 
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soukromé využití udrželi pouze občané s nadprůměrnými příjmy, kteří by byli finančně 

schopni daň odvádět, a dále by si je udrželi ti, kteří pozemky využívají hospodářsky natolik 

výnosně, že se jim tato činnost i při vysokém zdanění daní z pozemků stále vyplatí.408 

 Důvod, proč je správné platit daň z nemovitých věcí, může být pojat také filozoficky – 

pokud se jedná o daň z pozemků užívaných pro osobní potřebu, je možné na danou situaci 

pohlížet tak, že vlastník pozemku si pro sebe zabral část zemského povrchu, tedy je majitelem 

něčeho, co není samozřejmostí pro každého člověka, ale ani to sám nevytvořil, tedy platí daň 

za to, že může část povrchu Země vlastnit. Pokud jde o daň ze staveb a jednotek, tuto v České 

republice platí téměř každý člověk, ať už bydlí ve vlastním bytě či domě, nebo 

v pronajatém.409 

 Podle názoru autora předkládané práce by k existenci jakékoli daně mohly být 

vznášeny námitky. Pro samotného zákonodárce pak není jednoduché stanovit pravidla 

pro sazby, resp. osvobození od daně, aby se tato jevila spravedlivou. Pokud se však jedná 

o místní daň, měly by podle názoru autora práce dostat širší oprávnění k regulaci sazeb 

a osvobození od daně, jelikož, jak již bylo několikrát uvedeno výše v této práci, obec je tou 

institucí, která zná okolnosti placení daní a poměry v obci nejlépe. Pokud by obcím bylo 

umožněno přizpůsobit si daň tak, aby odpovídala jejich specifickým podmínkám či aktuálním 

potřebám, zvýšila by se tím pravděpodobnost úspěšného výběru daně a potřeba zdanění by 

byla vůči poplatníkům lépe zdůvodnitelná.410 

Existence daně jako takové by pravděpodobně měla zůstat zachována již z důvodu, že 

pro obecní rozpočet je mnohdy každá jeho položka velmi důležitá. Dalším argumentem autora 

práce může být fakt, že daň z nemovitých věcí je upravena právními řády snad všech zemí 

vyspělého světa, a pokud by bylo na místě vážně pomýšlet na její zrušení, pravděpodobně by 

k němu již v některých vyspělých zemích došlo. Konečně argumentem pro zachování 

existence daně z nemovitých věcí také mohou být ekologické aspekty, tedy možnost 

                                                 

408 HAVLÍČKOVÁ, K. Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem [online]. Vydáno 2. 8. 2005 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/investice/17446-dan-z-nemovitosti-platme-vic-a-s-usmevem> 
409 HAVLÍČKOVÁ, K. Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem [online]. Vydáno 2. 8. 2005 [citováno 
7. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/investice/17446-dan-z-nemovitosti-platme-vic-a-s-usmevem> 
410 MÜLLEROVÁ, K. Beneficiář daně z nemovitostí z pohledu vybraných konstrukčních prvků daně. 
Komparace ČR s vybranými státy EU [online]. [citováno 30. 1. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/04_finance/Mullerova_Kristyna_(4139).pdf
> 



Daňové aspekty transferů nemovitých věcí 

Mgr. Martin Horák 

 

 
- 144 -  

 

využívání výnosů z této daně v oblasti ochrany půdy, resp. ochrany životního prostředí 

obecně.411 Také v doporučení OECD v rámci ekonomického přehledu České republiky z roku 

2011 je uvedeno, že by v České republice měla být daň z nemovitých věcí dokonce 

zvýšena.412 

 Druhou diskutovanou otázkou je, jakým způsobem by daň z nemovitých věcí měla být 

stanovována, aby byla pokud možno daní co nejspravedlivější. Daňová teorie hovoří o dvou 

způsobech zdanění nemovitých věcí – jedná se o jednotkový způsob zdanění a systém zdanění 

založený na základě hodnoty předmětné nemovité věci. V minulosti využívala Česká 

republika způsob stanovení základu daně na základě výměry nemovité věci, tedy jednotkový 

systém. Výhodou tohoto systému zdanění je především administrativní jednoduchost 

a finanční nenáročnost. Novějším a modernějším přístupem je však zdanění nemovitých věcí 

systémem ad valorem neboli na základě jejich hodnoty. Metoda ad valorem je na jednu stranu 

administrativně mnohem náročnější a tím i dražší, na druhou stranu více reflektuje princip 

daňové spravedlnosti za předpokladu, že je základ daně z nemovitých věcí stanoven co možná 

nejpřesněji, tedy blíží se k tržní ceně nemovité věci.413 

V České republice v současné době není využíván „čistý“ jednotkový systém zdanění 

– jak již bylo uvedeno výše v této kapitole, kromě samotné výměry nemovité věci se základ 

daně často násobí koeficienty, které mají ve výsledné daňové povinnosti odrážet např. bonitu 

půdy nebo vyšší cenu staveb a jednotek ve větších či lázeňských městech. Pravdou však je, že 

cena pozemků, staveb i jednotek se může odlišovat i v rámci jedné obce, resp. v rámci jednoto 

katastrálního území, což lze nejlépe postihovat právě způsobem, že každá konkrétní nemovitá 

věc bude podrobena ocenění znalcem. 

 Z hlediska spravedlnosti zdanění jednotlivých nemovitých věcí by pravděpodobně 

bylo velkým přínosem, kdyby každá nemovitá věc byla zdaňována čistě systémem 

ad valorem. Autor této práce však i v tomto ohledu spatřuje několik negativ. Hlavním 

argumentem proti zdanění všech nemovitých věcí podle jejich skutečné hodnoty je, že by tím 

                                                 

411 LÁCHOVÁ, L. Současnost a budoucnost majetkových daní v České republice a v Evropské unii [online]. 
[citováno 30. 1. 2015]. Dostupné z: <http://kvf.vse.cz/storage/1180452727_sb_lachova.pdf> 
412 OECD. OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC [online]. Vydáno 2011 [citováno 5. 2. 2015]. 
Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/files/archiv/dokumenty/Econ_survey_CR2010_111216.pdf> 
413 RADVAN, M. Negativa zdanění nemovitostí ad valorem [online]. [citováno 7. 2. 2015]. Dostupné z: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/02%20FINANC/Michal%20Radvan.pdf> 
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došlo k výraznému zvýšení daňové zátěže, pokud by každý poplatník byl nucen každoročně 

obstarat znalecký posudek. Z tohoto důvodu existuje více variant zdanění ad valorem – 

administrativně méně náročná je cena katastrální; v tomto případě jsou ceny nemovitých věcí 

zapisovány do katastru nemovitostí v podobě cenových map, které graficky znázorňují 

stavební pozemky na území obce a jejich ceny.414 Vytvářením cenových map daňových 

základů ovšem dojde opět ke zvýšení finanční zátěže, tato se však přesune z beder poplatníka 

na bedra státu, resp. obcí, což by v konečném důsledku pravděpodobně znamenalo nucené 

zvýšení daně z nemovitých věcí. 

 Přes všechno výše uvedené se způsob zdanění ad valorem, kdy je základ daně 

z nemovitých věcí určován prostřednictvím cenových map, autorovi této práce jeví jako 

způsob nejvhodnější. Velmi důležitý je v této souvislosti aspekt zvýšení spravedlivosti daně. 

Pokud by navíc cenové mapy vytvářely samotné obce, které nejlépe znají místní poměry, 

pravděpodobně by bylo zamezeno i nadhodnocování či podhodnocování cen pozemků. Toto 

ocenění by navíc mohlo sloužit i mimo oblast daní, např. pro účely dědického řízení. 

Nesporným přínosem by také byla větší možnost obcí regulovat míru zdanění, pokud se jedná 

o jejich vlastní příjmy. Jak uvádí Radvan, jedním z hlavních kritérií pro zónování pozemků by 

byla dostupnost inženýrských sítí, velmi často budovaných obcí. Poplatník by tak daní z nemovitých 

věcí přispíval obci na budování infrastruktury a se zasíťováním by se dále zvyšovala hodnota jeho 

pozemku.415 

                                                 

414 RADVAN, M. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2006. ISBN 80-7179-478-3. S. 76-77. 
415 RADVAN, M. Negativa zdanění nemovitostí ad valorem [online]. [citováno 7. 2. 2015]. Dostupné z: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/02%20FINANC/Michal%20Radvan.pdf> 
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6 DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

6.1 Daň z příjmů 

Daň z příjmů je daní, která s úplatným transferem nemovitých věcí také přímo souvisí – 

pokud dojde na základě takovéhoto převodu nemovité věci k příjmu převodce, je na místě se 

zabývat otázkou, zda tento příjem není nutné zdanit daní z příjmů. Otázkám daně z příjmů 

v daných souvislostech se tak autor bude na tomto místě stručněji věnovat. V tomto ohledu je 

vhodné poznamenat, že výše v této práci již byla částečně rozebrána historie právní úpravy 

daně z příjmů, a to co se zemědělské daně, resp. jejích dílčích daní postihujících příjmy 

ze zemědělské činnosti. 

Pokud jde o historii daně z příjmů, již v období devatenáctého století na území dnešní 

České republiky existovalo několik daní, které zdaňovaly příjmy – odpověď na otázku, který 

z těchto zákonů za jaké situace použít, naznačoval především druh příjmu. Daň z příjmů jako 

taková však byla zavedena teprve zákonem č. 220/1896 ř. z., o osobních daních přímých; daň 

z příjmů v této době stála vedle skupiny výnosových daní, kam se řadila např. všeobecná 

výdělková daň. Po vzniku Československé republiky byly přímé daně sjednoceny v rámci 

jednoho předpisu, o němž bylo již stručně pojednáno výše v této práci – jednalo se o zákon 

č. 76/1927 Sb., o přímých daních. Uvedený právní předpis byl účinný ještě v období po druhé 

světové válce, ovšem nyní byl již mnohokrát novelizován a některé daně z něj byly zcela 

vyčleněny a upraveny v rámci samostatných právních předpisů – např. daň ze mzdy, daň 

ze samostatné činnosti nebo zemědělská daň, o níž bylo pojednáno v rámci kapitoly o dani 

z nemovitých věcí. Další samostatný zákon také upravoval daň z příjmů obyvatelstva – 

jednalo se o právní předpis, který měl „podchycovat“ příjmy, které nebyly zdaňovány 

prostřednictvím jiných právních předpisů.416 

Po roce 1989 byl celý československý právní řád výrazně novelizován, což se týkalo 

také regulace daně z příjmů, vznikl tak nový zákon o dani z příjmů obyvatelstva, který byl 

ovšem účinný pouze do konce roku 1992. Až se vznikem samostatné České republiky vznikl 

                                                 

416 STARÝ, M. a kol. Dějiny daní a poplatků. 1. vydání. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. ISBN 978-80-
87109-15-1. S. 189. 
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ucelený právní předpis, který přetrval již desetiletí a ač byl již mnohokrát novelizován, je 

účinný dodnes – jedná se o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

Současná právní úprava daní z příjmů se dělí na dvě části, a to na daň z příjmů 

fyzických osob a na daň z příjmů právnických osob.  

Podle aktuálně účinného zákona o daních z příjmů je poplatníkem daně z příjmů 

fyzických osob – rezident, tedy taková fyzická osoba, která má na území České republiky 

bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (tedy pobývá na území republiky alespoň 183 dnů 

v roce). Pokud fyzická osoba toto nesplňuje, platí, že je poplatníkem české daně z příjmů 

pouze za předpoklady, že má příjmy planoucí ze zdrojů na českém území.417 V souvislosti 

s tématem předkládané práce tak lze konstatovat, že fyzické osoby s daňovým domicilem 

v České republice jsou povinny do základu daně z příjmů zahrnout mj. také příjmy z prodeje 

nemovitých věcí.418 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: 

• právnická osoba,  

• organizační složka státu,  

• podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, fond 

penzijní společnosti, svěřenský fond a jednotka, která je podle právního řádu státu, 

podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. 

 

I v případě právnických osob platí dělení podle daňové rezidentury – daňovými rezidenty jsou 

takové právnické osoby, které mají na území České republiky sídlo nebo místo svého vedení. 

Místem vedení je myšleno místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní 

rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku. Místo 

vedení je obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina jejích představitelů přijímá 

                                                 

417 § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
418 SKÁLA, M. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 1999. ISBN 80-7208-105-5. 
S. 199. 
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svá rozhodnutí.419 U daňových rezidentů se daňová povinnost podle českého zákona o daních 

z příjmů vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak na příjmy 

plynoucí ze zdroje v zahraničí. Daňoví nerezidenti pak mají daňovou povinnost obdobně jako 

v případě poplatníků – fyzických osob pouze tehdy, vztahuje-li se jejich příjem ke zdrojům 

na území České republiky.420  

 Předmětem daně z příjmů jsou zjednodušeně řečeno příjmy. Přitom platí, že příjmem 

se rozumí příjem peněžní i nepeněžní a také příjem dosažený směnou.421 Pro účely jejího 

stanovení se na směnu pohlíží, jako by se jednalo zároveň o nákup a prodej.422 Znamená to, že 

i v případě, že dochází ke směně nemovitých věcí, tato transakce může být podrobena dani 

z příjmů – v případě směny nemovitých věcí různé hodnoty (bez peněžního doplatku) se bude 

jednat právě o nepeněžní příjem, který je však také předmětem daně (viz výše). Nepeněžní 

příjem je za účelem možnosti stanovení daně z příjmů nutné nechat ocenit v souladu 

s oceňovacími právními předpisy. 

 Podle zákona o daních z příjmů jsou předmětem daně příjmy ze závislé činnosti, 

příjmy ze samostatné činnosti příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní 

příjmy;423 příjmy v souvislosti s úplatným převodem nemovitých věcí lze považovat za ostatní 

příjmy.424  

 Pokud se jedná o daň z příjmů právnických osob, jejím předmětem jsou příjmy 

z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li zákonem o daních z příjmů 

stanoveno jinak.425 

 Základ daně z příjmů fyzických osob je stanoven obecně tak, že jím je částka, o kterou 

příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení; takovým výdajem je u příjmů z prodeje 

nemovité věci např. i uhrazená daň z nabytí nemovitých věcí. Přitom platí, že do základu daně 

                                                 

419 Ministerstvo financí České republiky. Sdělení k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“. 
Finanční zpravodaj, 2001, č. 1, s. 84-85. ISSN 0322-9653. 
420 § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
421 § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
422 PELC, V. Zákon o daních z příjmů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-364-6. 
S. 26. 
423 § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
424 § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
425 § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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se nezahrnují příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.426 Pokud se jedná o úplatný 

transfer nemovité věci, za prokazatelně vynaložený výdaj je považována mj. cena, za kterou 

poplatník věc prokazatelně nabyl. Prokazatelně vynaloženým výdajem jsou též částky použité 

na technické zhodnocení, opravu a údržbu nemovité věci, a to včetně dalších výdajů 

souvisejících s uskutečněním prodeje (např. provize realitní kanceláře) s výjimkou výdajů 

na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám 

vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží. Pokud jde o věc 

nabytou směnou, vychází se ve věci určování základu daně ze zákona o oceňování majetku.427  

 Co se týká základu daně z příjmů právnických osob, tímto je obecně rozdíl, o který 

příjmy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně) 

převyšují výdaje, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím 

období. Pro účely stanovení základu daně se u poplatníků – právnických osob, kteří vedou 

účetnictví, vychází z výsledku hospodaření a u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, z již 

zmíněného rozdílu mezi příjmy a výdaji.428 

 Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně sníženého 

o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného 

na celá sta korun českých dolů. 

 Nezdanitelnou částí základu daně je v souvislosti s úplatným převodem nemovitých 

věcí částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru či 

z hypotečního úvěru použitého na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou 

výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje 

nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, prováděnou v rámci činnosti, ze které 

plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu.429 Od základu daně lze dále 

odečíst další částky, které však s transferem nemovitých věcí bezprostředně nesouvisejí 

(podrobněji viz ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů). Taktéž ustanovení pojednávající 

o odčitatelných položkách od základu daně se přímo nedotýká problematiky související 

                                                 

426 § 5 odst. 1 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
427 § 10 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
428 § 23 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
429 § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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s tématem předkládané práce, a tedy nebude o něm blíže pojednáno (srov. § 34 zákona 

o daních z příjmů). 

Pokud jde o sazbu daně z příjmů právnických osob, tato činí zásadně 19 % základu 

daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně 

zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů. Pro určité druhy právnických osob však zákon 

stanovuje odlišnou sazbu daně z příjmů – sazba daně činí u základního investičního fondu 

5 % a u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění činí 0 %.430 

 Zákon pro případ daní z příjmů fyzických osob taxativně uvádí četné případy, které 

jsou od daně z příjmů osvobozeny. Na tomto místě budou uvedeny pouze případy související 

s úplatným převodem nemovitých věcí. Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem 

z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje 

nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Pokud zde 

prodávající bezprostředně před prodejem měl bydliště po dobu kratší dvou let, osvobozuje se 

příjem fyzické osoby z prodeje za předpokladu, že získané prostředky budou použity 

na uspokojení bytových potřeb.431 Příjem z prodeje nemovitých věcí je osvobozen také 

v případě, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem 

a jejich prodejem dobu pěti let (tato doba se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité 

věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí 

nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem).432 

V obou případech však platí pro podnikatele, že nemovitá věc po celou dobu trvání příslušné 

lhůty (tedy po dobu dvou nebo pěti let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.433 

Od daně je také osvobozen příjem z nabytí vlastnického práva k jednotkám některých 

bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva.434 Konečně zákonodárce 

od daně osvobozuje také příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo 

jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, 
                                                 

430 § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
431 § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
432 § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
433 Finance.cz. Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti? [online]. Vydáno 1. 10. 2013 [citováno 
10. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/29110-budete-platit-dan-z-prijmu-z-prodeje-
nemovitosti/> 
434 § 4 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, 

která je členem bytového družstva a zároveň je nájemcem tohoto rodinného domu nebo 

jednotky ve vlastnictví družstva za předpokladu, že se tento člen sám nebo jeho právní 

předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem.435 

 Pokud jde o osvobození od daně z příjmů právnických osob, zákon výslovně neuvádí 

případy související s úplatným převodem nemovitých věcí; zákon však od daně z příjmů 

osvobozuje příjmy některých konkrétních právnických osob – podrobněji viz ustanovení § 19 

zákona o daních z příjmů. 

6.1.1 Investiční pobídka ve formě slevy na daních z příjmů 

 Ke korekčním prvkům daně z příjmů v podmínkách České republiky je třeba zařadit 

také slevu na dani, resp. osvobození od daně v případech, kdy se jedná o investiční pobídky, 

tedy o veřejnou podporu ve formě slevy na daních z příjmů.436 Poplatník, kterému byl 

poskytnut příslib investiční pobídky, který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a je 

registrován jako poplatník k dani z příjmů, může, splnil-li všeobecné podmínky stanovené 

zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 

o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních 

pobídkách“), a zvláštní podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů, uplatnit slevu 

na dani. Způsob výpočtu konkrétní slevy na dani, resp. osvobození od daně pak reguluje 

ustanovení § 35a zákona o daních z příjmů poměrně rozsáhle s ohledem na to, že může 

existovat množství konkrétních případů investičních pobídek, pro které zákonodárce zamýšlí 

slevu na dani stanovit odlišně. Přitom platí, že tuto slevu na dani lze uplatňovat maximálně 

po dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích počínaje 

od období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky dle zákona o investičních 

pobídkách.437 Pokud by poplatník některou ze všeobecných nebo zvláštních podmínek 

nedodržel, sleva na dani ze zákona zaniká.438  

                                                 

435 § 4 odst. 1 písm. zf) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
436 § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
437 § 35a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
438 § 35a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Jak již bylo uvedeno výše, investiční pobídku lze poskytnout za předpokladu splnění 

všeobecných a speciálních podmínek, přičemž první jmenované reguluje zákon o investičních 

pobídkách. Fyzické či právnické osobě tak lze investiční pobídku poskytnout za předpokladu, 

že tato prokáže splnění těchto všeobecných podmínek: 

• realizace investiční akce na území České republiky,  

• šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí,  

• zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce teprve po dni vydání potvrzení 

ze strany určené organizace o tom, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní 

podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v jeho 

záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie,439 

• splnění dalších konkrétnějších podmínek, pokud se jedná o investiční akci ve výrobě, 

investiční akci v oblasti technologických center nebo investiční akci v oblasti center 

strategických služeb, do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.440 

 

Všeobecnými podmínkami pro investiční akci441 ve výrobě dále jsou:  

• vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu,  

• pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce 

100.000.000,- Kč, přičemž nejméně částka 50.000.000,- Kč musí být vynaložena 

na pořízení strojního zařízení, které je určeno pro výrobní účely, bylo pořízeno za tržní 

cenu, nebylo vyrobeno více než dva roky před pořízením a které nebylo předmětem 

odpisů,  

• financování nejméně částky 50.000.000,- Kč z vlastního kapitálu právnické osoby 

nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby, 

• zahájení výroby.442 

                                                 

439 Podrobněji viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
440 § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
441 Investiční akcí je podle ustanovení § 1a odst. 1 písm. b) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách 
a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zavedení nebo 
rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo 
zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb. 
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Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v oblasti technologických center443 dále jsou:  

• pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce 

10.000.000,- Kč, přičemž nejméně částka 5.000.000,- Kč musí být vynaložena na 

pořízení strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více 

než dva roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,  

• financování nejméně částky 5.000.000,- Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo 

vlastními prostředky podnikající fyzické osoby;  

• vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst.444 

 

Konečně všeobecnou podmínkou pro investiční akci v oblasti center strategických služeb445 je 

kromě výše uvedených také vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst 

v případě center pro tvorbu softwaru, nebo vytvoření a obsazení minimálně 100 nových 

pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb.446 

 Je na místě zdůraznit, že zákon o investičních pobídkách se nevztahuje na služby 

cestovního ruchu, rekreační, kulturní a sportovní služby, dále služby zdravotní a sociální, 

služby dopravní a přepravní, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační 

a poradenské služby, bankovní, realitní, leasingové služby, služby datových center, služby 

                                                                                                                                                         

442 § 2 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
443 Technologickým centrem je podle ustanovení § 1a odst. 1 písm. e) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních 
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, podnik 
nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií 
a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané 
hodnoty. 
444 § 2 odst. 4 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
445 Centrem strategických služeb je podle ustanovení § 1a odst. 1 písm. i) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních 
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, centrum 
pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem 
přesahují území nejméně 2 států. 
446 § 2 odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
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audiovizuální, přímý marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí a služby 

agentur práce.447 

 Speciální podmínky, které je za účelem poskytnutí investiční pobídky nutné splnit, 

pokud jde o investiční pobídku ve formě slevy na daních z příjmů, uvádí zákon o daních 

z příjmů. Pokud je žadatelem poplatník, který je nově podnikající fyzickou osobou, může být 

sleva na dani uplatněna až do výše stanovené daně z dílčího základu daně z příjmů 

ze samostatné činnosti. Poplatník však musí splnit některé další podmínky: 

• uplatnit všechny odpisy, opravné položky k pohledávkám a v nejbližším zdaňovacím 

období daňovou ztrátu, 

• být prvním vlastníkem movitého dlouhodobého majetku pořízeného v rámci 

předmětné investiční akce na území České republiky (to neplatí pro nabytí majetku 

v rámci zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení), 

• zvýšit základ pro výpočet slevy na dani obchodními operacemi ve vztazích 

s kapitálově nebo jinak spojenými osobami způsobem, který neodpovídá 

ekonomickým principům běžných obchodních vztahů nebo převodem majetku nebo 

jeho část kapitálově nebo jinak spojených osob, který by u něj měl za následek snížení 

základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, 

• pořídit a evidovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle všeobecných 

podmínek pro danou investiční akci, 

• a nesmí přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost po dobu uplatňování slevy 

na dani.448 

 

Sleva na dani je omezena částkou, která nesmí překročit zákonem stanovenou míru 

veřejné podpory. Maximální výše veřejné podpory je 25 % z celkových uznatelných nákladů, 

přičemž však platí, že podpora je poskytována v závislosti na regionální mapě intenzity 

veřejné podpory. Území hlavního města Prahy je z možnosti poskytování investičních 

                                                 

447 § 1a odst. 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. 
448 § 35a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdroj: CZECHINVEST: Agentura pro podporu podnikání a investic. 
Vaše brána k prosperitě [online]. Vydáno 2014 [citováno 16.
<http://www.czechinvest.org/data/files/ipo
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449 § 1 nařízení vlády č. 118/2014 Sb., kterým se m
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ípustná míra veřejné podpory se v případě středních podnik

podniků o 20 %.449  

Zdroj: CZECHINVEST: Agentura pro podporu podnikání a investic. Podpora podnikání: Investi
[online]. Vydáno 2014 [citováno 16. 3. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.czechinvest.org/data/files/ipo-brozura-obalka-cz-cervenec-2014-final-3297.pdf>

Poplatník, kterému bylo poskytnuto více příslibů investičních pobídek pro stejný typ 

že uplatnit slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho 

Pokud se jedná o stávající poplatníky daně z příjmů, u nich se výsledná sleva na dani 

 stanovené z dílčího základu daně z příjmů ze samostatné 

 

. 118/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví 
ejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších p

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších př
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Podpora podnikání: Investiční pobídky… 
2015]. Dostupné z: 
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a částky daně stanovené z dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti za jedno 

ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze 

slevu uplatnit poprvé; přitom se použije ta částka, která je vyšší, přičemž tato bude upravena 

o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým 

statistickým úřadem vztahujících se ke zdaňovacímu období, k němuž byla daná částka 

vypočtena.451 Ostatní všeobecné i speciální podmínky platí obdobně jako u poplatníků nově 

vznikajících. 

 V době vzniku předkládané práce projednává Senát České republiky novelu zákona 

o investičních pobídkách,452 která je reakcí na nové právní předpisy Evropské unie pro oblast 

veřejné podpory, které přinesly do systému investičních pobídek zásadní změny. Návrh 

novely zákona má zvyšovat atraktivitu investičních pobídek vůči zahraničním investorům, 

čímž má být dosaženo lepší konkurenceschopnosti České republiky v mezinárodní soutěži. 

Účinnost této novely se předpokládá od druhého čtvrtletí roku 2015. Maximální míra veřejné 

podpory podle ní má být 25 %, na území hlavního města Prahy 0 %. Kromě jiného má být pro 

všechny typy investičních akcí zavedena nová investiční pobídka ve formě osvobození 

od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách, a to po dobu až pěti 

let.453 Předpokladem by mělo být osvobození pozemků od daně obcí prostřednictvím obecně 

závazné vyhlášky.454 

6.2 Daň z přidané hodnoty 

Další daňovou povinností, která může poplatníkovi vzniknout v souvislosti s úplatným 

transferem nemovité věci, je daň z přidané hodnoty. 

V první polovině dvacátého století existovala na dnešním českém území právní úprava 

daně z obratu, která byla nahrazena až v období po druhé světové válce, a to zákonem 
                                                 

451 § 35b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
452 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 302: Novela z. o investičních pobídkách – 
EU [online]. [citováno 16. 3. 2015]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=302&O=7> 
453 CZECHINVEST: Agentura pro podporu podnikání a investic. Shrnutí změn v návrhu novely zákona č. 
72/2000 Sb., o investičních pobídkách [online]. [citováno 16. 3. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.czechinvest.org/data/files/shrnuti-zmun-dle-navrhu-novely-4519.pdf> 
454 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony [online]. Vydáno 24. 2. 2015 [citováno 16. 3. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=302&O=7> 
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o všeobecné dani, který upravoval všechny tehdejší daně nepřímého typu. Daň z obratu byla 

tímto zákonem přejmenována na daň všeobecnou nákupní; ovšem citovaná právní norma byla 

zanedlouho zrušena a v účinnost vešel zákon o dani z obratu, který tedy předchůdkyni dnešní 

daně z přidané hodnoty opět přejmenovával na někdejší název. Zákon o dani z obratu byl 

účinný v letech 1953 až 1992. Konečně s počátkem fungování samostatného českého státu 

vznikl a nabyl na účinnosti zákon č. 588/1992 Sb., který do české daňové soustavy uvedl daň 

z přidané hodnoty obdobně, jak ji je možné znát dnes.455  

Jednalo se (a je tomu tak dodnes) o daň nepřímou v moderním smyslu slova, tedy 

o daň postihující zdaňovaný příjem při jeho upotřebení. Jako pro daň nepřímou pro daň 

z přidané hodnoty také platí charakteristika, že plátcem daně je osoba odlišná od osoby, která 

je daňovou povinností ve skutečnosti zatížena – jinými slovy platí, že osoba plátce daně se liší 

od jejího poplatníka.456 Jde tedy o situaci, kdy poplatník daně nehradí daň z přidané hodnoty 

přímo do veřejného rozpočtu, nýbrž ji hradí prostřednictvím plátce daně, který je jako plátce 

daně také registrovaný a tedy ji do státního rozpočtu odvádí. Daň z přidané hodnoty je daní 

univerzální – váže se na každou ekonomickou aktivitu (až na výjimky) a podléhají jí všechny 

daňové subjekty, které jsou (povinně ze zákona či dobrovolně) registrovány jako plátci daně. 

Daň z přidané hodnoty byla a je daní, která postihuje všechny fáze obratu, tedy získání 

materiálu k výrobě, samotný výrobní proces i konzumaci). Předmětem zdanění daní z přidané 

hodnoty je, stručně řečeno, hodnota vznikající v té které fázi obratu ve stadiu, kdy dochází 

k vytvoření nějaké přidané hodnoty (odtud také název daně). Daň vždy odvádí subjekt, který 

se vyskytuje v dané fázi obratu, ovšem daňovou povinnost si může snížit o daň, kterou musel 

zaplatit na vstupu. Konečná daň je tedy hrazena ze strany poplatníka – konzumenta, který si 

nakonec kupuje např. hotový výrobek. V dané souvislosti se může zdát postavení poplatníka 

nevýhodné, pokud tento daň hradí z konečné ceny produktu a nemá nárok na odpočet daně 

na vstupu.457 

Na tomto místě bude blíže pojednáno o aktuálně účinné právní úpravě daně z přidané 

hodnoty, a to především v souvislosti s tématem předkládané práce. 

                                                 

455 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7. S. 171. 
456 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7. S. 157. 
457 RADVAN, M., MRKÝVKA, P. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4732-7. S. 382. 
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S účinností od 1. května 2004, tedy s datem vstupu České republiky do Evropské unie, 

byl zákon o dani z přidané hodnoty z roku 1992 zrušen a nahrazen novým zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o dani z přidané hodnoty“). Hlavním cílem nového zákona bylo provést změny, které měly 

odstranit odlišnosti uplatňování daně z přidané hodnoty oproti závazným směrnicím, 

doporučením nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie a sladit tak plně legislativní úpravu 

platnou pro Českou republiku s předpisy Evropské unie. Novým zákonem se navíc mělo 

dosáhnout také větší přehlednosti a systematičnosti v členění zákona, jelikož zákon z roku 

1992 za dvanáct let své účinnosti prošel asi dvaceti novelizacemi, čímž bylo zapříčiněno, že 

se stal poměrně nepřehlednou právní normou.458 

Co se týká charakteristiky jednotlivých konstrukčních prvků daně, i v tomto případě 

bude prvním z nich subjekt daně. Zákon o dani z přidané hodnoty používá termín „osoba 

povinná k dani“ – tou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti (osobou povinnou k dani je také právnická osoba, která nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti).459 Plátcem daně 

se však ze zákona stane pouze osoba povinná k dani se sídlem v České republice, jejíž obrat 

za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 

1.000.000,- Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně 

bez nároku na odpočet daně. Osoba povinná k dani, která splňuje stanovené podmínky, se 

plátcem daně stane od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

překročila stanovený obrat.460 Přitom platí, že tato osoba povinná k dani je povinna podat 

přihlášku k registraci plátce daně do patnácti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

překročila stanovený obrat.461 Plátcem daně se však osoba může stát také dobrovolně, tedy 

i za předpokladu, že uvedené podmínky nesplňuje – každá osoba povinná k dani může 

kdykoli podat přihlášku k registraci plátce daně a stát se plátcem daně z přidané hodnoty 

dnem, kdy nastane účinnost osvědčení o registraci.462 

                                                 

458 Důvodová zpráva k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty [online]. [citováno 8. 2. 2015]. 
Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=496&CT1=0> 
459 § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
460 § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
461 § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
462 RADVAN, M., MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ I., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční právo a finanční správa – 
Berní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. ISBN 978-80-210-4732-7. S. 382. 
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Pokud bylo výše uvedeno, že osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická 

osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, je na místě zabývat se otázkou, co 

se pro účely zákona o dani z příjmů myslí „ekonomickou činností“. Ekonomickou činností je 

v tomto smyslu soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. 

Za ekonomickou činnost se považuje také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem 

získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.463 Důležitým charakteristickým 

znakem ekonomické činnosti je právě její zmíněná soustavnost, kterou je často obtížné 

posoudit. Za soustavnou činnost se považuje např. i činnost, která se týká např. pouze části 

kalendářního roku, kdy v ostatních jeho obdobích tato činnost vykonávána není (např. prodej 

vánočních stromků, provozování nekrytého plaveckého bazénu apod.)464 Druhým 

charakteristickým rysem ekonomické činnosti je její úplatnost – pokud je činnost vykonávána 

bezúplatně, pak se nejedná podle zákona o dani z přidané hodnoty o ekonomickou činnost.465 

 Co se týká předmětu daně z přidané hodnoty, tímto může být: 

• dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti s místem plnění v tuzemsku,  

• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,  

• pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani,  

• pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani,  

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.  

 

                                                 

463 § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
464 PITNER, L., BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013. 8. vydání. Olomouc: ANAG, 
2013. ISBN 978-80-7263-812-3. S. 40. 
465 DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK, M. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 2. vydání. 
Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-384-3. S. 33. 
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Zdanitelným plnění přitom je takové plnění, které je předmětem daně a zároveň od této není 

osvobozené.466 

 Úplatný transfer nemovitých věcí lze zahrnout pod první výše uvedený bod, tedy 

dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti 

s místem plnění v tuzemsku. Pokud se jedná o místo plnění, v těchto případech se jedná 

o místo, kde se nemovitá věc nachází, a v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se 

nachází pozemek zatížený právem stavby.467 To v praxi znamená, že dochází-li k převodu 

nemovité věci, která se nachází na území České republiky, místem plnění je taktéž Česká 

republika; pokud by se nemovitá věc nacházela např. na území Slovenska, pak bude místem 

plnění Slovensko jako členská země Evropské unie; pokud by se nemovitá věc nacházela 

v nečlenském státě Evropské unie, pak by se na danou situaci aplikovaly právní předpisy této 

třetí země.468 

 Základem daně z přidané hodnoty je obecně vše, co jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění (včetně částky na úhradu spotřební daně) 

od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto 

plnění.469 

 U zdanitelného plnění rozlišuje český zákon o dani z přidané hodnoty základní sazbu 

daně ve výši 21 % základu daně, sníženou sazbu daně ve výši 15 % základu daně a konečně 

také druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Pokud se jedná o převod nemovité věci, který 

zákon považuje za dodání zboží, uplatňuje se sazba daně v základní výši (zboží podléhající 

snížené sazbě daně a druhé snížené sazbě daně je uvedeno v přílohách č. 3 a 3a zákona o dani 

z přidané hodnoty).470 Kromě toho však zákon o dani z přidané hodnoty uvádí případy dodání 

nemovitých věcí, které jsou také zatíženy sníženou sazbou daně. Jedná se o: 

• stavby pro sociální bydlení,  

• pozemky, jejichž součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,  

                                                 

466 § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
467 § 7 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
468 PITNER, L., BENDA, V. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013. 8. vydání. Olomouc: ANAG, 
2013. ISBN 978-80-7263-812-3. S. 58. 
469 § 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
470 § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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• práva stavby, jejichž součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,  

• a jednotky, které nezahrnují jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.471 

 

Stavbami pro sociální bydlení se přitom podle zákona o dani z přidané hodnoty rozumí: 

• stavba bytového domu, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 

120 m2, 

• stavba rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,  

• ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona 

upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování 

státních zaměstnanců,  

• zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby, 

• školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně 

výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, internáty škol samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením,  

• dětské domovy pro děti do tří let věku, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

a zařízení pro výkon pěstounské péče , 

• speciální lůžková zařízení hospicového typu, domovy péče o válečné veterány,  

• jiná stavba, která slouží k využití staveb výše uvedených, pokud je zřízena 

na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek, 

• a obytný prostor pro sociální bydlení neboli soubor místností, popřípadě jednotlivá 

obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá 

požadavkům na trvalé bydlení. 472 

 

Na tomto místě je třeba upozornit, že ne každá nemovitá věc, resp. ne každý transfer 

nemovité věci podléhá dani z přidané hodnoty. Zákon od daně osvobozuje dodání (převod) 

pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská 

síť, a na kterém nemůže být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením 

                                                 

471 § 49 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
472 § 48 odst. 4 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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ohlášené stavby provedena stavba. Pokud se jedná o další nemovité věci (právo stavby, 

stavbu, podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě a jednotky) platí, 

že dodání těchto nemovitých věcí je od daně z přidané hodnoty osvobozeno po uplynutí pěti 

let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání 

stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.473 Prvním užíváním stavby je přitom potřeba 

chápat první užívání stavby pro účely, pro které může být daná stavba v souladu s oznámením 

či s kolaudačním souhlasem k okamžiku převodu užívána; prvním kolaudačním souhlasem se 

pak rozumí vydání prvního kolaudačního souhlasu, který umožňuje současný daný způsob 

využití převáděné stavby. Jestliže jsou převáděny bytové jednotky, je rozhodující okamžik 

vydání prvního kolaudačního souhlasu k využití daných prostor jako bytových jednotek.474 

Z toho vyplývá, že pokud by došlo ke změně účelu stavby, bude tato znovu podléhat dani 

z přidané hodnoty. 

  

                                                 

473 § 56 odst. 1 až 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
474 Ministerstvo financí České republiky. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 
ČR konaného dne 18. 3. 2009 [online]. Vydáno 18. 3. 2009 [citováno 10. 2. 2015]. Dostupné z: 
<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP18032009.pdf>  
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7 ZÁVĚR 

Předkládaná rigorózní práce zpracovává otázky daňových aspektů zdaňování transferů 

nemovitých věcí a jejich vlastnictví po rekodifikaci soukromého práva. Konkrétněji se autor 

v jejím rámci věnuje problematice daňových povinností souvisejících s úplatnými převody 

nemovitých věcí a jejich vlastnictví.  

V první části práce jsou uvedeny základní pojmy související s danou problematikou, je 

zde tedy definována daň, přičemž je poukázáno na rozdíl daně a poplatku, co se jejich 

charakteristiky v rámci daňové teorie týká, a také je poukázáno na otázky respektování tohoto 

vymezení v praxi. Nemovitá věc je vymezena v souladu s novou právní úpravou v rámci 

nového občanského zákoníku, je uveden rozdíl oproti věci movité a dále jsou nemovité věci 

rozděleny podle nutnosti jejich evidence v katastru nemovitostí. Druhá kapitola zpracovává 

téma obecné charakteristiky daní, je zde stručně uvedeno, podle jakých kritérií daně dělí 

daňová teorie, dále jsou představeny jednotlivé konstrukční prvky daně, z nichž autor 

v dalších částech ve velké míře vychází, pokud jde o strukturu jednotlivých kapitol, resp. 

podkapitol. V rámci kapitoly věnující se charakteristice daní je také uvedena daňová soustava 

České republiky – v této podkapitole je čtenář velmi stručně seznámen s každou daní, kterou 

aktuální český právní řád zná a upravuje. 

 Třetí kapitola, pokud jde o samotný text předkládané práce, je již jednou z kapitol 

stěžejních, když se zabývá podrobnější analýzou právní úpravy daně z nabytí nemovitých 

věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí je daní novou, alespoň co se jejího názvu a právní úpravy 

týká. Předchůdkyní této daně byla daň z převodu nemovitostí – tento název je dodnes laickou 

veřejností používán. První podkapitola se věnuje podrobnějšímu rozboru historické úpravy 

dané problematiky, následuje kapitola analyzující současný právní stav v České republice. 

Poslední kapitolou, která se může jevit v souvislosti s tématem práce poměrně přínosnou, je 

kapitola diskutující o dani z nabytí nemovitých věcí, tedy kritizující či naopak vyzdvihující 

některé aspekty aktuálně účinné právní úpravy, kde se autor zamýšlí nad právní úpravou 

de lege ferenda. 

 Následující kapitola pojednává o dani přímo související s vlastnictvím nemovitých 

věcí, tedy o dani z nemovitých věcí. Její struktura je obdobná struktuře kapitoly předchozí, 
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tedy je zde opět pojednáno nejprve v podrobnějších souvislostech o historii daně, poté je 

analyzována současně účinná právní úprava, načež je uvedeno podrobnější zamyšlení 

nad právní úpravou de lege ferenda. Co se historické právní úpravy dané oblasti týká, tato je 

poměrně složitá s ohledem na skutečnost, že daň z nemovitých věcí tak, jak ji právní řád 

České republiky zná dnes, zde v minulosti neexistovala; část věnující se její historii tak 

pojednává zejména o právní úpravě zemědělské daně a domovní daně, přičemž zejména první 

z uvedených byla v některých dřívějších právních úpravách pojata velmi složitým způsobem. 

Výsledkem tak je, že v rámci kapitoly pojednávající o dani z nemovitých věcí čtenář nalezne 

historickou právní úpravu, která taktéž zčásti souvisí s dnešní daní z příjmů. Autor práce to 

však nepovažuje za velký problém v situaci, kdy daň z příjmů je další daní, která s tématem 

práce souvisí a kterou se v jejím rámci taktéž zabývá. 

 Daň z příjmů fyzických a právnických osob stejně tak jako daň z přidané hodnoty jsou 

předmětem pozornosti poslední kapitoly samotného textu práce. Autor se jim v porovnání 

s předchozími rozebíranými daněmi věnuje poměrně okrajově, a to především z toho důvodu, 

že s tématem práce, konkrétně pak s úplatnými převody nemovitých věcí, tyto daně, resp. 

jejich právní úpravy souvisejí spíše okrajově. Čtenáři tak jsou představeny opět jejich 

konstrukční prvky, je zde však brán zřetel zásadně jen na ta ustanovení právních předpisů, 

která podle názoru autora práce nějakým způsobem s transferem nemovitých věcí souvisejí. 

 Autor předkládané práce si pro tuto v úvodu předsevzal některé cíle. Jejím hlavním 

cílem bylo analyzovat daňové aspekty úplatných převodů nemovitých věcí a jejich vlastnictví, 

a to jak v aktuálním slova smyslu, tak v historickém kontextu, a v návaznosti na uvedené 

poznatky se pak zamyslet nad právní úpravou de lege ferenda. Dílčími cíli práce si pak autor 

stanovil seznámení čtenáře se základními souvisejícími pojmy a s charakteristikou České 

daňové soustavy, analýzu historické i současné právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, 

jakož i právní úpravy daně z nemovitých věcí, a zamyšlení se nad právní úpravou de lege 

ferenda v těchto oblastech. Dalším dílčím cílem práce byl také rozbor daně z příjmů a daně 

z přidané hodnoty, a to pouze v souvislostech s daným tématem, tedy s otázkami zdanění 

úplatných převodů nemovitých věcí.  

S ohledem na vše výše uvedené se autor práce domnívá, že došlo k naplnění cílů práce 

tak, jak mu požadovaný rozsah tohoto typu odborné práce povoluje.  
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RESUME 

The rigorous thesis deals with issues of taxation of against-payment immovable property 

transfers and their ownership. The thesis contains three larger parts – in the first part 

the author deals with tax on immovable property acquisition that is way to taxation 

of immovable property acquisition. The second part analyses the immovable property tax 

which means tax that affects the ownership itself. The third part deals with taxes that have 

something to do with the transfer and following ownership – they are not taxes whose subject 

is against-payment acquisition of immovable property or their ownership but it´s about 

income taxation that the transferor gains thanks to the transfer, and value added taxation with 

transfers directly connected.  

 The initial part of the thesis has a goal to present the readers the essential terms with 

the related topics. It´s defined the term tax itself where the reader is given the difference 

between tax and fee. Next term that is described within the first chapter is immovable 

property. Different ways of immovable property transfers are brought togehter – it´s briefly 

pointed at free transfer, against-payment transfers that are the main topic of the thesis and are 

at the same time characterised more in detail.  

After the chapter dealing with essential terms related to the topic of the thesis there 

comes the chapter „Tax characteristics“. There are introduced the types of taxes and their 

division to the reader and at the same time whole tax system of the Czech republic where are 

briefly described all czech taxes. Finally the reader is given a tax theory; there are generally 

described construction elements of the tax according to which the author then analyses the 

historical and current legal norms.  

The third chapter deals with taxation of against-payment immovable property transfer 

from the immovable property acquisition. The author analyses in detail history of this tax and 

there are introduced also the historical legal norms that were in Czech republic since the 

second world war precursors of the today´s legal norm. In the next subchapter there is 

described the current law in force on tax of immovable property acquisition where the next 

chapter deals with recommendations de lege ferenda.   
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The fourth chapter provides the immovable property taxation, that means 

the immovable property tax its historical legal norms. This chapter is divided similarly like 

the chapter three; there is stated the historical context like analysis of the earlier legal norms 

that can be considered as precursor of today´s law on immovable property tax. In the second 

part there is analysed the tax of acquisition of immovable property from the today´s view 

of the legal norm. Within this chapter there are provided suggestions de lege ferenda.  

 The fifth chapter deals with earlier and at the same time current legal norm 

of the income tax or rather value added tax, and this especially in context with the topic of the 

thesis. The author decided to deal more briefly with these two types of tax because the taxes 

are not related to the topic that much.  

Main goal of this thesis is the analysis of the legal norm of taxation of against-

payment immovable property tranfer and their ownership in the historical and current context 

related to legal norms. Considering all above mentioned the author thinks that the goal 

of the thesis has been reached if the thesis provides complex overview of the given issues.  
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Název práce 

„Da ňové aspekty zdaňování transferů nemovitých věcí a jejich vlastnictví po rekodifikaci 

soukromého práva“ 

Abstrakt 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou zdanění úplatných převodů 

nemovitých věcí a jejich vlastnictví. V první části práce se autor věnuje základním pojmům 

s tématem práce úzce souvisejícím – je zde uvedena definice a charakteristika pojmů daň 

a nemovitá věc, dále jsou uvedeny formy transferů nemovitých věcí. V další kapitole je 

uvedena charakteristika daní včetně možností jejich dělení dle daňové teorie, představena je 

také česká daňová soustava a obecně jsou charakterizovány konstrukční prvky daně, 

na jejichž základě jsou v dalších částech práce charakterizovány jednotlivé právní předpisy.  

 Další části práce se věnují samotným právním úpravám daní, jejichž prostřednictvím 

jsou zdaňovány jak úplatné převody nemovitých věcí, tak vlastnictví nemovitých věcí. Jako 

první je analyzována daň z nabytí nemovitých věcí, přičemž autor podrobněji rozebírá nejprve 

historické právní úpravy předcházející aktuálně účinnému zákonu o dani z nabytí nemovitých 

věcí a následně analyzuje současný právní stav. Poslední částí kapitoly jsou pak diskuze 

a návrhy de lege ferenda. Stejnou strukturu má také kapitola následující, která se věnuje dani 

z nemovitých věcí. Poslední kapitola se věnuje daním, které s transferem nemovitých věcí 

souvisejí také, a to dani z příjmů a dani z přidané hodnoty. 

Klíčová slova 

Daň – transfer nemovitých věcí – vlastnictví nemovitých věcí 
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Title: 

“Tax aspects of the immovable property transfers taxation and their property after 

the recodification of the private law“ 

Abstract 

The rigorous thesis deals with taxation of against-payment transfers of immovable 

property and its ownership. In the first part of the thesis the author deals with essential terms 

related to the topic; the definiton and characteristics of tax, immovable property and forms 

of immovable property transfers are stated. In the next chapter there are stated tax 

characteristics including the options of their division accroding to the tax theory, then 

the Czech tax system is introduced and generally characterised the construction elements 

of the tax where on their basis there are described further in the thesis particular legal norms. 

The next part of the thesis deals with legal norms of the taxes themselves which are 

taxed both against-payment immovable property transfers and immovable property ownership 

by. First the tax on the acquisition of immovable property is described where the author deals 

in detail with historical legal norms that precede currently law in force of the tax 

on the acquisition of immovable property and then analyses the current legal situation. 

The last part of the chapter provides discussions and suggestions de lege ferenda. The next 

chapter has the same structure that deals with tax on immovable property. The last chapter 

provides overview of the taxes that are related to transfer of properties, too, and these are 

income tax and value added tax.  
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